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 15/08/2017
 حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة

 حضرة معّلم/ة الّلغة العربّية احملرتم/ة
 حتّية طّيبة، وبعد

 

 .81/7201الّدراسّية ، للسنة 1، رقم للمرحلة اإلعداديّة وآدابها  الّلغة العربّية تفتيشمنشور  الموضوع:
لغة األّم/لغة التفكري، واألساس لتعّلم كّل املوووعات  ؛العربّيةووو  الّلغة ملالتعّلمّية  -سريورة التعليمّيةهندف يف ال

إىل تنمية تلميٍذ متنّوٍر قرائيًّا، باستطاعته مواكبة كّل التجديدات والتغرّيات املتعاقبة يف العاَلم، وذلك املدرسّية األخرى، 
تساعده على  الستراتيجّيات تفكيٍر عليا، واكتسابه من المهارات األساسّية في فهم المقروء والتعبيربتمّكِنه 

ألسئلة، التصنيف، االستنتاج، الدمج، املقارنة وما إىل ذلك، مواجهة املشكالت املستقبلّية، كفرض الفروّيات، طرح ا
معتمدين بذلك تعليمه أساسّيات البحث العلمّي، وتدريبه على االستقاللّية يف التعّلم، وذلك من رياض األطفال 

 ، والرتبية للقيمم،تعّلماملما زال التعّلم ذو معىن، والتعّلم املتعّمق اهلادف، واستقاللّية وحّّت الّصّف الثاين عشر، وعليه، 
  .أساس طروحاتنا الرتبويّة

وحّتى يتسّنى لنا تحقيق أهدافنا التعليمّية، نعتمد مع التلميذ التكرار واإليداع من جهة، والتفكير واإلبداع    
ألنّنا نؤمن أّن املعّلم هو ، معّلًما متنّورًاحّّت ننّمي تلميًذا متنّورًا علينا أن نساعد املعّلم ليكون  هونرى أنّ من جهٍة ثانية، 
من  مرّكز لغة عربّية مختّص ومتمّكن تمهين، لذلك سنعمل من أجل يف كّل عملّية التعّلم والتعليم الركيزة األساس

 أدواته، ليساعدنا على حتقيق رؤيانا بتعليم الّلغة العربّية.

، نأمل أن تقرأوا طريقة التعليم البديلة يتضّمن المنشور الخطوط العريضة المقتَرحة للتعليم والتقويم، مع عرض  
المنشور بتمّعن وأن تتّم دراسته ضمن ساعات التهيئة لبدء السنة الدراسّية لطاقم الّلغة العربّية، والعمل على 
 تنفيذه، ونعدكم بالتواصل معكم للتوضيح واإلرشاد والمتابعة، عْلًما أّن الوارد في المنشور ملزِم لكّل المعّلمين.
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 :8201-7201الدراسّي  نضع نصب أعينكم برنامجنا التنفيذّي العاّم لهذه السنةوعليه  
 

 االمتحانات -1
 تُنّفذ االمتحانات يف كّل املراحل العمريّة وفق التعليمات الواردة  :و"قمم" الدفيئة التربويّة ،االمتحانات

 واملوجود على الرابط التايل: اخلاّص باالمتحانات،يف منشور املدير العاّم للوزارة، 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-
1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm 

، ومتاشًيا مع رؤيا الوزارة بتنمية إنسان ثالث سنواتمتابعًة لسريورة التعّلم ذي معىن اليت بدأناها قبل و 
ّمى بالدفيئة متحانات ما ُيساالستشمل  ،متنّور لغويًّا، اجتماعيًّا وحضاريًّا، معتّز برتاثه وانتمائه ولغته

 -ר"עמ) ،(موضوع "ِقَمم" )ِقَيم، ُمشارَكة، مالَءمةالرتبويّة يف كافّة املواويع، ومن ومن هذه الدفيئة، 

فيشمل كّل امتحان سؤااًل يتعّلق بالقيمم املختلفة، أو مبدى تفاعلنا  (ורלוונטיות מעורבות, ערכים
ومشاركتنا لصفات وقيم تالئمنا وتالئم حياتنا، هادفني من وراء ذلك إىل تعويد التالميذ على إبداء 
الرأي، اّّتاذ مواقف، اكتساب صفات محيدة، املشاركة يف كّل ما يتعّلق باجملتمع، الشعور باالنتماء، 

 .عور بأّن االمتحان واملواّد التعليمّية هي مواّد حياتّية معيشة، وليست حربًا على ورقوالش

ل منشور خاّص بكّل التجديدات، وسنوافيكم من خال، درجات أو أكثر 5بقيمة  كون السؤالي  
كما وسنعمل على إعداد املعّلمني يف هذا املووو  ومن دورات ،  وبنماذج عديدة متعّلقة بــ "ِقممم"

 االستكمال.

 ، على الرابط التايل:ةالوثيقة المتعّلقة بالدفيئة التربويّ ميكنكم االّطال  على 
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf 

 

  ّالتعليم والتقويم الرقمي : 
كدأبنا منذ سنوات نواظب على املشاركة يف االمتحانات العاملّية _بيزا/ إي بيزا_ وذلك ألمهّية مواكبة     

كّل املستجّدات املطلوبة عامليًّا من اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين، وخوونا هلذه التجربة كّل مرّة 
ه يف بناء إنساٍن قادٍر على التكّيف مع متطّلبات يفتح أمامنا أفاقًا جديدة يف ماهّية التنّور القرائّي، وأمهّّيت

احلياة؛ وحنن إذ ال نعّد هلذه االمتحانات كوهنا ال تفحص تطبيق املنهج الدراسّي، نتوّخى من املعّلم أن 
للتعامل مع النصوص املختلفة، قراءهتا، يكون متنّورًا قرائيًّا وقادرًا على إكساب التالميذ املهارات املطلوبة 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
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، الّّتاذ موقف والتعبري عنه،  فهمها، معاجلتها، مقارنتها، تصنيفها، ودجمها الستنتاج واستخالص العربم
للتشكيك واإلثبات، للمفاولة، وللمشاركة يف كّل ما يدور عامليًّا، ممّا يتطّلب من التلميذ التحّلي بثقافة 

ت املتداوملة، عدا عن أمهّّية متّكنه عاملّية واسعة ومتنّوعه تعينه على فهم املشكالت املطروحة، واملصطلحا
ة كالبحث السريع عرب الشبكة، واالختيار الصحيح للمواّد، والتصنيف والتواصل مع مهارات احلوسبمن 

 :وعليه نطلب منكماآلخرين، وكّل هذا حباجة إىل تدريٍب دائم؛ 

 ني وللتالميذ، ويف األيّام املشاركة يف دورات االستكمال، ويف اللقاءات التزامنّية مع التفتيش للمعّلم
 الدراسّية.

 .تعليم مهارات فهم املقروء بشكل ممنهج 

 تعليم مهارات احلوسبة املطلوبة من التالميذ يف هذه املرحلة العمريّة. 

  ،اخرتاعاتمراعاة تثقيف التالميذ مبصطلحات من جماالت خمتلفة )اقتصاد، فضاء، علوم ،
الصحف اإللكرتونّية ومن املواقع املختلفة على الشبكة  ، وذلك بقراءة مواّد مناجتماعّيات...(

   العنكبوتّية.

  تنفيذ المهاّم التي ترَسل من الوزارة بشكٍل دورّي، وبمتابعة تطّور تنفيذ المهاّم من ِقَبل
مقابل تنفيذهم التاسعة لتالميذ الصفوف  العالمة الفصلّيةدرجة من  20التالميذ، وإعطاء 

 احملوسبة اليت سنرسلها لكم تباًعا، وإعالم التالميذ بذلك. رقمّية/الورقّية وال للوحدات

  اليت تعينكم على إيصال املواّد املطلوبة بطريقٍة شائقة، تضمن  روابط للعديد من املواقعأوفنا لكم
القيمة املضافة للحوسبة، كما وسُنرِسل تباًعا إىل املدارس وحدات حموسبة للصفوف التاسعة 

 والعاشرة، نرجو االهتمام بتنفيذها، وإبالغنا عن أيّة عوائق أو مشاكل تنفيذيّة.

 :المواّد موجودة في

 المنطار" موقع"- https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite 

 موقع البيداغوجيا المحوسبة- https://sites.google.com/site/arabic4education/home 

 

 

 

 
 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite
https://sites.google.com/site/arabic4education/home
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 تقسيم الحصص األسبوعّيةالتعليم البديل/ -2
  التعليم ائقتغيير طر: 

لألدب، وأخرى  صاألسبوعّية حسب أقسام الّلغة، فحصّ منذ سنوات وحنن ننهج تقسيم احلصص   
للقواعد، وهكذا ندور يف دّوامة التغيري والتبديل بني الكتب واملواّد، فنشّتت التلميذ،  غريهاللفهم والتعبري و 

 إلهناء تعليم مواّد معّينة، فنضّيع اهلدف ونسعىع الوقت يف املراجعة والتكرار، وال حنّقق كّل مبتغانا، ونضيّ 
 األساسّي املراد مّنا.

بني املواّد املختلفة، بل أن تكون عملّية التعليم شاملة  وعليه ارتأينا أاّل تقّسموا الحصص األسبوعّية 
كوسيلة وليس كهدف، حنّقق من خالله تعليم املهارات املطلوبة،   وظيفيّ ومرّكزة، تعتمد النّص  األدّب أو ال

تفكريهم، خياهلم، معرفتهم  وحتفيز بري،وأمّهها إكساب التالميذ ثروة لغويّة غنّية تعينه على الفهم والتع
الثروة  ألنّنا باملطالعة نكشف التلميذ على أكرب كّم مننويل املطالعة األمهّية الكربى،  لذا فإنّنا وإبداعهم. 

التعليم من خالل وعليه نطلب منكم ، واملوووعات والظواهر الّلغويّة واملفردات والتعبري واملصطلحات
المطالعة على قراءة النصوص األدبّية فحسب، إنّما قراءة أنواع نصوص  ال تقتصرف ،المطالعة

في الّلغة وال في ال نسعى إلنهاء مواّد عينّية ال ، فنحن مختلفة، ومن مجاالت معرفّية مختلفة
 متّكنهم من معاجلة أّي نّص يواجههم بقدراهتم الذاتّية، نسعى إلكساب التالميذ مهارات، إّّنا األدب

هو إكساب التالميذ مهارات فهم املقروء والتعبريين  األساسيّ  وآدابها ألّن هدف معّلم الّلغة العربّية
ومضامني ، وليس إكسابه معرفة مواّد معّينة لنصوص وظيفّية وأدبّية على حدٍّ سواء الشفوّي والكتابّ 

)الفهم للنّص اللغة العربّية تشمل حّصة  ها واستعماهلا يف حياته اليومّية، لذاسب، بل وكيفّية توظيفحف
لكتاب التدريسّي أو من ا قراءة نّص معنّي حسب اختيار املعّلم/ة أو التالميذ األدّب والوظيفّي، والقواعد(

من مهارات القراءة وإسرتاتيجّيات  ، والتداول يف الفكرة املركزيّة اليت يطرحها، وتعليم مهارة واحدةمن غريه
وننصح بتعليم املهارة ذاهتا على مدار أسبوعنين من نصوص خمتلفة؛ أدبّية  التفكري مبستوياهتا املختلفة،

أي نُعِلم التلميذ عن املهارة اليت  يسّمى "ميتا تعليم"،وم مبا ووظيفّية حّّت يتمّكن منها التلميذ، ونق
، وأمهّّية اكتساهبا، وكيفّية استعماهلا، مستعينني بالنصوص األدبّية املطلوبة يف  سيكتسبها خالل األسبوعنين

، فال نعّلم بشكٍل حَ املنهج، وبالنصوص املوجودة يف كتب الفهم، وغريها من النصوص املالئمة،  بل ْرفيٍّ
خمتارين من النحو والّصرف ما يُعيننا النّص املختار على تعليمه وتطبيقه، خمتارين من  بشكٍل ِحَرِفّي،

أسئلة فهم املقروء ما يساعدنا على تعليم املهارة املرادة، واوعني نصب أعيننا تطبيق رؤيا املنهج يف تعليم 
لّية التقومي، وبالتدريج، ال ولن تعتمد فحص معرفة ، آخذين بعني االعتبار أّن كّل عمالّلغة العربّية وآداهبا
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للنصوص معرّبين  التالميذ املضامني، إّّنا فحص مدى الفهم والتطبيق للمهارات األساسّية، ومدى تذّوق
 عن رأيهم، مشّككني، باحثني، ُمثبتني، داحضني، مناقشني...

فنقرأ  ل أسبوعنين على قراءة رواية مطلوبة،فنرّكز تعليمنا خال ،الرواية واملسرحّيةعلى نفس النهج نعّلم  
منها أجزاء يف الصّف مع اجلميع، متطرّقني إىل مالحظات أسلوبّية، لغويّة، حنويّة، صرفّية، وإىل اجلممل 

صفحة تناقمش  20، مثاًل قراءة املركزيّة الدالّة، وإىل كيفّية التلخيص، ويكون الواجب البييّت متابعة القراءة
 يل، وحُتتمسب املشاركة ومن العالمة الشهريّة والفصلّية.يف اليوم التا

كّل هذا يتطّلب من املعّلم تغيري طرائق التعليم والتقومي، واعتماد استقاللّية املتعّلم، والتعّلم من الزمالء،    
م مع والتعّلم يف جمموعات، فال جيوز أن يتطّور العاَلم وحنن نقف مكتويف األيدي، متمّسكني مبا ال يتالءم 

 .متطّلبات العصر

هلذا العام فهو ملزم " ה"מארזמתנكما ورد يف "الرجاء االلتزام بعدد الساعات املخّصص لكّل طبقة  
 عرب الرابط التايل:للجميع وذلك 

 بّية وآدبها في المرحلة اإلعداديّةر ليمّية في اللغة العرابط لعدد الساعات التع
 

 الكتابّي:التعبير الشفوّي و  التعبير   
على نفس النهج، يتّم تعليم التعبري الشفوّي )اخلطابة، املناظرة، احلجاج، املناقشات، احلواريّات...(،   

التعبري هو احملّصلة النهائّية لكّل ما يكتسبه التلميذ من مهارات ومواّد يف الرتبّية الّلغويّة العربّية والكتاّب، ف
...فالتعبري هو انعكاٌس تطبيقّي، وعلى نتائجه يرتّتب من لغة، حنو، صرف، إمالء، عالمات ترقيم، بالغة

تقييمنا لكّل ما عّلمناه وأكسبناه للتالميذ، لذا، علينا أن نعّلم كيفّية الكتابة والتعبري بشكل مدروس 
 وقد ُأعدَّت كتب مالئمة تعيننا على تخطيط ومنهجة طرائق تعليمنا.وممنهمج، 

كساب المهارة المطلوبة خالل األسبوعْين المخّطط لهما، من خالل المطالعة، وبعد االنتهاء من إ
منتبهني إىل  .الالزمة له مهاراتالإكساب التالميذ و ألدبّي أو الوظيفّي التعبير ا نبرمج أسبوًعا لتعليم

أمهّّية تعليم التالميذ التقومي الذايّت لكتاباهتم، والتقومي الغريّي من زميل، وقبول املالحظات الصفّية، 
  ومالحظات املعّلم/ة ليطّور أدواته، على غرار املعمول به يف مشرو  الكتابة احملوسب.

 

http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99
http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99
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 مسيرة الكتاب:  ، أمساء الكتب قائمة  وستصلكمستحظى مسرية الكتاب، هذه السنة باهتماٍم خاصٍّ
عليها للمشاركة يف املسرية، لكّل املراحل العمريّة من الصّف األّول حّّت الّصّف العاشر،  صادمقامل

 موقع موجودة يف)كّل املواّد  فّعالّيات خاّصة، ومواعيد التقّدم لالشرتاك، وّناذج التقّدم،ومقرتمحات ل
هاراٍت، وتذويٍت لعادة ؛ نأمل أن تشاركوا يف املسرية ملا فيها من إثراء وتثقيف وإكساب م("املنطار"

 املطالعة والقراءة. تُعلن النتائج واجلوائز يف حفل خاّص يعلمن عنه يف حينه.

 جتدونه على الرابط التايل: سرية الكتابكّل ما يتعّلق مب
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home/msyrte-alktab 

 

 ملفّ  بواسطة الكتابّ  التعبري تعليم يف واملفيدة الناجحة التجربة خوض بعد: المحوسب الكتابة مشروع 
آخر من  عدد أمام اجملال السنة هذه وانضمام آالف التالميذ إىل املشرو ، سنفتح حموسمب، تراكميّ 
، أو بواسطة "املنطار" موقع عرب االشرتاك يف الراغبة املدارس تسجيل يتمّ  املشرو ، إىل لالنضمام املدارس

    املرشد املدرسّي أو الّلوائّي.
 

 االستكماالت واأليّام الّدراسّية: -3
عليه  .نرى يف االستكمال املهيّن التخّصصّي مورًدا هامًّا للتجديد وللتجّدد، للتواصل وللتغيري وللتثقيف الذايتّ  
: استكماالت  استكماالتنا السنة نقسمست وجاهّية )يف مراكز تطوير طواقم املعّلمني(، وتزامنّية )عرب إىل قسمنين

بالتركيز على طرائق تعليم التعبير مبضامني خمتلفة ما بني تدريس األدب وتدريس الّلغة  الشبكة العنكبوتّية(،
نطلب منكم حّث املعّلمني على املشاركة  لذا وطرائق في التقويم البديل، ،الكتابّي، ونصوص فهم المقروء

ميذه التقّدم لوحدة البحث ألّن املعّلم الذي ال يستكمل لن يكون بإمكان تالاالستكماالت املهنّية الفّعالة يف 
/أدبّية ومن إطار التقومي الداخلّي/التعّمق، وال املشاركة يف براجمنا التقوميّية ُلغويّةالداخلّية، وال إجراء أحباث 

 وما إىل ذلك. ، ومشرو  الكتابة احملوسمب،املختلفة مثل اخلطابة، وحقيبة التجميع

  

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home/msyrte-alktab
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  ّل عبر موقع "المنطار"(:دوراتنا التزامنّية لهذه السنة )يمكن التسج 
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/remote-training-
2017-2018 

  ّمرحلة أ -م بطريقة البحث العلميّ التعل. 
  ّمرحلة ب. -التعّلم بطريقة البحث العلمي 
 .)فّن اخلطابة )الكالم لألنام 
 مرحلة أ -التعّلم يف العصر احلديث. 
 بمرحلة  -التعّلم يف العصر احلديث. 
 ؛ طريقة تقومي بديلة.املهّمة التنفيذيّة 
 .مرّكز مووو  اللغة العربّية 
 .دمج أسئلة من مستوى إسرتاتيجّيات التفكري العليا يف االمتحانات 
 حقيبة التجميع؛ طريقة تقومي بديلة. -البورتفوليو 
 .التعّلم القائم على مشاريع 
  ومواجهة العنصريّة يف النصوص التعليمّية.دمج القيم 
 

   ستتمحور حول: ،ورشات تعليمّيةفهي عبارة عن أّما الدورات الوجاهّية 
 .طرائق وإسرتاتيجّيات يف تعليم التعبري الكتاّب 
  نصوص فهم املقروءطرائق وإسرتاتيجّيات يف تعليم. 
   كيفّية تعليم النّص األدّب.طرائق وإسرتاتيجّيات يف 
 طرائق خمتلفة يف التقومي البديل 
 يف كّل األلوية موجودة على الرابط التايل، نرجو إيرادها ومن ّتطيطكم السنوّي:  مواعيد أيّامنا الدراسّية 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal 

 الكتب التدريسّية: -4
تعليمّي غري مصادق عليه، ونرفق هبذا قائمة  نشري بذلك أنّه ال جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب 

 الكتب املصادمق عليها للعام الدراسّي املقبل:
 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte
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 : التواصل -5
 نرجو اإلرشاد املعتممد، لذا الثالثاء هو يوم هو أداة التواصل بيننا وبينكم، وعليه سيكون يوم  اإلرشاد

يف هذا اليوم من األسبو ، ليتسىّن ملرشد املدرسة أن يلتقي بطاقم الّلغة  تخصيص حّصة لقاء الطاقم
العربّية ويتحاور معهم حول كّل جديد ومستجّد، وينقل اخلربات من مدرسة إىل مدرسة، لذا نأمل أن 

ودة يف تُنسَّق أيّام زيارة املرشد لتتالءم مع اجتماعات طواقم الّلغة العربّية. )قائمة بأمساء املرشدين موج
 موقع "املنطار"(، وسرُتسمل خالل بداية أيلول إىل املدارس.

 فتحنا لكّل مرشد، يف كّل مرحلة عمريّة جمموعة تواصل على الشبكة العنكبوتّية، : مجموعات التعلُّم
لذا يستطيع بواسطتها أن يتواصل مع زمالئه املرشدين واملعّلمني واملفّتشة، للحوار والتشاور وتبادل املعرفة، 

نرجو من كّل املعّلمني االنضمام إىل جمموعات التواصل، كي نبقى دائًما على اّتصال، نتبادل اخلربات 
 ونثري بعضنا بعًضا.

 "موقع املنطار هو موقع الّلغة واألدب الرمسّي، التابع للتفتيش املهيّن يف  :موقع "المنطار"، و"قسم الّلغات
الوحدات التعليمّية، أوراق عمل، امتحانات، مستجّدات، أخبارنا،  وزارة الرتبية والتعليم، وفيه املناهج،

تواريخ ومواعيد زيارات املدارس ولقاءات املرشدين، وكّل ما يهّم معّلم العربّية من آخر الدراسات 
واملقاالت، ندعوكم دائًما للتواصل معنا عرب املوقع، ونأمل أن ترسلوا لنا رابط مدرستكم يف الّلغة العربّية، 

 وأن ترسلوا لنا ّناذج من عملكم، دروًسا مصّورة، روابط...لنشرها وتعميمها على اجلميع.
، الذي يعىن برؤيا تعليم كّل الّلغات بموقع قسم الّلغاتكما ونحيطكم علًما أنّه يمكنكم االستعانة 

 يف السكرتاريا الرتبويّة، بضمنها الّلغة العربّية كلغة أّم، على الرابط التايل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/ 

 

 نتمّنى للجميع سنة موفّقة
  ،باحرتام 

 حمّمد زيداينّ   د. راوية بربارة

 العرّب والعامليّ  املفّتش املرّكز لألدب  املفّتشة املرّكزة لّلغة العربّية

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
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