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 دولة إسرائيل 

 وزارة التربية والتعليم

 

 اإلدارة التربويّة

 قسم أ للتعليم االبتدائيّ 

 السكرتاريّة التربويّة

 التفتيش على اللغة العربيّة

 مكتب المدير العامّ 

قسم كبير للتعليم في المجتمع 

 العربيّ 

  ________لواء 
 

 

                                                                                

8102، حزيران  

 مينللمعلّ  ر المهنيّ برنامج التطوّ 

 8102-8102لعام الدراسّي ل
 

 السادسة -الثالثةصفوف التربية اللغويّة في ال :الدورة اسم

 السادسة -الثالثةمعلّمو التربية اللغويّة في الصفوف  :دفجمهور اله

 ___________مين لّ تطوير كوادر المع مركز المكان:

 ساعة 03: عدد الساعات

 _________ :الدورةنهاية  موعد    _________ :الدورةبداية  موعد

 _________: ى الساعةحتّ        ________: من الساعة______        :يوم

 __________________.: بإشراف

: كترونيلبريد اإلال _________ :هاتف    _________: المحاضرسم ا

________________ 
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 : أهداف الدورة

 تعزيز عمليّة تعلّم: الفهم، التعبير والمعرفة اللغوية في سياق نّصّي. .0

تحسين مهارات قدرات التنّور القرائّي، والكتابي والشفوّي باللغة العربيّة، حسب المنهج  .8

 الوزارة، ومعايير االمتحانات العالميّة.التعليمّي، وأهداف 

 إيعاب استخدام مهارات واستراتيجيّات التفكير في سيرورة التدريس، التعلّم والتقييم .3

دمج مبادئ "قمم" )القيم، المشاركة والمالءمة( في تدريس، تعلّم وتقييم نصوص متنّوعة  .4

 ورقيّة ورقميّة.

متاحة: حقيبة المناهج للمعلّم، وحدات تعليميّة اكتساب تجارب في استخدام موارد تعليميّة  .5

 رقميّة...

 

عمليّة، وبين محاضرة وورشة عمل -أكاديميّة وأخرى تطبيقيّة -دمج بين موادّ نظريّةمبنى الدورة: 

تعلّميّة، إضافة إلى إجراء بعض التطبيقات داخل غرف التدريس من خالل توثيق حّصة )داخل 

بشكل فردّي( وتصويرها وإعادة مشاهدتها مع المعلّمين  الصّف أو في مجموعات صغيرة أو

إلجراء حوارات تربويّة حولها للتعلّم ومتابعة العمل، ودراسة حاالت عينيّة أخرى من الحقل 

((Study cases. 

 . وفق أنظمة االستكمال المتّبعة، مشاركة فعّالة :حضور واشتراك

 في نهاية الدورة. وظيفة فرديّةيتوّجب على كّل مشاركة تقديم : المهّمة النهائيّة

 مضمون الوظيفة:

  اختيار موضوع واحد تّم تناوله في لقاءات االستكمال، والتوّسع في مضامينه، ضمن حيّزات

 .مصحوبة بتغذية راجعة، تعلّميّة متنّوعة، برؤية التعلّم ذي معنًى وزيادة التحصيل العلميّ 

  صفحات. 6-5حجم الوظيفة 

  .تقدّم الوظيفة بحسب معايير الكتابة العلميّة، ووفق أنظمة التطّور المهنّي للمعلّمين 

 .موعد تقديم الوظيفة: خالل أسبوعين من انتهاء اللقاء األخير 

 

للغة المعياريّة بالغة الحديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس يجب أن تكون  :تنويه

 فقط!
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 المساق:مضامين 

رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

1.  

 

 

 التقويم في خدمة التعليم

مكاشفة لوثيقة تقييم التحصيالت في التعليم  •

 8102االبتدائّي 

بناء خطط عمل تنفيذيّة في أعقاب المسوحات  •

 وامتحانات التشخيص.الصفيّة 

תיק )" مكاشفة المعلّمين على "حقيبة المناهج للمعلّم
 תכניות לימודים לעו"ה(.

 واستغالل الموارد/ المواّد الموجودة فيها.

ورشة عمل فرديّة باستعمال الحاسوب للتّدّرب على 

كيفيّة الدخول إلى "حقيبة المناهج للمعلّم" واختيار 

 .اسوب الشخصّي(الموادّ المالئمة )إحضار الح

--- --- 

0 

 ساعات

2.  

 
 القراءة وأنواع النصوص

أنواع القراءات المختلفة )جهريّة، صامتة،  •

متعّمقة، قافزة، متصفّحة( واستخدامها لفهم 

 المقروء.

قراءة نصوص متّصلة وغير متّصلة، نصوص  •

 ورقيّة ورقميّة

ورشة عمل لتحديد نوع النّص ومميّزاته  •

 ومستوى مقروئيّته

االفتتاحيّة، تدريس وتعلّم، كيفيّة تخطيط حّصة: 

 تطبيق، تغذية مرتدّة.

--- --- 

0 

 ساعات

3.  

 

 -التعليم األفقي: طرائق في تدريس مجاالت اللغة

 القراءة والفهم، الكتابة، والمعرفة اللغويّة.

 طرائق في تعلّم فهم المقروء: •

o صياغة أسئلة 

o  ،الفكرة مهارات فهم المقروء: كلمة المفتاح

المركزيّة، التلخيص، أسباب ونتائج، حقيقة 

 ورأي، ...

--- --- 

0 

 ساعات

 : الِقيَم والتقويم في خدمة التعليم  4

 التقييم البديل )بورتفوليو(، امتحانات نجاح •

 الفرق بين ورقة عمل وورقة االمتحان •

كيفيّة بناء امتحان جيّد حسب أبعاد الفهم، ومئشار  •

 النجاعة والنماء()نماذج من امتحانات 

التعليميّة  ملّف ضوابط التشكيل في الموادّ  •

 للصفوف االبتدائيّة

 أسئلة "قمم": قِيَم، مشاركة، مالءمة •

  

0 

 ساعات

المعرفة اللغوية في التعليم األفقي: طرائق في تدريس   .5

 سياق نصيّ 

 (النحو )النحو فرع المعنى •

--- --- 
0 

 ساعات
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رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

 الصرف •

طرائق تعليم اإلمالء، أنواع اإلمالء  –اإلمالء  •

 (المنقول، المنظور، وغير المنظور واالختباريّ )

6.  

 

عرض  -وحدات ومهام في التنّور القرائّي اإللكترونيّ 

 .عمل لتنفيذها ةنماذج متوفّرة، وبناء خطّ 

--- --- 0 

 ساعات

 دمج إستراتيجيّات التفكير في التعلّم  .7
بمستويات اإلستراتيجيات المختلفة: دنيا، مكاشفة  •

 وسطى وعليا

سيرورة دمج اإلستراتيجيّات في عمليّة التعليم، من  •

خالل نموذج فعلّي وورشة عمل حول 

 .المقارنة والتصنيفإستراتيجيّتي 

--- --- 

0 

 ساعات

2.  

 
م: إستراتيجيّة دمج إستراتيجيّات التفكير في التعلّ  

 االستنتاج وأدوات الربط
فهم المقروء باستخدام مهارة االستنتاج باالعتماد  •

واالسم الموصول  العوائد وأدوات الربطعلى 

 واسم اإلشارة.

لبناء فعّاليّات متنّوعة  ورشة عمل في مجموعات •

 .االستنتاجلتدريس وتعلّم وتقييم إستراتيجيّة 

--- --- 

0 

 ساعات

إستراتيجيّة م: دمج إستراتيجيّات التفكير في التعلّ   .2

 الدمج

 إستراتيجيّة الدمج لفهم نصوص ورقيّة ورقميّة •

 دمج معلومات من فقرات متعدّدة •
دمج معلومات من أكثر من نّص )مسموع، مقروء 

 ومرئّي(

--- --- 

0 

 ساعات

 الكتابة والتعبير الكتابيّ   .01

 كيفيّة صياغة إجابات جيّدة •

 توسيع الثروة اللغويّة عند التالميذ

 كتابة نّص جيّد، النّص اإلقناعّي نموذًجاكيفيّة 

 إجمال وتقويم 

--- --- 

0 

 ساعات
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 قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونيّة:

 ،1،ط ردنألا ، انعمّ  ، المسيرة دار ،رالتعبي و الكتابة فنّ  الصمادي، امتنان و خليل براهيما •

8116. 

قارئًا. القطيف: أطياف للنشر والتوزيع. آل حمادة، حسن. العالج بالقراءة: كيف نصنع مجتمعًا  •

8104. 

برنامج تعليمي لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الثالثة والرابعة، وزارة التربية  •

 .8101والتعليم، القدس 

برنامج تعليمي لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الخامسة والسادسة، وزارة التربية  •

 .8108والتعليم، القدس 

 .8112، مصر ة،الجامعيّ  المعرفة دار ة،اللغويّ  المهارات الخويسكي، كامل زين •

 .ت. د ،العودة دار: بيروت يلة،الجم لغتنا .فاروق، شوشة •

 ،1ط ردن،األ ان،عمّ  المسيرة، دار ،بداعيّ إلوا الوظيفيّ  الكتابيّ  التحرير محمد، فضل عاطف •

8106. 

 .8101 ،1ط ردن،ألا ان،عمّ  اق،الورّ  ة،العربيّ  اللغة مهارات سعد،ألا رعم •

منهج تعليمّي: التربية اللغويّة العربيّة: لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائيّة، وزارة التربية  •

 .8112والتعليم، القدس، 

 :المحوسبة البيداغوغيا موقع •
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/arabic-language 

 موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي باللغة العربيّة: •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm 

 : 6/6ومن خالله: برنامج التطّور المهنّي في التربية اللغويّة )معروضة أداءات المتعلّم نرى 
 

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

 :موقع المنطار •
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home 

التعليم في المجتمع  -الصادرة عن القسم أ الكتب الرقميّةنشرة البيداغوغيا المحوسبة بموضوع  •

 .العربّي وقسم أ للتطوير التربويّ 
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal-of-digital-pedagogy 

مرّكبات التقييم الداخلّي في المدرسة، للمرحلة االبتدائيّة )مقترح(، وزارة التربية  وثيقة حول •

 2312 والتعليم،
. http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3C552939-03EC-4738-AFFF-

8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf 

 8102 -وثيقة تقييم التحصيالت في التعليم االبتدائيّ  •
2018.pdf-http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem 

https://sites.google.com/site/arabic4education/home/arabic-language
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/presentation.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal-of-digital-pedagogy
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3C552939-03EC-4738-AFFF-8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3C552939-03EC-4738-AFFF-8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
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  العالية التفكير إستراتيجيّات وثيقة •

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/files/Thinking_strategies.pdf 

 

 תלקיט למנהל בית , פנים רבות לב, יישום הרחבת הגמישות הפדגוגית במוסדות החינוך -גמישות פדגוגית

 .3102ספר, משרד החינוך, אוגוסט 

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc 
 

 

 מבחנים פנימיים כחלק מההערכה על פני הרצף החינוכי, אוקטובר  – התכנית הלאומית ללמידה משמעותית
3102. 

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-

1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm 
 

  יסודי מפת דרכים למפקח כמוביל שינוי פדגוגי, אגף א' לחינוך "תכל"ס"למידה משמעותית 

  מתנ"ה, למנהלי המחוזות, למפקחי מוסדות חינוך, למטה תשע"טמארז תכנון, ניהול היערכות לשנה"ל :
 .7102ולמנהלי מוסדות חינוך. משרד החינוך, ירושלים, 

http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%91%D7%97

%D7%99%D7%A8%D7%94 

  ,מניפת מודלים יישומיים להוראה משמעותית, המינהל הפדגוגי, תשע"ה.נתיבים להוראה משמעותית 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/lemidamashmautit/MaHishtana 
   

   

 י, סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ופיתוח תפקודי לומד, משרד החינוך, אגף א' לחינוך יסוד

 .7102ירושלים, 

http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf 
 

 תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה 

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-
subjects-per-grade-arab.aspx 

 

 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A_%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/files/Thinking_strategies.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94
http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/lemidamashmautit/MaHishtana
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
http://edu.gov.il/special/Curriculum
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade-arab.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade-arab.aspx

