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حتيّة طيّبة ،وبعد
اسي . 2016/17
الموضوع :منشور اللّغة العربيّة ،رقم  ،1للعام الدر ّ
كل ما هو جديد بالنسبة للسريورة
ّ
تهل سنةٌ جديدةٌ وحنن ما زلنا نتعلّم ،نرتقّب ،حناور ،حناكي ،نراقب ونواكب ّ

األم حمليًّا ،عربيًّا وعامليًّا .وما زال التعلّم ذو معىن،
التعليميّة -التعلّميّة يف موضوع اللّغة العربيّة ،ويف تعلّم لغة ّ
غرينا يف السنوات األخرية بعض
املتعمق اهلادف ،واستقالليّة املتعلّم أساس طروحاتنا الرتبويّة؛ وعليه فقد ّ
والتعلّم ّ

ليب من رياض األطفال
األمور لتحقيق رؤيانا يف تعليم وتعلّم لغة ّ
اصلي اللو ّ
األم ،كما جتلّى ذلك يف املنهج التو ّ
التعليمي ،والبحث
بوي
الص ّ
ّ
وحّت ّ
ف الثاين عشر ،ويف بداية تغيري طرائق التعليم والتقومي؛ معتمدين الحوار التر ّ
ّ
العلمي ،وإعمال إستراتيجيّات التفكير المختلفة ،وتطوير أداءات المتعلّم ،وتنمية شخصيّة واعية ،مستقلّة
ّ
متنورة لغويًّا كأسس للسريورة التعليميّة اليت جيتازها املتعلّم ،فيكتسب اخلربات ،واملهارات ،واملضامني اليت تساعده
ّ
على إحداث التغيري يف طرائق تفكريه وتداوله وتناوله لألمور.

وحتّى يتسنّى لنا تحقيق أهدافنا التعليميّة ،نعتمد مع التلميذ أساليب التدريب والكساب من جهة،
ٍ
متنوًرا،
والتفكير والبداع من جهة ثانية ،ونرى أنّه ّ
ّما ّ
متنوًرا ،علينا أن نساعد املعلّم ليكون معل ً
حّت ّ
ننمي تلمي ًذا ّ
ألنّنا نؤمن أ ّن املعلّم هو الركيزة األساس يف عملييت التعليم والتعلّم.
اسي :2017-2016
وعليه نضع نصب أعينكم برنامجنا
التنفيذي ّ
ّ
العام لهذا العام الدر ّ
 .1برامج تعليميّة لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في المرحلة االبتدائيّة
أ .يف الصفوف األوىل والثانية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ol
a.htm

1
حد سواء
موجة إىل اجلنسني على ِّ
وردت الصياغة باملذ ّكر ،وهي ّ
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ب .يف الصفوف الثالثة والرابعة:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ta
nawr34.htm

ت .يف الصفوف اخلامسة والسادسة:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/br
ogram_loga.htm

األول والثاني:
 .2فحص القراءة في ّ
الص ّف ْين ّ
األول آليّة التقومي اليت نبين بوفقها خطّة التعليم لتحقيق هدفنا األساس
أ.
الص ّ
يعترب فحص القراءة يف ّ
ر
ف ّ
ٍ
تلقائي ،وحنن نعمل على تعديل لفحص
وبشكل
وهو هتيئة تلميذ قارئ ،يقرأ بطالقة؛ بدقّة وسرعة ،
ّ
األول ،ليتالءم مع احتياجات املتعلّم ومهارات اللغة.
القراءة والكتابة
ّ
للصف ّ
االبتدائي على
األول جتدونه يف موقع القسم (أ) للتعليم
كل ما يتعلّق بفحص القراءة والكتابة
ّ
للصف ّ
ّ
ّ
الرابط التايل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/
123.htm

ب .وكي نتابع هذه السريورة ،سيصلكم خالل شهر تشرين الثاني ،الفحص الجديد؛ فحص
حّت ذاك الوقت قد أعددنا املرشدات واملعلّمات من خالل
القراءة
ّ
للصف الثاني ،ونكون ّ
حث معلّمات الصفوف
مكاشفة الفحص وإيعابه بأيّام دراسيّة مع ّدة هلذا الغرض ،ونطلب منكم ّ
اخلاصة.
الثانية على املشاركة يف االستكماالت ّ

 .3االستكماالت واأليّام ال ّدراسيّة:
هاما للتجديد وللتج ّدد ،للتواصل وللتغيري وللتثقيف الذاتّ .عليه
املهين
موردا ًّ
التخصص ّي ً
ّ
نرى يف االستكمال ّ

موزعة حسب املراحل العمريّة :األوىل والثانية والثالثة حّت السادسة ،مبضامني
ستكون استكماالتنا السنة ّ
خمتلفة وطرائق وإسرتاتيجيّات يف تدريس اللّغة ،من حماضرين أكفياء سيُ رع ّدون مسبر ًقا ويُ َّزودون لتقدمي مو ّاد
حّت تكون الفائدة مجّة ،وكما نصبو إليها ،نطلب
كل مراكز تطوير طواقم املعلّمنيّ ،
متقاربة مضمونيًّا يف ّ
الفعالة يف االستكماالت املهنيّة الوجاهيّة (يف مراكز تطوير طواقم
منكم ّ
حث املعلّمني على املشاركة ّ
املعلّمني) ،والتزامنيّة (عرب الشبكة العنكبوتيّة) ،أل ّن املعلّم الذي ال يستكمل لن يكون بإمكانه مساعدة
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تالميذه ال على التعلّم الناجع ،وال على إجراء أحباث علميّة/أدبيّة ،وال املشاركة يف براجمنا التقومييّة املختلفة
مثل "اخلطابة" ،وحقيبة التجميع (البورتفوليو) وما إىل ذلك.
خاصة ملدير ومفتّش
وقد قمنا بإحصاء أمساء املعلّمني الذين استكملوا يف العامني
ن
املنصرمني ،وسنرسل رسالة ّ
املدرسة بأمساء املعلّمني الذين مل يستكملوا يف األعوام السابقة.
التسجل عرب موقع "املنطار") على الرابط التايل:
أ .دوراتنا التزامنيّة هلذه السنة (ميكن
ّ
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/hwdmwl-yhwd

العلمي -مرحلة أ
 التعلّم بطريقة البحث
ّ

العلمي -مرحلة ب.
 التعلّم بطريقة البحث
ّ
فن اخلطابة (الكالم لألنام).
ّ 

 بيداغوجيا يف العصر اجلديد.
 دمج أسئلة من مستوى إسرتاتيجيّات التفكري العليا يف االمتحانات.
 البورتفوليو -حقيبة التجميع؛ طريقة تقومي بديلة.
 التعلّم القائم على مشاريع.

 دمج القيم ومواجهة العنصريّة يف النصوص التعليميّة.
قدما؛
بّ .أما الدورات الوجاهيّة والورشات التعليميّة فستتمحور حول دفع سريورة التعلّم ذي ً
معىن ً
لتحسنني التحصيل وزايدته بصورة متواصلة ،وتدريس اللغة لرتاعي تنمية أداءات املتعلّم.على الرابط
التايل:

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/estek
mal_ebtidaei_2016_2017

األول والثاين.
 دورات ملعلّمات الص ّف نني ّ

حّت السادسة
 دورات ملعلّمي/ات الرتبية اللغويّة يف الصفوف الثالثة ّ
 دورات ملرّكزي موضوع الرتبية اللّغويّة العربيّة
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 .4االمتحانات:
اخلاص
العامة للوزارة،
كل املراحل العمريّة وفق التعليمات الواردة يف منشور املديرة ّ
ّ
أ .تُن ّفذ االمتحانات يف ّ
باالمتحانات ،وعلى مدير املدرسة االلتزام بطروحات املنشور ،إذ تهدف االمتحانات إلى فحص مدى
كل عمليّة تقومي،
تم ّكن التالميذ من ما ّدة تعلّموها ّ
وتدربوا عليها جيّ ًدا ،واستخالص املفاهيم من ّ
بفحص نقاط الضعف عند التالميذ أو عدم مت ّكنهم من تنفيذ املهارات املطلوبة ،ومن إعمال
حتسن أداء املتعلّم.
إسرتاتيجيّات التفكري خمتلفة املستويات ،وذلك لبناء خطّة عالجيّة تضمن ّ


هام حول تنفيذ االمتحانات:
العامة
اخلاص باالمتحانات ،وفيه جدول ّ
رابط منشور املديرة ّ
ّ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedori
m/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm



وميكنكم االطّالع على الوثيقة حول مرّكبات التقومي يف املرحلة االبتدائيّة ،من موقع التعليم
االبتدائي:
ّ
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D82-89582A815DE6D72B/217674/2212201411.pdf

بّ .أما بالنسبة المتحان النجاعة والنماء ،فسيكون االمتحان خارجيًّا للمدارس التابعة للمجموعة الثالثة،

إعدادا له.
حسب تقسيم الوزارة ،وموعده  ،2017-05-04وحنن إذ ال نعلّم هبدف االمتحان وال ً
تتوجها يف حتصيالت امتحانات النجاعة والنّماء ،لذلك من
على املدرسة اتّباع منهجيّة عمل دائمةّ ،
املفضَّل خوض جتربة امتحانات النجاعة والنّماء الداخليّة ،ومن مثّ مسح النتائج ،وبناء خطط عمل
عالجيّة حبسبها؛ كما أ ّن خوض امتحانات النجاعة والنماء اخلارجيّة إّّنا هو مؤ ّشر لوضع تالميذ
املدرسة مقارنةً مع بقيّة املدارس قطريًّا وعربيًّا ،ويساعدنا على معرفة نقاط الضعف وختطّيها.

األول ،ليس هبدف
ت .كما ونوصي بإجراء امتحانات التشخيص للصفوف الثالثة ،يف هناية شهر تشرين ّ
حتسن من أداءات التلميذ.
االمتحان ،إّّنا هبدف بناء خطّة ّ
كل ما يتعلّق بامتحانات مقاييس النجاعة والنماء جتدونه على الرابط التايل:
ثّ .

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/
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 .5أداءات المتعلّم:
كل عمليّة تعلّم هي عمليّة إحداث تغيري يف املتعلّم على أصعدةٍ خمتلفة ،وحني نعلّم اللّغة العربيّة ،ال
إ ّن ّ
نطور عند التلميذ األداءات املختلفة ،اليت كاشفناكم
نكتفي بإكساب مهارات وإسرتاتيجيّات فهم وتعبري إّّنا ّ
عليها يف األيّام الدراسيّة ،ويف دورات االستكمال يف العام املنصرم ،وسنتابع هذه السريورة هذه السنة
للتوسع انظر الشرائح :40-31
ونطورهاّ ،
ّ

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCQTFZWUx1VTQtcjA/view

الرقمي:
 .6الوحدات التعليميّة والتقويم
ّ
أ.

ال ب ّد لنا أن جناري أبناءنا الذين يعيشون يف عصر التقنيات والتكنولوجيا ،وأن نر ّغبهم يف التعلّم ،لذا

موقعي "المنطار"،
لكل املراحل العمريّة ،وأضفنا لكم يف ر
قمنا حبوسبة العديد من الوحدات التعليميّة ّ

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/

االبتدائي"
و "قسم أ للتعليم
ّ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm

 روابط للعديد من املواقع اليت تعينكم على إيصال املواد املطلوبة للمرحلة الصفية بطر ٍ
يقة شائقة،
ّ
ّ
ائي اإللكرتوينّ جتدونه
كل ما يتعلّق بوحدات ومهام ّ
تضمن القيمة املضافة للحوسبةّ ،
التنور القر ّ
على الرابط التايل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni
.htm

ِ
تباعا إىل املدارس وحدات تعليميّة ورقيّة للتدريب ،للتنفيذ وللتقومي ،نرجو االهتمام
 كما وسنُرسل ً
بتنفيذها:
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebtedaee-1/mhamtnfydyte

 .7مجموعات التعلُّم:
كل مرحلة عمريّة جمموعة تواصل على الشبكة العنكبوتيّة ،يستطيع بواسطتها أن
لكل مرشد ،يف ّ
فتحنا ّ
كل املعلّمني
يتواصل مع زمالئه املرشدين واملعلّمني واملفتّشة ،للحوار والتشاور وتبادل املعرفة ،لذا نرجو من ّ

بعضا.
دائما على اتّصال ،نتبادل اخلربات ونثري بعضنا ً
االنضمام إىل جمموعات التواصل ،كي نبقى ً
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 .8الرشاد:
املعتمد للمدارس اليت طلبت ساعات
اإلرشاد هو أداة التواصل بيننا وبينكم ،وعليه سيكون يوم اإلرشاد ر
حصة لقاء الطاقم يف هذا اليوم من األسبوع،
إرشاد يف اللّغة العربيّة هو يوم الثالثاء ،لذا نرجو ختصيص ّ
كل جديد ومستج ّد ،وينقل اخلربات
ّ
ليتسىن ملرشد املدرسة أن يلتقي بطاقم اللّغة العربيّة ويتحاور معهم حول ّ
نسق أيّام زيارة املرشد لتتالءم مع اجتماعات طواقم اللّغة العربيّة.
من مدرسة إىل مدرسة ،لذا نأمل أن تُ َّ
وسرت رسل خالل بداية أيلول إىل املدارس.
(قائمة بأسماء المرشدين موجودة في موقع "المنطار")ُ ،

االبتدائي":
 .9موقع "المنطار" ،و"قسم اللّغات" و"قسم أ للتعليم
ّ

املهين يف اللّغة العربيّة يف وزارة الرتبية والتعليم،
الرمسي ،التابع للتفتيش ّ
موقع "املنطار" هو موقع اللّغة واألدب ّ
االبتدائي" .جتدون املنهج ،الوحدات التعليميّة ،أوراق عمل ،امتحانات،
وكذلك يف موقع "قسم أ للتعليم
ّ
يهم معلّم العربيّة من آخر
كل ما ّ
مستج ّدات ،أخبارنا ،تواريخ ومواعيد زيارات املدارس ولقاءات املرشدين ،و ّ
دائما للتواصل معنا عرب املوقع نني ،ونأمل أن ترسلوا لنا رابط مدرستكم يف اللّغة
الدراسات واملقاالت ،ندعوكم ً
مصورة ،روابط...لنشرها وتعميمها على اجلميع.
العربيّة ،وأن ترسلوا لنا ّناذج من عملكمً ،
دروسا ّ
كل اللّغات يف
كما ونحيطكم ً
علما أنّه يمكنكم االستعانة بموقع قسم اللّغات ،الذي يعىن برؤيا تعليم ّ
السكرتاريا الرتبويّة ،بضمنها اللّغة العربيّة كلغة ّأم ،على الرابط التايل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSaf
ot/

.10المطالعة ومسيرة الكتاب:
ٍ
خاص ،وقريبًا سنعلن عن أمساء الكتب
ستحظى مسرية الكتاب كما يف العام املنصرم ،هذه السنة
باهتمام ٍّ
فعاليّات
لكل املراحل العمريّة من
الص ّ
ّ
األول ّ
ف العاشرّ ،
حّت ّ
الصف ّ
املوافرق عليها للمشاركة يف املسريةّ ،

خاصة ،ومواعيد التق ّدم لالشرتاك ،وّناذج التق ّدم ،موجودة يف "املنطار"؛ نأمل أن تشاركوا يف املسرية ملا فيها
ّ
ٍ
ٍ
خاص
من إثراء وتثقيف وإكساب مهارات ،وتذويت لعادة المطالعة والقراءة .تُعلن النتائج واجلوائز يف حفل ّ
يعلرن عنه يف حينه.

كل ما يتعلّق مبوضوع املطالعة يف املرحلة االبتدائيّة جتدونه على الرابط التايل:
ّ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.ht
m.
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دولة إسرائيل

بي
قسم أ للتعليم في المجتمع العر ّ

صالح طه
العرب
مفتّش ،مرّكز التعليم ّ
االبتدائي
قسم أ للتعليم
ّ

وزارة التربية والتّعليم
السكرتارية التربويّة

االبتدائي
قسم أ للتعليم
ّ
تفتيش اللّغة العربيّة

قسم اللّغات/قسم العلوم االنسانيّة واالجتماعيّة

نتمنّى للجميع سنة موفّقة
د .راوية بربارة
مفتّشة ،مرّكزة تعليم اللّغة العربيّة

ّ
حممد زيداينّ
مفتّش ،مرّكز تعليم األدب

نُسخ ِل:
 د .موشيه فاينشتوك -رئيس السكرتارية الرتبويّة.العرب.
 األستاذ عبد اهلل خطيب -مدير قسم أ ،للتّعليم يف اجملتمع ّ السيّد موشيه زعفراين -رئيس قسم الّلغات يف السكرتارية الرتبويّة. السيّدة إيلرياز كراوز -رئيسة قسم العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة يف السكرتارية الرتبويّة. السيّدة دالية فينيج -نائب رئيس السكرتارية الرتبويّة ،ومديرة قسم أ للبيداغوجيا الرقميّة.االبتدائي.
 السيّدة داسي باري -مديرة قسم التعليم فوقّ
البتدائي.
 السيّدة إييت ساسي -مديرة قسم أ للتعليم اّ
البدوي.
حممد اهليب -مسؤول عن التّعليم يف الوسط
 دّ .ّ
 -األستاذ يوسف محدان -مفتّش مراكز تطوير طواقم املعلّمني.

 األستاذ أمين زعيب -مفتّش البيداغوجيا الرقميّة ،السكرتارية الرتبويّة. األساتذة مفتّشي األلوية؛ األستاذ أمحد بدران ،األستاذ مدحت زحالقة ،األستاذ طارق أبو حجلة.الشمال.
ملف اللغة العربيّة يف لواء ّ
 األستاذ موسى حلف -مسؤول ّ األستاذ مخيس أبو مديغم -مفتّش اللّغة العربيّة يف لواء اجلنوب.العرب.
 األستاذ أمحد عكريّة -مرشد التعليم فوقاالبتدائي -قسم أ للتعليم ّ
ّ
 مفتّشي/ات املدارس احملرتمني/ات. -املرشدين القطريني واللوائيني واملدرسيني للّغة العربيّة.
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