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 دولة إسرائيل 

 وزارة التربية والتعليم

 

 اإلدارة التربويّة

 قسم أ للتعليم االبتدائيّ 

 السكرتاريّة التربويّة

 التفتيش على اللغة العربيّة

 مكتب المدير العامّ 

قسم كبير للتعليم في المجتمع 

 العربيّ 

  ________لواء 
 

 

                                                                                

8102، حزيران  

 مينللمعلّ  ر المهنيّ برنامج التطوّ 

 8102-8102لعام الدراسّي ل
 

  صفوف األولى والثانيةفي ال العربيّة التربية اللغويّة :الدورة اسم

 والثانية األولىصفوف للة مات التربية اللغويّ معلّ  :دفجمهور اله

 ___________مين لّ تطوير كوادر المع مركز المكان:

 ساعة 03: عدد الساعات

 _________ :الدورةنهاية  موعد    _________ :الدورةبداية  موعد

 _________: ى الساعةحتّ        ________: من الساعة______        :يوم

 __________________.: بإشراف

: كترونيلبريد اإلال _________ :هاتف    _________: المحاضرسم ا

________________ 
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 : أهداف الدورة

 تعزيز معرفة المعلّمة وتجربتها بطرائق تدريس متنّوعة الكتساب القراءة والكتابة. .0

تطوير أداءات المعلّمة في مجال التقويم التكوينّي من خالل تطبيق فحَصي القراءة والكتابة  .8

 للصفّين األول والثاني.

 بناء خطط عمل عالجيّة فرديّة وجماعيّة في أعقاب تحليل نتائج كّل فحص. .3

اكتساب معلّمات الصفوف األولى والثانية مهارات مختلفة في مجاالت: المطالعة، التعبير  .4

 والتكنولوجيا الرقميّة، من خالل تعلّم األقران في مجموعات تعاونيّة.

 مبنى الدورة: 

عمليّة، من خالل محاضرات وورشات عمل -أكاديميّة وأخرى تطبيقيّة -نظريّةموادّ دمج بين 

تعلّميّة، إضافة إلى إجراء بعض التطبيقات داخل غرف التدريس، ومن ثّم تعميمها على جميع 

 Study))المشاركات في الدورة، إلجراء نقاش حولها ودراسة حاالت عينيّة أخرى من الحقل 

cases . 

 :ور واشتراكحض

 المهامّ  على المعلّمات المشاركات في الدورة االلتزام بالقوانين واألنظمة المتّبعة، وكذلك تنفيذ

 وتطبيقها في الصفوف بحسب المطلوب. 

 : المهّمة النهائيّة 

  في نهاية الدورة. وظيفة فرديّةيتوّجب على كّل مشاركة تقديم 

  من مجاالت مجال أّي مضمون الوظيفة: بناء خّطة عمل عالجيّة فرديّة لتلميذ مستصعب في

 :، مصحوبة بتغذية راجعة، وتتضّمن ما يليالفحص

o كيفيّة إجراء الفحص 

o لتلميذ لتلميذ مستصعب. تحليل نتائج الفحص 

o .شرح الصعوبات التي يعاني منها التلميذ 

o  المادّة النظريّة في الفحص واألبحاث العلميّة في معرفة نقاط الضعف بالعودة إلى

 الموضوع.

o .بناء خّطة عمل لتخّطي/عالج المشكلة 

o .مراحل تنفيذ الخّطة المقترحة على التلميذ المستصعب 

o .إجراء الفحص بعد الخّطة العالجيّة 

o .تحليل النتائج واالستنتاجات 

  أنظمة التطّور المهنّي للمعلّمين.الوظيفة تقدّم بحسب معايير الكتابة العلميّة، ووفق 

  انتهاء اللقاء األخير.من موعد تقديم الوظيفة: خالل أسبوعين 

للغة المعياريّة بالغة الحديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس يجب أن تكون  :تنويه

 فقط!
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 مضامين المساق:

رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل تاريخيوم/ 
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

1.  

 
  طرائق متنّوعة في التدريس إلكساب:القسم األّول: 

 الوعي الصوتيّ  •

 الحروف قراءة وكتابة بكّل حاالتها •

 التركيب والتحليل •

ورشة عمل في مجموعات: تقترح كّل مجموعة  •

طرائق لتدريس الوعّي الصوتّي، وقراءة وكتابة 

 الحروف، والتركيب والتحليل.

 عرض المنتوج •

 تلخيص المحاضر  •

عرض نماذج لتساؤالت من الحقل القسم الثاني: 

 وطرائق تعليمها:

 عرض تساؤالت حول تدريس الموادّ. •

 فتح مجال الحوار للتعلّم. •

 تلخيص المحتضر •

--- 
 

--- 

0 

 ساعات

2.  

 

مكاشفة المعلّمات على "حقيبة المناهج القسم األّول: 

واستغالل  ،תיק תכניות לימודים לעו"ה()للمعلّم" 

 الموارد/ الموادّ الموجودة فيها.

ورشة عمل فرديّة باستعمال الحاسوب للتدّرب كّل  •

معلّمة على كيفيّة الدخول إلى "حقيبة المناهج 

للمعلّم" واختيار الموادّ المالئمة )إحضار 

 الشخصّي(الحاسوب 

 التقويم التكوينّي  القسم الثاني:

مكاشفة لوثيقة تقييم التحصيالت في التعليم االبتدائّي 

8102 

جاهزة مّما حصل في الصفوف، تطبيق جلب نماذج 

المهّمة األولى في الفحص )معرفة صوت الحرف 

 .مع تالميذ مستصعبين وقراءة مقاطع(
 كيفيّة تنفيذ المهّمات •

النتائج )الخطأ الصغير والخطأ كيفيّة تحليل  •

 الكبير(

 .ورشة عمل لبناء خطط عالجيّة •

--- --- 

0 

 ساعات

3.  

 
فحص القراءة التقويم التكوينّي من خالل مهّمات 

 والكتابة
جاهزة مّما حصل في الصفوف، تطبيق جلب نماذج 

المهّمات من الفحص: )قراءة كلمات مألوفة، وغير 

 تالميذ مستصعبين.مألوفة، وكتبة كلمات( مع 

 كيفيّة تنفيذ المهّمات •

كيفيّة تحليل النتائج )الخطأ الصغير والخطأ  •

 الكبير(

 .ورشة عمل لبناء خطط عالجيّة •

--- --- 

0 

 ساعات
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رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل تاريخيوم/ 
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

فحص القراءة التقويم التكوينّي من خالل مهّمات   4

 والكتابة
جاهزة مّما حصل في الصفوف، تطبيق جلب نماذج 

)قراءة نّص( مع تالميذ المهّمات من الفحص: 

 مستصعبين.

 كيفيّة تنفيذ المهّمات •

كيفيّة تحليل النتائج )الخطأ الصغير والخطأ  •

 الكبير(

 .ورشة عمل لبناء خطط عالجيّة •

  

0 

 ساعات

اختيار وتطوير فعّاليّات لمراعاة التمايز بين التالميذ،   .5

 من خالل التركيز على أداءات المتعلّم:

عمل مختلفة للعمل في مجموعات كيفيّة بناء أوراق 

 متباينة/ متجانسة.

 .مكاشفة وثيقة ضوابط التشكيل •

لبناء أوراق عمل  ورشة عمل في مجموعات •

مختلفة في الموضوعات المطروحة في اللقاءات 

 السابقة، مع مراعاة التمايز بين التالميذ.

--- --- 

0 

 ساعات

6.  

 
 مكتبة الفانوس

 كهدف  –القراءة من أجل المتعة  •

 دور األهل  •

 قراءة الكتب والتداول حول مضامينها.  •

تنمية المعرفة والمهارات التعلّميّة والحياتيّة  •

 واالجتماعيّة من خالل كتب المطالعة.

إعداد أنشطة وفعّاليّات من شأنها ترسيخ عادة  •

 القراءة الذاتيّة وترغيب التالميذ بها

 .للتالميذبناء زوايا صفيّة وملفّات مطالعة توثيقيّة  •

 هل في تنفيذ المشروع وتطبيقهشراكة األ •

--- --- 

0 

 ساعات

فحص القراءة التقويم التكوينّي من خالل مهّمات   .7

 والكتابة
 فهم المقروءفي 

ّمات مه) ات فهم المقروءوصف مهمّ القسم األّول: 

إجابة ، مالءمة رسمات لجمل، كلوزالصّف األّول: 

 مفتوحة لنّص قصصيّ أسئلة ، عن سؤالين لجملتَْين

ّمات الصف الثاني: ، مه«ماهر والسمكات»قصير 

فهم المقروء لنّص ، فهم المقروء لنّص إخباريّ 

 (قصصيّ 

 كيفيّة تنفيذ المهّمات •

 تحليل النتائج •

 .ورشة عمل لبناء خطط عالجيّة القسم الثاني:

وتطوير أوراق عمل/فعّاليّات لمعالجة صعوبات 

 التالميذ

--- --- 

0 

 ساعات
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رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل تاريخيوم/ 
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

2.  

 
فحص القراءة التقويم التكوينّي من خالل مهّمات 

  المسموع فهمفي  والكتابة

وثيقة تقييم مكاشفة "القسم األّول:  •

 "8102 -التحصيالت في التعليم االبتدائيّ 
 

مستوى الجملة )في  المسموعوصف مهمات فهم 

 (ومستوى النصّ 

 كيفيّة تنفيذ المهّمات •

 تحليل النتائج •

 .ورشة عمل لبناء خطط عالجيّة •

وانكشاف  أهميّة التكلم بلغة معيارية الثاني:القسم 

 التلميذ إليها بصورة مكثّفة 

تنمية مهارات التكلّم ورشة عمل لبناء فعّاليّات ل •

 واالستماع

--- --- 

0 

 ساعات

فحص القراءة التقويم التكوينّي من خالل مهّمات   .2

 والكتابة
 التعبير الكتابّي واإلمالءفي 

أنواع اإلمالء: المنقول، المنظور، وغير المنظور  •

 واالختبارّي )في الفحص(

االنعكاس العملي في أعقاب تقييم األداء في كتابة  •

 اإلمالء

عرض أساليب تدريس وإكساب آليّات لتطوير  •

 التعبير الكتابّي. 

بناء مقترح لمخّطط درس يهدف إلى تنمية التعبير  •

 .الكتابيّ 

--- --- 

0 

 ساعات

 اختيار وتطوير فعّاليّات لمراعاة التمايز بين التالميذ:  .01

البحث واستغالل الموارد/ الموادّ القسم األّول: 

)תיק תכניות الموجودة في "حقيبة المناهج للمعلّم" 

 )إحضار الحاسوب الشخصّي(. .לימודים לעו"ה(

مختلفة للعمل في  فعّاليات وألعاببناء  القسم الثاني:

، باستخدام تطبيقات مجموعات متباينة/ متجانسة

 .رقميّة

فعّاليّات متنّوعة لبناء  ورشة عمل في مجموعات •

 لمعالجة الصعوبات عند التالميذ.

 إجمال وتقويمالقسم الثالث: 

--- --- 

0 

 ساعات

 

https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
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 قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونيّة:

لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف األولى والثانية، وزارة التربية تعليمّي برنامج  •

 .8102والتعليم، القدس 

 لةصيغة معدّ  -القراءة والكتابة للصّف األّولحقيبة فحص  •

 حقيبة فحص القراءة والكتابة للصّف الثاني •

 وسنكتب المطالعة للصفين األّول والثاني من مكتبة الفا •

منهج تعليمّي: التربية اللغويّة العربيّة: لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائيّة، وزارة التربية  •

 .8112والتعليم، القدس، 
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/files/Minhaj_arabic
_7_9_february_2014.pdf?attredirects=0&d=1 

 موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي باللغة العربيّة: •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm 

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

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

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

 وحدات ومهام -تنّور قرائّي إلكترونيّ  •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm 

التعليم في  -القسم أبموضوع الكتب الرقميّة الصادرة عن نشرة البيداغوغيا المحوسبة  •

 .المجتمع العربّي وقسم أ للتطوير التربويّ 
pedagogy-digital-of-https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal 

 

 المواّد التعليميّة في الصفوف االبتدائيّةضوابط التشكيل في  •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/Tochnit

Chadasha 

للمرحلة االبتدائيّة )مقترح(، وزارة التربية وثيقة حول مرّكبات التقييم الداخلّي في المدرسة،  •

 .4102 والتعليم،
-AFFF-4738-03EC-nlyres/3C552939http://cms.education.gov.il/NR/rdo

8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf 

 8102 -وثيقة تقييم التحصيالت في التعليم االبتدائيّ  •
2018.pdf-http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem 

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.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/site/4arabiceducaion/home/journal-of-digital-pedagogy
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal-of-digital-pedagogy
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/TochnitChadasha
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/TochnitChadasha
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/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
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  מתנ"ה, למנהלי המחוזות, למפקחי מוסדות חינוך, למטה  :טתשע"מארז תכנון, ניהול היערכות לשנה"ל

 .7102ך, ירושלים, ולמנהלי מוסדות חינוך. משרד החינו

http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%91%D
7%97%D7%99%D7%A8%D7%94 

     

  לומד, משרד החינוך, אגף א' לחינוך יסודי, סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ופיתוח תפקודי
 .5102ירושלים, 

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

 

  לעובדי הוראהתיק תכניות לימודים 

-of-List-school-school/Pages/Primary-http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary

arab.aspx-grade-per-subjects 

 

http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94
http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/svivot.pdf
http://edu.gov.il/special/Curriculum
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade-arab.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade-arab.aspx

