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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
 

 في المرحلة االبتدائيّةودوره مرّكز التربية اللغويّة   :الدورة اسم

 المدارس االبتدائيّة مرّكزو التربية اللغويّة في :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

وتوسيع تجاربه في توجيه معلّمي التربية اللغويّة، بهدف دفع سيرورة  1ة المرّكزوظيفتطوير  .0

 التعلّم ذي معنًى قدًما لتحسين التحصيل وزيادته بصورة متواصلة. 

كّل ما يتعلّق بالتعليم الموّجه للفرد في دروس اللغة العربيّة واحتواء التالميذ في ل المرّكز متابعة .2

سياقي: التعلّم ذي معنًى والمرونة التربويّة: االحتياجات، القدرات والتحصيالت، لتنمية أداءات 

 .المتعلّم

ى المرّكبات عمل الطاقم في تصميم وإعداد حيّزات تعلّميّة مرنة باالستناد إلل المرّكز متابعة .3

التربويّة، التعليميّة/ التدريسيّة، المكانيّة والمناخ التربوّي لتتيح إكساب  -األربعة: المضمونيّة

 .المهارات األساسيّة في اللغة، تراعي وتلبّي احتياجات التالميذ المختلفة

  تعّمق في استخدام وإعداد مرّكبات تقييم بديلة في مجال اكتساب اللغة. .4
 

عمليّة، وبين محاضرة وورشة -أكاديميّة وأخرى تطبيقيّة -دمج بين مواد نظريّةمبنى الدورة:  

عمل تعلّميّة، إضافة إلى إجراء بعض التطبيقات داخل المدرسة من خالل توثيق لقاءات مع طاقم 

اللغة العربيّة ومشاهدات دروس )داخل الصّف أو في مجموعات صغيرة أو بشكل فردّي( إلجراء 

 Study))ارات تربويّة حولها للتعلّم ومتابعة العمل، ودراسة حاالت عينيّة أخرى من الحقل  حو

cases. 

 وفق أنظمة االستكمال المتّبعة، مشاركة فعّالة.: حضور واشتراك

 يتوّجب على كّل مشارك تقديم وظيفة فرديّة في نهاية الدورة. :المهّمة النهائيّة

 

 مضمون الوظيفة:  

  ،بالتركيز على اختيار موضوع واحد تّم تناوله في لقاءات االستكمال، والتوّسع في مضامينه

 أداءات المتعلّم الستّة ضمن حيّزات تعلّميّة متنّوعة، برؤية التعلّم ذي معنًى.

  صفحات. 6-5حجم الوظيفة 

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

 .موعد تقديم الوظيفة: خالل أسبوعين من انتهاء اللقاء األخير 

في الدورة االلتزام بالقوانين واألنظمة المتّبعة، وكذلك تنفيذ المهاّم وتطبيقها في  ينعلى المشارك

 الصفوف بحسب المطلوب.

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

 فقط!
 .وردت الصياغة بصيغة المذّكر وهي موّجهة للمؤنّث والمذّكر على حدّ سواءمالحظة: 

 

 

 

 

                                                 
 لمراجع واالرتباطات اإللكترونيّةقائمة اانظر: الرابط األّول في قائمة  1
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 مضامين المساق:

رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

1.  

 
 موضوع اللغة العربيّة تصّور وإدراك وظيفة مرّكز

ملّف وظيفة مرّكز التربية اللغويّة في المرحلة " •

 قراءة معًمقة. -"االبتدائيّة

 وصعوبات. نجاحاتالمرّكز: تحديات،  •

 .الفرق بين تصّور الوظيفة وتعريف الوظيفة •

 -توضيح تصّور الوظيفة •

o مجاالت المسؤوليّة  

o ( مؤّشرات)الوظيفة. مقاييس  

o األعمال واإلجراءات ماهي ) -مركزيّة مهام

 (المهّمة لتحقيق أفضل حسب مؤّشرات األداء؟

o  ّموارد، الصالحيّات، ال -اتتحديد الحاجي

مرافقة، التقارير، المعطيات، ال ،بياناتال

 تعاون...التوجيه، الرشاد واإل

o مصادر الدعم 

وضيح وفهم وظيفة لت ورشة عمل في مجموعات •

في جدول يتّم تحديد مجاالت  ،مرّكز الموضوع

المسؤوليّة، مؤشر ودليل التقييم، اإلجراءات 

 واألعمال المركزيّة، حاجيات مركزيّة، استجابة.

--- --- 

0 

 ساعات

2.  

 
"حقيبة المناهج ل  مكاشفة معّمقةالقسم األّول: 

 )תיק תכניות לימודים לעו"ה(." للمعلّم

 طاقممن جلسة طاقم إلى عمل القسم الثاني: 

مجموعة معلّمي  ،ماذا تريدون أن ترّكزواعلى "

)فحص  الموضوع أو طاقم معلّمي الموضوع؟"

مكتبة الفانوس،  -قراءة وكتابة للصفّين األّول والثاني

 ...(،وحدات تعلّم في التنّور القرائّي اإللكترونيّ 

المشاركة والتعاون قبل الجلسة، أثناء الجلسة  •

تحويل جلسات  :التحدّي – وفي أعقاب الجلسة

الطاقم لفرصة للتطّور المهنّي وتقوية وتعزيز عمل 

 .الطاقم

ما هو مستند التخطيط، إدارة، وتوثيق جلسات  •

 الطاقم؟

إنشاء أداة لتخطيط  ورشة عمل بمجموعات: •

جلسات، باستطاعتها تقوية المعلّمين وتعزيز عمل 

صوغوا بمجموعات )يمكن بشكل فردّي(  الطاقم.

تعاونيًّا، يحوي مبادئ وبنودًا ترونها مهّمة مستندًا 

 -فّكروا حول "ماذا" لتخطيط جلسة طاقم.

مضامين ومواضيع بحاجة لضّمها في جلسات 

 ،الطريقة التي تتّم فيها -كهذه، وحول "كيف"

يمكن  التحضير، اإلدارة والتوثيق لجلسات كهذه.

ومن المحبّذ االستيحاء والكتابة من تجربتكم، 

--- --- 

0 

 ساعات



 

 4 

رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

ات ومستندات تستعملونها لهذا وإرفاق أدو

 الغرض.

 (رابط) بروتوكول موّجه •

3.  

 
 متابعة -حقيبة المرّكز

 ذا تحتوي، وماذا يميزها؟ما •

حقائب المشاركين وملفّاتهم بين نماذج من عرض  •

 .أعضاء المجموعة، كوسيلة للتعلّم

وثيقة تقييم التحصيالت في مكاشفة ومناقشة " •

 )تربية لغويّة( "8102التعليم االبتدائّي 

--- --- 

0 

 ساعات

 مهارات التوجيه واإلرشاد وقيادة طاقم اللغة  4

المواصفات األساسيّة التي يجب ان تتوفّر في  •

 المرّكز الناجحشخصيّة 

قيادة  ة من أجلة واإلداريّ تطوير المعرفة المهنيّ  •

 طاقم اللغة

  

0 

 ساعات

 المرافقة "التبنّي" والتواصل بين األشخاص  .5

ما هي أهميّة ، المرافقة والتواصل بين األشخاص •

 المرافقة؟

 خصائص التطّور المهنّي للمعلّمين •

تعريف الخصائص األساسيّة "ورشة عمل حول  •

"، الستنباط ما يلي: تطّور المعلّمين المهنيّةفي 

العقبات التي ، أخطاء شائعةحاجيات أساسيّة، 

وظيفة المرّكز: كيف أرافق ، تحول دون المرافقة

 المعلّم بشكل أفضل؟

إنشاء إحساس بالنجاح من خالل إنشاء الهدف:  •

 ...حاالت تعلّم

 خالل مشاهدة معلّم –بات المرافقة إحدى مركّ  •

 الدرس

تخطيط : مراحل "مشاهدة مرّكز الموضوع" •

تقييم المعلّم دود: جلسة مر، مشاهدة، مشترك

 وتغذية مرتدّة من قبل المرّكز، لدرسه

بشكل  "مشاهدة مرّكز الموضوع"لتوثيق نموذج  •

 تعاونيّ 

--- --- 

0 

 ساعات

6.  

 

 ة عملبناء خطّ  -قيادة التغيير

 للسنة المقبلة حسب مبادئ تعريف هدف إجرائّي  •

SMART : في هذه الوحدة ننفّذ عمليّة تخطيط

بمعنى  -متواصلة، حول هدف إجرائّي مركزّي لك

آخر نتيجة من المهّم الحصول عليها هذه السنة، 

ة لموضوع اللغة في مجال مسؤوليتك كمرّكز/

 العربيّة.

النتائج المركزيّة ورشة عمل:  -تحديد األهداف •

--- --- 

0 

 ساعات

https://docs.google.com/document/d/1ZwPhbFBUNTU4wpO2wOxI753ojFDgiduJVzXXFv5GNu4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZwPhbFBUNTU4wpO2wOxI753ojFDgiduJVzXXFv5GNu4/edit?usp=sharing
http://vcampus.teachers2017.cet.ac.il/mod/assign/view.php?id=13119
http://vcampus.teachers2017.cet.ac.il/mod/assign/view.php?id=13119


 

 5 

رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

ماذا؟  التي نتوقّع أن نحقّقها في مجال مسؤوليّتنا:

 كم؟ ومتى نريد إنجازها؟ 

 ة عملبناء خطّ  -قيادة التغييرمتابعة...   .7

لتوّسع في الهدف الذي عرفت، بمساعدة اإلجابة ا •

 أسئلةعن عّدة 
 . ما الذي أريد تحقيقه؟0

 . كيف يظهر هذا عندما يتحقّق الهدف اإلجرائّي؟8

 ؟الهدف أهميّة. 3

. ما الذي يشهد أنّنا نعمل بشكل صحيح لتحقيق 4

 الهدف؟

. ما هي األعمال واإلجراءات التي يجب تنفيذها 5

 حتّى يتحقق الهدف بشكل فعلّي؟

 |رابطبناء خطة عمل حول هدف | •

--- --- 

0 

 ساعات

2.  

 
 تقييم حوارّي بين المعلّم والتلميذ –تقييم فعّال 

ماذا نريد أن : فحص مدى فعّاليّة ونجوعة التقييم •

التقييم في خدمة كيف نُقيِّّم؟ طرائق  نقيِّّم؟ ولماذا؟

 أهداف التقييم.
عرض نموذج لتقييم، ودراسة إمكانيّة تنفيذه،  •

 ومالءمته لمجال اللغة العربيّة
تحديد النجاح المتوقع يُعيِّّن العتبة التي نسعى  •

لذلك ينبغي مناقشة األسئلة التالية : للوصول إليها

ما والسعي للحصول على إجابات متّفق عليها: 

تلميذ في تعلّم اللغة العربيّة؟! الذي يحسب كنجاح لل

وما الذي يعتبره التلميذ نجاًحا؟! من الذي يحدّد 

هل مقاييس خارجيّة فقط: النجاح  درجة النجاح؟!

ما  ؟ عالمات عالية بشكل خاّص؟!....في امتحان 

هي أهميّة المقاييس الداخليّة: رضا وإشباع رغبة، 

 هل يوجد قيمة لمقاييس اكتفاء، تقييم ذاتّي؟!

موضوعيّة فقط: القدرة بتنفيذ أعمال متعلّقة بما 

وماذا عن المقاييس الذاتيّة: مشاعر التلميذ  تعلّم؟

اهتمام، اإلرادة بمواصلة التعلّم  -مع ما تعلّمه

والتطّور في مجال اللغة العربيّة، الشعور باالكتفاء 

هذه األسئلة تحتاج إلى مناقشة ) الذاتّي؟!

ي الطاقم،  بين المعلّمين بين المعلّمين ف -وموافقة

 (واإلدارة/التفتيش، وبين المعلّمين والتالميذ
، إدراك التلميذ، رافعة التأثير، طرائق عمل فعّالة •

 (إشراك التلميذ في عمليّة التقييم) مسؤوليّة التلميذ

--- --- 

0 

 ساعات

 بشكل تعاونيّ  إدارة المعرفة وتطويرها  .2

 نعمل حتّى اآلن؟ كيفماذا، و •

أهميّة التعاون ومشاركة المعلومات والمعرفة في  •

--- --- 
0 

 ساعات

https://docs.google.com/document/d/1phAOBa5dtdPQMWiipUBpAV2w9Hq9jItNxesmXcnO5OI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1phAOBa5dtdPQMWiipUBpAV2w9Hq9jItNxesmXcnO5OI/edit?usp=sharing
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رقم 

 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
بداية 

 اللقاء

نهاية 

 اللقاء
 بمجمل

 الطاقم

 ترتيب وتنظيم المعرفة كأساس لعمل مشترك •

 الحقلقضايا من مناقشة   .01

تواجه  قدعقبات تحدّيات وكيفية التغلب على  •

 رّكزالم

 إجمال وتقويم •

--- --- 

0 

 ساعات
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 قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونيّة:

  ملّف وظيفة مرّكز التربية اللغويّة في المرحلة االبتدائيّة: •

-8958-4D82-E3E6-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79

052108.pdf2A815DE6D72B/214192/ 

 

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

 .8112والتعليم، القدس، 

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

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

التعليم في المجتمع  -الصادرة عن القسم أ الكتب الرقميّةنشرة البيداغوغيا المحوسبة بموضوع  •

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

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

 2314 والتعليم،
. http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3C552939-03EC-4738-AFFF-

8F66DAED01D3/197811/2212201411.pdf 

 8102 -وثيقة تقييم التحصيالت في التعليم االبتدائيّ  •
2018.pdf-s/yesodi/arab/taqyeemhttp://meyda.education.gov.il/file 

 מבחנים פנימיים כחלק מההערכה על פני הרצף החינוכי, אוקטובר  – התכנית הלאומית ללמידה משמעותית
4102. 

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

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

  יסודי מפת דרכים למפקח כמוביל שינוי פדגוגי, אגף א' לחינוך "תכל"ס"למידה משמעותית 

  מתנ"ה, למנהלי המחוזות, למפקחי מוסדות חינוך, למטה תשע"טמארז תכנון, ניהול היערכות לשנה"ל :
 .1028ולמנהלי מוסדות חינוך. משרד החינוך, ירושלים, 

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 

   

   

 תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה 

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-
subjects-per-grade-arab.aspx 

 

 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D82-8958-2A815DE6D72B/214192/052108.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D82-8958-2A815DE6D72B/214192/052108.pdf
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home
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/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
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