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 دولة إسرائيل 
 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة التربويّة
 يّ لتعليم االبتدائسم أ لق

 السكرتارية التربويّة
 العربيّ في المجتمع  لتعليم ل أ قسم

 
 2016تّموز،                                                                  

 
 ________لواء

 مينللمعلّ  ر المهنيّ برنامج التطوّ 
 2017-2016 لعام الدراسيّ ل

 
 

 لغة  الوتدريس  ،لتحسين التحصيل وزيادته بصورة متواصلةع سيرورة التعّلم ذي معًنى قدًما؛ دف:العربّية )التربية اللغويّة( :الدورة اسم
 .أداءات المتعّلمتنمية  تراعيل

 والثانيةاألوىلّوي ةّيفّالصفوفّالرتبيةّاللغّاتممعلّ : هدفجمهور ال
  

ّكوادرّاملعلّ  :المكان  ___________منيّمركزّتطوير

 

 ساعة 30: عدد الساعات

 

 _________ :موعد نهاية الدورة    _________ :موعد بداية الدورة
 

 _________: ى الساعةحتّ        ________: من الساعة______       : يوم
 

 __________________: بإشراف

 

 ____________________لكتروني: بريد اإلال ___________:هاتف  __________: /ةاسم المحاضر
 

   :ف الدورةاهدأ

ّقدمىاهبدفّّ،تدريسّمتنو عةطرائقّوتوسيعّجتارهباّيفّّ،تطويرّمعرفةّاملعل مة .1 لتحسنيّالتحصيلّّ،دفعّسريورةّالتعل مّذيّمعًنى

ة،ّفوقّالذهني ةّيفّالقرنّاحلاديّوالعشرين:ّالذهنيّ ّأداءاتّاملتعل منميةّّتلغةّّالتدريسّومنّخاللّّ،يادتهّبصورةّمتواصلةوّز

 ركي ة احلّ-ي ةسّ احلبيشخصي ةّّوالشخصي ة،ّال،ّالذاتّ ّ)ميتا(،ّالتوجيهّيفّالتعل م
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ّواملرونةّالرتبوي ةبالتعليمّاملوج هّللفردّّإلملاما .2 ،ّالقدراتّوالتحصيالت:ّاالحتياجات،ّواحتواءّالتالميذّيفّسياقي:ّالتعل مّذيّمعًنى

ّاألو لّكآلي ةّلتنميةّأداءاتّاملتعل م  معتمدةّلرصدّالتالميذّاملستصعبني  بالرتكيزّعلىّاستخدامّفحصّالقراءةّوالكتابةّللصف 

 .ومكاشفة وتطبيق فحص القراءة والكتابة للصّف الثاني

 

الرتبوي ة،ّالتعليمي ة/ّالتدريسي ة،ّاملكاني ةّواملناخّّ-املضموني ةّتصميمّوإعدادّحي زاتّتعل مي ةّمرنةّباالستنادّّإىلّاملرك باتّاألربعة: .3

ّاحتياجاتّالتالميذّاملختلفة  .الرتبوي ّّلتتيحّإكسابّاملهاراتّاألساسي ةّيفّاللغة،ّتراعيّوتلّب 

 .اللغةالداخلي ّواستخدامّبدائلّالتقييمّيفّاملدرسةّيفّجمالّاكتسابّ تعم قّيفّفهمّوتطبيقّمرك باتّالتقييم .4

 

رشةّعملّتعل مي ة،ّإضافةّإىلّإجراءّبعضّّوعملي ة،ّوبنيّحماضرةّّو-أكادميي ةّوأخرىّتطبيقي ةّ-دمجّبنيّموادّنظري ةمبنى الدورة:   

ّأوّيفّجمموعاتّصغريةّأوّبشكلّفردي (ّوتصويرهاّوإعادةّّالتطبيقاتّداخلّغرفّالتدريس منّخاللّتوثيقّحص ةّ)داخلّالصف 

  Study casesّ))ودراسةّحاالتّعيني ةّأخرىّمنّاحلقلّّ،ّللتعل مّومتابعةّالعملّحوهلاماتّإلجراءّحواراتّتربوي ةّمشاهدهتاّمعّاملعلّ 

 

ّاالستكمالّاملت بعة،ّمشاركةّفع الة وفقّأنظمةّ :حضور واشتراك

 يفّهنايةّالدورة ّوظيفة فرديّةّتقدميّةيتوج بّعلىّكل ّمشاركّ:المهّمة النهائّية

 ّ:ّمضمون الوظيفة

 ضمنة الستّ  داءات المتعّلمبالتركيز على أوالتوس عّيفّمضامينه،ّّ،موضوعّواحدّمت ّتناولهّيفّلقاءاتّاالستكمالاختيارّ 1ّ

 .ىم ذي معنً التعلّ حّيزات تعّلمّية متنّوعة، برؤية 

 ّصفحات6ّ-5حجمّالوظيفة  

 ّّاملهين ّللمعل مني ،ّووفقّأنظمةّالتطو رّحبسبّمعايريّالكتابةّالعلمي ةالوظيفةّتقد م 

 ّاللقاءّاألخري ّانتهاءّموعدّتقدميّالوظيفة:ّخاللّأسبوعنيّمن

  أو
ّكل ّجديدّتعل متهّاملعل مةّيفّاللقاء،ّواملصطلحاتّاجلديدةّرة في ملّف تراكمّي، . جمع كّل مواّد الدو 2 معّاالهتمامّبكتابة

ّوتفسريها،ّوكيفي ةّتطبيقّاألمرّبشكٍلّعملي ّيفّالصف  
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 حبسبّاملطلوب ّوتطبيقهاّيفّالصفوفّمّ هاتنفيذّاملّوكذلك،ّواألنظمةّاملت بعةّيفّالدورةّااللتزامّبالقواننيّاتاملشاركّعلى

ّّ 

 ة فقط!للغة المعياريّ باّتكونلغةّاحلديثّوالنقاشّأثناءّالدورةّوداخلّغرفّالتدريسّجيبّأنّ تنويه:

 

 .علىّحد ّسواءواملذك رّلمؤن ثّوردتّالصياغةّبصيغةّاملؤن ثّوهيّموج هةّلمالحظة: 

 

  :مضامين الدورة

مجاالت اللغة  وتفعيلها في طرائق تعليم اإلشارة والتنويه أّن مضامين جميع اللقاءات ترتكز على تطوير أداءات المتعّلم من المهمّ 
وتماشًيا مع أهداف الوزارة ، معًنىبرؤية التعّلم ذي  ، كذلك يتّم العمل على دمج البيداغوجيا الرقمّية في تعليم اللغة،األربعة

 والمدرسة.
 

 لقاء
 موعد اللقاء
 يوم/ تاريخ

 مضمون اللقاء
 محاضرة وورشة عمل

بداية 
 اللقاء

نهاية 
 اللقاء

 بمجمل
 

1.  

تطويرّالوعيّعرضّماد ةّنظري ةّوأحباثّعلمي ةّحولّّالجانب النظرّي: 
   الصوت ّعندّالتالميذ

 

ّكيفي ةّاستعراضّّالجانب التنفيذّي: تطويرّالوعيّالصوتّمنّخاللّومنذجة
عرضّاسرتاتيجياتّوتدريباتّلتالميذّالصفّاألو لّوللتالميذّاملستصعبنيّ

 احلرف صوت ،واحلركة احلرف اسم طريق عن التهجئة يفّالصفّالثاين
 احلروف،ّكلمات/ مقاطع هتجئة/ حركات مع حروف هتجئة،ّواحلركة

ّ شكالىّ املختلفة لفظىا املتشاهبة
 

ّ إعدادّجممعّتدريباتّومهم اتّمفص لةّنتاج متوّقع: 

--- --- 

 
3ّ

ّساعات
 

2.  

ّ
 

بناءىّعلىّفحصّعرضّأسسّومبادئّتعليمّالقراءةّّالجانب النظرّي:
نظريةّالصوتيةّالفونولوجيةّيفّاّمعّالمتاشيّىّ،القراءةّوالكتابةّللصفّاألو ل

ّالثاينّوالتصو رّّالقراءة واستعراضّمهم اتّفحصّالقراءةّوالكتابةّللصف 
ّّالفكري ّمنّورائه 

ّ
القراءةّيفّتعل مي ةّيفّتطويرّّ-ختطيطّسريوراتّتعليمي ةّالجانب التنفيذّي:

منّفحصّّوتنفيذّمهم اتّاملرحلةّاألوىل)التحليلّوالرتكيب(ّلّالصفّاألوّ 

--- --- 

 
3ّ

ّساعات
 

ّ
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ّ القراءةّللصفّالثاين
 

ّبناءّخط ةّعملّتنفيذي ةّللصف ني:ّاألو لّوالثاين ّنتاج متوّقع:

3.  

ّ
 

عرضّصعوباتّوعوائقّمتوق عةّيفّتنفيذّحط ةّالعملّمنّّالجانب النظرّي:
ّخاللّاستعراضّمناذجّقرائي ةّعندّالتالميذّاملستصعبني 

 

ّبناءّخططّتدخ لّبناءىّعلىّصعوباتّعيني ةّمت ّرصدها:ّالجانب التنفيذيّ 
ّعندّالتالميذّاملستصعبنيّأثناءّالتنفيذ 

ّ
ّبناءّجممعّخط طّتدخ لّعالجي ةّملهامّاملرحلةّاألوىلّنتاج متوّقع: 

 

--- --- 

 
3ّ

ّساعات
 

ّ

4.  

ّ
 

ّمّذيبروحّالتعلّ ّو،ّالكتابةجمالّيفّتطويرّأداءاتّالتلميذّّالجانب النظرّي:
 (.الصحيحّالكتابّ لتعبريّوا )اإلمالء،ّمشاكلّوحلولّورقي ةّوحموسبةّمعًنىّ

 

تعل مي ةّيفّتطويرّالكتابةّّ-مي ةختطيطّسريوراتّتعليّ:الجانب التنفيذيّ 
؛ّاإلمالءّوالتعبريّالكتاب (  ّ)علىّمستوينين

 

 مهارةّالكتابة ّتعز زّمنتقدميّمقرتحاتّألنشطةّوفع الي اتّّنتاج متوّقع:
 

--- --- 

 
3ّ

ّساعات
 

ّ

5.  

تطويرّجمايل:ّاالستماعّوالتكل مّحبسبّحتصيالتّاملنهجّّالجانب النظرّي: 
ّ بالتشديدّعلّاللغةّاملعياري ةّوفحصّالقراءةّوالكتابةّ

ّ
جمايل:ّتعل مي ةّيفّتطويرّّ-مي ةختطيطّسريوراتّتعليالجانب التنفيذّي: 

ّاالستماعّوالتكل م 
ّ

االستماعّجمايل:ّّتعز زتقدميّمقرتحاتّألنشطةّوفع الي اتّّنتاج متوّقع:
ّوالتكل م 

 

--- --- 

 
3ّ

ّساعات
 
ّ
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6.  

ّ
 

سابّمهاراتّاكّ،احتواءّتالميذّمستصعبنيّومتمي زينّالجانب النظرّي:
ّلغوي ة؛ّالرتكيزّعلىّالفردّوقدراته،ّاحتياجاته،ّأساليبّتعل مهّوحتصيالته

ّ )مشاهدات(
 

وآلي اتّعملّتساعدهّيفّّإكسابّاملعل مّإسرتاتيجي اتّ:الجانب التنفيذيّ 
ّّتلبيةّاحتياجاتّالفرد 

 

 خمتلفة  تسابّمهاراتّلغوي ةداعمةّالكّمشاهدّمصو رةّتقدميّّنتاج متوّقع:

--- --- 

 
3 

ّساعات
 
 

7.  

 
 

ّتنم يمنّاللقاءّالسابقّواليتّّصو رةاستعراضّالنماذجّامل: الجانب النظريّ  
ّضمنّاسرتاتيجي ةّالتعل مّمنّالزمالء ّ،خمتلفةّاكتسابّمهاراتّلغوي ة

 

احلاالتّاملصو رةّيفّأعقابّاملشاهدةّوإجراءّدراسةّ:ّالجانب التنفيذيّ 
ّحواراتّتربوي ة 

ّ
ّةّواملصو رة دّ بناءّمعايريّواضحةّلتقييمّالدروسّاملشاهّ ّنتاج متوّقع: 

--- --- 
 
3 

 ساعات

8.  

  التعل مّهبا مكاشفةّبالكتبّالرقمي ةّوكيفي ةّ الجانب النظرّي: 

 

ودمجّاحلوسبةّكيفي ةّالتداولّواالستعانةّبالكتبّالرقمي ةّ الجانب التنفيذّي:
     يفّطرائقّتعليمّاللغة 

 

بناءّمردودّبعدّتنفيذّإحدىّالوحداتّالرقميةّمعّتفصيلّنقاطّ نتاج متوّقع:
 قو ةّونقاطّحباجةّإىلّحتسني 

--- --- 

 

3 

 

 ساعات

9.  

مبرك باهتاّاألربعة:ّّتعل مي ةاستعراضّمناذجّحلي زاتّتعليمي ةّ:ّالجانب النظريّ  
،ّتتيحّاملناخّالرتبويّ الرتبوي ة،ّالتعليمي ة/ّالتدريسي ة،ّاملكاني ةّّوّ-املضموني ة

  ودعمّالقراءةّمنّأجلّاملتعة،ّإكسابّاملهاراتّاألساسي ةّيفّاللغة

 

ّوتصميمّإّ:الجانب التنفيذيّ  ّلبناء ّعمل ّوطرائق ّاسرتاتيجي ات كساب
  ّلتدعمّالقراءةّمنّأجلّاملتعةّتعل مي ةّيفّمرك باهتاّاألربعةّ–بيئاتّتعليمي ةّ

 

 اتّالتعلمي ةّوتنفيذها خلدمةّاحليزّ عملّتصميمّخطةّ نتاج متوّقع: 

--- --- 

 

 

 

3 

 ساعات
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10.  

ّالقراءةّّ:الجانب النظريّ   ّفحص ّمن ّالثانية ّاملرحلة ّملهام ّنظري عرض
ّكل ّمهم ة  ّوالكتابةّللصفّالثاينّوالتصو رّالفكريّمنّوراء

ّ
منّفحصّالقراءةّللصفّّالثانيةّتنفيذّمهم اتّاملرحلةّالجانب التنفيذي:

 . ّوكتابةّخططّتدخ لّلكل ّمهم ةّللتالميذّاملستصعبنيالثاين

ّتدخ لّعالجي ةّملهامّاملرحلةّالثانيةّط طخلبناءّجممعّّنتاج متوّقع: 

--- --- 
3 

 ساعات

ّ

 

 قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونّية:

  2014،ّوزارةّالرتبيةّوالتعليم،ّالقدسّة في الصفوف األولى والثانيةيّ لتطبيق أهداف التربية اللغو ّبرنامج تعليمي .1

  2009،ّوزارةّالرتبيةّوالتعليم،ّالقدس،ّصغيرةالتعلم  في مجموعات  -فرص التعليمفيديسالفسكي،ّمالكا،ّ .2

  2009،ّوزارةّالرتبيةّوالتعليم،ّالقدس،ّالتربية اللغويّة العربّية: لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائّية:ّمنهج تعليميّ  .3

 

 لتعليم االبتدائّي باللغة العربّية:أ ل موقع قسم .4

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

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

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

on.htm 
 

 :موقع المنطار .5

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

 

 الصادرةّعنّقسمّأّللتعليمّاالبتدائيّوقسمّاخلدماتّالنفسيةّيفّوزارةّالرتبيةّوالتعليم ّاالحتواءنشراتّ .6

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/matra12/hdf12.htm 

 

التعليم في المجتمع العربّي وقسم أ للتطوير  -الصادرة عن القسم أ  الكتب الرقمّيةبموضوع  البيداغوغيا المحوسبةنشرة  .7

 .التربويّ 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/presentation.htm
https://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/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/matra12/hdf12.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/matra12/hdf12.htm
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pedagogy-digital-of-https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal 

 

 .2014 وزارةّالرتبيةّوالتعليم،للمرحلة االبتدائّية )مقترح(، داخلّي في المدرسة، وثيقة حول مرّكبات التقييم ال .8

-AFFF-4738-03EC-2939http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3C55

8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf 

 

תלקיט למנהל , פנים רבות לב, יישום הרחבת הגמישות הפדגוגית במוסדות החינוך -גמישות פדגוגית .9

 .2013בית ספר, משרד החינוך, אוגוסט 

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

 

מבחנים פנימיים כחלק מההערכה על פני הרצף  – התכנית הלאומית ללמידה משמעותית .10

 . 2014, אוקטובר החינוכי

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

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

 

מתנ"ה, למנהלי המחוזות, למפקחי מוסדות חינוך, למטה  תשע"ו:מארז תכנון, ניהול היערכות לשנה"ל  .11

 .2015ך, ירושלים, ולמנהלי מוסדות חינוך. משרד החינו

dagogy/yesodi2015matana.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/MinhalPe 

 

 מניפת מודלים יישומיים להוראה משמעותית, המינהל הפדגוגי, תשע"ה.נתיבים להוראה משמעותית,  .13

 

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

     

יסודי, סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ופיתוח תפקודי לומד, משרד החינוך, אגף א' לחינוך  .14

 .2015ירושלים, 

svivot.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ 

 

, : דמות הלומד ותפקודיו. משרד החינוך3, פרק משהו טוב קורה עכשיו, אבני דרך בלמידה משמעותית .12

 .2014ירושלים, 

-42EA-D044-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF

7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf-BF7B 

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal-of-digital-pedagogy
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal-of-digital-pedagogy
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3C552939-03EC-4738-AFFF-8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3C552939-03EC-4738-AFFF-8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
https://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
https://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/yesodi2015matana.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/yesodi2015matana.pdf
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/lemidamashmautit/MaHishtana
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF-D044-42EA-BF7B-7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF-D044-42EA-BF7B-7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf
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למנהלי המחוזות, למפקחים למנהלים, בירור תפיסות עולם ויישומן בתהליך ההכלה  ,ספר ההכלה .15

למדריכים, ליועצים, לרכזים, למורים,לגננות ולהנהגת ההורים, מהמינהל הפדגוגי. משרד החינוך, 

 .2012ם, ירושלי

/MinhalPedagogy/sefer_internet.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files 

      

16.  Amara, M.H., 1995. Arabic diglossia in the classroom: Assumptions and reality. 

Israel Oriental Studies. Vol. 15, Language and Culture in the Near East. Edited by 

Shlomo Izrae’el and Rina Drory. E.J. Brill, Leiden, The Netherlands, pp. 131-142. 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/sefer_internet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/sefer_internet.pdf

