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 2018 ،آذار 11 
 حضرة:

 املدارس  1مديري 

زي 
ّ
 بواسطة مدير املدرسة -اللغة العربّيةمرك

مي 
ّ
 بواسطة مدير املدرسة -ةنامثفي الصفوف ال اللغة العربّيةمعل

زي  -اللغة العربّيةمرشدي 
ّ
ش ي ومرك

ّ
 في األلوية اللغة العربّيةبواسطة مفت

 

 تحّية طّيبة وبعد؛

ة املبحث: ة -ةتنفيذي   مهم  ر القرائي   -تقييمي   ةنامثللصفوف ال في التنو 

ة العمل لتدريس  إطار ضمن
ّ
 هذه الرسالة: رفق طّي ، ن ةثامنالصفوف الفي  اللغة العربّيةخط

ة  .1 ة تنفيذي  ةمهم   :ما يليتشمل ، تقييمي 

ا  -  ". الهمُّ الكبير   "ا بعنوان: أدبيًّ نصًّ

 ".  الجراد "ا بعنوان:وظيفيًّ  انصًّ   -

 . والتعبير الكتابّي  املعرفة اللغوّيةو  أسئلة للتلميذ حول النّصين في فهم املقروء -

2. .  مئشاًرا لكل  نص  وللتعبير الكتابي 

ة محوسبة لجمع نتائج التالميذ )جدول إكسل(. .3  آلي 

 

 لغاية عشرة أّيام من يوم استالمها ةذ املهّم يتنفيتوّجب  •

ف كجزء من عملّية التعليم  •
ّ
كجزء من عملّية التقييم  تعتمدو  ،لبناء خطط عمل فردّية النتائج توظ

 .املرحليّ 

 إليكم الروابط: 

 املهّمة التنفيذّية التقييمّية 

 )دليل اإلجابات )املئشار 

  ّة محوسبة لجمع نتائج التالميذآلي 

 ،باحترام

 ةبربار  ةد. راوي

زة ِّ
ّ
رك

 
شة امل

ّ
غة العربّيةملوضوع ا املفت

ّ
 لل

                                                 
 .وهي موّجهة إلى الجنسين على حدّ سواء وردت الصيغة بالمذّكر، 1
 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/scandary/mham-tnfydyte/mlfat-almham-altnfydhyte-lladadyte/%D7%90_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%97_8_3_2018.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/scandary/mham-tnfydyte/mlfat-almham-altnfydhyte-lladadyte/%D7%91_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%97_8_3_2018.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/scandary/mham-tnfydyte/mlfat-almham-altnfydhyte-lladadyte/%D7%92_%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%97_8_3_2018.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/scandary/mham-tnfydyte/mlfat-almham-altnfydhyte-lladadyte/%D7%92_%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%97_8_3_2018.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/scandary/mham-tnfydyte/mlfat-almham-altnfydhyte-lladadyte/%D7%92_%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%97_8_3_2018.xlsx?attredirects=0&d=1
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 : نسخ لـ   

 .للتعليم في املجتمع العربّي  كبير مدير قسم -عبدهللا خطيب

 .ةمدير املعارف البدويّ  -محمد الهيب . د

 .مدير قسم اللغات -موشيه زعفراني

 .االبتدائّي فوق لتعليم ل أ ، مديرة قسمداس ي باري 

ش املسؤول عن التحصيل العلميّ . د
ّ
 .حسام دياب، املفت

ز لألدب.محّمد زيدانّي 
ّ
ش املرك

ّ
 ، املفت

ش 
ّ
 .ي املدارسمفت


