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 دولة إسرائيل
 وزارة الرتبية والتعليم

 
 ةاإلدارة الرتبوي     

 لتعليم االبتدائي  "أ" لقسم 
 ةالسكراترية الرتبوي                   

 العرب   يف اجملتمع لتعليم"أ" لقسم 
 التفتيش على اللغة العربي ة                       

 
 

 2016، تشرين الثاين 25
 حضرة:

 املدارس االبتدائّية العربّية 1مديري

 بواسطة مدير املدرسة -مرّكزي الرتبية اللغويّة

 بواسطة مدير املدرسة -ةاخلامسمعّلمي الرتبية اللغويّة يف الصفوف 

 بواسطة مفّتشي ومرّكزي الرتبية اللغويّة يف األلوية -ةمرشدي الرتبية اللغويّ 

 

 حتّية طّيبة وبعد؛
 ةاسسللصفوف اخل"عامل السينما"  يف التنو ر القرائي  اإللكرتوين   وحدة تعليمي ة املبحث:

 

إطار  ضمنو  ، اسسةيف الصفوف اخلوالتنّور القرائّي اإللكرتويّن، متاشًيا مع خطّة العمل التنفيذيّة لتدريس الرتبية اللغويّة 
 (2017-2016) يف هذا العام العمل، ونتابع حموسبة تزويد املدارس بوحدات قرائّية حموسبة، نواصل إعداد وحدات
اإللكرتونّية، للسنة الثالثة على –هذه املهارات اللغويّة  على مع تالميذ الصفوف اخلامسة، ليكونوا قد انكشفوا وتدرّبوا

والرابعة الوحدات صفوف الثالثة هذه غّطي ت لتالميذ ا يف هذه الفةة العمريّة، ل وتدّرًً عّعااًل التوايل، وهبذا نضمن تواصاًل 
 واخلامسة، على أمل أن نواصل العام الدراسّي القادم مع صفوف السادسة.

  :"السينما "عامل وحدة رابط رعق إليكم عيما يلين

  
-4d9d-4913-ar/285105d9/manifest=/api/manifests/item?il/content/player.aspx.http://ar.mybag.ebag.cet.ac
1-content=bea7f44a3682/?pNum=2#?page-b26c 

 
 ،وحدات ومهامّ  -شّباك تنّور قرائّي إلكرتوينّ ضمن موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي ًللغة العربّية، كذلك على   جتدوهناو 

  على الرابط التايل:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm 
 

 .االبتدائّية يف املدارسامسة تالميذ الصفوف اخل :مجهور اهلدف
 كحّد أقصى.   من استالم الرسالة نيخالل أسبوع فرتة التنفيذ:

                                                 
1
 .وردت الصيغة ًملذّكر، وهي موّجهة إىل اجلنسني على حّد سواء 
 

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/285105d9-4913-4d9d-b26c-bea7f44a3682/?pNum=2#?page=content-1
http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/285105d9-4913-4d9d-b26c-bea7f44a3682/?pNum=2#?page=content-1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
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وسيلة لتقّدم الشعوب وانفتاحها على العامل، من خالل ثقاعة و ، فنّ ًلسينما كإىل تعريف التلميذ  ةلوحدا سعىت   

وأعالم الرسوم املتحرّكة  ،تستعرض بعض التقنيّات األساسّية للخدع السينمائّية، وأعالم اخليال العلميّ نصوص 
تعتمد ًألساس على أعالم من حمرك البحث يوتيوب، املوّجه و بصريّة،  -مسعّية انصوصً  تشمل الوحدة ". لذا"األمنيشن

 للجمهور الواسع الذي يبحر يف الشبكة.
 ومشاهد أعالم.  رصو  ،أعالم واثئقّية، نصوص رقمّية، روابط تشّعبّية :تكّون الوحدة منت
 

بني تدريس  مراحل 5تتأّلف من . ووالتنّور اللغوّي يف اللغة العربّية ،التعّلم يف بيةة حمحَوسبة ؛بني هدعنْي تدمج الوحدة 
 س.درو  6-5  نوصي بتنفيذها بني وتنفيذ وتطبيق،

 لسما  للتالميذ ًلعملًونوصي  .chrome"" الـ -"ل خرومغو "غ الوحدة من خالل متصّفح إىل هذه خولالديتّم 
  .من خالل احلواسيب النّقالة

كذلك التدّرب على تنفيذ   بعناية وتعّمق، والعمل مبوجبه،املرعق عّلم امل مرشدنرجو قراءة  ،وع بعملّية التنفيذقبل الشر 
 الوحدة قبل تطبيقها. 

 .(pdf ) مرعق ملف يف)مرشد املعّلم(  نّنا أورد ا منظومة التوجيهات والتعليمات للمعّلمنذّكر أب
 

  التعّلم. -تنسجم ومبدأ "التعّلم ذو معىن" كهدف أساسّي يف عملّية التعليمّية، تقييموليست تعليمّية وحدة هذه ال

 ري املختلفة؛ األساسّية والعليا،تغّطي مهارات الفهم يف مستوايت التفكأسةلة نّص ال راعقتكما هو معلوم ومّتبع، 
 ة للعام الدراسّي احلايّل،ومتاشًيا مع أهداف الرتبية اللغويّ  ة،التعليميّ  عملكم/ خطّة مبوجب بر اجمكمنوّجهكم إىل تنفيذها 

 حتواء املستصعبني منهم.ً لتزمتاوت بني قدرات التالميذ، و التفواليت تراعي 
 
 

 معىًن  يذ ع متّنياتنا بتعّلمم
 مكوتثري عضول تالميذ  كمًهتمام وحدةال أن حتظىو 

رة                            طـه صال          خطيب هللا عبد                                   د. راوية بًر

  للتعليم أ قسم مدير                     اللغة العربّية مفّتشة، مرّكزة ملوضوع            العربّ  التعليم مرّكز مفتش، 

 اجملتمع العربّ  يف                                                               االبتدائيّ  للتعليم أ يف قسم  

 


