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 21 מתוך 2 עמוד      מורים תשע"א כתלהער כלי

 
 

ر الوظيفة وآداب 1مقياس عاّم  : تصوُّ

  المهنة

 

 لمؤّسسة والجهازتجاه االتزام 

    والتعليم  التربية مع وظيفة تماهيال

 في التالميذ كلّ  بنجاح التزام 
 الشعوريّة، اإلدراكيّة، الجوانب
 .واالجتماعيّة القيميّة

 على والعمل لقيما إليعاب السعي 
 - التّدريس سيرورات في انعكاسها

 . التعلّم
 ( قواعد السلوك )קוד התנהגות

    وآداب المهنة.

 

  في التدريسبذل الجهد 
  العمل كطاقم واالندماج في

 نشاطات/مهاّم مدرسيّة
 الشراكة مع أطراف مساعدة 
   )ل المسؤولية  إعداد/المساءلة )تحمُّ

 لةمساء تقرير وتقديم عمل ةخطّ 
 في إشراك األهلتنفيذها حول

 التعليميّ -التربويّ  الجانب
 

 

 مجال المعرفيّ ال :2مقياس عاّم 

 خبرة في المجال المعرفّي وفي تدريسه

  الخبرة في المجال المعرفّي
 واستخدام لغة مهنيّة

  معرفة منهج التدريس الخاّص
 بالمجال المعرفيّ 

 وسيرورات الموارد مالءمة 
 المجال لخصائص التدريس
  المعرفيّ 

 أخذ مع والتعلّم التّدريس تخطيط 
بعين  المألوفة الصعوبات
 االعتبار

 معرفيّة مجاالت مع الربط 
 أخرى

 

 بيئة داعمة للتعلّم 

 

 منظر الصّف وتنظيمه 
 بيئة تعليميّة دافعة للعمل  
  ّتحديد قواعد في مجال تنظيم وإدارة الصف 

 اللقاءات  وطبيعة بين المعلّم والتلميذ العالقة ماهيّة
 الجارية

 : سيرورات تعليميّة وتربويّة3مقياس عاّم 

 تخطيط عمليّة التدريس وتنظيمها

 

 التعلّم والتقييموطرائق التّدريس 

 تحديد أهداف الدروس 
 استغالل الدرس، مبنى: الدروس سير 

 والمرونة الدرس، وقت
 
 
 

 

 لتعزيز االلتزام  بتعلّم   تفاضليّ  تدريس
 جميع التالميذ

 والتقييم التعلّمو التّدريس طرائق تشكيلة 
 ( تكنولوجيا االتّصال والمعلوماتICT) 
 عال   مستًوى في التفكير لتنمية نشاطات  
 التالميذ لدى فاعلة مشاركة لخلق نشاطات 
  ّاشتراك التالميذ والعالقات المتبادلة في الصف 

 لّمإعطاء مردود دافع للتع 
 التّدريس لتحسين مردوديّة 

: شراكة في مجموعة 4مقياس عاّم 

  مهنيّة

 معرفيّ مجموعة مهنيّة في مجال 

 مجموعة مهنيّة مدرسيّة 

 

 
 ليّةمراجعة تأمّ تعلّم مشترك و 

(reflection)  
 
 
 

 

  التطوير أطر في المشاركة 
 التعلّم وتطبيق المهنيّ 

 مجموعة في الفاعلة المشاركة 
  لمعرفيّ ا المجال

 
 
 

 



 

 21 מתוך 3 עמוד        תשע"א  - מורים להערכת כלי

 

  الوظيفة وآداب المهنةتصّور : 1 عامّ  مقياس

 التنفيذ مستوى

 باتمركّ ال

 األساسّي دون المستوى 

 

  مستوى أساسيّ  

 قراب األساسي           أساسي

 مستوى ماهر 

 قراب الماهر                ماهر

  قمتفوّ مستوى 

 متفّوق                  قراب المتفّوق       

 بارع 

 

    التربية والتعليم مع وظيفة تماهيال 1.1
في التالميذ  التزام بنجاح كلّ 

، ةاإلدراكيّ الجوانب 

 ة، القيميّ ةالشعوريّ 

   .ةواالجتماعيّ 

 

  على المستوى وظائفه يؤّدي

دون  اأحيانً  -التقنّي فقط

 ع، مرسميًّاالمطلوب 

التغاضي عن األبعاد 

 ،شعوريّةة، الالقيميّ 

ر تطوّ لة واالجتماعيّ 

 تالميذه. 

  ً؛ نتائج تحقيقبا ال يبدي التزام

تجاه ولية ؤمسال ال يتحّملو

 . تالميذهتحصيالت 

  ّالقدراته نحو استنفاد ال يوج 

 تلميذ.  كلّ دى ل الذاتيّة

 

 

  ولة مع ؤيتعامل بصورة مس

 ،والتربية دريسوظائف التّ 

 حسب المطلوب.بيها ويؤدّ 

  دى تالميذه، من خالل ينّمي ل

األعمال التي يقوم بها، 

 والشعور بالقدرة. دافعيّة ال

  يوّجه، من خالل تصّرفه، نحو

استنفاد القدرات والمهارات 

لدى تالميذه، مع اعتبار 

تميّز
1
 كلٍّ منهم. 

 ... وكذلك: 

  يكشف ويستثمر فُرًصا 

 مع اجتماعيّة مهارات لتنمية

عن توقّعات  ربعيُ .تالميذه

 تجاهومسؤوليّة عالية 

، التعليميّ )التحصيل 

 ،الشعوريّ ، يّ سلوكال

 ،تالميذه كلّ من  (واالجتماعيّ 

 .   كلٍّ منهم تميّزمع اعتبار 

 :كذلكو... 

  االهتمام، حّب يعمل على توسيع

 لدى تالميذه. االستطالع، والثقافة

 وتطوير  عزيزفرص لتال يبادر إلى توفير

 لدى تالميذه.الشعور بالقدرة 

 ويدفع إلى مواجهة ظواهر  يشّجع

اجتماعيّة، ويساهم في تعزيز المشاركة 

 االجتماعيّة الفّعالة.

  يعمل، بين زمالئه المعلّمين، على توسيع

دائرة التوقّعات والمسؤوليّة تجاه نجاح 

 التالميذ.

 

  

والعمل قيم ال يعابإلالسعي 

 في سيروراتعلى انعكاسها 

 .  التعلّم -التّدريس 

 خالل تدريسه،  ال يوّجه، من

إليعاب القيم اإلنسانيّة، 

 الديمقراطيّة والتراث. 

 

    ةنسانيّ اإلقيم  إيعابيعمل على 

بين  والتراث  الديمقراطيّةو

من خالل  ، وذلكتالميذه

ة اجتماعيّ لقضايا  التطّرق

 .راهنة  ةومدنيّ 

 األعمال من خالل ، يعكس

إدراًكا  التي يقوم بها،

 عيّ للتعّدديّة والتنّوع االجتما

 :كذلكو...

  ةاجتماعية، مدنيّ  جوانبيدمج، 

ة يّ التدريسته ة في خطّ وثقافيّ 

 .يّ ونشاطه الصفّ 

 تنعكس  يدفع إلى القيام بنشاطات

ن مكّ فيها هذه القِيَم، ويت

 من االندماج فيها التالميذ

 . بشكل فّعال

 :كذلكو...

  ّا مختلفة للحوار ق فرصً يبادر ويحق

ة اطيّ القيم الديمقرمعنى  في التمّرسو

 االنعكاس العمليّ  بحثلوواإلنسانية، 

)في مجموعة في  اكونه عضوً  معنىل

، (، في المدرسة، في الحيّ الصفّ 

 .كمواطن في الدولة وأيًضا

 ع نطاق عمله وتأثيره ويوسّ  ،يبادر

 اإلطار الرسميّ  خارجليمتّد  ؛التربويّ 

 وحدود صفه.

 

 

   

                                                      
 



 

 21 מתוך 4 עמוד      מורים תשע"א כתלהער כלי

  الوظيفة وآداب المهنةتصّور : 1 عامّ  مقياس

 التنفيذ مستوى

 باتمركّ ال

 األساسّي دون المستوى 

 

  مستوى أساسيّ  

 قراب األساسي           أساسي

 مستوى ماهر 

 قراب الماهر                ماهر

  قمتفوّ مستوى 

 متفّوق                  قراب المتفّوق       

 بارع 

 

قواعد السلوك وآداب 
 المهنة

  لمهنةآداب ا يحرص علىال 

  في المجاالت األربعة

لة في مستوى مفصّ ال)

  .(األساسيّ  األداء

  آداب  على محافظًا ،يعمل

في المجاالت  ،المهنة

 :التالية األربعة

 ؛العالقات مع التالميذ *

العالقاااااات ماااااع أهاااااالي *

  ؛التالميذ

 ؛زمالءالالعالقات مع  *

لتزام بجودة المهنة اال*       

لدى   ومكانتها

 .الجمهور
2
  

 

 فقط )السابقين( ن من التنفيذاالختيار بين مستويييمكن 

 والجهاز المؤّسسة تجاه التزام 1.2
 تّدريسفي الالجهد  بذل

 

 متنع عن االلتزام بغايات ي

 .التّدريس

  لتعزيز الوقت والجهد  بذلي

 أهداف  وتحقيقمهنيّته 

 .في الصفّ  التدريس

 :كذلكو...

 الوقت  ،بمثابرة ومواظبة ،يبذل

ّي التدريسالعمل لجهد في وا

السعي لبلوغ  مع ،والتربويّ 

 .تنفيذالعالية من درجات 

 :كذلكو...

 الوقت والجهد في  ،ومواظبة بمثابرة ،بذلي

 ،ةة، الطبقيّ يّ مجاالت العمل الصفّ  كلّ 

  ة.والمدرسيّ 

 لتنفيذعالية من ا عاييرلتزم بمي . 

  

االندماج في و كطاقم العمل 

 ةمدرسيّ  / مهامّ نشاطات

 

 

 

 

 

  ّاليات /مهامّ ال يشارك في فع 

 ة.مدرسيّ 

  الوقت  بشكل متواصل، ،يبذل

مجال في  والجهد في كلّ 

 .الصفّ 

  ّلتقديم العون والمساعدة  مستعد

 لآلخرين.

 يتعاون مع المعلّم المرافق 

 :وكذلك...

  في كلّ الوقت والجهد  يبذل 

 والمدرسة مجال في الصفّ 

  بشكل متواصل.

  ّعاتقه ألن يأخذ على  مستعد

وظائف على المستوى 

 .ةهازيّ ج و/أو مهامّ  المدرسيّ 

 :وكذلك...

  ّالمدرسة ة على مستوى يقوم بوظائف هام

 .ككلّ 

 مركزيّةات في عمليّ  بشكل فاعل  يشارك، 

 ة.جهازيّ لدفع مبادرات ومشاريع ويتجنّد 

  
 

                                                      
 



 

 21 מתוך 5 עמוד      מורים תשע"א כתלהער כלי

  الوظيفة وآداب المهنةتصّور : 1 عامّ  مقياس

 التنفيذ مستوى

 باتمركّ ال

 األساسّي دون المستوى 

 

  مستوى أساسيّ  

 قراب األساسي           أساسي

 مستوى ماهر 

 قراب الماهر                ماهر

  قمتفوّ مستوى 

 متفّوق                  قراب المتفّوق       

 بارع 

 

 دةمساع   أطرافمع الشراكة 

 
  ّفي  ال يعرف الطاقم العالجي

 المدرسة.

  مع الطاقم ال يتعاون

ل من أو يتنصّ  ،العالجيّ 

الطاقم  عتبرته ويوليّ مسؤ

 ا.والً وحيدً ؤمس العالجيّ 

   ُه ولكنّ  ،شرك الطاقم العالجيّ ي

التي ة العمل ق خطّ ال يطبّ 

 عليها.يُتَّفق 

 :وكذلك...

  ُفور  الطاقم العالجيّ  شركي

لصعوبات  ةليّ أوّ  بوادرظهور 

ة على مستوى /سلوكيّ عاطفيّة 

 عة.الفرد والمجمو

  ّفق عليها.ة العمل المتّ ق خطّ يطب 

 :كذلكو...

  مقبولة على  ةإضافيّ حلول إلى تقديم يبادر

 .الطاقم العالجيّ 

  تالميذه بين  بقدراتيمان إثارة االينجح في

األطراف صفوف الطاقم المدرسّي و

 المساِعدة.

  

ل) المساءلة  تحمُّ

ة عمل طّ خإعداد (/المسؤوليّة

 حول مساءلة تقرير تقديمو

 تنفيذها 

 

 

  ّة ة عمل سنويّ ال يطرح خط

 أو ،بحسب المطلوب

 ثةة غير محدّ يطرح خطّ 

 .)قديمة(

   واإلنجازات ال يتابع التنفيذ. 

  ال يتيح ة والشفافيّ  يوفِّرال

 نجازاته.إمراقبة عمله و

 

 

 

 

 

 

   ّة ويضع ة عمل سنويّ خطّ  يعد

لبّي ت ،قابلة للقياس اأهدافً 

 .تالميذه حاجات

  التنفيذ في مقابل التخطيط يتتبّع

 منتصف العام وفي آخره.

  ّز الموضوع لمركّ  ام تقريرً يقد

ة خطّ تنفيذ مدى  عن/الطبقة 

 العمل.

 وكذلك:...

  ّةة ودوريّ خطة عمل سنويّ  يعد، 

 لقياسقابلة ل اويضع أهدافً 

يطرح ؛ على مستوى التلميذ

تحقيق مدى على ة أدلّ 

 األهداف. 

  يجري في منتصف العام وفي

ة بين التخطيط نهايته مقارن

ة ل الخطّ يعدّ و ،والتنفيذ

حسب المعطيات التي ب

 يجمعها.

  ة العمل، األهدافخطّ يعرض، 

ونتائج المتابعات على إدارة 

 واألهالي. ،تالميذالمدرسة، ال

 :كذلكو...

  ة عمل خطّ  على  قييم الجاريةنتائج التتؤثّر

رة تالئم االحتياجات المتغيّ  ديناميّة

 للتالميذ.

 ةة عمل طبقيّ خطّ  في إعداد يقود ويشارك/ 

وما  ،دة المجاالتمتعدّ  دة األعمار/متعدّ 

 إلى ذلك.

  ويبلور  ،ة العملشركاء خطّ اليبحث مع

عمل من أجل  اتمعهم استراتيجيّ 

 التحسين.

  



 

 21 מתוך 6 עמוד      מורים תשע"א כתלהער כלי

  الوظيفة وآداب المهنةتصّور : 1 عامّ  مقياس

 التنفيذ مستوى

 باتمركّ ال

 األساسّي دون المستوى 

 

  مستوى أساسيّ  

 قراب األساسي           أساسي

 مستوى ماهر 

 قراب الماهر                ماهر

  قمتفوّ مستوى 

 متفّوق                  قراب المتفّوق       

 بارع 

 

في الجانب  إشراك األهل

 التعليميّ  -التربوّي 

 

  ال يعطي معلومات، أو يعطي

معلومات جزئيّة لألهالي 

  ريس.حول منهج التد

  ال يحرص على إطالع

األهالي بانتظام على أداء 

أوالدهم )يكتشف األهالي 

المشاكل عندما تصل إلى 

 مستوى األزمة فقط(.

  يتحفّظ من مشاركة األهالي

ويفّضل عدم  الفاعلة،

إشراكهم في نشاطات 

 الصّف.

   يقّدم لألهالي معلومات عن

خطّة النشاط التدريسّي 

 والتربوّي. 

 بصورة منتظمة  يُطلع األهالي

 على أداء أوالدهم.

  يبادر إلى، ويَُمأسس شراكة

األهالي في تخطيط وتفعيل 

 ة.يّ نشاطات صفّ 

 وكذلك:...

  يقّدم لألهالي معلومات حول

طرائق التدريس، التعلّم، 

 والتقييم.

  يشّجع الشراكة مع األهالي لدفع

 تعلّم أوالدهم.

  يبادر إلى  ويبرمج شراكة

طبيق األهالي في تخطيط  وت

 فّعاليّات مدرسيّة. 

 

 وكذلك:...

 ق ائيطّور بالتعاون مع األهالي برامج / طر

 عمل تتالءم مع تقّدم التعلّم لدى أوالدهم.

 

  

 
 



 

 21 מתוך 7 עמוד      מורים תשע"א כתלהער כלי

 

  يّ مجال المعرفال: 2عاّم مقياس 
 التنفيذمستوى 

 المرّكبات

 دون المستوى األساسي

 

 مستوى أساسي 

 قراب األساسي          أساسي

 مستوى ماهر

 راب الماهر                ماهرق

 مستوى متفوق

 قراب المتفّوق                         متفّوق

 بارع 

 

 في تدريسهو يّ مجال المعرفالفي الخبرة  2.1
الخبرة في المجال المعرفّي 

 خدام وفي تدريسه، واست

لغة مهنيّة
3
  

 

 فيما والفهم  المعرفةنقصه ت

مفاهيم مبادئ، يخّص 

في كزيّة مر سيروراتو

في و المجال المعرفيّ 

 .تدريسه

 أو مغلوطة المهنيّة لغته 

 .وهزيلة ركيكة

  قدر المطلوب– خبير- 

 المفاهيمبالمبادئ، 

المركزيّة ت السيروراو

 .وتدريسه يّ مجال المعرفلل

   في مهنيّة لغة يستخدم 

 .األساسيّ  المستوى

 وكذلك:...,

  ُيّ مجال المعرفالب واسعة خبرةبدي ي ،

ألفكار، عميق ل فهمولديه 

لقيم المشمولة ول ،لمبادئل ،فاهيململ

البحث  طرائق جيًّداعرف وي؛ فيه

وفي  المجالهذا في  لمركزيّةا

 .تدريسه

 مهنيّة لغة وخطيًّا، شفهًيًّا ،يستخدم 

 . غنيّة لغويّة ثروة ذات معياريّة،

  ّفُرًصا  واآلخر الحين بين يستغل 

 باللغة التالميذ معرفة لتوسيع

 .المعرفيّ  للمجال المهنيّةِ 

 :كذلكو...,

  ّيّ مجال المعرفالفي  للمعرفة ال مصدرً يشك 

بنظر مرجًعا ذا ثقة عتبر يُ و ،في المدرسة

 ة المعلمين.بقيّ 

 التعضِ مُ وبالالمركزيّة الت تحوّ الب خبير 

المعرفّي مجال الة في مستجدّ ال דילמות()

 .دريسهوت

 وغنيّة، معياريّة مهنيّة لغة يستخدم 

 .والتجديدات للتطّورات فقًاو ويعّدلها

  ّمعرفة لتوسيعبانتظام  الفرص يستغل 

 .المعرفيّ  للمجال المهنيّة باللغة تالميذه

 

  

التدريس منهج معرفة 

 يّ مجال المعرفلالخاّص با

 

  التدريس منهجال يعرف 

 .يّ مجال المعرفالالخاّص ب

   دريس التبمنهج  ذو معرفة

المعرفّي مجال الب  الخاصّ 

بتدريسه في الذي يقوم 

 صفّه.

 منهج في التطّورات يتابع 

 مع بالمقارنة التدريس

، مع االستعانة التخطيط

بزمالئه الذين يدّرسون 

 ..المجال المعرفّي ذاته

 :كذلكو...

 تحليل وتفسير منهج التدريس عرفي. 

 التدريس منهج في التطّورات يتابع 

 وفقًا ويعّدله التخطيط مع بالمقارنة

 لمواردا ذلك في بما لذلك،

 .واألدوات

  الجارية في منهج يتابع التحديثات

التدريس، بحسب منشور المدير 

العاّم، والمفتّشين المرّكزين 

 للمواضيع، وما شابه ذلك.

 

 :كذلكو...

  يّ مجال المعرفال تدريستخطيط يقود بناء 

 في المدرسة. 

  ّتدريس عملون في مين الذين يه المعلّ يوج

 المجال.

  

 الموارد مالءمة 
 التدريس سيروراتو

 المجال لخصائص
  المعرفيّ 

  يصعب عليه تخطيط

ومالءمة نشاطات 

ومواردها  التدريس والتعلّم

  موارد قائمة في  عمليست

مجال اللتدريس  المدرسة

 .المعرفيّ 

 ... وكذلك:

  ،دريسات التّ سيروريالئم الموارد–

م مع التعلّ  ومهامّ  ،يميالتق–التعلم

 :كذلكو...

 نشاطات تدريس وتعلُّم وموارد جديدة طّوري 

وينشرها بين  ،لتدريس المجال المعرفيّ 
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  يّ مجال المعرفال: 2عاّم مقياس 
 التنفيذمستوى 

 المرّكبات

 دون المستوى األساسي

 

 مستوى أساسي 

 قراب األساسي          أساسي

 مستوى ماهر

 راب الماهر                ماهرق

 مستوى متفوق

 قراب المتفّوق                         متفّوق

 بارع 

 

مواّد التدريس ب ذو معرفة  .الدرس ةلموضوع 

المجال المعرفّي، بوالتعلّم 

ويدمجها في عمليّة 

 التدريس.

 خصائصوالمجال  خصائص

 التالميذ.

 خارجه./أو طاقم المدرسة و

 مع والتعلّم التّدريس تخطيط

 وفةالمأل الصعوبات أخذ

  االعتبار بعين

 بشكل جزئيّ  ،يكشف، 

 مجالال تعلّم في الصعوبات

لها  يوفّر ال أو/و ،يّ المعرف

 .حلوالً 

  ويكشف التعلّم طرائق يخطّط 

 الصعوبات من بعًضا

 المعرفة مجال في المألوفة

 أخطاء مفاهيم، تصّور)

 خاطئة تصّورات شائعة،

 (. ذلك وغير

 صعوبات لبعض حلواًل  يوفّر 

 . التعلّم

 

 

 منهجيّة بصورة لديه التّدريس يعتمد 

 أو/ و نظريّة)  معلومات على

 التعلم طرائق بشأن(  عمليّة

 مجال في المألوفة والصعوبات

 أخطاء ، مفاهيم تصّور) المعرفة

 وغير خاطئة تصّورات شائعة،

 (. ذلك

 ليتفّحص( راسخة) متأّصلة آليّةً  يفّعل 

 إزاء التدريس تخطيط جديد من

: مثالً ) تالميذه لدى همالف كيفيّات

 (.  المصطلحات في شائعة أخطاء

 ... وكذلك: 

 .ويطبّقها المبتكرة باألساليب يتزّود/ يتحتَّن •

 للتعلّم خاّصة وأساليب طرائق يطّور •

   .الصعوبات ومواجهة

  

ة يّ مجاالت معرفمع  لربطا

جوانب مع و/أو  أخرى

يَّة  قيَم 

 

  ة يّ مع مجاالت معرف يربطال

كان  وإنى حتّ  ،أخرى

 ا.الً أو مطلوبً األمر مفضّ 

    ،يربط وبشكل غير منهجّي

أو في أوقات متباعدة، 

 ة أخرىيّ بمجاالت معرف

مجال التساهم في فهم 

 .المعرفيّ 

  ّمجال الة في يربط بين قضايا مركزي

ذات صلة قضايا بين و يّ المعرف

 تساهم ة أخرىيّ مجاالت معرفمن 

 ..المعرفيّ  مجالال فهم في

  مجاالت با ا واهتمامً انفتاحً يبدي

بموضوع ترتبط عة متنوّ 

ويعمل على توسيع  ،دريسالتّ 

 ثقافته العامة.

  يعكس من خالل المضامين التي

يدّرسها في مجاله المعرفّي 

جوانب اجتماعيّة، و/أو قِيَميّة، 

 و/أو أخالقيّة.

 

 

 :كذلكو...

  يعمل على توسيع إدراك وفهم الجوانب

 المختلفة المشتركة بين المجاالت

 ،وأهّميّتها في فهم المجال المعرفيّ 

    ويطبّق ذلك في عمليّة التدريس.

 لمعلوماتا لتوسيع عرف مراجع متنّوعةي 

 والمعرفة.
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 ةة وتربويّ تعليميّ سيرورات : 3عاّم مقياس 
 التنفيذمستوى 

 المرّكبات

 دون المستوى األساسيّ 

 

 مستوى أساسيّ  

 أساسي      قراب األساسي            

 مستوى ماهر

 قراب الماهر                       ماهر

 قمستوى متفوّ 

 قراب المتفّوق                    متفّوق

 بارع 

 

 تنظيمهاوتخطيط عمليّة التدريس  3.1
أهداف الدروس تحديد 

  للظروفومالءمتها 

 

 أو  ،سوأهداف الدر حّددال ي

 الغامضة  اأهدافً  يضع

خطة عليها  يمكن أن تنبني

ها ال نّ إأو  ،ةتطبيقيّ  دريست

 .تناسب الصفّ 

  غاياتلا أهداف الدرس وفقً  حّددي 

 .التدريسج امنه

  غالبية أهداف الدرس تالئم

 .الصفّ احتياجات التالميذ في 

 منهج س تالئم وأهداف الدر

 .لصفّ ومالئمة ل ،دريسالت

  ّمعروفة للتالميذ م أهداف التعل

 عات عالية.تعكس توقّ و

 أهدافًا ُمالئمة، للدرس  حّددي

 .قابلة للقياسوواضحة، 

  ّعات عالية م تعكس توقّ أهداف التعل

 .التالميذ من كلّ 

  يحّدد أهدافًا إضافيّة للتدريس، والتي

  تّمت مالءمتها لشروط وظروف

 متنّوعة في الدرس.

  

سير الدروس: مبنى الدرس، 

استغالل وقت الدرس، 

  مرونة.الو

 

  ّ؛ الهدفم نحو الدرس ال يتقد

ال يوجد تمييز بين 

تتشّكل ال و؛ المصطلحات

 عالقات بينها.

  بصورة يسير الدرس

مبنى  هينقصو، عشوائيّة

 واضح.

  ُستغلّ وقت الدرس ال ي 

 ، الموادّ بصورة كافية

رة والوسائل غير محضّ 

 كافية.بدرجة 

  (وتينالر)الرتابة اليوميّة 

، ةغير واضحللصّف 

ة التالميذ ال يعرفون غالبيّ 

 ع منهم .توقّ ما ي

  ّة الدرس بخطّ  ةشدّ ك بيتمس

 مع أهدافه. تطابق دون 

 

  

 مبنى ومضمون  اتذس والدر

 ن عن أهدافه. ي  قَ ثِ بَ ن  ن، مُ ي  حَ واضِ 

 والربط  المفاهيم يعمل على توضيح

 بينها.

   ّالدرس،  اختتامالفتتاح و اس وقتً يكر

 جماله.إلوكذلك 

  ّوقت الدرس  ،ًعادة ،يستغل

 4بنجاعة.

  الرتابة على  تدلّ ات مؤّشرهناك

الجميع من يّة التي تمّكن الصفّ 

 ع منهم.توقّ معرفة ما يُ 

  ّاحةالوسائل جاهزة ومت كل . 

  ّسير  خاللة يبدي مرونة جزئي

التعديالت  جريوي ،الدرس

 . لما يجري المناسبة

 ... وكذلك: 

  يحرص على أن يعرف جميع

التالميذ ماذا يُتوقَّع منهم، وكيف 

خالل عليهم أن يتصّرفوا 

 الدروس.

 ز بصورة تركّ تس وغالبية الدر

 ،وفي تحقيقهاالغايات ناجعة في 

بعين  احتياجات التالميذأخذ مع 

 .االعتبار

 الدروس   اتموضوع يتناول

، ويرّكز على المختلفة اجوانبهب

 .العالقات المشتركة بينها

 نقاًشا ذا قيمة مع التالميذ،  يدير

 .بنجاعة سووقت الدر ويستغلّ 

 سونة كبيرة خالل الدريبدي مرو، 

 ويجري التعديالت المناسبة.

 :كذلكو...

  على التوّصل إلى التالميذيشّجع 

وإلى جديدة،  تبّصرات/ تصّورات

إيجاد حلول ومواجهة صعوبات 

 غير متوقَّعة.

 ىحتّ  س ناجعواستغالل وقت الدر 

ر أو يغيّ  يبدي المعلم مرونةحين 

 ة.الخطّ 

  طرح تُ يصغي إلى أهداف جديدة

الفرص ويستثمر  ،سول الدرخال

 .قيمةذي  متعلّ لتحقيق 

 

 

 

 

 

 يميتقالم وتعلّ الو دريستّ الق ائطر 3.2
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 ةة وتربويّ تعليميّ سيرورات : 3عاّم مقياس 
 التنفيذمستوى 

 المرّكبات

 دون المستوى األساسيّ 

 

 مستوى أساسيّ  

 أساسي      قراب األساسي            

 مستوى ماهر

 قراب الماهر                       ماهر

 قمستوى متفوّ 

 قراب المتفّوق                    متفّوق

 بارع 

 

  (דיפרנציאלי) تفاضليّ  تدريس

 جميع بتعلّم  االلتزام لتعزيز

 التالميذ

  يعتبر الصف والتالميذ كتلة

واحدة. ال يأخذ بعين 

االعتبار االختالف في 

االحتياجات، في وتيرة 

في قدرات  التعلّم، أو

 التالميذ. 

 

 

  ّتفاُوت  هناك بداية عمل تفاضلي(

في االحتياجات، في وتيرة 

التعلّم، أو بين قدرات التالميذ 

وذلك من خالل تحديد  وإلخ(

تعكس االلتزام أهداف مختلفة 

 تالميذ مختلفين.بدفع تعلُّم 

 ... وكذلك: 

 في بعض الدروس هناك انعكاس 

 لتزاماال للعمل التفاضلّي يتمثّل في

التدّخل  سيروراتبين  بالمالءمة

 وبين مدى استنفاد قدرات التالميذ.

 ... وكذلك: 

 التفاضلّي منهجّي  التدريس

 ومتواصل، ويتّم من خالل

 سيروراتبين  مالءمةالب االلتزام

األمثل  ستنفاداال وبين التدّخل

 ..التالميذجميع  قدراتل

 

 

 

تشكيلة طرائق التّدريس 

 التعلّم والتقييمو

  

  يستخدم تشكيلة محدودة من

الطرائق والوسائل في  

 التدريس.

  العالقة بين الوسائل وأهداف

 الدرس غير واضحة.

  يستعمل أدوات تقييم موّحدة

)وهي في األساس 

 اختبارات( لكّل التالميذ. 

   يستعمل طرائق ووسائل مختلفة في

التدريس )تدريس وجاهّي، 

نقاش، مهاّم، استخدام وسائل 

 -ختلفة، وما إلى ذلك( إيضاح م

 تالئم أهداف الدرس.

  يستخدم أيًضا أدوات تقييم إضافيّة

مفتوحة بصورة موِضعيّة 

 ومحدودة. 

 ... وكذلك: 

  ،يستخدم تشكيلة من الطرائق

الوسائل، وأُطُر التدريس )من 

ضمنها: أسئلة وأمثلة، مهاّم 

تعلّميّة، واجبات بيتيّة، –تدريسيّة

دام عروض ووسائل إيضاح، استخ

شكليّات مختلفة، أطر تعلّم فرديّة 

تالئم أهداف الدرس  -وجماعيّة...(

 .واحتياجات التالميذ

  يستعمل طرائق وأدوات متنّوعة

 -شفهيّة )اختبار، مهّمة كتابيّة/

فرديّة/ جماعيّة، يُجمل، ينظّم( 

لتقييم القدرات المختلفة، بما يالئم 

 سيرورات التعليم والتعلّم.

 ... وكذلك: 

 عمل بصورة إبداعيّة طرائق، يست

أطًرا ووسائل متنّوعة ومبتكرة 

)من ضمنها: أسئلة وأمثلة، مهاّم 

تعليميّة تعلّميّة، وظائف بيتية، 

عروض ووسائل إيضاح،  

استخدام شكليّات مختلفة، أطر 

تعلّميّة فرديّة وجماعيّة( تالئم 

أهداف الدرس واحتياجات 

 التالميذ. 

 إلى جانب الطرائق واألدوات 

االعتياديّة للتقييم )اختبار، مهّمة 

فرديّة/ جماعيّة،  -شفهيّة كتابيّة/

يدمج  -يجمل، ينظم وما إلى ذلك(

في سيرورة المردود والتقييم 

مرّكبات تقييم ذاتيّة  للتالميذ، 

 و/أو تقييم زمالء.

 



 

 21 מתוך 12 עמוד      מורים תשע"א כתלהער כלי

 ةة وتربويّ تعليميّ سيرورات : 3عاّم مقياس 
 التنفيذمستوى 

 المرّكبات

 دون المستوى األساسيّ 

 

 مستوى أساسيّ  

 أساسي      قراب األساسي            

 مستوى ماهر

 قراب الماهر                       ماهر

 قمستوى متفوّ 

 قراب المتفّوق                    متفّوق

 بارع 

 

 االتّصال تكنولوجيا 

المعلوماتو
5
 اإلنترحوسبة) 

ICT ) 
6
في التدريس  

 والتعلُّم

 

 

 

  ّة ال يستخدم الحاسوب بالمر

 )الثابت أو المتنقل(. 

  ّتكنولوجيا ات ال يدمج تقني

 صاالتالمعلومات واالتّ 

 م. والتعلّ  دريسفي التّ 

   صال لالتّ الحوسبة يستخدم بيئات

 على المستوى الشخصيّ 

البريد  :)مثالً  والمهنيّ 

 االلكتروني، مجموعات نقاش(.  

  للبحث عن الحوسبة يستعمل بيئات

 ظمها.لومات ونَ مع

  ّفي الحوسبة / يستخدم بيئات قيُطب

م تعلّ الو دريستال سيرورات

وتوظيفها  م تعلّ  )مالءمة موادّ 

 في الدرس(. 

 ...كذلكو

 الحوسبة بيئات  شكل منطقيّ يستخدم ب

)يالئم المضامين التدريس في 

 اً بحيث تكون لها قيمة إضافية وفقً 

االختالف بين و  دريسألهداف التّ 

  تالميذه(.

  (חכםלוח )" ذكيّ "اللوح اليستخدم 

إليضاح ا لغرضبشكل فّعال، 

 . والتفاعل مع المتعلّمين

  الحوسبة بيئات بشكل منطقّي يستخدم

تفعيل يم )يم والتقفي التعلّ 

 (.LMS -التعلّمإلدارة  منظومات

   إدارة  منظومات ادائمً يستخدم

 -منباسة )تربويّ المعلومات ال

 منظومة إدارة المدارس،

 رها(.وغي

  ّم في بيئات لّ ه تالميذه للتعيوج

 . الحوسبة

  القراءة، الكتابة تنمية  مهارات

لدى  لكترونيّةإفي بيئة  واإلبداع

 تالميذه. 

 : ...كذلكو

 منظوماتبصورة واسعة  فّعلي 

 /دارة مضامينإم )إلدارة التعلّ 

 /مجموعات /صفوف /مستخدمين

 وغير ذلك( مختلفة توزيعات 

  ّة تعليميّ  ادّ ومر بصورة فاعلة يطو

  . محوسبة

  ابة إلكترونيّة بوّ إنشاء(Portal.)  

 من تعاونيّة مجموعات  تفعيل

معرفة مين والزمالء لبناء المتعلّ 

 . مشتركة

  ة يجاد ودمج تجديدات تقنيّ إإلى يُبادر

سيرورة ل إضافيّ كمورد 

 يم. يالتق-مالتعلّ -دريسلتّ ا
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 ةة وتربويّ تعليميّ سيرورات : 3عاّم مقياس 
 التنفيذمستوى 

 المرّكبات

 دون المستوى األساسيّ 

 

 مستوى أساسيّ  

 أساسي      قراب األساسي            

 مستوى ماهر

 قراب الماهر                       ماهر
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في نشاطات لتنمية التفكير 

عال  ى مستو  
7

 

 

 توجد دالئل على تفعيل  ال

نشاطات لتنمية مستويات 

 تفكير عالية راقية.

  يتميّز التفاعل بين المعلّم

والتالميذ بأسلوب اإللقاء؛ 

المعلّم ّيتكفّل كّل األسئلة 

 وكّل اإلجابات.

   ،يستخدم، على األغلب

هة إلجابة  أسئلة موجِّ

متوقّعة مسبقًا، وال يربط 

موضوعة الدرس 

لدى بالمعرفة السابقة 

 التالميذ.  

   هناك بوادر أّوليّة الستخدام

نشاطات لتنمية مستويات تفكير 

 عالية. 

  يتطّرق إلى أفكار ومفاهيم يطرحها

 التالميذ. 

 ... وكذلك: 

  بصورة عاّمة يدمج في الدرس

نشاطات لتنمية مستويات تفكير 

بواسطة تطبيق استراتيجيات  عالية

 . لتنمية التفكير في مستًوى عال  

  يستند إلى المعرفة المسبقة كأساس

 .  لتطوير تفكير في مستًوى عال 

  يُوّجه ويطّور النقاش باالستناد إلى

 أقوال التالميذ . 

  سيرورة التعلم. ويعزز يُجمل ويعكس

الوعي لتفضيل تفكير عن تفكير 

، مثل: وعي  קוגנציה-מטהآخر )

الستراتيجيات تعلّم مفّضلة، 

 أساليب تفكير إلخ( 

 ذلك: ... وك

  ينّمي باستمرار وبمنهجيّة مستويات

تفكير عالية لدى معظم التالميذ
8
. 

  يستخدم األفكار، األخطاء، أو

التصّورات الكامنة كنقاط انطالق 

للحوار؛ يطلب من المشاركين 

اقتراحات، وتفسيرات ألخطاء 

واردة؛ ويشّجع التالميذ على إبداء 

التشّكك بشأن وقائع/ آراء/ 

 نظريّات. 

 

  

شاطات لخلق مشاركة فاعلة ن

في جوانب لدى التالميذ 

 اجتماعيّة وقيَميَّة

 

 

 

 

 

 

 

  ال يتطّرق إلى أهّميّة

الموضوعة وعالقتها 

 بالتالميذ. 

  ال يشّجع االشتراك

والمشاركة الفاعلة، 

ويتجاهل التالميذ غير 

المشتركين و/أو غير 

 المصغين.

  يتجاهل أسئلة واهتمامات

 التالميذ. 

   ّوذات صلة،  مثيرة يقّدم مواد

طرائق تدريس متنّوعة، 

مناقشات و/أو ممارسات تفعيل 

مخطّطة لزيادة المشاركة الفاعلة 

 لدى التالميذ. 

 

 ... وكذلك: 

 يحفِّزووالدافعيّة  االستطالع حبّ  يُثير 

 يحرص على أن يفهم لتفكير،ل

 موضوعة وهدفأ ةيّ أهمّ  التالميذ

 .الدرس

 نة يربط ماّدة التدريس بقضايا راه

وذات صلة بحياة التالميذ، 

ع يشجّ  التالميذ،يستدرج أفكار 

 ، يُثير مناقشات و/ أوالذاتيّ التعبير 

ل متنّوعة، يستدعي  نشاطات يُفعِّ

أيًضا في سياق اجتماعّي تفاعالت 

ويشّجع كّل التالميذ على  وقيَمّي،

 المشاركة في الدرس. 

  

 وكذلك:...

  يُثير المشاركة الفاعلة واالشتراك

إبداعيّة  الدرس  بطرق في

ومبتكرة. يعي التغييرات في 

التالميذ في  مستوى اهتمام

 الصّف، ويُعقّب بتدّخالت فاعلة. 

  يفتح المجال لمبادرات التالميذ

ويُمّكنهم من اختيار المهاّم، 

شابه، الموضوعات، المواّد وما 

 لتعزيز مشاركتهم الفاعلة وذلك

  في المدرسة و/أو المجموعة..
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راك التالميذ والعالقات المتبادلة اشت

 في الصفّ 

 

  يشاركونقلّة من التالميذ. 

  توجد مظاهر تواصل دون

احترام. الجو متوتّر ويثقل 

على التعلّم: إغاظات، 

مضايقات، ألفاظ قاسية 

 وما إلى ذلك.

  يعقّب التالميذ على أقوال

ب  )بدون  زمالئهم بتعصُّ

 تسامح(.

   تشترك في الدرس عادةً مجموعة

صغيرة نسبيّا من التالميذ الذين 

  ينتمون إلى مجموعة معياريّة.

 واحد معظم التواصل يتّم بين فرد 

 المعلم. بين من التالميذ و

  .الجو في الصّف مريح 

 

 ...وكذلك: 

  غالبية التالميذ يشاركون بصورة

فاعلة في التعلّم، ويبدون اهتماًما 

بالدرس، ولكنّهم بحاجة إلى تحفيز 

 بل المعلّم. مكثّف من ق

  هناك مظاهر تواصل مهّذب وداعم

بين التالميذ. يتصّرفون كمجموعة 

اجتماعيّة متماسكة: موّدة، مساعدة 

 متبادلة، إطراء. 

 

 

 

 

 

 ...وكذلك: 

 كّل التالميذ يشاركون بصورة فاعلة 

وبقدر كبير في التعلّم، يبدون 

اهتماًما بموضوعة الدرس 

 ويتحّمسون لها.

 الدرس، بمبادرة  يشترك التالميذ في

 منهم وبشكل فّعال.

  التواصل متعّدد االتجاهات )أيضا

بين التالميذ أنفسهم( مع إصغاء 

ورغبة في فهم اآلخرين، استعداد 

لإلعراب عن آراء مختلفة، 

تشكيك ومحاولة إقناع مع 

 المحافظة على  االحترام.

 الجّو مريح. 

  

  (Feedback) إعطاء مردود

 للتعلّم دافع 

 ي مردوًدا، أو يستخدم ال يعط

المردود والتقييم بصورة 

ال تدفع وال تنّمي 

)تعميمّي، يصنّف تالميذ، 

غير تطبيقّي، محبِط، 

 ( متأّخر

 

   هناك بوادر الستخدام تقنيّات

المردود والتقييم التي تدفع التعلّم 

في إطار الدرس )يعزز أعماالً 

ايجابية ويتطرق إلى نقاط 

دقيق تستدعي التحسين، محدَّد ]

وواضح[، كالُمهُ قابل للتطبيق، 

 .يشّجع ويدعم(

 ...وكذلك: 

 قُدًما يقّدم مردوديّة وتقييًما لدفع التعلّم 

يعّزز أعماالً  إيجابيّة ويتطّرق )

لنقاط تستدعي التحسين، محدَّد 

]دقيق وواضح[، كالُمهُ قابل 

للتطبيق، يشّجع ويعّزز( في تطّرقه 

في إلى اإلجابات، المهاّم واألداء 

 الدرس وفي الواجبات البيتيّة. 

  يميّز بين أوضاع تلزم إعطاء

مردوديّة للفرد وبين أوضاع تلزم 

 إعطاء مردوديّة للمجموعة.

 وكذلك:...

  المردود والتقييم يستخدم بصورة في

مبنينة ومنهجيّة سيرورات دافعة 

 للتعلّم.

  يشّجع التالميذ أن يستثمروا المردود

 الذي حصلوا عليه  من أجل

  تعديل سيرورات التعلّم لديهم.

  ينّمي لدى تالميذه القدرة على

االستفادة من المردود ونتائج 

التقييم )يخّصص للتالميذ الوقت 

واألدوات لتصحيح األخطاء، 

 لتحسين األداء واستعادة النواتج(.
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 مردوديّة لتحسين التّدريس

 

 

 

 

 

 

  ال يحرص على توثيق

مستوى األداء 

 ميذه .والتحصيالت لتال

  نتائج التقييم ال تؤثر على

 تخطيط التدريس.

   يحرص على توثيق أداء

 وتحصيالت تالميذه.

  لنتائج التقييم تأثير على تخطيط

  التدريس وعلى استخدام الموارد.

 .يستخدم المسح كأساس لكّل أعماله 

 وكذلك:...

  يكشف ويميّز  الكفاءات والفجوات

لدى جميع التالميذ في النواحي 

اكيّة، الشعوريّة، االجتماعيّة، اإلدر

 والسلوكيّة.

  يبني برامج تدّخل على مستوى الفرد

والمجموعة أيًضا وفقًا الستنتاجات 

 داخليّة وخارجيّة؛ ويقيّم نتائجها.

 وكذلك:...

  ،من أجل تحسين عمليّة التدريس

يُدِخل بصورة منهجيّة سيرورات 

 تفّحص

ل تستند الى نتاجات التالميذ  ،وتأمُّ

 عالت التعلّم. وتفا

  

 بيئة داعمة للتعلّم 3.3
 منظر الصّف وتنظيمه

 

  منظر الصّف الذي يدّرس

فيه غير مرتّب وغير 

نظيف؛ يستصعب التالميذ 

إيجاد أماكنهم وأغراضهم. 

عدم النظام يمّس بقدرة 

اإلصغاء ويشّوش سير 

 الدرس.

   الصّف منظّم بصورة تخدم نجاعة

 التعلّم وراحة التالميذ.

 مظهر الصف الصف مربّي :

 المكوث فيه. جميل، يطيب

يبادر إلى  أو: المعّلم المهّني:

تغييرات في مظهر الصّف بإشراك 

 المسؤولين عن ذلك. 

  يحرص التالميذ على المحافظة

على بيئتهم التعلّميّة بصورة 

 الئقة.

 وكذلك:...

  يأخذ التالميذ على عاتقهم مسؤولية

الحفاظ على بيئتهم التعلّميّة 

رة الئقة، ويسهمون في بصو

 رعايتها وتحسينها.

 

 وكذلك:...

  يُشِرك التالميذ في تنظيم بيئة الصّف

المحسوسة، وتوجد دالئل على 

 اإلنتاج الذاتّي وأعمال التالميذ.

  

دافعة للعمل بيئة تعليميّة 

 )ُمفعِّلة(

 

 

 

 

 

  في بيئة التعلّم ال توجد أشكال

تعبير ظاهرة حول 

 الموضوعات المدروسة.

   توجد في بيئة التعلّم مظاهر تعبّر

بطرق تمثيل مختلفة عن 

 الموضوعات التي يتّم تعلّمها.

 ...وكذلك: 

  يعّدل مظهر وتنظيم الصّف وفقًا

  لبرنامج النشاطات الجارية فيه.

  توفّرالبيئة التدريسيّة حوافز تعلّميّة

مثيرة ومالئمة، وتعّزز مشاركة 

 المتعلم.

 ئة التي الوسائل المطروحة في البي

يعلّم فيها المعلّم تساعد على التعلّم، 

وعلى المشاركة الفاعلة من قِبل 

 وكذلك:...

  بيئة التعلّم تبّث حوافز لقضايا

اجتماعيّة وآنيّة، تشّكل أساًسا 

 للنقاش.
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 المتعلّم.

تنظيم في مجال تحديد قواعد 

 وإدارة الصف 

  التوقّعات والقواعد المتعلّقة

الجدول بالمظهر، بالتقيّد ب

الزمنّي، وبالسلوك  أثناء 

غير واضحة و/  -الدرس

أو غير منتظمة؛ ليس 

واضًحا للتالميذ ماذا 

يُتوقّع منهم، وأّي رّد فعل 

 سيتلقَّون من المعلّم. 

  تبرز في صفّه مشاكل

انضباط متكّررة، أو 

 .خروقات لقواعد المدرسة

  ال يعقّب على سلوك غير

سليم، أو رّده غير ثابت، 

غ فيه، أو ُمهين فاقد أو مبال

 لالحترام.

   يضع توقّعات وقواعد واضحة

بخصوص: المظهر، التقيّد 

بالجدول الزمنّي، وسلوك 

 التالميذ في الدرس.

  ينجح عادةً في الحفاظ على إطار

أوقات الدرس، من خالل 

المتابعة المتعاقبة للمتأّخرين، 

وللذين يخرقون قواعد 

  االنضباط.

  القواعد.ثابت ومتابع في تطبيق 

 ...وكذلك: 

  ،هناك قواعد سلوكيّة واضحة

معروفة ومطبّقة من قبل غالبية 

التالميذ: اإلصغاء، الصبر، 

التسامح، األدب، المظهر واللباس 

 الالئقين، والتقيّد بالجدول الزمني.

  ،اإلزعاجات، الصراعات

واالعتراضات تُعالَج بموضوعيّة 

وبتعقّل مع الحفاظ على التعامل 

 باحترام.

 ...وكذلك: 

  يُشرك التالميذ في بَلورة وتطبيق

معايير السلوك: اإلصغاء، 

الصبر، التسامح، األدب، المظهر 

واللباس، والتقيّد بالجدول الزمنّي 

 في الصّف وخارجه. -

  متابعته لسلوك التالميذ ذات طابع

 وقائّي. 

  بإمكان التالميذ إعطاء مردود

 لسلوكهم.

  ينتهج سيرورات في معالجة

راعات: التوفيق، الص

مع  -المفاوضات، التسوية 

إشراك التالميذ في مسؤوليّة 

معالجة الصراع. يعتبر أحداث 

الصراع فرصة للتعلّم الشخصّي 

 والجماعّي.
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 المعلّم بين العالقة ماهيّة

 اللقاءات  وطبيعة والتلميذ

 الجارية

  ال يحرص على لقاءات

 منتظمة مع تالميذه.

 لتالية، يقوم بأحد التّصرفات ا

جزئيًّا أو كليًّا: يُظهر 

استخفافًا ونزعة إلى 

االنتقاد في معاملته 

لتالميذه؛ يصنّف ويهمل 

تالميذ مستصعبين؛ يسيء 

ويهين؛ يميّز في تعامله 

)يكيل بمكيالين(. توجد 

شكاو  عديدة بخصوص 

 معاملته للتالميذ.

  ليس ناجًعا في حّل مشاكل

 وهموم التالميذ.

 ات غير متيقّظ الحتياج

التالميذ إلى الدعم 

والمساعدة والرعاية، وال 

 يلبّي هذه االحتياجات.

   يُجري، بصورة ثابتة، لقاءات

 .تالميذه وحواًرا دائًما مع

  يبدي مباالة والتزاًما نحو كّل

التالميذ، ويتعامل بلطف مع كّل 

 واحد منهم.

  ،التفاعل بين المعلّم والتلميذ وّدّي

ويعكس الدفء واالهتمام 

 حترام. واال

  ناجع في حّل مشاكل وهموم

 التالميذ.

 وكذلك...

  يخطّط اللقاء على نحو تفاضلّي

 بحسب احتياجات التلميذ.

  يشّجع المعلّم التالميذ على إبداء

اليقظة والحساسيّة الحتياجات 

 زمالئهم العاطفيّة. 

 

 وكذلك:...

  يشّكل عنوانًا للمساعدة والدعم

: للتالميذ،  وألهاليهم أيًضا )مثل

 لقاءات خارج إطار المدرسة(.
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 ةمدرسيّ  ةمهنيّ مجموعة  4.1
 ةليّ ومراجعة تأمّ  كم مشترَ تعلّ 

            ذاتيّة

(reflection)  

 

  ال يعرف إذا كانت الدروس

قت قد نجحت أو حقّ 

 األهداف.

  طرائقغير قادر على طرح 

 .دريسلتحسين التّ 

  م تعلّ  سيروراتفي فّعال غير

 لطاقم.ا

 المردودي تلقّ  متنع عني. 

  م التعلّ  سيروراتفي فّعال  مشارك

 .وتعلُّم الطاقم ةالمدرسيّ 

 م ويتعلّ  المردودسيرورات ل منفتح

 منها.

  يُجري مراجعة تأّمليّة ذاتيّة

 .لعمل الطاقم. باعتبارها قاعدةً 

 النقاشات بخصوص  في مشارك

أقصى حدود نجاح سيرورات 

التدريس والتعلّم وطرق 

 تحسينها.

 :كذلكو...

  مصادر  ة/أدلّ يمكنه اإلشارة إلى

 .الدرسنجاعة شأن حكمه بلدعم 

  التدريساقتراحات لتحسين يقّدم 

التي مشاكل فيما يخّص  ال

 .طرأت وطرق حلّها

  ُعضالتيطرح م (dilemma) ،

؛ صعوبات، نجاحات وصراعات

مشترك الم ة للتعلّ كمادّ  ويقّدمها

 .في لقاءات الطاقم

  ّهما استخلص ه كلّ ق في صفّ يطب 

 ،م هذهات التعلّ سيرورمن 

 فيخبرته في ويشرك الطاقم 

 م.تطبيق التعلّ 

 م ويتعلّ  المردودسيرورات ل منفتح

 منها.

 :كذلكو...

 نجاعة لمدى قوم بتقييم منطقيّ ي 

مع  اإلشارةوبإمكانه  الدرس، 

 ،إلى أمثلة من الدرس زمالئه

 من ة لكلّ النسبيّ  ع تقدير الصلةم

 .هذه األمثلة

  ّفي مين آخرين يشرك معل

 مراجعةال ناتجة عنالتبّصرات ال

 (.reflection) ةتأمليّ ال

  يساهم في قيادة سيرورات تأّمليّة

 في المدرسة.

 

  

  في مجال المعرفة ةمهنيّ مجموعة  4.2
طر التطوير أمشاركة في ال

 موتطبيق التعلّ  المهنيّ 

 

  ال يشترك بصورة منتظمة

 .طر التطوير المهنيّ في أ

  ه تطبيق لما في صفّ ال يوجد

طر التطوير أفي  متعلّ يُ 

 .المهنيّ 

   طر أ بصورة منتظمة فييشترك

 .التطوير المهنيّ 

  وجارف )دون يطبّق بشكل جزئّي

ما تعلّمه في أطر  تفّحص(

 التطوير المهنّي.

  ر المهنيّ للتطوّ  هاحتياجاتيكشف 

 . تلبيتهاويعمل على 

 :كذلكو...

  ّما تعلّمه ضمن ه ق في صفّ يطب

بصورة وذلك ؛ التطوير المهنيّ 

وفقًا  مالَءمةفاحصة، و، نطقيّةم

 . للحاجة

  يأتي بشواهد )أدلّة( من صفّه على

 ما تعلّمه.

 :كذلكو...

  يعمل ، فيهافي األطر التي يَتعلم

 المطلوب.  فوقيُسهم ويشارك و

  ّباالعتماد ة ر تطبيقات إضافيّ يطو

 على ما تعلّمه.

 ر المهنيّ لتطوّ ل هاحتياجات شفتيك 

يذنتائج أداء التالممن خالل 
9
. 

  

  :كذلكو...على  شبكة ة بمواقع مهنيّ  ستعيني خرين )معلّم زميل، اآليستعين ب ضمن يشارك بفاعليّة ال  في  المشاركة الفاعلة
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 ةمهنيّ مجموعة في شراكة : 4عاّم مقياس 
 التنفيذ مستوى

 مرّكبات

 دون المستوى األساسي

 

 مستوى أساسيّ  

 قراب األساسي          أساسي

 مستوى ماهر

 قراب الماهر                       ماهر

 مستوى متفّوق

 ققراب المتفّوق                   متفوّ 

 بارع 

 

  يّ مجال المعرفال مجموعة

 

 

في  ةالمهنيّ المجموعة 

 مجال المعرفة.

 أحد من المكلّفين ب ستعينال ي

 .بمساعدته

، ويتعاون من مرشد وغيرهم(

لديه ولدى  تعلّمالتحسين أجل 

 زمالئه.

  ّشبكة  على ةيعرف مواقع مهني 

 بها. ستعينوياالنترنت 

 

 .االنترنت

 في مساعدة  بشكل فّعال يشارك

من أجل دفع  معلمين آخرين

سيرورات التدريس والتعلّم 

 وتحسينها.

  يتشاطر معرفته في المجال

، المعرفّي مع معلّمين آخرين

وذلك عبر مواقع مهنيّة على 

اتّصال  الشبكة، أو بوسائل

 .أخرى

  ّة أو ة لوائيّ م مهنيّ واقز ويقود طيرك

في شريك فاعل ومساهم  ؛ةقطريّ 

 مجال المعرفة.مجموعة 

  يقوم بنشر معرفته بتدريس المجال

المعرفّي بين المعلّمين اآلخرين 

 في الطاقم.
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 يرجى تقييم عمل المعلّم بحسب المرّكبات الخمسة التالية. 

 .دون المطلوب، يفي بالمطلوبلمعلّم بحسب هذه المرّكبات في مستويين من التنفيذ: يكون تقييم ا

 
دون   

 المطلوب 
يفي  

 بالمطلوب 

األنظمة  على الحرص -أ
10

     لألنظمة الخروق بعض ُسّجلت . 

  ال يحرص على التبليغ والتحتين، بحسب

 المطلوب، عن أحداث شاذة بين التالميذ. 

  رسةالمد أنظمة على يحرص  .  

  يحرص على التبليغ عن أحداث
شاذة بين التالميذ في الدرس وفي 

 ساحة المدرسة. 

 

 عن والتبليغ المدرسة في المعلّم مواظبة -ب

   شخصيّة غيابات

 مبّررة غير ألسباب التغيّب من يُكثر  . 

  .ال ينسق غياباته 

    ●   المدرسة، في  التاّمة مواظبته على يحرص          

  .مبّررة وغياباته         

 .  واالستراحات التدريس أوقات على يحرص   ●   

 غياباته تنسيق على يحرص . 

 

وسلوك  ،ال يحرص على توثيق حضور، أداء  توثيق حضور وسلوك التالميذ  -ج

 التالميذ. 
  على توثيق حضور، أداء،  يحرص

 وسلوك التالميذ.  
 

 لغته بسيطة وغالبًا ليست  معياريّة.  ة استعمال اللغة العبريّة/العربيّ  -د

 .توجيهاته غير واضحة 

 .يستعمل تعابير ال تليق بشخصيّة تربويّة 

    بلغة  في معظم األحيان يعبّر
 .معياريّة، شفهيًّا وخطيًّا

 يستعمل لغةً نظيفة والئقة. 

 

                                                      
 ، قدراته التعليميّة وما شابه."التميّز" يعني هنا المميّزات الخاّصة بخلفيّة التلميذ، ثقافته .1
يسعى لتحقيق أقصى  للطاقة الكامنة  في  -العالقات مع التالميذ( 1) مثالً:. 383-390, רמות:אביב-תל, הזמן במבחן החינוך( עורך. )א, פלדי: בתוך. משרתת כאליתה בחברה ותפקודם למורים מקצועית אתיקה(. 1997) נ, אלוני: مصدرال .2

؛ يحرص في المحافظة ... ألوالدهم يحرص على إطالعهم على الوضع التعلمي واالجتماعي –العالقات مع أهالي التالميذ ( 2) ؛ وغير ذلك....؛  يحافظ على نهج المساواة، اإلنصاف واالحترام...ينّمي المزايا األخالقيّة والمدنيّةيرعى و ؛...تالميذه

 -التزام بجودة  مهنته وسمعتها الطيّبة( 4) ؛ وغير ذلك....يمتنع عن التهّكم عليهم أو  المّس باحترامهم يبادلهم الخبرة والتجربة  المهنيّة؛  يساعد في استيعاب زمالء جدد؛ -القات مع الزمالءالع( 3) ؛ وغير ذلك....على سّريّة التفاصيل الشخصيّة

 ل عالية؛ ويبدي مشاركة، مبادرة ومسؤوليّة  في كّل ما يتعلق بأداء المؤّسسة التي يعمل فيها؛ وغير ذلك.؛ يحرص على أخالقيّات عم...؛ يمتنع عن سوء استغالل مكانته ...يكون بمثابة  قدوة
 م اللغة العربيّة/العبريّة موجود في الجدول األخير.في المجال المعرفّي الذي يدّرسه، وليس إتقانه اللغة العربيّة/العبريّة. التطّرق إلى مدى إتقان المعلّ  -التعابير والمصطلحات–"لغة مهنيّة" تعني ثروة المعلّم اللغويّة  .3
 تخصيص الوقت لكّل جزء من الدرس ) محاضرة، حديث ونقاش، عمل ضمن مجموعات، تنقيذ مهام( بحيث يتالءم وأهدافه. .4
فقط إذا كانت المدرسة مزّودة بِبُنية تالئم المطلوب في هذا المرّكب. إذا تعذَّر تقييم المعلّم تنبغي اإلشارة إلى "ليس ذي يتّم  ("ICT- Information Communication Technologyتقييم المعلّم في مجال "تكنولوجيا االتّصال والمعلومات ) .5

 صلة" في النموذج المحوَسب.
 في "مستوى متفّوق" الحديث عن: معلّم يدير منظومات ويطّور مواّد تعليمية محوسبة.في "المستوى األساسّي" الحديث عن: معلّم مرتبط بالحاسوب؛ في "مستوى ماهر" الحديث عن: معلّم وتلميذ مرتبطين بالحاسوب،  .6
سبب، دليل، فرضيّة، تشجيع التفكير الناقد؛ تشجيع فرص للمقارنات، تعميمات وتصّورات، استعمال لغة التفكير: مثالً: أسئلة مفتوحة؛ منح وقت للتفكير ولتنظيم اإلجابات؛ تشجيع التالميذ على طرح األسئلة؛ التعّمق من خالل أخطاء التالميذ، توفير  .7

 اإلبداع؛ ربط بمعرفة سابقة.
شّجع التعّمق و/أو اتّجاهات تفكير مختلفة/ كثيرة . يدعو التالميذ إلى القيام بأنفسهم بتعميمات، مقارنات، ربط بمعرفة سابقة، وما إ .8 تنظيم األفكار، ويشّجعهم على عدم التسّرع في طرح لى ذلك.. يُتيح المعلم للتالميذ وقتاً للتفكير في التخطيط وُُ

 الحلول؛ وبذلك ينقل رسالة بأّن التفكير سيرورة تتطلّب وقتًا.
 ل.مثالً، نتائج تحصيالت التالميذ تشير إلى صعوبات في الكتابة/ أحد أنواع الكتابة، فيكشف المعلّم حاجته إلى تطوير مهنّي في هذا المجا .9

 .ذلك وغير ، الرحالت، التصّرف في حاالت الطوارئ،المناوبة تنفيذ المدرسة، في المتّبع لوكالس شكل األنظمة تتضّمن .10
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