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 دولة إسرائيل
 وزارة الرتبية والتعليم

 

 ةاإلدارة الرتبوي     
 لتعليم االبتدائي  "أ" لقسم 

 ةالسكراترية الرتبوي                   
 العرب   يف اجملتمع لتعليمل كبريقسم  

 التفتيش على اللغة العربي ة                       
 

ر  8102، أّي 
 حضرة:

 ادلدارس االبتدائّية العربّية 1مديري

 بواسطة مدير ادلدرسة -مرّكزي الرتبية اللغويّة
 بواسطة مدير ادلدرسة -والسادسة ةاخلامسمعّلمي الرتبية اللغويّة يف الصفوف 

 بواسطة مفّتشي ومرّكزي الرتبية اللغويّة يف األلوية -ةمرشدي الرتبية اللغويّ 

 

 حتّية طّيبة وبعد؛
 ،والسادسة سةاخلامللصفوف  "حملي ة ُمبادرات" يف التنو ر القرائي  اإللكرتون   وحدة تعليمي ة املبحث:

 ،والسادسة سةاخلاميف الصفوف والتنّور القرائّي اإللكرتويّن، متاشًيا مع خطّة العمل التنفيذيّة لتدريس الرتبية اللغويّة 
 بعنوان: وحدة رفق إليكمنو  حموسبة إطار تزويد ادلدارس بوحدات قرائّية حموسبة، نواصل إعداد وحدات ضمنو  

  على الرابط التايل:" حملي ة "ُمبادرات
-9c59-437a-3903-http://lo.cet.ac.il/player/?document=516936da

-437a-3903-61d15659cbc1&language=ar&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=516936da

61d15659cbc1-9c59 
 
 ،وحدات ومهامّ  -تنّور قرائّي إلكرتوينّ  شّباكضمن موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي ابللغة العربّية، كذلك على   جتدوهناو 

  على الرابط التايل:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm 
 

 . 8108أّّير حّّت هناية شهر  فرتة التنفيذ:
، يطرحون أسئلة حملّيةا للتعّلم يستوضح التالميذ عن اخرتاعات متهيدً  :إجراءات البحثمراحل و تتناول  الوحدة ىذه

من َمْصَدَرْين، يكتبون مون ويدجمون ادلعلومات كة، يعثرون على معلومات، ينظّ شبا للبحث عن معلومات يف الدً استعدا
  ا، وينشرونو يف صحيفة ادلدرسة.ا قصيً ا معلوماتي  نص  

طَّط "يعرض اسرتاتيجيّات دمج ادلعلومات بواسطة  ،ةكمتحّر ور ن الوحدة فيلم صتتضمّ  ، دلصدر معلومات "فنيخمخ
 .اتعليمي   اوفيلمً  مكتوب
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 .وردت الصيغة ابدلذّكر، وىي موّجهة إىل اجلنسني على حّد سواء 
 

http://lo.cet.ac.il/player/?document=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1&language=ar&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1&language=ar&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1&language=ar&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1&language=ar&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=516936da-3903-437a-9c59-61d15659cbc1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
http://www.hamichlol.org.il/%D7%93%D7%99%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%95%D7%9F
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بني تدريس  احلمر  9تتأّلف من . و والتنّور اللغوّي يف اللغة العربّية ،التعّلم يف بيئة حمخَوسبة ؛بني ىدفنْي تدمج الوحدة 
 س.درو  7-6  نوصي بتنفيذىا بني وتنفيذ وتطبيق،

للتالميذ ابلعمل لسما  ابونوصي  .chrome"" الـ -"ل خرومغو "غ الوحدة من خالل متصّفح إىل ىذه خولالديتّم 
 . من خالل احلواسيب النّقالة

 .(pdf ) مرفق ملف يف)مرشد ادلعّلم(  نّنا أوردان منظومة التوجيهات والتعليمات للمعّلمنذّكر أب
 
 

 معًًن  يذ ع متّنياتنا بتعّلمم                                            
 خطيب هللا عبد                                   د. راوية برابرة                            طـو صال        

  للتعليم كبي قسم مدير                     اللغة العربّية مفّتشة، مرّكزة دلوضوع            العربّ  التعليم مرّكز مفتش، 

 اجملتمع العربّ  يف                                                               االبتدائيّ  للتعليم أ يف قسم  


