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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
 

 للمرحلة االبتدائيّة تطوير التنّور القرائّي اإللكترونّي في لغة األم العربيّة :الدورة اسم

 المرحلة االبتدائيّةمعلّمو التربية اللغويّة في  :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

 .معرفة اإلطار االصطالحّي للتنّور القرائّي اإللكترونيّ  .0

العربيّة، قدرات التنّور القرائّي، والكتابي باللغة التنّور الرقمّي والتكنولوجّي وتحسين مهارات  .8

 حسب المنهج التعليمّي، وأهداف الوزارة، ومعايير االمتحانات العالميّة.

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

 للنصوص الرقميّة

  معرفة أنواع مختلفة من النصوص في الحيّز الرقميّ  .4

 تعليميّة رقميّة...وحدات اكتساب تجارب في استخدام  .5

 .إلكترونيّة باستخدام أدوات رقميّة مّجانيّة على الشبكة العنكبوتيّة موارد تعليميّةتطوير  .6

 

 متزامن وغير متزامنافتراضّي يتّم التعلّم في الدورة بطريقة التعلّم عن بعد، بشكل مبنى الدورة: 

دمج بين موادّ ، من خالل  (Moodle)قراءة موادّ نظريّة وتقديم وظيفة في موقع االستكمال 

عمليّة، وبين محاضرة وورشة عمل تعلّميّة، إضافة إلى إجراء -أكاديميّة وأخرى تطبيقيّة -نظريّة

 ها من خالل التغذية الراجعة.توثيقو مع الطالب بعض التطبيقات داخل غرف التدريس

 . وفق أنظمة االستكمال المتّبعة، مشاركة فعّالة :حضور واشتراك

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

 مضمون الوظيفة:

   مصحوبة تطبيق وحدة تعليميّة في مجال اللغة العربيّة، الّتي قمت بتطويرها خالل االستكمال

خالل االستكمال جّربت واكتسبت ِخبرةً في تطوير فعّاليّات تعليميّة مختلفة تظهر : بتغذية راجعة

صفّك ثّم  تالميذ. في الوظيفة النهائيّة عليك تطبيق إحدى الفعّاليّات مع مضامين رقميّةاستخدام 

 توثيق سيرورة تطوير الوحدة وتدريسها وتعلّمها من قبل الطاّلب بعين ناقدة

  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 فقط!باالدورة يجب أن تكون لقاءات لغة الحديث والنقاش أثناء  :تنويه
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 مضامين المساق:

رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

1.  

 

 (סינכרוני)ُمتزامن 

 ، مكاشفة ألهداف المساقفعّاليّة تعارف •

عمل تشاركّي تعاونّي على وثيقة التنّور الرقمّي  •

 وأداءات المتعلّم

 اإللكترونيّ  القرائيّ اإلطار االصطالحي للتنّور  •

 |رابط|

  مكاشفة المعلّمين على "حقيبة المناهج

 )תיק תכניות לימודים לעו"ה(." للمعلّم

 فيها.واستغالل الموارد/ المواّد الموجودة 

--- --- 

0 

 ساعات

2.  

 
 (סינכרוני-א)ُمتزامن غير 

 التعّمق في مهارات التنّور الرقميّ 

 مهام في التنّور اإللكترونيّ  مكاشفة •

من /اإللكترونّي التعّمق في مهارات التنّور الرقميّ  •

خالل قراءة موادّ نظريّة، تصفّح مهّمات رقميّة في 

المطلوبة للتعامل وتحديد المهارات  اللغة العربيّة

 .مع هذه المهّمة

ما هي المهارات الّتي علينا إكسابها للتالميذ حتّى  •

 .ينجح في المهّمة

--- --- 

0 

 ساعات

3.  

 
 (סינכרוני-א)ُمتزامن غير 

 أنواع النصوص في الحيّز الرقميّ 

معرفة أنواع مختلفة من النصوص في الحيّز  •

  الرقميّ 

 معرفة معايير تقييم مضامين رقمية •

 مميّزات وخصائص النصّ  •

مهارات ومصطلحات من الممكن تدريسها وتعلّمها  •

 من خالل النصّ 

--- --- 

0 

 ساعات

 (סינכרוני)ُمتزامن   4

معلومات وتقييمها، تقييم المواقع. الالبحث عن  •

المحافظة على حقوق الناشر وإمكانيّات استعمال 

 ر.صوالنصوص وال

 مميّزات المضامين الرقميّة •

مّجانيّة في الشبكة العنكبوتيّة لمعالجة أدوات  •

  مستندات غوغلالنصوص ومشاركتها )

Google Docs) 

  

0 

 ساعات

 (סינכרוני-א)ُمتزامن غير   .5
 Google) نّص رقمّي في مستندات غوغل كتابة •

Docs)  ،يتضّمن رسوًما بيانيّة، جداوال، رسومات

صور، روابط تشعّبيّة وتوجيه لمصادر معلومات 

أو فهارس أو معاجم. باإلضافة إلى دمج مصادر 

--- --- 

0 

 ساعات

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BD7C644C-7A1C-42A1-A25A-BACB09A5869A/207451/Unnamed91.pptx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BD7C644C-7A1C-42A1-A25A-BACB09A5869A/207451/Unnamed91.pptx
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رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

 معلومات مختلفة

6.  

 
 (סינכרוני-א)ُمتزامن غير 

صعوبات التالميذ في قراءة وفهم نصوص في بيئة  •

 رقميّة

 صعوبات التالميذ دور المعلّم في معالجة •

في حول النّص من اللقاء السابق كتابة أسئلة  •

مستويات الفهم المختلفة، بهدف تقييم استخدام 

 التالميذ إلستراتيجيّات التفكير العليا

--- --- 

0 

 ساعات

 (סינכרוני)ُمتزامن   .7
 لتعلّم تفاعليّ والمعروضات تحويل مشاهدة األفالم  •

أدوات مّجانيّة في الشبكة العنكبوتيّة لتطوير  •

 فعّاليّات حول المعروضات، األفالم، ومشاركتها 

(EDpuzzle  screencast-o-matic | ZEETINGS |  |) 

--- --- 

0 

 ساعات

2.  

 
 (סינכרוני-א)ُمتزامن غير 

فيلم تفاعلّي، يحتوي على طبقات التعّمق في إنشاء  •

 أثناء المشاهدةأسئلة لتفعيل التالميذ 

--- --- 
0 

 ساعات

 (סינכרוני-א)ُمتزامن غير   .2
معروضة تفاعليّة، تحتوي على التعّمق في إنشاء 

 أسئلة لتفعيل التالميذ أثناء المشاهدة مستويات

--- --- 
0 

 ساعات

 (סינכרוני)ُمتزامن   .01

 إنشاء ألعاب وفعاليّات تعليميّة •

 للمعلّمنموذح تحضير وحدة تعليميّة ومرشد  •

 إجمال وتقويم •

--- --- 

0 

 ساعات
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 قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونيّة:

 

 االبتدائيّ  التعليم قسم والعشرين، الحادي القرن في المتعلّم أداءات •
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54E99EFC-B0C8-413C-8396-7C61257F57ED/207669/resource_1895054866.pdf 
 

 قسم التعليم االبتدائيّ   أداءات المتعلّم في مجاالت اللغة األربعة، •
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54E99EFC-B0C8-413C-8396-7C61257F57ED/206802/Unnamed4.pdf 

 

 أدوات رقميّة مفتوحة لتدريس اللغة العربيّة •
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital-tools/home 

 

 PIRLS 2016 إطار مفاهيم التنّور القرائّي في •
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1662C735-9618-470D-B574-3C8171BAC084/208339/PIRLS2016FrameworkArabic.docx 

 8106فايات التنّور الرقمّي، نشرة البيداغوغيا المحوسبة، شباط، إضاءة على ك •
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/ped_newsletter/files_newsletter/Newsletter_2_2016.pdf 
 

برنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف األولى والثانية، وزارة التربية والتعليم، القدس  •

8104 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ola.htm 
 

لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الثالثة والرابعة، وزارة التربية والتعليم، القدس  برنامج تعليميّ  •

8101. 
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E392536C-60E4-4A17-916B-C43DE9BC731C/116681/tarbyalogawya34.pdf 
 

لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الخامسة والسادسة، وزارة التربية والتعليم، القدس  برنامج تعليميّ  •

8108. 
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FBF33F88-9015-42E8-80C9-D8554A2BB269/154094/12.pdf 
 

 ، موقع قسم التعليم االبتدائيّ وحدات ومهام -تنّور قرائّي إلكترونيّ  •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm 
 

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

 .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 والتعليم، القدس،  •

8112 
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/00FA0602-C38F-48A7-AF35-E9B307A2182F/101609/ChinuchLeshoni.pdf 
 

التعليم في المجتمع العربّي وقسم أ  -بموضوع الكتب الرقميّة الصادرة عن القسم أنشرة البيداغوغيا المحوسبة  •

 .للتطوير التربويّ 
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/ped_newsletter/files_newsletter/Newsletter_6_2015.pdf 

 
 

 وثيقة إستراتيجيّات التفكير العالية •
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/files/Thinking_strategies.pdf 
 
 

 אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, משרד החינוך,  •
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/oryanut_macshev.aspx 
 

 בסביבה דיגיטלית וכתיבה האוריינות קריא •
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/misgeret_musagit_oryanut_technologit_kriha_vectiva.pdf 

 
להטמעת פדגוגיה דיגיטלית בלמידה משמעותית, פדגוגיה דיגיטלית באמצעות ספרים ותכנים דיגיטליים, משרד  התכנית •

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54E99EFC-B0C8-413C-8396-7C61257F57ED/207669/resource_1895054866.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54E99EFC-B0C8-413C-8396-7C61257F57ED/207669/resource_1895054866.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54E99EFC-B0C8-413C-8396-7C61257F57ED/206802/Unnamed4.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54E99EFC-B0C8-413C-8396-7C61257F57ED/206802/Unnamed4.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54E99EFC-B0C8-413C-8396-7C61257F57ED/206802/Unnamed4.pdf
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital-tools/home
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1662C735-9618-470D-B574-3C8171BAC084/208339/PIRLS2016FrameworkArabic.docx
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/ped_newsletter/files_newsletter/Newsletter_2_2016.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ola.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E392536C-60E4-4A17-916B-C43DE9BC731C/116681/tarbyalogawya34.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FBF33F88-9015-42E8-80C9-D8554A2BB269/154094/12.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/00FA0602-C38F-48A7-AF35-E9B307A2182F/101609/ChinuchLeshoni.pdf
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/ped_newsletter/files_newsletter/Newsletter_6_2015.pdf
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/files/Thinking_strategies.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/oryanut_macshev.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/misgeret_musagit_oryanut_technologit_kriha_vectiva.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/misgeret_musagit_oryanut_technologit_kriha_vectiva.pdf
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 6בטים פדגוגיים בחומרי לימוד דיגיטליים עמ' מחוון להערכת הי -5102 - החינוך, יוני 
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Documents/digital_books.pdf 

 
 חשיבה מסדר גבוה במעגל ההוראה •

http://sites.tzafonet.org.il/thought/ 
 
 ב-כיתות א - פיתוח מיומנויות דיגיטליות -טבלאות מיפוי  •

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/mumaniot_digi_a_b.xls 
 
 ד-כיתות ג -פיתוח מיומנויות דיגיטליות  -טבלאות מיפוי  •

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/meumanuyot_g_d.xls 
 

 ו-כיתות ה -פיתוח מיומנויות דיגיטליות  -טבלאות מיפוי  •
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/meumanuyot_h_v.xls 
 

 מארז תכנון, ניהול היערכות לשנה"ל תשע"ט: -מתנ"ה •
o  קישור|  מאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטאליותיצירת סביבות למידה חדשניות ו: 4יעד | 

 

 5104: דמות הלומד ותפקודיו. משרד החינוך, ירושלים, 3משהו טוב קורה עכשיו, אבני דרך בלמידה משמעותית, פרק  •
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF-D044-42EA-BF7B-7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf 

 

 ללמידה מרחוק, אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה 00נוהל  •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/MosdotHishtalmut/nohal11.htm 

 

 (משרד החינוך פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית )אתר •
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/pituch_oryanut_digitalit.aspx 

 

 יסודיים ספר לבתי ודיגיטלית כנולוגיתתוכנית הקניית אוריינות ט •
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/tochnit_lepituach_oryanut_yesodi.pdf 

 

 תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה •
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade-arab.aspx 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Documents/digital_books.pdf
http://sites.tzafonet.org.il/thought/
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/mumaniot_digi_a_b.xls
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/mumaniot_digi_a_b.xls
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/meumanuyot_g_d.xls
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/meumanuyot_g_d.xls
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/meumanuyot_h_v.xls
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/meumanuyot_h_v.xls
http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%99%D7%A2%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_04:_%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%99%D7%A2%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_04:_%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF-D044-42EA-BF7B-7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/MosdotHishtalmut/nohal11.htm
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/pituch_oryanut_digitalit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/tochnit_lepituach_oryanut_yesodi.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

