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 ع  أ
 

هذه الوثيقة طواقم عمل مهنّية بحسب املواضيع: ّدت  

  طاقم اللغة العربّية:

ز التعليم  العر  -صالح طه
ّ
ش، مرك

ّ
زة للغة العربّية،  -د. راوية بربارة بّي في قسم أ للتعليم االبتدائّي، مفت

ّ
شة مرك

ّ
مفت

 محاضرة في  -عبير قاسم
ّ
زة الطاقم -ة للتربيةة العربيّ ة األكاديميّ يّ الكل

ّ
ّية مرشدة قطرّية للتربية اللغو  -، جنان زعبيمرك

 -حسن زيتون ّية في قسم أ للتعليم االبتدائّي، اللغو  مرشدة قطرّية للتربية -حديد لبنى ،في قسم أ للتعليم االبتدائّي 

ز موضوع اللغة العربّية في املدرسة  -حمد عثمانمرشدة،  -طروب خليلمرشدة،   -إيمان صرصور مرشد،  
ّ
مرك

مة لغة عربّية في مدرسة النجاح االبتدائّية -غادة سّيد أحمدنحف،  -االبتدائّية سامي عبد السالم
ّ
 سخنين. -معل

  لغة العبرّية:طاقم ال

ز اللغة العبرّية،  -د. هاني موس ى
ّ
ش مرك

ّ
زة الطاقم،  -مرشدة -إيمان خاليلةمفت

ّ
 مرشدة. -ريدان أبو أحمدمرك

 طاقم اللغة االنجليزّية:

شة اللغة االنجليزّية، -أميمة كلداوي 
ّ
شة اللغة االنجليزّية، -أماليا أسدي ،الشمال لواء مفت

ّ
 حيفا لواء مفت

   .مرشدة لوائّية للغة االنجليزّية، لواء الشمال -آمنة خاليلة

  طاقم الحساب والهندسة:

ز موضوع الرياضّيات،  -د. أسعد محاجنة
ّ
ش مرك

ّ
زة الطاقم،  -طمرة -مديرة مدرسة الزهراء -وداد ذيابمفت

ّ
أيمن مرك

مة رياضّيات في مدرسة البخاري  -سهير هّمام، مرشد، رائد شيخ أحمدمرشد،  -رّيان
ّ
 -صابرين طهطمرة،  -معل

مة رياضّيات في مدرسة الزهراء
ّ
مة رياضّيات في مدرسة طمرة أ -نورا حاجطمرة،  -معل

ّ
 طمرة . -معل

  طاقم العلوم والتكنولوجيا:

ش قطرّي ملوضوع العلوم،  -د. حمد طربيه
ّ
ز الطاقم، مر  -دبورية -مدير مدرسة ابن خلدون  -أمجد دراوشةمفت

ّ
ك

مين -نديم جّبور 
ّ
 مرشدة. -منال خازن شفاعمرو،  -نائب مدير مركز تطوير طواقم املعل

  والجغرافيا والتاريخ:واملجتمع واملدنيات طاقم املوطن 

شة مسؤولة عن املناهج التعليمّية -برلنتي الحاج
ّ
  -نائلة شحادةأبو غوش،  -مديرة مدرسة السالم -، مريم حربمفت

 مرشدة. -جنان زعبيالناصرة،  -نائبة مدير مدرسة القسطل

 :التربية الدينّيةطاقم 

التربية  موضوع مرشدة -سليمان سمرموضوع التربية الدينّية للدين اإلسالمّي،  مرشد -محمود عمري  

ومدير  موضوع التربية الدينّية للدين املسيحيّ  مرشد -الشّماس جريس منصور الدينّية للدين اإلسالمّي، 

 مدرسة الرامة األهلّية.

ش التربية البدنّية. -د. أمين مقطرن التربية البدنّية: 
ّ
 مفت

 املسؤول عن موضوعي املوسيقا والفنون. -د. تيسير حّداد الفنون:و   املوسيقا

 تركيز عمل الطواقم:

 مرشدة قطرّية للتربية اللغوّية في قسم أ للتعليم االبتدائّي. -لبنى حديد 

 مرشدة قطرّية للتربية اللغوّية في قسم أ للتعليم االبتدائّي. -زعبيجنان 

  توجيه ومتابعة العمل:

ز التعليم العربّي في قسم أ للتعليم االبتدائّي. -صالح طه
ّ
ش، مرك

ّ
 مفت

 : إشراف ومصادقة

 مدير قسم أ للتعليم في املجتمع العربّي. -عبد هللا خطيب

 

 ر وردت الوثيقة هذه في الكتابة
َّ
ذك

ُ
ث ُمَوّجهة وهي فقط، التسهيل باب من بامل

ّ
ُمؤن

ْ
ر لل

ّ
ك

َ
ذ
ُ
 .السواء   على وامل
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 املحتوى 

م والتقييم ،ة حول التعليممّد مق 3
ّ
 التعل

  االمتحانات كجزء من آلّيات التقييم املتنّوعة في املرحلة االبتدائّية 6

 ات التقييمآليّ  10

 

مقترحات لطرائق بديلة 

  في التقييم

 اللغة العربّية . أ 15

 

 مواضيع التقييم 
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م والتقييم ،ة حول التعليمممقّد 
ّ
1التعل

 :  

ط الضوء على موضوع التقييم في املدارس االبتدائّية في  
ّ
، 2012آب،  إصدار منشور املدير العام عقابأتأتي هذه الوثيقة لتسل

 انظرمن التقييم عبر التواصل التربوّي، موضوع االمتحانات الداخلّية كجزء  حول  ،2014 ،تشرين األّول  واملنشور املحتلن

  :الرابط

50.htm-1-3-1-2-2014-1/HoraotKeva/K-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3 

باوتعرض  ،ةاملواضيع التي تدّرس في املرحلة االبتدائيّ  الوثيقة تتناول 
ّ
املهارات والتحصيالت ت املسح وفق مقترحات ملرك

بات كذلكو  ،وضوعكّل ماملنهج التدريس ّي لاملطلوبة في 
ّ
  .شهادة التقييماملعروفة ب تقييمال وثيقة تقّدم اقتراحات ملرك

وهي ترجمة فعلّية "للرؤيا املدرسّية"   ابنهم.الحصول على معلومات حول أداء  األهل في تساعدهي أداة  التقييم شهادة

متماشية مع طرائق التعليم ومحتواه ومضامينه،  التقييم شهادة، لذا يتوّجب أن تكون افيه تقييمالتدريس وال قائوطر 

م وممّيزاته
ّ
 ي وبما أّن التالميذ وذويهم، كما هو معلوم، . وأنماط التعل

ّ
لذا يجب الحرص على ة كبيرة على الشهادة، ميّ أه ون قعل

 التقييم واضحة ومفهومة وودّية. معاييرأن تكون 

، فهي تساعد بينهماإيجابّية عالقات وضرورّية في بلورة  ،املدرسةهل و ال بين األ لتواصل الفعّ أداة  ل التقييم شهادةكما أّن 

 ، وبالتالي زيادة فرصموإنجازاته معلى تحسين أدائهتالميذ مساعدة البهدف  األسرةو  إعادة بناء الثقة بين النظام املدرس يّ  على

 2.ةحياالفي  همنجاح

ت الدراسات على أّن مشاركة األهقد و 
ّ
تحّسن و ، ألبنائهم في العملّية التعليمّية تساعد وترفع من التحصيل التعليميّ  لدل

م،  تهمدافعيّ و  الفكرّية همهاراتم
ّ
 3.األخالقّية والسلوكّية هماكلمشوتؤّدي إلى انخفاض كبير في  ّي الذاتهم ر صوّ من ت زيدتو للتعل

بيجب الفصل 
ّ
 ) ّيةدوالفر  ّيةات املسوحات الصّف بين مرك

ّ
 ال

ُ
 وباالعتماد على املنهج التعليميّ  بنى بحسب التخطيط السنوّي تي ت

بات ال، وتكون لالستعمال الداخليّ وليس الكتاب التدريس يّ 
ّ
 ردبحيث ي ؛هذه الواردة في وثيقة التقييم تقييم(، وبين مرك

ا لألهل ي  وودّ  ااضًح و  كما ذكرنا سابًقا، ،ليكون للموضوع،  تحوي النتاج العام وثيقة التقييمبينما ، التفصيل في املسح الداخليّ 

 .(اا وكالمي  ي  ّم )ك وللتلميذ

 .بضمنها العرض واإلخراج الفّنيّ و بحسب رؤيتها واجتهاداتها؛  وثيقة التقييموتصميم  في بلورة واختيار  ّية القرار للمدرسة حرّ  

نقترح  وعليه .تفصيلمثل هذا الوضع  املدرسة، فيما لو قّررت موضوع كّل  هل تفصيلاأل التلميذ و  أن يفهمن املهّم ملكن 

 . تركيب، تقييم( ،واملستويات العليا )تحليل )معرفة، فهم، تطبيق(: ةساسيّ التفصيل بحسب مستويات املعرفة األ أن يكون 

 .(مرقاة بلوم للتوّسع انظر:)

                                                           
1

 آثرنا استعمال املصطلح "تقييم" لشيوعه وإجازته. -أو التقويم .
2

 الدخول للرابط:" عن طريق וההורים הספר-בית עבודת יהוללנ מדריךللتوّسع نرجو قراءة الكّراسة " .

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/MadrichLenihul.htm 
3

 .2014وزارة التربية والتعليم، القدس  2015 -2014،  2014 -2013لتطبيق أهداف التربية اللغوية للصفوف األولى والثانية برنامج تعليمي انظر:  .
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PcFppMzhSVnFESWc/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/MadrichLenihul.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/MadrichLenihul.htm
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 إلى شارة هنا تجدر اإل 
ّ
  أن

ّ
 في الدراسة همال يعود إلى قصور  قد التفكير العليامستويات  منالتالميذ  بعض نعدم تمك

اقد يكون مرّده أ بل ،فقط
ً
عليه و ة، الخاصّ  هموعدم تلبية احتياجاتم، مناسبة لهوتقييم عدم مالءمة طرائق تعليم  حيان

 .فقط الدراس يّ  ممجهوده وصفوليس  ،الحقيقّي  مهئأدا صفيتوّجب على وثيقة التقييم و 

م، التقييم. العناصر التالية: عليملتعملّية اتشمل 
ّ
ة التعليمّية، التعل

ّ
 الخط

 ال . أ
ّ
 تعليمّية:الة خط

ميّ  –سيرورات تعليمّية 
ّ
 تكون عن طريق تخطيط أمثل على مدار العام الدراس ّي، بما يتالءم مع املنهج  التعليمّي.  ة ناجعةتعل

 يرتكز التخطيط على املبادئ التالية:

 يم موّجه لتحقيق األهدافتعل. 

 املختلفة جاالتاملفي ة الفرص لتحقيق األهداف إتاح. 

 عة االستناد إلى تحصيالت التالميذ كنقطة انطالق
ّ
 .أساسّية إلنجاز التحصيالت املتوق

  م ذي معًنى وفق التعليم
ّ
بهدف إثارة االهتمام، والربط  ،السياق من خاللالتجربة الذاتّية و  من خاللمبدأ التعل

 .املباشر للموضوع

  تدريسال منهجّي لساعاتتنظيم.  

 ما يلي:التعليم  يطيراعي تخط

  ّم مواضيع ؛ة التعليمّيةاملنهج واملاد
ّ
 مبادئ، مهارات، مصطلحات، قيًما،: ، وتشملوفي مجاالت عّدة ومتنّوعة كثيرة التعل

ربط املوضوعات واملضامين بالواقع وبحياة  ، يجباليومّية الحياة وفي النظرّي  املستوى  على وقضايا أفكاًرا سيرورات،

قة في الحياة الواقعّيةوامل ليومّية، وبالقضايا املتزامنةالتلميذ ا
ّ
ًم  تعل

ّ
 .ا ذا معًنىلكي نحّقق  تعل

 مين.ل متنّوع لطرائق التدريساستعما ؛طرائق التدريس
ّ
 ، لكي تتّم االستجابة للفروقات الفردّية بين املتعل

 -الجسدّية قدراتهعلى  ، وأيًضاّيةخيالاللتلميذ؛ الفكرّية، الحسّية، الفنّية و عند اوترتكز على تنمية الجوانب املختلفة  

تماش ى تكنولوجّية ت -د على مهارات علمّيةوتعتم  من خالل إعطاء أهّمّية للسيرورات والنتاجات.ذلك الحركّية. ويتّم 

بات القرن الحادي والعشرين، وعلى مهارات لتنمية العالقات االجتماعّية، 
ّ
عرفّية، املقلّية و العتجارب والمع متطل

 بداعّية وغيرها. واإل ة، يّ فنّ والجسدّية، والحّسّية، وال

 م ؛بيئة تعليمّية
ّ
وفي الحّيز  ،مختلفةجتمع، وفي أماكن مختلفة، داخل املدرسة وخارجها، في املضمن أطر  يحدث التعل

مّية بالبيئة الطبيعيّ ال -واملمارسات التعليمّية الرقمّي "الديجيتالّي". ينبغي ربط املوادّ 
ّ
 ة.ة للتلميذ وبحياته اليوميّ تعل

م: . ب
ّ
 التعل

م  يعتمد
ّ
مين، احتياجات املعلى ممارسات تطبيقّية، ومالءمة السيرورات حسب التعل

ّ
من  يعّزز من دافعّيتهم، ويزيدمّما تعل

م ول؛ قدراتهم حّب االستطالع عندهم، ويستنفد
ّ
م ناجعة، لمجتمعله قيمة للمتعل

ّ
في بناء واكتساب مشارك ، ووتجربة تعل
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  بالواقعوله صلة  ،املعرفة
م
م العاطفّية واإلدراكّية، وينطلق من معرفته السابقة وتجاربه، عاشامل

ّ
 ،بحيث يلّبي احتياجات املتعل

 ومفاهيمه وعالم اهتماماته. 

م، ي التلميذ دور  يكون 
ّ
ا حّققتت، ويشعر أّن أهدافه ستخلص املعنىفّعاال خالل سيرورة التعل  كذلك يكون . تدريجي 

 
ً
ما في بناء سيرورة التمشارك

ّ
م تمجاالت التوسيع و واملبادرة  تشّجعه على التحصيل ، ةربة إيجابيّ تج هذه املشاركة تمنحه. عل

ّ
عل

م أمور إضافّية تتداخل في املوادّ من خالل 
ّ
 والفّعالّيات التربوّية. ،والبرامج الالمنهجّية ،واملجاالت املعرفّية ،واملوضوعات تعل

  التقييم: . ت

 سيرورات التقييم املدرسّية بحسب منشور املدير العام على: رتكز ت

  م
ّ
 نطاق التلميذ/ املتعل

   
ّ
 ةاالنتساب للمدرسة االبتدائيّ م منذ تطوير عملّيات التعل

 عليمتقييم عملية الت -  
ّ
 مالتعل

  تقييم تحصيالت التالميذ 

   إجراء تشخيصات ألداء التالميذ املستصعبين 

 التقييم يكون 
ّ
 الرابطين:  انظر  ،م ذي معنىبرؤيا التعل

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm 

/lemida_mashmautit_new.htmlhttp://meyda.education.gov.il 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm
http://meyda.education.gov.il/lemida_mashmautit_new.html
http://meyda.education.gov.il/lemida_mashmautit_new.html
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  االمتحانات كجزء من آلّيات التقييم املتنّوعة في املرحلة االبتدائّية

 
ّ

 النتائجتوظيف  خارجّية امتحانات داخلّية امتحانات الصف

 األّول 

 

  جرى
ُ
 امتحانات داخلّية ال ت

ُيّنّفذ "فحص القراءة والكتابة" كآلّية عمل 

مة على مدار العام الدراس يّ 
ّ
  .للمعل

جرى 
ُ
    خارجّية امتحانات ال ت

ُ
فت

ّ
ة عمل فردّية/ صّفّية وظ

ّ
   .النتائج كركيزة لبناء خط

 يتّم الحصول معطيات، على  باألساس يرتكز تقييم التلميذ

 .عليها بواسطة آلّيات تقييم متنّوعة

 مهّمة تقييمّية: في لغة األم )اللغة العربّية(  الثاني

  واحدة وامتحان النجاعة والنماء الداخليّ 

 على مدار  في الرياضّيات: ُيجرى امتحانان

  .كحّد أقص ى العام الدراس يّ 

  جرى
ُ
  .امتحانات إضافّية ال ت

جرى 
ُ
 خارجّية امتحانات ال ت

  
 

   
ُ
فت

ّ
ة عمل فردّية/ صّفّية،  وظ

ّ
النتائج كركيزة لبناء خط

م.وكمردود كالمّي ُيسهم في تقّدم عملّية 
ّ
 التعل

 معطيات، يتّم الحصول على  باألساس يرتكز تقييم التلميذ

 عليها بواسطة آلّيات تقييم متنّوعة.

في كّل مجاالت  إجراء امتحاناتمكن ن املم  الثالث

شرط أن ال يتعّدى كّل موضوع  ،املعرفة

 .أسابيع 3ا واحًدا مّرة كّل امتحانً 

جرى 
ُ
   خارجّية امتحانات ال ت

ُ
فت

ّ
ة عمل فردّية/ صّفّية، النتائج  وظ

ّ
كركيزة لبناء خط

م.
ّ
 وكمردود كالمّي ُيسهم في تقّدم عملّية التعل

 يتّم الحصول معطيات، على  باألساس يرتكز تقييم التلميذ

 .عليها بواسطة آلّيات تقييم متنّوعة

في كّل مجاالت  امتحاناتإجراء مكن ن املم  الرابع

شرط أن ال يتعّدى كّل موضوع  ،املعرفة

 .ا واحًدا مّرة كّل أسبوعينامتحانً 

 

جرى 
ُ
   خارجّية امتحانات ال ت

ُ
فت

ّ
ة عمل فردّية/ صّفّية،  وظ

ّ
النتائج كركيزة لبناء خط

م.
ّ
 وكمردود كالمّي ُيسهم في تقّدم عملّية التعل

 يتّم الحصول معطيات، على  باألساس يرتكز تقييم التلميذ

 آلّيات تقييم متنّوعة.عليها بواسطة 

   ا"، "جّيد"، هناك إمكانّية دمج تقدير كالمّي، مثل: "جّيد جد

ا ن جد 
ّ
 .. "."متمك

في لغة األم/ اللغة العربّية: امتحان النجاعة   الخامس

الداخلّي بحسب اختيار الخارجّي ) والنماء

 .(املدرسة

  في الرياضّيات: امتحان النجاعة والنماء 

 .(الداخلّي بحسب اختيار املدرسةالخارجّي )

 مبادئ   تقييمآلّية ": "في اللغة االنجليزّية

وامتحان  ،"القراءة في اللغة االنجليزّية

الداخلّي بحسب الخارجّي )النجاعة والنماء 

 .(اختيار املدرسة

 في كّل مجاالت   إجراء امتحاناتمكن ن املم

شرط أن ال يتعّدى كّل موضوع  ،املعرفة

 .مّرة كّل أسبوع واحًدااًنا امتح

جرى 
ُ
عدا  ،خارجّية امتحانات ال ت

امتحان النجاعة والنماء املدرس ّي 

لغة األم،  : سنوات 3مّرة كّل 

 ،الرياضّيات واللغة اإلنجليزّية

 إلى 
ً
استطالع املناخ إضافة

 املدرس ّي والبيئة التعليمّية

استطالع يشمل أيًضا بنوًدا )

م ذي  حول إيعاب
ّ
مبادئ التعل

معًنى وكيفّية التطبيق خالل 

م 
ّ
سيرورات التعليم والتعل

 .(تقييمالو 

  
ُ
فت

ّ
ة عمل فردّية/ صّفّية،  وظ

ّ
النتائج كركيزة لبناء خط

م.
ّ
 وكمردود كالمّي ُيسهم في تقّدم عملّية التعل

  بحسب نتائج  عّدل املوزون امليرتكز تقييم التلميذ على

التقييم لّيات آإلى جانب النتائج املستخلصة من  ،االمتحانات

  .املتنّوعة

  ّ(.باألرقام) هناك إمكانّية أيًضا لدمج تقدير كّمي 

في كّل مجاالت   امتحاناتإجراء  مكن من امل  السادس

شرط أن ال يتعّدى كّل موضوع  ،املعرفة

  .ًنا واحًدا مّرة كّل أسبوعامتحا

 

جرى 
ُ
 خارجّية امتحاناتال ت

 

  
ُ
فت

ّ
ة عمل فردّية/ صّفّية،  وظ

ّ
النتائج كركيزة لبناء خط

م.
ّ
 وكمردود كالمّي ُيسهم في تقّدم عملّية التعل

  بحسب نتائج  عّدل املوزون امليرتكز تقييم التلميذ على

التقييم  انب النتائج املستخلصة من آلّياتاالمتحانات إلى ج

  .املتنّوعة

  ّباألرقام() هناك إمكانّية أيًضا لدمج تقدير كّمي. 
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 مالحظات: 

 :التقييم الداخليّ  .1

 كّل مجاالت املعرفةفي و ،جميع طبقات الجيل فيالتقييم املتنّوعة،  يتّم التشديد على استعمال آلّيات. 

 ر ل
ّ
 : ، انظر الرابطتقييمّية في مجاالت معرفة مختلفة ع مهّماتمجم لمدرسةيتوف

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Rama 

  رسل السادسة، و  -الثانيةصفوف للي لغة األم )اللغة العربّية( فتقييمّية يتّم إعداد مهّمات  عامكّل  في
ُ
ت

َبل قسم أ للتعليم االبتدائّي  للمدارس من  : ، انظر الرابطق 

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

ر ل .2
ّ
سلطة التوّجه إلى  طريق عن وذلك ،ة بحسب اختيارهاامتحانات النجاعة والنماء الداخليّ إجراء  إمكانّية لمدرسةتتوف

  نتائج االمتحانات الداخلّية تبقى في املدرسة.  .(راماالقياس والتقييم )

 تقييم املهارات األساسّية .3

 :هارات األساسّية، باستنناءالداخلّي في امل التقييمأن تختار آلّيات  ،بشكل عامّ  ،ُيسمح للمدرسة 

 َبل  -فحص القراءة والكتابة في الصفوف األولى  .االبتدائّي قسم أ للتعليم  يتّم إرساله للمدارس من ق 

 َبل راما  -امتحان النجاعة والنماء في اللغة العربّية في الصفوف الثانية  .يتّم إرساله للمدارس من ق 

 "َبل  -آلّية "تقييم مبادئ القراءة في اللغة االنجليزّية في الصفوف الخامسة قسم أ  يتّم إرساله للمدارس من ق 

 .للتعليم االبتدائّي 

 التالميذ املوهوبين واملتمّيزين  رصد .4

 الثاني أو
ّ

  التالميذ املوهوبين واملتمّيزين. رصدالثالث امتحان ل ُيجرى في الصف

דיות תכניות ייחו –)ב(, "תלמידים מחוננים 8תשע/ في منشور املدير العام  1-1.5 بند   للتفاصيل انظر)

  على الرابط: ונהלים להפעלתן וליישומן"(

-5/HoraotKeva/K-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1

1.htm-5-1-8b-2010 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Rama
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Rama
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/OdotMeizavPnimi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/OdotMeizavPnimi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HoraotKeva/K-2010-8b-1-5-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HoraotKeva/K-2010-8b-1-5-1.htm
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 .كّمي / أو و تقييم كالمّي من خالل ة السادسوف حّتى الصف ةالثالث وفالصف فيتقييم ال يتّم  *

م فيما يلي 
ّ
 :مقترح تقييمسل

 

عطى للتلميذ هي )درج* أدنى 
م
 (40ة ت

 

 التقييم الكالمّي  ّي التقييم الكّم 

ا/...م 100  -95 ن جدًّ
ّ
 متاز/ متمك

ا جّيد 94  -85 ن/...جدًّ
ّ
 / متمك

ا/...جّيد 84  -75 ن جزئيًّ
ّ
 / متمك

ن إلى حّدٍّ قليل/...قريببالت جّيد 74  -65
ّ
 / متمك

ن/...كافٍّ  64  -55
ّ
 / غير متمك

ا/...غير كافٍّ  54  -40
ً
ن إطالق

ّ
 / غير متمك
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ّية داخلّية وخارجّية
ّ
 جدول إجماليّ  -امتحانات صف

 טבלת סיכום –מבחנים פנימיים וחיצוניים לפי כיתות 

 מבחנים לבין כלי הערכה מגוונים בחינוך היסודישילוב בין               

50.htm-1-3-1-2-2014-eva/K1/HoraotK-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3 

 

 השימוש בממצאים מבחנים חיצוניים מבחנים פנימיים הכיתה

 א'

 

 לא יתקיימו מבחנים פנימיים.  ·
יתקיים "מבדק קריאה וכתיבה"   ·

ככלי עבודה למורה במהלך כל 
 השנה.

ישמשו בסיס לבניית תכנית   הממצאים   · לא יתקיימו מבחנים חיצוניים.
 אישית/כיתתית.למידה -הוראה

נתונים   על רקהערכת התלמיד תבוסס    ·
המתקבלים באמצעות כלי הערכה 

 מגוונים.

 ב'

בשפת אם )עברית/ערבית(   ·
יתקיימו משימת הערכה אחת 

 ומיצ"ב פנימי.
במתמטיקה יתקיימו עד שני   ·

 מבחנים. 
 לא יתקיימו מבחנים נוספים.  ·

 לא יתקיימו מבחנים חיצוניים.

  

ישמשו בסיס לבניית תכנית   הממצאים   ·
למידה אישית/כיתתית ולמשוב -הוראה

 הלמידה.  מילולי המקדם את
 בעיקר  הערכת התלמיד תתבסס   ·

נתונים המתקבלים באמצעות כלי   על
 הערכה מגוונים.

 ג'

מבחנים בכל   אפשר לקיים  ·
תחומי הדעת, בתנאי שבתקופה 

שבועות לא יהיה יותר  3של 
 ממבחן אחד. 

ישמשו בסיס לבניית תכנית   הממצאים   · לא יתקיימו מבחנים חיצוניים.
למידה אישית/כיתתית ולמשוב -הוראה

 הלמידה.  מילולי המקדם את
בעיקר   הערכת התלמיד תתבסס   ·

המתקבלים באמצעות כלי נתונים  על 
 הערכה מגוונים.

 ד'

אפשר לקיים מבחנים בכל תחומי   ·
שבתקופה של   הדעת, בתנאי

שבועיים לא יהיה יותר ממבחן 
 אחד. 

ישמשו בסיס לבניית תכנית   הממצאים   · לא יתקיימו מבחנים חיצוניים. 
למידה אישית/כיתתית ולמשוב -הוראה

 הלמידה.  מילולי המקדם את
 בעיקרהערכת התלמיד תתבסס    ·

נתונים המתקבלים באמצעות כלי   על
 הערכה מגוונים. 

במשוב לתלמיד אפשר לשלב ציונים    ·
מילוליים כגון "טוב מאוד", "טוב", 

 "שולט היטב" וכד'

 ה'

בשפת אם )עברית/ערבית( ו/או   ·
יתקיים   במתמטיקה ו/או באנגלית

מבחן מיצ"ב פנימי לפי בחירת 
 ביה"ס. 

באנגלית יתקיים מבדק "הערכה   ·
 של ראשית קריאה באנגלית". 

מבחנים בכל   אפשר לקיים  ·
תחומי הדעת, בתנאי שבתקופה 
של שבוע לא יהיה יותר ממבחן 

 אחד.

וניים, לא יתקיימו מבחנים חיצ
ספרי -מבחני מיצ"ב בית  למעט

 3-פעם ב  שיתקיימו בתדירות של
שנים בשפת אם, במתמטיקה 

ובאנגלית + סקר אקלים וסביבה 
גם היבטים   פדגוגית )סקר שיכלול

של הטמעה של עקרונות הלמידה 
המשמעותית ואופני היישום שלה 

 הערכה(.-למידה-בתהליכי הוראה

ית תכנית ישמשו בסיס לבני  הממצאים   ·
למידה אישית/כיתתית -הוראה

 הלמידה.  המקדם את  ולמשוב
בין  איזוןהערכת התלמיד תבטא    ·

נתונים המתקבלים במבחנים לבין 
נתונים המתקבלים באמצעות כלי 

 הערכה מגוונים אחרים.
גם   במשוב לתלמיד אפשר לשלב   ·

 ציונים מספריים.

 ו'

אפשר לקיים מבחנים בכל תחומי   ·
הדעת, בתנאי שבתקופה של 

 שבוע לא יהיה יותר ממבחן אחד. 
דתי בלבד -בחינוך הממלכתי  ·

יתקיים מבחן מסכם פנימי אחד 
בתורה ומבחן מסכם פנימי אחד 

   בתושב"ע.
  

 חיצוניים. לא יתקיימו מבחנים
  

ישמשו בסיס לבניית תכנית   הממצאים   ·
אישית/כיתתית  למידה-הוראה

 הלמידה.  המקדם את  ולמשוב
בין איזון הערכת התלמיד תבטא    ·

נתונים המתקבלים במבחנים לבין 
נתונים המתקבלים באמצעות כלי 

 הערכה מגוונים אחרים.
גם   במשוב לתלמיד אפשר לשלב   ·

 ציונים מספריים.

 

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
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 لطرائق بديلة في التقييم  مقترحات  

  التقييم آلّيات

مين وتطويرهاغرض التدريس اليوم هو 
ّ
؛ ففي أعقاب تغيير أهداف التعليم، ينبغي أن تتغّير أهداف 1تنمية كفاءات املتعل

ذلك في الثمانينّيات من القرن املاض ي، إذ تّم إحداث تغيير في مفهوم تقييم التحصيل، وتعّددت البدائل في  بدأا. التقييم أيضً 

 التقييم. 

م هو عم كّل لقاءأن نعتبر  نستطيع  
ّ
ا فرصة مناسبةبين التلميذ واملعل لكن ينبغي أن يقترن التقييم  ،رسميّ  إلجراء تقييم غير لي 

 بعملّيات تفكير )مردود انعكاس ّي( من قبل التلميذ. 

ر في عملّية التقييم، يُ   
ّ
ا فّعاال يوف

ً
مه عتبر التلميذ شريك

ّ
م معلومات عن طبيعة تعل

ّ
 2.أدائهو  للمعل

   

 :يتوجب عند اختيار مهاّم تقييم  

  ق.أن نسأل أسئلة لها أكثر من إجابة واحدة، أسئلة تثير
ّ

 التفكير الخال

  ب استخدام مواّد متنّوعة، وتحت ظروف أو
ّ
التطّرق لقضايا تستدعي البحث في عّدة مجاالت معرفة، ومهاّم تتطل

 حقيقّية.  -في سياق مواقف واقعّية

 وال  ،كير التالميذ وقد تلغيها أحياًنا"خطأ"؛ مثل هذه األسئلة تحّد من تف و " أيحالتي لها إجابات "صح تجّنب األسئلة

م عن صعوبات التلميذ العقلّية واملعرفّية.
ّ
 تكشف للمعل

  
ّ
تقييم التالميذ بشكل  يتّم  كي، 4وأنواع الذكاءات ،3ممراعاة  الفروق الفردّية بين التالميذ، كذلك أنماط التعل

 توفير الفرص لجميعهم. و منصف، 

 

م آلّيات تدمج
ّ
وتقييم بين ثالثة مجريات: تعليم، تعل  

م، البورتفوليو، عاملشرو ، اللعبة 
ّ
البيئة املحوسبة ،يومّيات التعل  

 ات:تستدعي هذه اآلليّ 

  ا تنمية مهارات لتنفيذ التقييم الذاتّي
ً
م مشارك

ّ
في تقييم أدائه وإنجازاته والتفكير في تعليمه فّعاال ، بحيث يصبح املتعل

 مه.وتقّد 

 م
ّ
 .همسؤولّية تجاه تعل

                                                           
1

   (. ערכה למיפוי ולהערכה של כישורי הכוונה עצמית בלמידה בדרך החקר. ירושלים: משרד החינוך 2000בירנבוים, מ'. ) .

 התרבות והספורט.    
2

 (. טיפוח מודעות לתהליכי למידה של תלמידי כיתה ג' באמצעות פורטפוליו 'מציג'. בתוך משה, 1998וחורין, א'. )לוין, ת',  .

 . ירושלים: משרד החינוך.13א'. ואח' )עורכים(. הלכה למעשה בתכנון לימודים, חוברת   
3

م وأساليب التدريسعبد الرازق، صالح.  .
ّ

 .2004، املعل
4

 . ירושלים: ברנקו ווייס.אינטלגנציות מרובות(. 1996גרדנר, ה'.)  .
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  ا  افهًم
ً
  تهملاهّية سيرور وإدراك

ّ
 .هاوجوهر  ميةالتعل

  
ّ
 . تهاوتنمي مالتركيز على تطوير سيرورة التعل

مّية -أّوال: اللعبة كوسيلة تعليمّية
ّ
 تعل

  :1األلعاب التالية ضمن تسمية "ألعاب" تندرج

 حاكاة وتمثيلاملساحة، ألعاب ال، ألعاب تفكيرّية -ةة محوسبة، ألعاب رياضيّ لكترونيّ إ، ألعاب ق دو / الصنةعلبالألعاب 

  ة.، ألعاب مسرحّية ودراما اجتماعيّ األدوار

 :ومنها 2مهوتقّد  تلميذة في تطّور المساهمات أساسيّ للعبة 

ف اللعبة كوسيلة في ثروته الالتركيز عند التلميذ وتزيد من ع اللعبة من درجة : توّس مقدرة ذهنّية/ عقلّية . أ
َ
لغوّية، وتوظ

 تنظيم األفكار، وتعتبر بداية الفّعالّيات الذهنّية والعقلّية املثمرة عند التلميذ. 

دة ى الذي يعيش في ظروف جيّ حتّ و : تساعد األلعاب في التوازن العاطفّي لدى التلميذ. كّل تلميذ، عاطفّيةمقدرة  . ب

ن ومحمّيون. م محبوبو هبأنّ حاالت فشل وإحباط، ويعيش تخّوفات معّينة. يدرك التالميذ بواسطة اللعبة في يمّر  ،ومريحة

 عن طريق اللعبة يستطيع التالميذ الشعور باملتعة وبأّنهم بالغون، أقوياء وناجحون.      

 في مجتمعه. وبواسطتها يقوم  فّعاال: تؤّهل اللعبة التلميذ ليكون ةاجتماعيّ  مقدرة . ت
ّ
صال وتواصل، يتعل

ّ
م بعملّية ات

 ل القوانين والقواعد، وإعطاء رّد فعل للغير.تقبّ غاء، التنازل، التعبير عن نفسه، اإلص

م حقائقمعرفة   . ث
ّ
  : بواسطة اللعبة يوّسع التلميذ من دائرة معرفته حول ما يدور في العالم. يتعل

ّ
ظواهر، ـ: ـ بق تتعل

 ة، الحساب والهندسة وغيرها...االستخدام، اللغة املكتوبة، التقنّيات العلميّ مؤّسسات اجتماعّية، طرق  أجهزة،

ر فيها كي تكون اللعبة التعليمّية
ّ
                                                                :3منها، مواصفاتعّدة   ناجعة ومفيدة يجب أن تتوف

 :د عندهم تحّديً  مواجهة/ صراع
ّ
 الالعبون بحاجة إلى غاية يريدون تحقيقها، والعقبات تول

ّ
ب على ا، ولذلك عليهم التغل

 هذه العقبات في سبيل إحراز غايتهم.

 :ر في اللعبة قواعد وقوانين واضحة حول كيفّية اللعب )خطوات، تبادل أدوار، أّي  انضباط ونظام
ّ
يجب أن تتوف

 .وأّيها خسارة...( ،الخطوات تعتبر فوًزا

 :وكيف.  ،يجب أن يكون واضًحا لالعبين من سيبدأ اللعبة ،بداية، سير اللعبة ونهايتها مبنى 

 :ن الالعبين من  تعويض
ّ
 "هذه مجّرد لعبة..." تقّبل الخسارة والتسليم بها. عاءدّ اال أمور تمك

                                                           
1

   لأللعاب في أطر تطوير "مجموعات من  ت هنالك استعماال  نشر أّن  ( 2002هوروفيتش 2002, مونجاي وجونس  :نظرا) US Todayفي مقالة في مجلة  .

 مديري األعمال الحّرة واملشاريع".   
 .החינוך משרד: ירושלים. 11 גיליון ,למעשה הלכה לימודים תכנון בתוך בחינוך המשחק של מקומו'. ר, אבירם', ש, יונה .2
3.Mungai, D. and Jones, D. 2002. Proceedings of the 18th Annual Conference on Distance Teaching and Learning August 14-16.  
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 :ق باملهارات و/أو بمجال املعرفة املحّدد الذي أعّدت اللعبة من أجل تطويره وتحسينه. قدرة/ كفاءة
ّ
 تتعل

 
ّ
م أفضلّياتهم، معرفتهم في  ؛بمعلومات كثيرة حول  م للتالميذ أثناء لعبهم قد يزّودهإّن مراقبة املعل

ّ
أداء التالميذ االجتماعّي، سل

 طرق تعاملهم ومواجهتهم في حاالت اإلحباط، أدائهم الحركّي  جانسة(،ي مجموعة املتساوين )املتمواضيع عّدة، مواقعهم ف

)خاّصة األلعاب في الساحة(، إستراتيجّياتهم في التفكير والعمل. باإلمكان االستعانة بهذه املعلومات واالعتماد عليها ملالَءمة 

 ا -األطر املختلفة للتعليم ضمنوّية التعليم والفّعالّيات الترب
ّ
ل والوساطة أثناء اللعب بهدف  ليتسّنى لهم، وذلك لتعل

ّ
التدخ

م في اللعبة.  
ّ
مهم. إمكانّيات أخرى للوساطة هي مشاركة املعل

ّ
 تقّدم التالميذ في تعل

 ثانًيا: املشروع

مة ومبنيّ طريقة التعليم التي تعتمد على "املشروع" هي طريقة  إّن 
ّ
م معرفة هاّمة، فمن خاللها  يشارك التالميذ ةمنظ

ّ
 بتعل

مة مبنيّ ة بواسطة سيرورة بحث ومهارات حياتيّ 
ّ
 تتضّمن:ة ومنظ

 يُ  اونتاًج  ،ومهامَ  أسئلة
ّ
ةط له بخط

ّ
ا من أجل تحقيق ذ "املشروع" عادة بواسطة مجموعات من التالميذ يعملون معً نّف يُ . دق

 غايتهم املشتركة. 

 خذ بالحسبان: أتقييم التنفيذ بصورة فردّية، ويَ  ويكون 

  ،تهمساهمو املشروع ّية أهّم ق في املضامين، الفهم وإدراك التعّم جودة النتاج  
ّ
 م. في سيرورة التعل

 يُ  اتونتاج ،ومهامَ  أسئلة 
ّ
ةب اط لهخط

ّ
 . دق

  وواضحد محّد  جدول زمنيّ ب رفقم ،أسابيع 4 -3مشروع ما يقارب  ة كّل مّد . 

 

  حسنات
ّ
 “:املشروع” من خاللم التعل

  
ّ
 .الحقيقّي م ومعرفة العالم يتيح املجال لتعل

 تيح املجال للتعامل بطرائق تعليم مختلفة.ي 

 .ل الشخص ّي
ّ
 يتيح املجال لتطوير مهارات املتعلم املستقّل: تخطيط الدراسة، املهاّم، األدوات، التدخ

  يستدعي رؤية متعّد 
ّ
مدى ارتباطها استعمال مصادر متنّوعة، وتقييم  جاهات واملجاالت ملواضيع مختلفة، يرافقهادة االت

 باألمور.

 وتوضيحها. ،يتيح املجال للتالميذ في التعبير عن قيمهم، آرائهم وأفكارهم 

 .م
ّ
 يتيح املجال لتقييم مرحلّي أثناء سيرورة التعل

  1.ي نتاج متنّوعيتيح املجال لتلّق 

                                                           
1

. Reeves, T.C., Herrington, J., & Oliver, R. (2002). Authentic activity as a model for web-based learning. 2002 Annual MAmerican 

Educational Reseaech Association, New Orleans. La. USA. 
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ات أعمال/
ّ
ا: ملف

ً
 (Portfolios)قويم تحقائب تراكمّية/ ثالث

 مللّفات األعمال منها:تشير أدبّيات البحث إلى عدد من التسميات   

  
ّ

 ...إنتاجحقيبة محمولة، رزم ، تقويمّية، بورتفوليوت أداء، صحائف وثائقّية، حقيبة سجال

  ومهما تعّددت التسميات، فاملقصود هو:
ّ
ف لتجميع مرك

ّ
يبّين جهوده وتقّدمه وتحصيله في مجال ، وهادف ألعمال التلميذز مل

ة على ، أو مجاالت دراسّية معّينة
ّ
ف وكيفّية   تأّمالت التلميذ الذاتّية فيها.وأدل

ّ
لذا يجب أن يشارك التلميذ في انتقاء محتوى املل

م ذو معنً تقييمه
ّ
 .ى، وهذا ما يصبو إليه التعل

ات األعمال:
ّ
 محتويات ملف

لع عليها التلميذ واملواد التي استخدمها، 
ّ
أوراق  وثائق التأّمل الذاتّي،عّينات ونماذج من كتابات التلميذ، قوائم باملصادر التي اط

 .أقراص مضغوطة ،مواّد مسّجلة أنشطة، صور، تقارير، مشاريع، حلول مسائل/ قضايا وإشكالّيات متنّوعة، عمل،

م رابًعا: يوم
ّ
 ّيات التعل

م  
ّ
 من خالل هذه اآللّية يستطيع املتعل

ّ
  مشاعرهمه باستمرار، وتساعده في تحليل أن يدير ويتابع تعل

ّ
م. ال وتجاربه املتعل

ّ
قة بالتعل

صات لدروس ات تسجيالت ملحاضراتتعّد اليوميّ 
ّ
 . أو ملخ

 يسرد التلميذ في يوميّ  
ّ
 .عاته، أهدافه وغاياته التي وضعها نصب عينيه في تعليمه في الحّصة/ املشروع/ الجولة وغيرهااته توق

 
ّ
 اكتسبها م املعرفة الجديدة التي ينظ

ّ
 ه بيتوّج  .مهأثناء تعل

ّ
  مشاعرهمه، ويعرض شكل ناقد ملجرى تعل

ّ
مهقة وآراءه املتعل

ّ
. بتعل

م. ويمكن االستعانة بها في التقييم الذاتّي 
ّ
أو عند مشاركة  ،تصبح اليومّيات انعكاًسا أو مردوًدا ملا يجري في ذهن املتعل

قة باملردود. املجموعة ف
ّ
األمر مع املجموعة الصغيرة، حيث يستطيع كّل من املّحبذ توظيف اليومّيات في بادئ ي املحادثة املتعل

عّمم اليومّيات على الصف كك
ُ
ل جزًءا من الفّعالّياتولد املشاركة والتعبير، ومن ثّم ت

ّ
 -التربوّية ّل، لتشك

ّ
 مّية.التعل

م في بيئة محوسبة 
ّ
 خامًسا: التعل

ّية: تصميم، استشارة ومردود، فحص فرضّيات، إّن استعمال الحاسوب يتيح املجال أمام التلميذ لتطوير املهارات التّعلم 

 استعمال مخزون املعلومات وغير ذلك.

ر في مدارسنا اليوم معرفة حول مساهمة الحاسوب في اكتساب اللغة املكتوبة. ووفق هذه املعرفة فإّن الفّعالّيات التي 
ّ
تتوف

 :آلتيتدمج الحاسوب تتيح الفرصة لـ

  .ق بالتكنولوجيا واستعماالتها
ّ
 اإلملام بمهارات استعمال الحاسوب عن طريق إنتاج متبادل واستشارة ملا يتعل

 .تحسين في املبنى اللغوّي وتطوير النتاج الكتابّي، استعمال ثوابت الكتابة، مضامين وتنظيم النّص 

 ملطلوب في املهّمة وتحسين النتاج النهائّي. وباإلمكان كتابة ملدى طويل: بفضل إمكانّية حفظ النّص، باإلمكان العودة إلى ا

قة في  نأيًضا البحث، بشكل جماعي مشترك، ع
ّ
حلول للمشاكل الحاصلة والتباحث حولها، خاّصة في القضايا املتعل

 املجال اللغوّي. 
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 تمام من منطلق االحترام إجمال املهارات االجتماعّية: تعميق املعرفة بين التالميذ، تطوير مهارات العمل كطاقم، االه

 بكاتب النّص. املتبادل واالهتمام

م معرفة نقاط القّوة والنقاط التي تحتاج إلى تقوية عند تالميذه، وبموجبها يالئم  لهم 
ّ
م في البيئة املحوسبة يتيح للمعل

ّ
التعل

م طرح مواضيع هاّمة وجذرّية للنقاش، مثل: قضا
ّ
ق بالعمل في طرائق التدريس. وتتيح هذه البيئة للمعل

ّ
يا أخالقّية بما يتعل

 بيئة محوسبة.

 

 تقييم موّجه للفرد

 " لكي نطّور "التقييم املوّجه للفرد
ّ
  آلّيات التقييممع مون ينبغي أن يتعامل املعل

ّ
  :1التلميذ  املختلفةات بأداءقة املتعل

 اإلدراكّي / الذهنيّ  األداء .1

 ذهنّي( -اتمي) األداء فوق الذهنيّ  .2

م .3
ّ
 وإدارته األداء للتوجيه الذاتّي في التعل

 اجتماعيّ  -الَبْيشخص يّ  األداء .4

 الذاتّي  -األداء الشخص يّ  .5

 حركّي  -يّ الحس ّ  األداء .6

 

 2تقييم ذاتّي وتقييم من قبل الزمالء 

  التقييم الذاتّي 

مه.   
ّ
م أو نتاج تعل

ّ
 التقييم الذاتّي هو ترتيب وتدّرج في مستوى، قيمة وجودة أداء املتعل

   
ً
مو ا هذا التقييم يشّجع التلميذ على أن يكون مشارك

ّ
مه، ولكي يُ  ،فّعاال في سيرورة التعل

ّ
جري انطباًعا انعكاسًيا على سير تعل

 أسلوبه وإنتاجه. و 

 ّددت مع بداية عمله أو من خالله.  في التقييم الذاتّي، يقّدر التلميذ ويقّيم أداءه وفق معايير واضحة وضعت وُح   

 تقييم من قبل الزمالء 

ا بينهم وفق معايير واضحة نوقشت مسبًق ، في عمل كّل فرد في املجموعة رائهمآإبداء يتمحور التقييم من قبل الزمالء حول   

 
ّ
فاق عليها. مهموبين معل

ّ
ه يتيح فرصة ا. حين يكون التقييم مرحلي  إجمالي   وأا هذا التقييم ممكن أن يكون مرحلي   وتّم االت

ّ
ا فإن

ر عن أخطاء
ّ
 .أو صعوبات الكشف املبك

                                                           
1

  منشور املدير العام: انظر .

 .9-13עמ'  21-תפקודי הלומד במאה הב.  3פרק  , 2014משהו טוב קורה עכשיו, אבני דרך בלמידה משמעותית, אוגוסט,     
2

 .2009، وزارة التربية والتعليم، القدس، التعلم في مجموعات صغيرة -فرص التعليمفيديسالفسكي، مالكا،  .

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF-D044-42EA-BF7B-7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf
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1

ة عمل للتلميذ )ُيحّبذ إ .
ّ
 (. عليه األهل طالعاملسح لالستعمال الداخلّي، لبناء خط

2
بات التقييم )داخل وثيقة التقييم( في جميع املراحل/ الفصول الدراسّية خالل العام الدراس ّي، دون اختالف بينها.    .

ّ
 يجب توحيد مرك

 عربّيةاللغة ال . أ

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال 1مرك

ّ
 مالحظات 2تقييممرك

 

 

 

   

 األّول   

  

 ة والكتابة للصف األّولالقراء فحص        

 وأيًضا:  

  لكتابةواالقراءة  ة جمع معطيات فحصليّ آ          

 التقييم: ستناد إلى الجدول املوجود في رابطباإلمكان اال 

http://cms.education.gov.il/EducationCM

-S/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

44.htm-1-3-3-1-2013-1/HoraotKeva/K).  

 

  فهم مسموع 

 م
ّ
 تكل

 تماشًيا مع مراحل تنفيذ مهّمات فحص القراءة وفق  قراءة(

   :الجدول الزمنّي(

o معرفة الحروف )اسًما،  
ً

 (صوًتا وشكال

o قراءة كلمات 

o جمل قراءة 

o  قراءة نّص 

o فهم مقروء   

  كتابة 

o إمالء 

o  تعبير كتابّي 

 جرى امتحانات  ال
ُ
 األّول.ت

ّ
 داخلّية أو خارجّية في الصف

  ما يتّم
ّ
ال يتّم وضع عالمة امتحان على هذه االمتحانات، وإن

ا، لتوجيه ا وشفوي  تقديم تقرير مفّصل يقّيم التالميذ كتابي  

 . ا في املستقبلالتلميذ دراسي  

  ب منفصل. ال
ّ
 يتّم تقييم املعرفة اللغوّية كمرك

 يكون تقييم  
ّ
ضمن سلوكّيات التلميذ وأدائه العام؛  الخط

 وليس ضمن مهارات اللغة. 

  مواضيع التقييم

https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PMmNES3JHMFk4YWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PMmNES3JHMFk4YWs/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C262047A-83FB-4CD1-876B-9E54DE5558DD/150885/resource1.xls
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PMmNES3JHMFk4YWs/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C262047A-83FB-4CD1-876B-9E54DE5558DD/150885/resource1.xls
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1

م والكتابة          معايير مسح  -1 فيما يلي مقترحات:     .
ّ
   مجاالت االستماع والتكل

 والتعبير الكتابّي  في الثروة اللغوّية (بورتفوليوملف توثيق ) -2                                

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 مالحظات تقييممرك

 

 

 

 الثاني 

، رابط: ة بهدف التقييمات تنفيذيّ مهّم 

http://cms.education.gov.il/EducationCM

S/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnf

ez.htm 

 

 .امتحان النجاعة والنماء املدرس يّ 

فهم  ؛اللغةفي مجاالت  على املدرسة بناء معايير مسح*

م القراءة والكتابة )إمالء(
ّ
 .1املسموع، التكل

 مسموع فهم  

 م
ّ
 تكل

 :قراءة 

o طالقة 

o فهم مقروء 

 :كتابة 

o إمالء 

o  تعبير كتابّي 

  ما يتّم تقديم تقرير مفّصل
ّ
ال يتّم وضع عالمة امتحان على هذه االمتحانات، وإن

 .املستقبل ا فيا، لتوجيه التلميذ دراسي  ا وشفوي  يقّيم التالميذ كتابي  

 .ب منفصل
ّ
 ال يتّم تقييم املعرفة اللغوّية كمرك

 تقييم  
ّ
وليس ضمن مهارات ضمن سلوكّيات التلميذ وأدائه العام؛ يكون  الخط

 اللغة.

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCUXVyaHhtV1YxR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PNEl3eDZjLWlrN28/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
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1

م والكتابة          -1  فيما يلي مقترحات:    .
ّ
    معايير مسح مجاالت االستماع والتكل

 والتعبير الكتابّي  في الثروة اللغوّية (بورتفوليوملف توثيق ) -2                                

 
 
 

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 مالحظات تقييممرك

 

 

 

 -ثلالثا

 السادس

، رابط: ة بهدف التقييمات تنفيذيّ مهّم 

http://cms.education.gov.il/EducationCM

S/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnf

ez.htm 

 امتحان النجاعة والنماء املدرس ّي للخامس

مجاالت اللغة فهم في  على املدرسة بناء معايير مسح*

م القراءة والكتابة )إمالء(
ّ
 .1املسموع، التكل

 مسموع فهم  

 م
ّ
 تكل

 :قراءة 

o طالقة 

o فهم مقروء 

 :كتابة 

o إمالء 

o  تعبير كتابّي 

 .ب منفصل
ّ
 ال يتّم تقييم املعرفة اللغوّية كمرك

 تقييم  
ّ
وليس ضمن مهارات ضمن سلوكّيات التلميذ وأدائه العام؛ يكون  الخط

 اللغة.

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCUXVyaHhtV1YxR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PNEl3eDZjLWlrN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PNEl3eDZjLWlrN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PNEl3eDZjLWlrN28/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
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1
  https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/mepoyeem :אצטבאرابط موقع  

 

 رّيةالعبغة الل  . ب
  ،فإّن تعليم اللغة العبرّية كلغة ثانية للتالميذ العرب التربية والتعليم، وزارة جيهاتحسب تو مالحظة: ب

ّ
 ساعات أسبوعّية(. 4لث )الثا يبدأ من الصف

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

 

 

 

 

 

 

 الرابع -الثالث

 

 

o האותיות בכתב יד וזיהוי  הכרת

 ובדפוס

o צליל 

o הברות 

o מילים 

o משפטים 

o שיח דבור 

 

 روابط مرفق 
ّ
 1بات املسححول مرك

   בהבנת הנקרא מצגת מיומנויות        

  כתיבהמיפוי שגיאות         

 מיומנויות בהבנת הנקרא        

 מבנה בחינת המיפוי בעברית        

  יסודות בבחינות המיפוי        

 

           

     ד' לפי -מיפוי ההישגים הנדרשים לכיתות ג'            

 הלימודים בבתי הספר הערביים תכנית          

 

 

 

 קריאה   

 

 כתיבה   

 

 האזנה   

 

 דיבור   

 

 ןידע לשו   

 

 

https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/mepoyeem
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PWW5SeFJrNFphZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PWW5SeFJrNFphZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PT2lpdUFOaFhXV1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PT2lpdUFOaFhXV1U/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%90.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%90.pdf?attredirects=0&d=1
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PZWQ0RmFsWDhQSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PZWQ0RmFsWDhQSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PYmMyUC0tVUxXeHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PYmMyUC0tVUxXeHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRGJFRW9FdTVaYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRGJFRW9FdTVaYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRGJFRW9FdTVaYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PdXk4SHlRVzdKb0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PdXk4SHlRVzdKb0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRDh3aEJiVjg2YUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRDh3aEJiVjg2YUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRWlJdmpiYXBubzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRWlJdmpiYXBubzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5Pd2liNUFacExlLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5Pd2liNUFacExlLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PR3ZNcWY2VTJjQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PR3ZNcWY2VTJjQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PT2lpdUFOaFhXV1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PWW5SeFJrNFphZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PZWQ0RmFsWDhQSTg/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA %D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%90.pdf?attredirects=0&d=1
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PYmMyUC0tVUxXeHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRGJFRW9FdTVaYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PdXk4SHlRVzdKb0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRDh3aEJiVjg2YUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PRWlJdmpiYXBubzA/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8 %D7%93.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D7%99%D7%93%D7%A2 %D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99 %D7%93.docx?attredirects=0&d=1
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ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

 

 

 

 

 السادس -خامسال

 
ّ

آلّية فحص تنفيذ السادس يتّم  في الصف

  :للغة العبرّية

המבחן הארצי ככלי להערכת )

כישורי השפה העברית בכיתות ה' 

نوص ي ، (בבתי הספר הערביים

 .كجزء من التقييمباعتماده 

 :               الرابط

http://cms.education.gov.il/Educati

onCMS/Units/Rama/MivchanimAr

tzyim/Ivrit_Safa_2.htm 

    

  ו' לפי  -מיפוי ההישגים הנדרשים לכיתות ה'            

 תכנית הלימודים בבתי הספר הערביים        

 

 קריאה   

 

 כתיבה         

 

 האזנה          

 

 דיבור          

 

 ןידע לשו         

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimArtzyim/Ivrit_Safa_2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimArtzyim/Ivrit_Safa_2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimArtzyim/Ivrit_Safa_2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimArtzyim/Ivrit_Safa_2.htm
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PbnlGVDNlZXI4Ujg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PbnlGVDNlZXI4Ujg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PbnlGVDNlZXI4Ujg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5Pc0o0c3lBa29Kck0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5Pc0o0c3lBa29Kck0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5Pc0o0c3lBa29Kck0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PWEE0eUFEVE9uV1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PWEE0eUFEVE9uV1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PSlVad1JnMFh4UTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PSlVad1JnMFh4UTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PSlVad1JnMFh4UTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PSlVad1JnMFh4UTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PSlVad1JnMFh4UTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PalZxcUdtZDJSS2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PalZxcUdtZDJSS2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PekQxTnlvR0NuRW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PbnlGVDNlZXI4Ujg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5Pc0o0c3lBa29Kck0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PWEE0eUFEVE9uV1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PSlVad1JnMFh4UTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PalZxcUdtZDJSS2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PekQxTnlvR0NuRW8/view?usp=sharing
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 نجليزّيةاال لغة . الت                                                                                                                          
 

 
ّ

بات  الصف
ّ
مرك

 املسح

بات ال
ّ
 تقييممرك

 السنة األولى من 

م  اللغة 
ّ
تعل

 نجليزّيةاال 

Pre-Foundation 

Level  - (Stages 

One and Two) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READING READINESS 
READING AND 

WRITING 

    Listening    

        and     

   Speaking 

Pho ne mic  Aw arene ss ,  Seg ment at io n 

an d B le nd ing  
A lp ha bet ics  

E
n

c
o

d
in

g
 

a
n

d
 

D
e

c
o

d
in

g
 

W
ri

ti
n

g
 

F
lu

e
n

c
y

 

Understands 
and uses 
language to 
carry out 
simple tasks 
and to 
engage in 
simple  
interactive 
activities 

  Identifies the  
sound(s) of a 
letter as it 
appears in 
different 
positions and 
in different 
words 

  Manipulates 
sounds to 
play with 
words (add or 
remove from 
word) 

Segments 
word into:  
(a) 
syllables, 
(b) onset 
and rime 
and  
(c) sounds  

  

  lends 
sounds 
togeth
er 

Knows 
the 
letters 
by their 
sounds, 
their 
names 
and 
their 
shapes 

Forms letters 
by copying 
correctly in the 
right direction 
and producing 
letters upon 
hearing their 
sounds/names 

Uses the 
letters to 
represent 
the oral 
sounds 
isolated 
from a 
stream of 
speech 
(letter-
sound 
correspond
ence) 

Is aware of 
sound 
patterns, 
letter 
sequences 
and 
common 
letter 
combinatio
ns and  is 
able to 
pronounce 
them 

Automati
cally 
decodes 
and 
encodes 
lexical 
items 

Writes 
letters and 
words 
according 
to sounds 

Reads 
with 
the 
approp
riate 
expres
sion, 
pace, 
and 
intonat
ion 

            

 G u i d e l i n e s  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h  a t  t h e  P r e - F o u n d a t i o n  L e v e l  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/Curriculum/
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ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

 -الرابع

 السادس

 بنود عاّمة 

 يعرف ويستعمل ثروة لغوّية مالئمة ملستوى جيله وفق منهج اللغة  االنجليزّية Revised English Curriculum . 

  وفق منهج اللغة  االنجليزّية يعرف ويستعمل مبانَي لغوَية مالئمة ملستوى جيلهRevised English Curriculum .  

 وفق منهج اللغة االنجليزّية  يعرف ويستعمل مهارات تفكير عليا مالئمة ملستوى جيلهRevised English Curriculum . 

  ملستوى جيله وينّمي ذائقة أدبّية للثقافات املختلقة. يقّدر األدب املكتوب  باللغة االنجليزّية، املالئم 

  وفق منهج اللغة  االنجليزّية ويستعمل وسائل إلكترونّية مختلفة مالئمة ملستوى جيلهيعرف Revised English Curriculum . 

 مجال التفاعل االجتماعيّ 

 .ة التركيب النحوّية
ّ
 يتواصل بواسطة استخدام قاموس مفردات مالئم ويراعي دق

 .يعّبر عن مشاعره، ميوله، ورغباته 

 .يشارك في محادثات قصيرة 

 .يطرح أسئلة حول مواضيع شخصّية وعاّمة ويجيب عنها، مثل: العائلة، املدرسة، مجاالت االهتمام الخاّصة إلخ 

 ،مثل: إصدار تعليمات أو تقديم طلبات. يتواصل بغية تحقيق هدف معّين 

  ّية قصيرة، مثل: بطاقات ينقل بال
ّ
رات صغيرة، رسائل عادّية وإلكترونّية، إلخغات خط

ّ
  ويرّد عليها. ...بريدّية، مذك

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/23A35389-BD87-4469-B8E0-2D1FC55539B3/200129/Englishcurriculum1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/23A35389-BD87-4469-B8E0-2D1FC55539B3/200129/Englishcurriculum1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/23A35389-BD87-4469-B8E0-2D1FC55539B3/200129/Englishcurriculum1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/23A35389-BD87-4469-B8E0-2D1FC55539B3/200129/Englishcurriculum1.pdf
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 مجال سهولة الوصول إلى معلومات

 .ف املعلومات التي يحصل عليها من النصوص، من خالل إجراء محادثة بسيطة
ّ
 يوظ

  املدلول العام، واألفكار املركزّية وتسلسل األحداث في النّص ويكون قادًرا على تطبيق معرفته حسب الحاجة.يفهم 

  .يمّيز بين أنواع النصوص، ويكون قادًرا على تطبيق معرفته حسب الحاجة 

 .ص في النّص الحقائق، واآلراء الصريحة واملشاعر
ّ
 يشخ

 ي سياقات مألوفة ويعمل بموجبها.يقدر على تشخيص تعليمات وتوجيهات قصيرة ف 

 .يستخرج املعلومات من نصوص بصرّية، مثل: جدول زمنّي 

 .يستعمل وسائل معلومات بسيطة، مثل: قاموس التلميذ املبتدئ، فهارس، محّركات بحث موّجهة، كتب إلكترونّية مبّسطة، أفالم من اليوتيوب 

 مجال عرض املعلومات واألفكار

  ا من خالل استعمال مهارات تنظيم املعلومات.يعرض املعلومات ا وكتابي   الشخصّية شفوي 

  حسب جيله.يستعمل قاموس مفردات مالئم ويراعي قواعد اللغة 

 .يستنبط املعلومات املستندة على مضمون موجز، باالستعانة بوسائل عرض بصرّية 

 .يصف أشخاًصا، أماكن، أجساًما، حوادث وتجارب شخصّية                                                                                  

 أو رآه، من خالل توظيف مهارات تفكير عليا. ،ينتج ويعرض نصوًصا قصيرة مكتوبة أو محكّية تعّبر عن مشاعره وآراءه، حول موضوع قرأه، أو سمعه   
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  ،مثل: يستعمل وسائط إلكترونّية متعّددةonline word processors، presentation creation tools and simple Web 2.0 tools  

  :رة مثل
ّ
 لتحضير عرض املعلومات وتحسينها.   checklistيستعمل اآللّيات املتوف

 .يطّور آلّيات لجمع املعلومات، مثل االستبانات ويسّجل النتائج 

 مجال التعّرف إلى األدب والثقافة وتقديرهما

  ف مهارات تفكير أساسّية.يصف
ّ
 الشخصّيات الرئيسّية واألحداث املركزّية ومواقعها في النصوص األدبّية، ويوظ

 ل ويفّسر نصوًصا أدبّية
ّ
ف مهارات تفكير عليا. ،يحل

ّ
 ويوظ

  .يعرف ويستعمل تقنيات أدبّية أساسّية في النّص 

  يفهم البعد التاريخّي، االجتماعّي والثقافّي للنّص 
ّ
 .فوللمؤل

 .يعّبر عن تفاعله الشخص ّي مع نّص أدبّي بشكل شفوّي، كتابّي أو بصرّي 

 .يمّيز األنماط السلوكّية والثقافّية املختلفة عن ثقافته، من خالل قراءة نصوص أدبّية مالئمه ملستوى جيله ومجال اهتمامه 

 مجال التعّرف إلى اللغة وتقديرها

 ص كلمات مشتركة بين اللغة االنجليزّية وا
ّ
 لعربّية.يشخ

 ةالكتابيّ  واملنظومة الصوتّي  املبنى ة؛العربيّ  اللغة في يماثلها ما ومعرفة مقارنتها ويستطيع كما .الترقيم دواتأ وبضمنها، ةالكتابيّ  منظومتهاو  االنجليزية للغة الصوتّي  املبنى يعرف. 

  ه ال يمكن ترجمة كّل كلمة ترجمة حرفّية، وكذلك
ّ
 م كامل بين اللغات.ؤ تال ال يمكن التوّصل إلى يدرك أن

 

 Date -to -pStay U: اللغة االنجليزّية  تفتيش رابط موقع

   Revised Curriculum :رابط منهج اللغة  االنجليزية

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/english/inspectoratesdesk/whatsnew.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/23A35389-BD87-4469-B8E0-2D1FC55539B3/200129/Englishcurriculum1.pdf
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 هندسةالالحساب و  . ث

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 مالحظات تقييممرك

 

 

 

 

 السادس -األّول 

  :تلميذ بحسبتوى أداء الح مسمس  يتّم    

 : مستويات أساسّية

o معرفة 

o فهم 

o تطبيق 

 :مستويات عليا

o تحليل 

o تركيب 

o تقييم 

 

  

 مقترح مفّصل لتقييم مهارات الرياضّيات            

 

 

  مهارة ة تقييم أداء التالميذ في كّل مل عمليّ تش أننوص ي /

 مهاّم في املستويات األساسّية الثالثة على األقّل. موضوع 

   املقترح إدراجها في شهادة التلميذ  املواضيع واملهاراتتّم تفصيل

 ة.والثاني ىولاأل صفوف الفي 

  نوص ي بدمج تقييم كالمّي مفّصل األولى والثانية في الصفوف

ن التالميذ 
ّ
 من كّل مهارة.حول مدى تمك

 في املقترح إدراجها في شهادة التلميذاملواضيع  تّم تفصيل .

  السادسة. -الثالثةالصفوف 

نوص ي بمعاينة املهارات املفّصلة التي تندرج تحت كّل موضوع  

 بحسب املنهج الدراس ّي.

https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PMzdPRG95ZHNCUFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PMzdPRG95ZHNCUFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PMzdPRG95ZHNCUFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7In3uVyRw5PN0hYRTM2Rm9zNms/view?usp=sharing
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 والتكنولوجيا العلومج. 

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

 

 

 

 

 السادس –األّول 

     

 
ّ
 بات مهارات العلوم والتكنولوجيامسح مرك

 

 

 منهج العلوم املحتلن 

 

 :يل مستوى أداء التلميذ بحسبباإلمكان تفص

 : مستويات أساسّية 

o ةيّ معرفة مصطلح 

o فهم 

o هااستخراج معلومات وتطبيق 

 :مستويات عليا

o  تحليل 

o  تركيب 

o  تقييم 

 

 

  

https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D9%85%D8%B3%D8%AD %D9%85%D8%B1%D9%83%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA %D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86 %D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.docx?attredirects=0&d=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/MeudkenetYesody/Tal.htm
https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/tamra/takyeem/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.docx?attredirects=0&d=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/MeudkenetYesody/Tal.htm
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1

 الثاني وحّتى الرابع، وتعليم الجغرافيا يكون في الصّفين الخامس واملجتمع واملدنيات تعليم املوطن   .
ّ

 السادس.و يكون من الصف

.
بات التعليم والتقييم. 2

ّ
ب في جميع مرك

ّ
 ينبغي الحرص على هذا املرك

 

   1واملدنّيات والجغرافيا واملجتمع املوطن   ح.

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

املوطن واملجتمع 

 واملدنّيات:

 رابعال -نيالثا

 

 :الجغرافيا

 السادس -الخامس

 

    

ز موضوع املوطن واملجتمع واملدنيات والجغرافيا           
ّ
ش مرك

ّ
 موقع مفت

https://sites.google.com/site/arabic4education/home/geography/homeland 

 

ش موقع خالل من واملضامين للمواضيع والتعديالت التحديثات جميع متابعة باإلمكان
ّ
 املفت

ز
ّ
 :التالي الرابط على ،للموضوع املرك

nCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Geographyahttp://cms.education.gov.il/Educatio 

 

 

  :باته
ّ
 االمتحان ومرك

o أسئلة مغلقة ومفتوحة 

o  :وتعريفات وقاموس دالليّ   2مصطلحاتأسئلة معرفة وفهم 

o  مهارات تفكير 

  :مهّمات تنفيذّية 

o عادّية: وظائف مفّصلة، بحث 

o  :م بإعدادهابرقمّية
ّ
 أعقاب وحدات تعليمّية محوسبة يقوم املعل

 البحثاملشروع / 

  بورتفوليوحقيبة 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/yesodi/
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/geography/homeland
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/geography/homeland
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Geographya
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Geographya
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1

 السادس .
ّ

 .فقط تعليم التاريخ يتّم في الصف
2

 االمتحان ليس ملزًما. .
3

بات التعليم والتقييم. .
ّ
ب في جميع مرك

ّ
 ينبغي الحرص على هذا املرك

 

  1تاريخال  .خ

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

 

 

 

 

 السادس

 الحّصة خاللتنفيذّية  اتّم مه 

 اشتراك وتفاعل في املناقشات الصفّية 

 باته
ّ
 : 2االمتحان ومرك

o أسئلة مغلقة ومفتوحة 

o وتعريفات وقاموس دالليّ   3أسئلة معرفة وفهم: مصطلحات 

o أسئلة استنتاج وتحليل 

o أسئلة نقد وتقييم: تعليل مواقف، حّل مشكالت وربطها بالواقع 

  :مهّمات تنفيذّية 

o اشتراك في املناقشات الصّفّية ()تحضير شرائح / لوائح وجداول  عادّية: وظائف مفّصلة، بحث 

o  :أعقاب وحدات تعليمّية محوسبة برقمّية 

  املشروع 
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1

 نرجو مراجعة مرقاة بلوم .

 . التربية الدينّيةد

 اإلسالمّي  الدين .1

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
  تقييممرك

 

 

 

 

 سادسال –ثانيال

 :1بحسب املهارات

 وفهم معرفة 

 معرفة مصطلحّية 

 حفظ تلقين واسترجاع املعلومات 

 وتركيب تحليل 

  تقييم  

 ت:املوضوعافي 

 العقيدة والعبادات 

 القرآن الكريم 

  الفقه اإلسالمّي 

 السيرة النبوّية 

 )قيم واخالقّيات )تزكية النفس 

 

  وفهممعرفة 

 معرفة اصطالحات 

 حفظ وتلقين 

 مهارات تفكير عليا 
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1

 نرجو مراجعة مرقاة بلوم .

 املسيحيّ  الدين. 2

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات التقييم  مرك

ّ
 مرك

 

 

 

 

 سادسال –ثانيال

 :1بحسب املهارات

  من الكتاب املقّدس؛ آيات وصلواتتلقين و حفظ 

  ر: سرد قصص وأحداث
ّ
 تذك

 والتعّرف على شخصّيات دينّية مصطلحّية معرفة 

 والروحّية فهم العقائد والطقوس الدينّية 

  ،وتركيب تحليلمهارات تفكير عليا: استنتاج 

  قيم وأخالقّيات )سلوكّيات(تقييم معرفة و 

 

  من الكتاب املقّدس؛ آيات وصلواتتلقين و حفظ 

  ر: سرد قصص وأحداث
ّ
 تذك

 والتعّرف على شخصّيات دينّية مصطلحّية معرفة 

 فهم العقائد والطقوس الدينّية 

  ،وتركيب تحليلمهارات تفكير عليا: استنتاج 

  قيم وأخالقّيات )سلوكّيات(تقييم معرفة و 
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  تربية البدنّية ال . ذ

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

 

 

 

 

 ثانيال -ّول األ 

 اشتراك فّعال  في الدرس 

  ّيلبس الزّي الرياض ي 

 يلعب بروح رياضّية 

  يتقن األداء الرياض ّي 

  املجال املفتوحيحسن التواجد في 

  يتقن املهارات األساسّية 

 يحسن التواجد في حركة ذات إيقاع مع حفظ الزمن 

  واستعمالها أعضاء الجسم علىلديه القدرة على التعرف 

بات املسح المّي فصيل كت
ّ
 .واألداء وفق مرك

 يصل إلى الدرس في الوقت، ويبدأ الحركة بالتالؤم مع أنظمة األمان 

  ميجّرب كّل
ّ
 الفّعالّيات التي يقترحها املعل

 يستغّل كل لحظة ممكنة للقيام بالفّعالّية بالتالؤم مع املهّمة 

 يالئم نفسه للفّعالّية في مجموعة صغيرة 

 يشترك في محادثة اإلجمال 

 لديه القدرة الجسدية للعمل وفق قوانين ثابتة وواضحة 

 

 

 السادس -الثالث

 اشتراك فّعال  في الدرس 

  إطار املجموعة ضمنتحصيالت في املهّمات الفردية و ينجز 

 بات اللياقة البدنّية
ّ
 لديه القدرة على التقّدم في مرك

 مهارات الجمباز املختلفة لديه القدرة على إدراك 

 لديه معرفة وفهم وتطبيق لكّل املهارات األساسّية في ألعاب القوى املختلفة 

  الكرة املختلفةيحسن ممارسة املهارات األساسّية في ألعاب 

  
ّ
بة أساسّية من من ألعاب حركيّ متمك

ّ
 ة ومختلفةرك

والتي  ،2007تقييم كّل املهارات بحسب املعايير واألسس التي نّص عليها منشور املدير العام  

ص بفهم وتطبيق املهارات وفق املعايير املّتبعة في كّل نوع رياضة على حدة
ّ
 .تتلخ



  

31 
 

 

 

 

  

 

 السادس -ّول األ 

 

  
ً

 واندماًجا في املوضوع ُيظهر تفاعال

 لديه قدرة على التنفيذ واألداء 

 لديه إنتاج خاّص في املوضوع 

بات وفق وكّميّ  كالمّي  تفصيل
ّ
 الثالثة الصفوف في فقط يكون  الكميّ  التفصيل. )واألداء املسح مرك

 .(السادسة ىحتّ 

 الفنون  . ر

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك
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  وسيقا امل . ز

 
ّ

بات املسح الصف
ّ
بات ال مرك

ّ
 تقييممرك

 

 

 السادس -ّول األ 

  القدرة على التجاوب مع اإليقاع املوسيقّي 

  القدرة على التجاوب مع اللحن املوسيقّي 

 الذاكرة املوسيقّية 

  الثقة بالنفس أثناء األداء املوسيقّي 

  القدرة على اإلصغاء املوسيقّي 

 

بات وفق وكّميّ  كالمّي  تفصيل
ّ
 الصفوف في فقط يكون  الكميّ  التفصيل. )واألداء املسح مرك

 .(السادسة ىحتّ  الثالثة


