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 اإلعدادّيةاملدرسة  ة/حضرة مدير

ز/ة موضوع 
ّ
 املدرسة /ةبواسطة مدير ة العربّيةلغالحضرة مرك

م/ة 
ّ
 املدرسة /ةبواسطة مدير -ة نامثلصفوف الافي  لغة العربّيةالحضرة معل

ش ي - اللغة العربّية اتمرشد/مرشدي
ّ
شاتبواسطة مفت

ّ
زي  /مفت

ّ
زاتومرك

ّ
 التربية اللغّية في األلوية /مرك

 

 تحّية طّيبة وبعد،

 ثامنةالوف فصّ لل ة العربّيةغفي الل مهّمة تنفيذّيةاملبحث: 

ة العمل التنفيذّية لتدريس التربية اللغوّية في الصفوف ال
ّ
مهّمة ، ّن أيديك /، نضع بين أيديكمثامنةتماشًيا مع خط

مبهدف تنفيذّية 
ّ
م من خاللها بإرشاد،  ؛وليست تقييمّية فقط ،التعليم والتعل

ّ
توجيه وتدريب التالميذ و إذ يقوم املعل

 من أجل: املعرفة اللغوّية والتعبير و ، ستراتيجّيات ومهارات فهم املقروءإعلى استعمال 

 تسلسل، ربط األفاار، لغة سليمة، تلخيص األفاار. فاار،األ : ترتيب اإلجابة إكساب مهارات في كيفّية التعامل مع 

  فرضّية، مقارنة، استنتاج، تلخيص.: عرض وجهة نظر، طرح فكرة، عرض التقويم وإبداء الرأيتعليم مهارة 

  ضلة.الفكرة املركزّية تحديد تعليم مهارة
َ
 والتمييز بين العمدة والف

 تعليم كيفّية التوّصل إلى اإلجابة الصحيحة. 

 :ما يليهّمة تشمل امل

  ا   -"لّص جواد"نّصا قصصيًّ

 ا ا وظيفيًّ   -" الدّراجة كوسيلة نقل" نصًّ

 ّيةاملعرفة اللغو و  أسئلة حول النّصين في فهم املقروء. 

  ًاكتابيًّ  اتعبير. 

  ًلاّل نّص. امئشار 

 .)آلّية محوسبة لجمع نتائج التالميذ )جدول إكسل 

 توصيات:

 .ن استالم الرسالة كحّد أقص ىم أسبوعخالل  ةذ املهّم تنّف 

 .املهّمة إذا احتاج التالميذة تنفيذ دقيقة ملّد  15إضافة 

 ناجًعا نرجوه لكم
ً
 ّن تالميذكل/ولتالميذكم ّن لك/عمال

  باحترام     

 ةبربار  ةد. راوي

زة ِّ
ّ
رك

ُ
شة امل

ّ
غة العربّيةملوضوع ا املفت

ّ
 لل

 محّمد زيدانّي  

ز ملوضوع األدب
ّ
ش مرك

ّ
 مفت
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 : نسخ لـ  

 رئيس السكرتارية التربوّية. -د. موشيه فاينشتوك -

 .للتعليم في املجتمع العربّي  -مدير قسم أ  -السّيد عبدهللا خطيب -

 .ةمدير املعارف البدويّ   -د الهيبمحّم . د -

 االبتدائّي.فوق مديرة قسم أ للتعليم  -باري داسيالسّيدة  -
 .نائب رئيس السكرتارية التربوّية، مديرة قسم أ للتطوير التربوّي  -السّيدة دالية فينيج -

 .مدير قسم اللغات  -زعفرانيالسّيد موشيه  -

  -دياب حسام. د -
ّ
 .العربّي  التعليم في التحصيل تحسين عن مسؤول والتكنولوجيا، العلوم شمفت

ش عاّم للمدارس األهلية. -د. هاني فّراج -
ّ
 مفت

ش لواء الشمال  -أحمد بدران السّيد -
ّ
 .مفت

 .منّسق التفتيش في الوسط البدوّي، لواء الشمال -سّيد موس ى حلفال -

ش لواء حيفا –السّيد مدحت زحالقة -
ّ
 .مفت

  -بو حجلة أالسّيد طارق  -
ّ
 .ش لواء املركزمفت

ش -امينمحّمد العتالسّيد  -
ّ
 .لواء الجنوب عامّ  مفت

ش -السّيد علّي القريناوي  -
ّ
 .لواء الجنوب عامّ  مفت

غ مرشدات/مرشدي /السّيداتالّسادة -
ّ
 .األلوية في العربّية ةالل

 
 


