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 دولة إسرائيل
 التربية والتعليموزارة 

 اإلدارة التربويّة
 لتعليم االبتدائيّ أ لقسم 

 السكرتارية التربويّة
 لتعليم العربيّ أ لقسم 

 

 ________لواء
09.06.2017 

 مينللمعلّ  ر المهنيّ برنامج التطوّ 
 2018-2017لعام الدراسّي ل

 

 التعّلم ذو معنىفي ظّل  السادسة -الثالثةأهداف التربية اللغويّة في الصفوف  تدريس :: اسم الدورة

 
 السادسة -الثالثةيف الصفوف الرتبية اللغويّة  معّلمو: جمهور الهدف

  

 ___________مني مركز تطوير كوادر املعلّ  :المكان

 

 ساعة 30: عدد الساعات

 

 _________ :الدورةموعد نهاية     _________ :موعد بداية الدورة
 

 _________: ى الساعةحتّ        ________: من الساعة______       : يوم
 

 __________________: بإشراف

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

 

   :أهداف الدورة

يادته دفع سريورة التعّلم ذي معًنى قدمىا لتحسني التحصيل وز تطوير معرفة املعّلم وتوسيع جتاربه يف طرائق تدريس متنّوعة هبدف  .1

يف القرن احلادي والعشرين: الذهنّية، فوق الذهنّية )ميتا(، التوجيه  .نمية  أداءات املتعّلمرتاعي تللغة  الوتدريس  .بصورة متواصلة

 احلركّية. -يف التعّلم الذايّت، الشخصّية، البيشخصّية واحلّسّية
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، واحتواء التالميذ يف سياقي: التعّلم ذي معًنى واملرونة الرتبويّة: االحتياجات، القدرات والتحصيالتإلملام بالتعليم املوّجه للفرد ا .2

استخدام اسرتاتيجّيات التفكري العليا للتعامل مع نصوص فهم املقروء استعدادا المتحانات تنمية أداءات املتعّلم بالرتكيز على ل

 النجاعة والنماء.

 

نّية واملناخ الرتبويّة، التعليمّية/ التدريسّية، املكا -تصميم وإعداد حّيزات تعّلمّية مرنة باالستناد  إىل املرّكبات األربعة: املضمونّية .3

 .الرتبوّي  لتتيح إكساب املهارات األساسّية يف اللغة، تراعي وتلّّب احتياجات التالميذ املختلفة

 . يف املدرسة يف جمال تعّلم اللغة مبجاالهتا األربعة الداخلّي واستخدام بدائل التقييم تعّمق يف فهم وتطبيق مرّكبات التقييم .4

 

رشة عمل تعّلمّية، إضافة إىل إجراء بعض و عملّية، وبني حماضرة و -أكادميّية وأخرى تطبيقّية -نظريّةدمج بني مواد مبنى الدورة:   

من خالل توثيق حّصة )داخل الصّف أو يف جمموعات صغرية أو بشكل فردّي( وتصويرها وإعادة  التطبيقات داخل غرف التدريس

 . Study cases))ودراسة حاالت عينّية أخرى من احلقل ّلم ومتابعة العمل، للتع حوهلامشاهدهتا مع املعّلمني إلجراء حوارات تربويّة 

 

 وفق أنظمة االستكمال املتّبعة، مشاركة فّعالة. :حضور واشتراك
 يف هناية الدورة. وظيفة فرديّة يتوّجب على كّل مشارك تقدمي :المهّمة النهائّية

  : مضمون الوظيفة

  ،ضمن حّيزات تعّلمّية متنّوعة، برؤية التعّلم ذي اختيار موضوع واحد مّت تناوله يف لقاءات االستكمال، والتوّسع يف مضامينه
 .وزيادة التحصيل العلميّ  معًنى 

  صفحات. 6-5حجم الوظيفة 

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

 اللقاء األخري. انتهاء موعد تقدمي الوظيفة: خالل أسبوعني من 
  

 حبسب املطلوب. هاّم وتطبيقها يف الصفوفتنفيذ امل وكذلك، واألنظمة املتّبعة يف الدورة االلتزام بالقوانني نياملشارك على

   

 ة فقط!المعياريّ للغة با تكونلغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس جيب أن  تنويه:

 

 .وردت الصياغة بصيغة املذّكر وهي موّجهة للمذّكر واملؤّنث على حّد سواءمالحظة: 
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  :مضامين الدورة

 

 موعد اللقاء لقاء
 يوم/ تاريخ

 مضمون اللقاء
 محاضرة وورشة عمل

بداية 
 اللقاء

نهاية 
 بمجمل اللقاء

1.  

 تدريس النّص القصصيّ   – التعبير الكتابيّ  
؛  -سريورات تعليمّيةختطيط  تعّلمّية يف تطوير الكتابة )على مستوينين

 اإلمالء والتعبري الكتايّب(.
 

--- --- 

 
3 

 ساعات
 

2.  

 تدريس النّص اإلقناعي -التعبير الكتابيّ  
؛  -مّيةختطيط سريورات تعلي تعّلمّية يف تطوير الكتابة )على مستوينين

 اإلمالء والتعبري الكتايّب(.
 

--- --- 

 
3 

 ساعات
 
 

3.  

 تدريس النّص اإلرشاديّ  -التعبير الكتابيّ  
؛  -مّيةختطيط سريورات تعلي تعّلمّية يف تطوير الكتابة )على مستوينين

 اإلمالء والتعبري الكتايّب(.
 

 

--- --- 

 
3 

 ساعات
 
 

4.  

 مهارات تكنولوجّية رقّمية 
 

 استعراض وحدات رقمّية حموسبة 
 املعّلم والتالميذ. استعراض قضايا وإشكاليّات قد تواجه

   واقرتاح حلول وأدوات

--- --- 

 
3 

 ساعات
 
 

5.  

 .طابةاخل -ناظرةمبادئ أساسّية يف امل -التكّلم  
  وأنواعها؛ مبادئ وأسس موّجهة خمتلفة اخلطابةأغراض 

  واقرتاح مهّمات 
--- --- 

 
3 

 ساعات
 

6.  
 .طابةاخل -ناظرةمبادئ أساسّية يف امل -التكّلم  

 تحسني قدرة الطالب على التحدث لقاءات ل اقرتاح خمّططات--- --- 
 
3 

 ساعات
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  دراسة حاالت ومناذج . بناء على أمام مجهور
 

7.  

 بدائل في التقويم 
  طرائق وإسرتاتيجّيات للتقومي، وللتقومي البديل استعراض

 .والذايت
  العمل ورقةو  اجلّيد االمتحان معايريحتديد.  . 

 

--- --- 

 
3 

 ساعات
 
 

8.  

 بدائل في التقويم  
  طرائق وإسرتاتيجّيات للتقومي، وللتقومي البديل استعراض

 .والذايت
  البورتفوليو/ الرتاكميّ  امللفّ  بناءأسس 

 ومبادئ أساسّية يف تنفيذ مشروع 

--- --- 

 
 
3 

 ساعات
 

9.  

 بدائل في التقويم 
  طرائق وإسرتاتيجّيات للتقومي، وللتقومي البديل استعراض

 .والذايت
 3 --- --- حموسبة يف الرتبية اللغويّة مهّمأت 

 ساعات

10.  

 القراءة من أجل المتعة 
 

 تنمية املعرفة واملهارات التعّلمّية واحلياتّية من 
 .خالل كتب املطالعة 
 إعداد أنشطة وفّعالّيات من شأهنا ترسيخ عادة 
 القراءة الذاتّية وترغيب التالميذ هبا 
  توثيقّية للتالميذبناء زوايا صفّية وملّفات مطالعة 

--- --- 

3 
 ساعات
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  قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونّية:

 

 .2010، وزارة الرتبية والتعليم، القدس لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الثالثة والرابعة برنامج تعليمي .1

 .2012، وزارة الرتبية والتعليم، القدس والسادسةلتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الخامسة   برنامج تعليمي .2
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 .2009، وزارة الرتبية والتعليم، القدس، التربية اللغويّة العربّية: لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائّية: منهج تعليميّ  .4

 :المحوسبة البيداغوغيا موقع .5

language-https://sites.google.com/site/arabic4education/home/arabic 

 

 لتعليم االبتدائّي باللغة العربّية:أ ل موقع قسم .6

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 .7

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  .8

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  .9

 .التربويّ 

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

https://sites.google.com/site/arabic4education/home/arabic-language
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/arabic-language
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
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal-of-digital-pedagogy
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 .2104 وزارة الرتبية والتعليم،للمرحلة االبتدائّية )مقترح(، وثيقة حول مرّكبات التقييم الداخلّي في المدرسة،  .01

-B1F1-4799-1D4E-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3BC60A7D

4E070725BC4F/197811/2212201411.pdf 

 

תלקיט למנהל בית , פנים רבות לב, יישום הרחבת הגמישות הפדגוגית במוסדות החינוך -גמישות פדגוגית .00

 .2103אוגוסט ספר, משרד החינוך, 

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

 

מבחנים פנימיים כחלק מההערכה על פני הרצף החינוכי, אוקטובר  – התכנית הלאומית ללמידה משמעותית .02

2104. 

  -http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

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

 
חינוך, למטה  תשע"ו: מתנ"ה, למנהלי המחוזות, למפקחי מוסדותמארז תכנון, ניהול היערכות לשנה"ל  .03

 .2105ולמנהלי מוסדות חינוך. משרד החינוך, ירושלים, 

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

 

 מניפת מודלים יישומיים להוראה משמעותית, המינהל הפדגוגי, תשע"ה.נתיבים להוראה משמעותית,  .15

 

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

   
יסודי, סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ופיתוח תפקודי לומד, משרד החינוך, אגף א' לחינוך  .16

 .2015ירושלים, 

http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf 
 

, : דמות הלומד ותפקודיו. משרד החינוך3, פרק מידה משמעותיתמשהו טוב קורה עכשיו, אבני דרך בל .14

 .2014ירושלים, 

-BF7B-42EA-D044-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF

7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3BC60A7D-1D4E-4799-B1F1-4E070725BC4F/197811/2212201411.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3BC60A7D-1D4E-4799-B1F1-4E070725BC4F/197811/2212201411.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
https://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/gmishutpedogogit.doc
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://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 .17

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

2102. 

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

      

18.  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

