
  توصیات لتركیز تدریس اللّغة العربیّة في المرحلة االبتدائیّة
 המלצות למיקוד בהוראת שפה בשלב היסודי

 هذه توصیات للموضوعات وأنواع النصوص والمهارات التي یجب أن یتعلّمها التلمیذ خالل السنة، وقد ُقّسمت إلى ثالثة فصول؛ وعمًال بالمرونة التربویّة المعطاة للمعلّم، یستطیع المعلّم تعلیم المهارات الّتي یتیحها
 النّص، دون التقیّد بالتسلسل الزمنّي المقتَرح في الجدول، شرط تغطیة كّل الماّدة المطلوبة في كّل فصل دراسّي في جمیع مجاالت اللّغة (االستماع، التكلّم، القراءة، الكتابة).

 رابط للمنهج:  انقر هنا

 

 الصفوف الثالثة والرابعة- توصیات لتركیز تدریس اللغة العربیّة /  כתה ג-ד  המלצות למיקוד בהוראת שפה

 יחידות תוכן/ סוגות תקופה
 טקסטים (אופנויות השפה)

 המלצות לדרכי הוראה
 (במסגרת כיתה היברידית)

 מיקוד במיומנויות תקשורתיות
 (אוצר מילים، דקדוק)

 המלצות חומרי עזר
 למורים להוראה היברידית

 תהליכי פיתוח
 מקצועי מלווים

 تطّور مهنّي مرافق  توصیات لمواّد تعلیمّیة المهارات، معرفة لغوّیة،  دالالت األلفاظ توصیات لطرائق تدریس وحدات وأنواع نصوص الفترة

 الفصل
 األّول

 األشهر
9-12 

 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب على

 أنواع الّنصوص الّتالیة:
 1. قصصّي وِشعرّي

 2. إخبارّي وصفّي
 3. إقناعّي

 4. نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 5. نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 فهم ومعرفة:  رابط المنهج
 ✔ استخراج معلومات صریحة من الّنّص.

 ✔ معاني كلمات وتعابیر باالعتماد على السیاق.
 ✔ استنتاج العالقات السببّیة بین األحداث باالعتماد على

 الروابط، نحو: الواو، ثّم، أیًضا، الضمائر، اسماء اإلشارة،
 لذلك، لكن... و/أو العالقات المنطقیة في النص.

 ✔ فهم المعنى الصریح في  النص / تحدید معلومات
 ✔فهم المعنى الخفي/  استنتاج

 ✔تفسیر، دمج وتطبیق أفكار ومعلومات
 ✔تقییم المضمون ووظیفة المرّكبات  اللغویة والنصّیة

 ✔استخراج الفكرة المركزّیة
 ✔ تلخیص فقرة
 ✔ هدف النّص

 ✔ تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)
 مهارات  القراءة الرقمّیة★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع التعلیم االبتدائّي

 ✔ موقع المنطار
 ✔ وحدات التنّور القرائّي

 ✔ مسیرة الكتاب

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي:
 ✔ الّنّص القصصّي
  ✔ الّنّص اإلخبارّي
 ✔ االّنّص الوصفّي

 

 ✔ معرفة الّتاء المربوطة والّتاء المفتوحة والّتمییز بینهما. المعرفة اللّغویّة:

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/taalemmanhag/ChinuchLeshoni.pdf
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/taalemmanhag/ChinuchLeshoni.pdf?attredirects=0
https://docs.google.com/document/d/1aUwbN272RLIqxKv4RdRqzPs4TgmDthXeb_VW_Gc7yK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aUwbN272RLIqxKv4RdRqzPs4TgmDthXeb_VW_Gc7yK4/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main5.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BooksParadeInstructions2020Arabic.aspx


 األصوات الّلغوّیة وتمثیلها
 الكتابّي

 
 

 ✔ الّتوّسع في معرفة أنواع الّتناوین الّثالثة
 ✔ معرفة المّدة ونطقها بشكل صحیح.

 ✔ معرفة الضوابط األربعة: الشّدة والمّدة وهمزتي الوصل
 والقطع.

  الّنحو والّصرف (الصّف الثالث)
 ✔ مالءمة الصفة للموصوف من حیث اإلفراد والتثنیة

 والجمع.
 ✔ الّتمییز بین االسم والفعل

 ✔ معرفة واستعمال الفعل من حیث الزمن/الصیغة: ماض، الّنحو والّصرف (الصّف الرابع)
 مضارع، أمر.

 ✔ معرفة الجملة الفعلّیة والجملة االسمّیة.

      

 الفصل
 الثّاني

 األشهر
1-3 

 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب على

 أنواع الّنصوص الّتالیة:
  ✔سیرة ذاتّیة وغیرّیة

 ✔ إخبارّي  تعلیمّي
 ✔ إقناعّي
 ✔ تفعیلّي

 ✔ نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة:
 ✔ صیاغة فرضیات باالعتماد على المكتوب في الّنّص.

 ✔ الفرق بین الواقعة والرأي.
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★
 مهارات  القراءة الرقمّیة★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع التعلیم االبتدائّي

 ✔ موقع المنطار
 ✔ وحدات التنّور القرائّي

 ✔ مسیرة الكتاب
 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 

 ا لتّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ الّنّص اإلقناعّي

  

 المعرفة اللّغویّة: 
 الّنحو والّصرف (الصّف الثالث)

 ✔ معرفة واستعمال أسماء اإلشارة: هذا، هذه، هذان، 
 هاتان، هؤالء، ذلك، تلك

 ✔ معرفة واستعمال األسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان،
 اللتان، الذین، اللواتي

 ✔ معرفة الحروف األصلّیة/ الجذر لكلمات مألوفة.

 ✔ استعمال العدد مع المعدود (المذّكر والمؤّنث) من 1- 10.  الّنحو والّصرف (الصّف الرابع) 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main5.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BooksParadeInstructions2020Arabic.aspx


 ✔ معرفة واستعمال بعض حروف المعاني الشائعة، مثل
 بعض حروف الجّر والنفي والعطف.

    

 ا لفصل
 الثّالث

 األشهر
4-6 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب على

 أنواع الّنصوص الّتالیة:
  ✔ حكایة شعبّیة، خرافة

  ✔ إخبارّي
 ✔  إقناعّي

 ✔ الرسالة الورقّیة
 واإللكترونّیة

 ✔ نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة: 
 ✔ معرفة بعض أسالیب السرد والحوار المستعملة في

 النص: التشبیه، التأنیس.
 ✔ مقارنة ومقابلة معلومات.

 ✔ صیاغة فرضیات باالعتماد على المكتوب.
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★
 مهارات  القراءة الرقمّیة★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع التعلیم االبتدائّي

 ✔ موقع المنطار
 ✔ وحدات التنّور القرائّي

 ✔ مسیرة الكتاب
 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔الرسالة النصّیة القصیرة

 ✔الردود في المواقع
 اإللكترونّیة

  

 المعرفة اللّغویّة: 
 الّنحو والّصرف (الصّف الثالث)

 ✔ معرفة واستعمال الضمائر المنفصلة. 
 ✔ التمییز بین أزمان الفعل/الصیغ: ماِض، مضارع، أمر.

 ✔ إسناد األسماء والحروف إلى الضمائر.  الّنحو والّصرف (الصّف الرابع) 
 ✔ التمییز بین المجّرد والمزید من األفعال في صیغة

 الماضي.

    

 

 

 الصفوف الخامسة والسادسة- توصیات لتركیز تدریس اللغة العربیّة /  כתות ה-ו  המלצות למיקוד בהוראת שפה
 

 יחידות תוכן/ סוגות תקופה
 טקסטים (אופנויות השפה)

 המלצות לדרכי הוראה
 (במסגרת כיתה היברידית)

 מיקוד במיומנויות תקשורתיות
 (אוצר מילים، דקדוק)

 המלצות חומרי עזר
 למורים להוראה היברידית

 תהליכי פיתוח
 מקצועי מלווים

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main5.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BooksParadeInstructions2020Arabic.aspx


 تطّور مهنّي مرافق  توصیات لمواّد تعلیمّیة المهارات، معرفة لغوّیة،  دالالت األلفاظ توصیات لطرائق تدریس وحدات وأنواع نصوص الفترة

 الفصل
 األّول

 األشهر
9-12 

 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب على

 أنواع الّنصوص الّتالیة:
 ✔  النصوص األدبّیة على

 اختالفها
 ✔ إخبارّي
 ✔  إقناعّي

 ✔ الرسالة الرقمّیة والورقّیة
 ✔ نصوص مّتصلة وغیر

 مّتصلة
 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة

 ورّد/ دردشة)

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 فهم ومعرفة:
 ✔ معاني كلمات وتعابیر باالعتماد على السیاق.

 ✔ استنتاج العالقات السببیة بین األحداث باالعتماد على
 الروابط، نحو: الواو، ثّم، أیًضا، الضمائر، اسماء اإلشارة،

 لذلك، لكن... و/أو العالقات المنطقیة في النص.
 ✔ معاني كلمات وتعابیر باالعتماد على السیاق.

 ✔ فهم المعنى الصریح في  النص / تحدید معلومات
 ✔فهم المعنى الخفي/  استنتاج

 ✔تفسیر، دمج وتطبیق أفكار ومعلومات
 ✔تقییم المضمون ووظیفة المرّكبات  اللغویة والنصّیة

 ✔استخراج وصیاغة الفكرة المركزّیة
 ✔ تلخیص نّص
 ✔ هدف النّص

 ✔ تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)
 ✔ معرفة بعض عناصر الشعر األساسیة: البیت/السطر،

 حرف الروي والقافیة والموسیقى.
 مهارات  القراءة الرقمّیة★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع التعلیم االبتدائّي

 ✔ موقع المنطار
 ✔ وحدات التنّور القرائّي

 ✔ مسیرة الكتاب
 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي:
 ✔ الّنّص القصصّي

 ✔ الّنّص اإلخبارّي الوصفّي

 

  المعرفة اللّغویّة:

 الّنحو والّصرف (الصّف
 الخامس):

 ✔ إسناد األفعال: الماضي والمضارع واألمر إلى جمیع
 الضمائر.

 ✔  استعمال العدد مع المعدود (المذّكر والمؤنث) من 11-
.19  

 ✔ معرفة الفاعل في الجملة الفعلیة عندما یكون اسًما ظاهًرا.
 ✔ معرفة المفعول به عندما یكون اسًما ظاهًرا.

 الّنحو والّصرف (الصّف
 السادس):

 ✔ استعمال العدد مع المعدود: المفرد والمرّكب والمعطوف.
 ✔ معرفة واستعمال أنواع الجموع: مذّكر سالم، مؤّنث

 سالم، تكسیر.
  ✔ معرفة واستعمال الضمائر: المنفصلة، المتصلة.

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main5.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BooksParadeInstructions2020Arabic.aspx


      

 الفصل
 الثّاني

 األشهر
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 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب على

 أنواع الّنصوص الّتالیة:
 ✔  النصوص األدبّیة على

 اختالفها
 ✔ إخبارّي
 ✔ إقناعّي
 ✔ تفعیلّي

 ✔ نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة:
 ✔ صیاغة فرضیات باالعتماد على المكتوب في الّنّص.

 ✔ الفرق بین الواقعة والرأي.
 ✔ استخراج المعلومات الواردة في الوسائل البصریة،

 كالصور والرسومات التوضیحیة، الجداول والقوائم.
 ✔ تنظیم معلومات مستخرجة من النص بحسب معاییر

 معطاة كالجدول والقائمة.
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★
 مهارات  القراءة الرقمّیة★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع التعلیم االبتدائّي

 ✔ موقع المنطار
 ✔ وحدات التنّور القرائّي

 ✔ مسیرة الكتاب

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 

 ا لتّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ الّنّص اإلقناعّي

  

 المعرفة اللّغویّة: 
 الّنحو والّصرف (الصّف

 الخامس):

 ✔ معرفة الفعل الماضي الصحیح: السالم والمهموز من 
 األوزان: تفّعل، تفاعل، افتعل، افعّل، انفعل، ستفعل وإسناده

 للضمائر مع مراجعة المجّرد والمزید.
 ✔ معرفة المبتدأ والخبر في الجملة االسمیة.

 الّنحو والّصرف (الصّف 
 السادس):

 ✔ التوّسع في معرفة واستعمال األفعال المجّردة والمزیدة: 
 معرفة جذر الفعل، وصیاغة أفعال بحسب أوزان معطاة.

 ✔ التمییز بین بعض األوزان الصرفیة الشائعة: اسم الفاعل
 واسم المفعول من الفعل الثالثي، اسم آلة، صیغة المبالغة،

 أفعل للتفضیل، اسم المكان واسم الزمان.
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 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب على

 أنواع الّنصوص الّتالیة:
   ✔ قصصّي
 ✔ إخبارّي
 ✔ إقناعّي
 ✔ تفعیلّي

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة: 
 ✔ معرفة بعض أسالیب السرد والحوار المستعملة في

 النص: التكرار، السجع، التشبیه، التأنیس، التشخیص، النفي،
 التضاد االستفهام، التعّجب، التمني، الدیالوج والمونولوج

 والمبالغة.
 ✔ مقارنة ومقابلة معلومات.

 ✔ صیاغة فرضیات باالعتماد على المكتوب.

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6?authuser=0
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main5.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BooksParadeInstructions2020Arabic.aspx


 ✔ نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 ✔ فهم العالقة بین نوع النص ومبناه في بعض النصوص.
 ✔ فهم العالقة بین مستویات اللغة ونوع النص.

 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★
 مهارات  القراءة الرقمّیة★

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ الّنّص الّتفعیلّي

  

 المعرفة اللّغویّة: 
 الّنحو والّصرف (الصّف

 الخامس):

 ✔ التمییز بین نوعي الجمع: السالم والتكسیر ألسماء مألوفة. 
 ✔  معرفة النعت.
 ✔ معرفة العطف.

 االّنحو والّصرف (الصّف 
 السادس):

 ✔  معرفة الفاعل في الجملة الفعلیة عندما ضمیًرا متصال أو 
 ضمیًرا مستتًرا.

 


