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 1028 ،حزيران                                                                                                                  خضزة:
 املدارص الابخدائّيت العزبّيت 1مدًزي 

شي التربيت 
ّ
 بىاضطت مدًز املدرضت -اللغىّيتمزل

مي ا
ّ
 بىاضطت مدًز املدرضت -تطادضلتربيت اللغىّيت في الطفىف المعل

شي التربيت اللغىّيت في ألالىيت -مزشدي التربيت اللغىّيت
ّ
ش ي ومزل

ّ
 بىاضطت مفد

 
 جدّيت طّيبت وبعد؛

ة -ةثنفيذي   ةمهم   املبحث: ر القزائي   ثقييمي   ةسادسللصفوف ال -في الحنو 
 

ت العمل لخدريظ التربيت اللغىّيت في الطفىف ال إطار ضمن
ّ
 زفق طّي هذه الزضالت:، هتطادضخط

 

ة،  .1 ة ثقييمي  ة ثنفيذي   :ما يليجشمل مهم 
ا  - ا بعىىان: معلىماجهطًّ  ".املهاجما غاهدي"يًّ

 "ضدًق الفيلا بعىىان: "قططي   اهطًّ  -

 . اللغىّيتاملعزفت و  أضئلت للخلميذ خىل الىّطين في فهم املقزوء -

 حعبير لخابّي  -

ة .2 ة الحنفيذي   دليل اجابات املهم 

ة محوسبة لجمع نحائج الحالميذ )جدول إكسل(. .3  آلي 
ام من ًىم اضخالمها تذ املهّم يجىفًخىّجب  - ًّ   .لغاًت عشزة أ

ىّفذ املهّمت على -
ُ
، اضتراخت الىّظ القطص يّ  املزخلت الثاهيت: دقائق، 01، اضتراخت  ّي علىماحالىّظ امل املزخلت ألاولى: خل:امز زالر  ج

دطب اعخباراث بأو على مدار ًىمين بطبب الخىقيذ الخاّص في شهز رمضان املبارك، الخعبير الكخابي.  :املزخلت الثالثت، دقائق 5

 املدرضت.

ف  -
ّ
ت ّيت الخعليمالىخائج لجشء من عملجىظ ًّ ْعَخَم لبىاء خطط عمل فزد

ُ
 .د لجشء من عملّيت الخقييم إلاجماليّ ، وح

 هخمّنى لكم الخىفيق،

  ،باحترام     

 طـه ضالح

 
ّ
ش ش،مفد

ّ
 العزبّي  الخعليم مزل

 الابخدائّي  للخعليم أ في قطم

 ةبزبار  تد. راوي 

شة ِ
ّ
زل

ُ
شت امل

ّ
غت العزبّيتملىضىع ا املفد

ّ
 لل

 : نسخ لـ     

 .للخعليم في املجخمع العزبّي  لبير مدًز قطم  -عبدهللا خطيب

 .املعارف البدويتمدًز  -دمحم الهيب . د

 لخعليم الابخدائّي أ ل إًتي ضاس ي، مدًزة قطم

 .مدًز قطم اللغاث -مىشيه سعفزاوي

ش املطؤول عن الخدطيل العلميّ . د
ّ
 .خطام دًاب، املفد

ش ي املدارص
ّ
شي التربيت اللغىّيت في ألالىيت مفد

ّ
 ومزل

                                                 
 .وهي مىّجهة إلى الجنسين على حدّ سىاء وردت الصيغة بالمذّكز، 1
 


