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مديري املدارس االبتدائيّة العربيّة
مرّكزي الرتبية اللغويّة -بواسطة مدير املدرسة

معلّمي الرتبية اللغويّة يف الصفوف الرابعة -بواسطة مدير املدرسة
مرشدي الرتبية اللغويّة -بواسطة مفتّشي ومرّكزي الرتبية اللغويّة يف األلوية
حتيّة طيّبة وبعد؛

املبحث :وحدة تعليمية يف التنور القرائي اإللكرتوين
ومهمة تنفيذية ورقية يف التنور القرائي
للصفوف الرابعة

نرفق إليكم فيما يلي رابطني لـ:

ائي اإللكرتونّ" :يف درب الدراجة اهلوائية"
أ .وحدة تعليميّة يف التنور القر ّ

إرشادي
نص
مهمة تنفيذيّة ورقيّة" :اكتشف املتعة يف نزهة املشي ً
هنارا"ّ -
بّ .
ّ
مجهور اهلدف :تالميذ الصفوف الرابعة يف املدارس االبتدائيّة
األول كح ّد أقصى.
فرتة التنفيذ :من  10تشرين الثان ّ
حت  10كانون ّ
املديرين احملرتمني،
الورقي ،ونرسل إليكم فيما يلي منوذجني
نواصل عملنا على توفري وحدات تعليميّة -تعلّميّة يف ّ
ائي اإللكرتونّ و ّ
التنور القر ّ
إضافيّني للتنفيذ يف الصفوف الرابعة.
ائي اإللكرتونّ؛ "يف درب الدراجة اهلوائية" ،وذلك على الرابط التايل:
أوًال :وحدة تعليميّة يف ّ
التنور القر ّ

ar/888d285a-94d8-479f-/manifest=/api/manifests/item?il/content/player.aspx.http://ar.mybag.ebag.cet.ac

-8175-rand=07581d81-d5ca-4c12&true=close&lms-auth=false&true=f64944191f7/?lms-readonly5-9aec
content-1=a489bff1ca85#?page
1

موجهة إىل اجلنسني على ح ّد سواء.
وردت الصيغة ابملذ ّكر ،وهي ّ

1

ومهام،
ائي إلكرتونّ -وحدات
وجتدوهنا كذلك على موقع قسم أ للتعليم
ّ
االبتدائي ابللغة العربيّة ،ضمن شبّاك ّ
تنور قر ّ
ّ
على الرابط التايل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Unit s/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm

اسي السابق لتالميذ
هذه الوحدة تعليميّة وليست تقييميّة ،وهي تنسجم كبقيّة الوحدات اليت أرسلناها يف العام الدر ّ
أساسي يف عمليّة التعليم -التعلّم.
الصفوف الثالثة ومبدأ "التعلّم ذو معىن" كهدف
ّ
اللغوي يف اللغة العربيّة .وتتألّف من عشر مراحل بني
التنور
تدمج هذه الوحدة بني ْ
ّ
هدفني؛ التعلّم يف بيئة حُمَوسبة ،و ّ
تدريس وتنفيذ وتطبيق ،نوصي بتنفيذها بني  6-5دروس.
يتم الدخول إىل هذه الوحدة من خالل متص ّفح "غوغل خروم" -الـ " ."chromeونوصي ابلسما للتالميذ ابلعمل
ّ
من خالل احلواسيب الن ّقالة.
التدرب على تنفيذ
وتعمق ،والعمل مبوجبه .كذلك ّ
قبل الشروع بعمليّة التنفيذ نرجو قراءة مرشد املعلّم املرفق بعناية ّ
الوحدة قبل تطبيقها.
نذ ّكر أبنّنا أوردان منظومة التوجيهات والتعليمات للمعلّم (مرشد املعلّم) بواسطة النقر على الشكل
لكل صفحة من صفحات الوحدة ،إضافة إىل ملف  pdfاملرفق.
ّ
العلوي ّ

على اليسار

إرشادي ،وذلك على الرابط التايل:
نص
مهمة تنفيذيّة ورقيّة؛ "اكتشف املتعة يف نزهة املشي ً
هنارا"ّ -
اثنيًاّ :
ّ
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C0C6256E-441E-4F2C-8C9B2F9EDAE11516/167528/P11_DayHikeARB.pdf

إرشادي ،تليه أسئلة تغطّي مهارات الفهم يف مستوايت التفكري املختلفة؛ األساسيّة والعليا.
نص
املهمة على ّ
تعتمد هذه ّ
ّ

احلايل.
ّ
اسي ّ
نوجهكم إىل تنفيذها مبوجب برانجمكم /خطّة عملكم التعليميّة ،ومتاشيًا مع أهداف الرتبية اللغويّة للعام الدر ّ
حصة تدريسيّة واحدة ( 45دقيقة) .نلفت انتباهكم إىل أنّه ابإلمكان اعتمادها كجزء من عمليّة التقييم
م ّدة التنفيذّ :
املرحلي.
ّ

املهام حبسب التوصيات
املوجه يف تنفيذ الوحدات و ّ
كما أسلفنا يف الرسائل السابقة ،على املعلّم أن يكون املرشد و ّ
كل مرحلة فيها ،يراعي التفاوت بني قدرات التالميذ ،ويلتزم
ّ
املفصلة؛ يتابع سري تنفيذها ،ومستوى أداء التالميذ يف ّ
ابحتواء املستصعبني منهم.
معىن
مع متنّياتنا بتعلّم ذي ً
املهمة ابهتمامكم وتثري فضول تالميذكم
وأن حتظى الوحدة و ّ
صال طـه
العرب
مفتش ،مرّكز التعليم ّ
االبتدائي
يف قسم أ للتعليم
ّ

د .راوية برابرة
مفتّشة ،مرّكزة ملوضوع اللغة العربيّة
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عبد هللا خطيب
مدير قسم أ للتعليم
العرب
يف اجملتمع ّ

