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____________________ 

   :أهداف الدورة

تطوير معرفة املرّكز وتوسيع جتاربه يف توجيه معّلمي الرتبية اللغويّة، هبدف دفع سريورة التعّلم ذي معًنى قدمىا  .1

املتعّلم. يف القرن لتحسني التحصيل وزيادته بصورة متواصلة. و تنويع طرائق تدريسهم لرتاعي تنمية  أداءات 

 -احلادي والعشرين: الذهنّية، فوق الذهنّية )ميتا(، التوجيه يف التعّلم الذايّت، الشخصّية، البيشخصّية واحلّسّية

 احلركّية.

واحتواء التالميذ يف سياقي: التعّلم ذي معًنى يف دروس اللغة العربّية بالتعليم املوّجه للفرد متابعة  كّل ما يتعّلق  .2

على ، ومتابعة املعّلمات ، لتنمية أداءات املتعّلمواملرونة الرتبويّة: االحتياجات، القدرات والتحصيالت

ومكاشفة وتطبيق  معتمدة لرصد التالميذ املستصعبني. استخدام فحص القراءة والكتابة للصّف األّول كآلّية

 .كآلّية فحص خارجّية  خامس، وامتحان النجاعة والنماء للفحص القراءة والكتابة للصّف الثاين

 -تصميم وإعداد حّيزات تعّلمّية مرنة باالستناد  إىل املرّكبات األربعة: املضمونّيةمتابعة عمل الطاقم يف  .3

لتتيح إكساب املهارات األساسّية يف اللغة، تراعي وتلّّب   الرتبويّة، التعليمّية/ التدريسّية، املكانّية واملناخ الرتبويّ 

 .احتياجات التالميذ املختلفة

  .يف جمال اكتساب اللغةاستخدام وإعداد مرّكبات تقييم بديلة تعّمق يف  .4

 

عملّية، وبني حماضرة وورشة عمل تعّلمّية، إضافة إىل -أكادميّية وأخرى تطبيقّية -دمج بني مواد نظريّةمبنى الدورة:   

)داخل الصّف  لقاءات مع طاقم اللغة العربّية ومشاهدات دروسمن خالل توثيق  املدرسةإجراء بعض التطبيقات داخل 

أو يف جمموعات صغرية أو بشكل فردّي( إلجراء حوارات تربويّة حوهلا للتعّلم ومتابعة العمل، ودراسة حاالت عينّية 

 . Study cases))أخرى من احلقل  



 

 وفق أنظمة االستكمال املتّبعة، مشاركة فّعالة. :حضور واشتراك

 يف هناية الدورة. وظيفة فرديّةيتوّجب على كّل مشاركة تقدمي  :المهّمة النهائّية

 :  مضمون الوظيفة

  ،بالتركيز على أداءات المتعّلم اختيار موضوع واحد مّت تناوله يف لقاءات االستكمال، والتوّسع يف مضامينه

 السّتة ضمن حّيزات تعّلمّية متنّوعة، برؤية التعّلم ذي معًنى.

  ت.صفحا 6-5حجم الوظيفة 

  .تقّدم الوظيفة حبسب معايري الكتابة العلمّية، ووفق أنظمة التطّور املهيّن للمعّلمني 

 .موعد تقدمي الوظيفة: خالل أسبوعني من انتهاء اللقاء األخري 

 يف الدورة  نيعلى املشارك

 املطلوب.االلتزام بالقوانني واألنظمة املتّبعة، وكذلك تنفيذ املهاّم وتطبيقها يف الصفوف حبسب 

 للغة المعياريّة فقط!بالغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس جيب أن تكون  تنويه:  

 

 .وهي موّجهة للمؤّنث واملذّكر على حّد سواء وردت الصياغة بصيغة املذّكرمالحظة: 

 

  مضامين الدورة:

من المهّم اإلشارة والتنويه أّن مضامين جميع اللقاءات ترتكز على تطوير أداءات المتعّلم وتفعيلها في طرائق 
برؤية التعّلم ذي تعليم مجاالت اللغة األربعة، كذلك يتّم العمل على دمج البيداغوجيا الرقمّية في تعليم اللغة، 

 وتماشًيا مع أهداف الوزارة والمدرسة.، معًنى



 

 

 لقاء
 موعد اللقاء

 يوم/ تاريخ

 مضمون اللقاء

 محاضرة وورشة عمل

بداية 
 اللقاء

نهاية 
 اللقاء

 بمجمل

 

1.  

توسيع املعرفة   خصائص الوظيفة، -الرتبية اللغويّة مرّكز الجانب النظرّي: 
تنفيذ سياسة الوزارة واملدرسة يف   اإلداريّة والبيداغوغّية والتعليمّية والقياديّة،

التطّور املهين  تنظيم اجلانب اإلدارّي وحتضري ملّف املرّكز،رفع التحصيالت، 
  خطّة العمل السنويّة.للطاقم و 

تعّلم تعّزز من أداءات معّلم  -ختطيط سريورات تعليم: الجانب التنفيذيّ 
 الرتبية اللغويّة.

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

2.  

 

 

وفق النظريّة الصوتّية عرض أسس ومبادئ تعليم القراءة  النظرّي:الجانب 
، ودور وعرض نظرّي لفحصي القراءة والكتابة والتصّور الفكريّ من ورائهما

 . املرّكز يف توجيه املعّلمني وتنمية أدائهم
 -ختطيط سريورات تعليمّيةمتابعة طاقم املعّلمني يف  الجانب التنفيذّي:  

وف الدنيا، والقراءة من أجل التمّكن يف القراءة يف الصفتطوير لتعّلمّية 
يف اكتساب القراءة  الصفوف املتقّدمة، مع التطّرق لصعوبات تواجه التالميذ

 .والتمكن منها

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

 

3.  

 

 

طّة العمل من صعوبات وعوائق متوقّعة يف تنفيذ خعرض  الجانب النظرّي:
 التالميذ املستصعبني.خالل استعراض مناذج قرائّية عند 

خطط تدّخل بناءى  مساعدة املعّلمني وتوجيههم يف إعداد: الجانب التنفيذيّ 
 على صعوبات عينّية مّت رصدها عند التالميذ املستصعبني أثناء التنفيذ.

--- --- 

 

3 

 ساعات

4.  

 

 

اللغويّة من خالل تعزيز أداءات  االحتواء يف تدريس الرتبية الجانب النظرّي:
 .التلميذ/ املتعّلم

: بناء خطط تدّخل عالجّية، تراعي صعوبات التالميذ الجانب التنفيذيّ 
 وتلّب احتياجاهتم، مع متابعة تنفيذ هذه اخلطط.

--- --- 

 

3 

 ساعات

  --- ---التكّلم  االستماعت اللغة تطوير أداءات التلميذ يف جماال الجانب النظرّي:   .5



  .الكتابةو 

 جماالتتعّلمّية يف تطوير  -: ختطيط سريورات تعليمّيةالجانب التنفيذيّ 
 التكّلم والكتابة. االستماع و

  :تعّلمّية يف تطوير  -ختطيط سريورات تعليمّيةالجانب التنفيذّي
و تقدمي مقرتحات ألنشطة وفّعالّيات جمايل: االستماع والتكّلم.

 تعكس أداءات املتعّلم يف هذه اجملاالت.

3 

 ساعات

 

6.  

 

 

 تطوير دور املرّكز يف احتواء تالميذ مستصعبني ومتمّيزين،  الجانب النظرّي:
مهارات لغويّة؛ الرتكيز على الفرد وقدراته، معرفة املعّلمني وجتربتهم يف تنمية 

 احتياجاته، أساليب تعّلمه وحتصيالته )مشاهدات(.

إسرتاتيجّيات وآلّيات عمل  رّكزإكساب املالعمل على : الجانب التنفيذيّ 
املختلفة.  م، وفق أداءاهتتالميذهم  يف تلبية احتياجاتاملعّلمني  تساعد

تعكس أداءات املتعّلم مصّورة  اتمشاهدوالعمل على حتفيز الطاقم يف إجراء 
  يف اكتساب مهارات لغويّة خمتلفة.والتعّلم عن طريق الزمالء.

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

 

7.  

 

 

: استعراض النماذج املصّورة من اللقاء السابق واليت تعكس الجانب النظريّ  
مهارات لغويّة خمتلفة ضمن اسرتاتيجّية التعّلم  تالميذه كسابإعّلم يف امل أداء

 من الزمالء.

املشاهدة وإجراء  : دراسة احلاالت املصّورة يف أعقابالجانب التنفيذيّ 
 حوارات تربويّة، حبسب آلّيات مشاهدة دروس يتّم تبنيها يف اللقاء.

--- --- 

 

3 

 ساعات

8.  

ت حموسبة مكاشفة بالكتب الرقمّية واستعراض وحدا الجانب النظرّي: 
  .يف جمال التنّور القرائّي اإللكرتوينّ  تنفيذيّة وتقييمّية  ومناذج 

ّية يالرتبية اللغويّة يف  تداول وحدات ومهام تقيم: دور مرّكز الجانب التنفيذيّ 
إحدى  حولبناء مردود و يف جمال التنّور القرائّي اإللكرتويّن داخل املدرسة، 

 الوحدات الرقمية مع تفصيل نقاط قّوة ونقاط حباجة إىل حتسني.

--- --- 

 

3 

 

 ساعات

9.  
استعراض مناذج حلّيزات تعليمّية تعّلمّية مبرّكباهتا األربعة: : الجانب النظريّ  

 --- ---الرتبويّة، التعليمّية/ التدريسّية، املكانّية واملناخ الرتبوّي، تتيح  -املضمونّية
 

 



 إكساب املهارات األساسّية يف اللغة، واستخدامها.

كساب اسرتاتيجيّات وطرائق عمل دور املرّكز يف إ :الجانب التنفيذيّ 
تعّلمّية يف مرّكباهتا األربعة. ومساعدة  –وتصميم حّيزات تعليمّية  إلعداد

 خطة عمل خلدمة احليزات التعلمّية وتنفيذها. إعداد املعّلمني على
  دور املرّكز يف دمج التكنولوجيا والوسائط املتعّددة يف التعليم وعرض

 مناذج وجتارب ذاتّية.

 

3 

 ساعات

 

10.  

املعابر كحلقات وصل من الروضة إىل الصّف األّول، ومن : الجانب النظريّ  
الصّف السادس إىل السابع، حلقات ربط بصورة مشولّية. الرتكيز على الفرد؛ 

 قدراته، احتياجاته، أساليب تعّلمه وحتصيالته )وفق أداءات املتعّلم(.

بناء مبادئ عمل واضحة وشاملة ملتابعة أداءات التلميذ/  الجانب التنفيذّي:
 املتعّلم يف مراحل االنتقال املختلفة.      

--- --- 

3 

 ساعات

 

 



 قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونّية:

 ، وزارة الرتبية والتعليم، القدسلتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف األولى والثانية برنامج تعليمي .1

2014. 

، وزارة الرتبية والتعليم، القدس، التعلم  في مجموعات صغيرة -فرص التعليمفيديسالفسكي، مالكا،  .2

2009. 

، وزارة الرتبية والتعليم، القدس، التربية اللغويّة العربّية: لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائّية: منهج تعليميّ  .3

2009. 

 العربّية:لتعليم االبتدائّي باللغة أ ل موقع قسم .4

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePa

geArabic.htm 

 

 :موقع المنطار .5

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

 

 الصادرة عن قسم أ للتعليم االبتدائي وقسم اخلدمات النفسية يف وزارة الرتبية والتعليم. االحتواءنشرات  .6

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

matra12/hdf12.htm 

 

التعليم يف اجملتمع العريّب وقسم أ  -الصادرة عن القسم أ  الكتب الرقمّيةنشرة البيداغوغيا احملوسبة مبوضوع  .7

 .بويّ للتطوير الرت 

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


-of-https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal

pedagogy-digital 

 

 وزارة الرتبية والتعليم،للمرحلة االبتدائّية )مقرتح(، وثيقة حول مرّكبات التقييم الداخلّي في المدرسة،  .8

2014. 

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

8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf-AFFF 

 

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

 .2013 אוגוסט, החינוך משרד, ספר בית למנהל תלקיט, החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmish

utpedogogit.doc 

 

 כחלק פנימיים מבחנים – משמעותית ללמידה הלאומית התכנית .01

 . 2014 אוקטובר, החינוכי הרצף פני על מההערכה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Ma

-1-3-1-2-2014-1/HoraotKeva/K-nkal/EtsMedorim/3/3

50.htm 

 

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://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


 למפקחי, המחוזות למנהלי, ה"מתנ: ו"תשע ל"לשנה היערכות ניהול, תכנון מארז .00

 .2015, ירושלים, החינוך משרד. חינוך מוסדות ולמנהלי למטה, חינוך מוסדות

s/MinhalPedagogy/yesodi2http://meyda.education.gov.il/file

015matana.pdf 

 

, משמעותית להוראה יישומיים מודלים מניפת, משמעותית להוראה נתיבים .01

 .ה"תשע, הפדגוגי המינהל

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

aHishtana 

     

 משרד, לומד תפקודי ופיתוח משמעותית למידה לקידום למידה סביבות .04

 .2015, ירושלים, יסודי לחינוך' א אגף, החינוך

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

 

. ותפקודיו הלומד דמות: 3 פרק, משמעותית בלמידה דרך אבני, עכשיו קורה טוב משהו .02

 .2014, ירושלים, החינוך משרד

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

7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf-BF7B-42EA 

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://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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