
 دولة إسرائيل 

 وزارة التربية والتعليم

 التربوّية ةالسكرتاري 

 

غات  لتعليم في املجتمع العربّي لقسم أ 
ّ
 قسم الل

غة العربّية 
ّ
  تفتيش الل

 

 

 2016، شباط 7

  ةدعدايي  ة املدرسة ال /مدير حضرة

ز/ة موضوع 
 
لغحضرة مرك

 
ةال  املدرسة رمدي بواسطة -ة العربي 

م/ة 
 
ةحضرة معل لغة العربي 

 
 املدرسة رمدي بواسطة -ةنامثلصفوف الافي  ال

 

بة وبعد، ة طي   تحي 

  مهّمة تنفيذّيةاملبحث: 
ّ
 ثامنةالوف فصّ لل العربّيةة غفي الل

ة في الصفوف ال ة لتدريس التربية اللغوي  ة العمل التنفيذي 
 
ة ، /ن  ، نضع بين أيديكمثامنةتماشًيا مع خط مهم 

ة  مبهدف تنفيذي 
ّ
م من خاللها بإرشاي، توجيه وتدريب  التعليم والتعل

 
ة فقط، إذ يقوم املعل وليست تقييمي 

ات ومهارات فهم املقروءالتالميذ دعلى استعمال  ة والتعبير استراتيجي   من أجل: ، املعرفة اللغوي 

 ة التعامل مع : ترتيب أفكار، تسلسل، ربط األفكار، لغة اإلجابة إكساب التالميذ مهارات في كيفي 

 سليمة، تلخيص األفكار.

  ة، مقارنة، بكل  حاالته: دعرض وجهة نظر، طرح فكرة، دعرض التقويم وإبداء الرأي تعليم مهارة فرضي 

 استنتاج، تلخيص..

  ضلة.الفكرة املركزّية تعليم مهارة
َ
 والتمييز بين العمدة والف

 ل إلى الجابة الصحيحة ة التوص   .تعليم التلميذ كيفي 

ة   :ما يليتشمل املهم 

 "  غذية ودعالقتها شاط الرياض ي  الت 
 
ا -"بالن ا وظيفيًّ  .نصًّ

 "ا -"الحزين ل  الفي ا قصصيًّ  .نص 

 ين في فهم املقروء ةاملعرفة اللغو و  أسئلة للتلميذ حول النص   .ي 

  ًاكتابيًّ  اتعبير. 

  ًامئشار .  لكل  نص 

م يكون  حيث؛ خالل شهر شباط ةذ املهم  نوص ي بأن تنف  
 
ه املرشد املعل   ،ةم  امله كل  محتوبات تنفيذ في واملوج 

 باحتواء ويلتزم التالميذ، قدرات بين التفاوت يراعي فيها، مرحلة كل   في التالميذ أياء ومستوى  تنفيذها، سير يتابع

 .منهم املستصعبين

 ناجًعا نرجوه لكم
ً
 /ن  ولتالميذكم /ن  دعمال

  باحترام 

 عبدهللا خطيب

 مدير قسم أ للتعليم في املجتمع العربّي 

 ةبربار  ةد. راوي 

غة العربّية
ّ
زة لل ِّ

ّ
رك

ُ
شة امل

ّ
 املفت
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 : نسخ لِـّ 

 .ة الرتبويّةالقائمة بأعمال رئيس السكرتاري السّيدة دالية فينيچ، -
 . البدوية املعارف مدير الهيب، محمد. ي -

 االبتدائّي.فوق ، مديرة قسم أ للتعليم باري داسيالسّيدة  -
د - ة السكرتارية في اللغات قسم مدير زدعفراني، موشيه السي   .التربوي 

  ،يياب حسام. ي -
 
 .العربي   التعليم في التحصيل تحسين دعن مسؤول والتكنولوجيا، العلوم شمفت

- . ز لأليب العربي  والعالمي 
 
ش املرك

 
د زيداني، املفت د محم   السي 

اية - ش ي الس 
 
  .أللويةا مفت

د - ش، ،حلف موس ى السي 
 
ق مفت ة املدارس في التفتيش منس  مال لواء -البدوي 

 
 .الش

د خميس أ - ةالسي  غة العربي 
 
ش الل

 
 لواء الجنوب. -بو مديغم، مفت

اية - داتالس  شي /السي 
 
 .ياريين/اتال  ن/اتاملفت

اية - داتالس  غ ات/مرشدي /السي 
 
ة ةالل ة املدارس في العربي   .الدعدايي 

 
 


