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 1/ةاحملرتم االبتدائّية املدرسة /ةحضرة مدير
 حضرة معّلم/ة الّلغة العربّية احملرتم/ة

 حتّية طّيبة، وبعد
 

 . 2018-2017 للعام الدراسيّ  للمرحلة االبتدائّية ،1منشور الّلغة العربّية، رقم الموضوع: 
ووو  الّلغة العربّية  لغة امأّم/لغة التفكري، وامأسا  لتعّلم كّل املوووعات املدرسّية التعّلمّية مل -هندف يف السريورة التعليمّية  

من ، باستطاعته مواكبة كّل التجديدات والتغرّيات املتعاقبة يف العاَلم، وذلك بتمّكِنه إىل تنمية تلميٍذ متنّوٍر قرائيًّا امأخرى،
كفرض الفروّيات، طرح امأسئلة،   ،ستراتيجّيات تفكيٍر علياإل، واكتسابه المهارات األساسّية في فهم المقروء والتعبير

معتمدين بذلك تعليمه  ،مواجهة املشكالت املستقبلّية ساعده علىممّا يالتصنيف، االستنتاج، الدمج، املقارنة وما إىل ذلك، 
وعليه، ، أساسّيات البحث العلمّي، وتدريبه على االستقاللّية يف التعّلم، وذلك من رياض امأطفال وحّّت الّصّف الثاين عشر

 .   طروحاتنا الرتبويّةما زال التعّلم ذو معىن، والتعّلم املتعّمق اهلادف، واستقاللّية املتعّلم، والرتبية للقيمم، أسا

وحّتى يتسّنى لنا تحقيق أهدافنا التعليمّية، نعتمد مع التلميذ التكرار واإليداع من جهة، والتفكير واإلبداع من جهٍة    
امأسا   الركيزة، مأنّنا نؤمن أّن املعّلم هو معّلًما متنّورًاونرى أنّه حّّت ننّمي تلميًذا متنّورًا علينا أن نساعد املعّلم ليكون ثانية، 

على من أدواته، ليساعدنا  مرّكز لغة عربّية مختّص ومتمّكن تمهينيف كّل عملّية التعّلم والتعليم، لذلك سنعمل من أجل 
 حتقيق رؤيانا بتعليم الّلغة العربّية.

 :8201-7201 لهذا العام الدراسيّ  وعليه نضع نصب أعينكم برنامجنا التنفيذّي العامّ  
 االبتدائّية التربية اللغويّة في المرحلة أهداف لتطبيق برامج تعليمّية .1

 يف الصفوف امأوىل والثانية: . أ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ola.htm 

 يف الصفوف الثالثة والرابعة:  . ب
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tanawr34.htm 

 يف الصفوف اخلامسة والسادسة:  . ت
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/brogram_loga.htm 

                                                           
 ة إىل اجلنسني على حدِّ سواءهوردت الصياغة باملذّكر، وهي موجّ  1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ola.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ola.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tanawr34.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/brogram_loga.htm
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 فحص القراءة في الّصّفْين األّول والثاني: .2
آلّية التقومي اليت نبين بوفقها خطّة التعليم لتحقيق هدفنا امأسا   والثاني األّول ْينفي الّصفّ يعتَبر فحص القراءة  . أ

سيصلكم السنة فحص وعليه  .، وبشكٍل تلقائيّ سرعة، ببدقّة، بطالقة متمّكن من القراءة وهو هتيئة تلميذ قارئ،
سنوات مع الفحص السابق يف احلقل، وستقام ، والذي مّت حتديثه بناًء على جتربة للصّف األّول الجديدالقراءة 

م دراسّية ملكاشفة معّلمات الصفوف امأوىل بالفحص اجلديد، كما وستتّم عملّية إيعابه من خالل ورشات عمل اأيّ 
 .سُتعقمد يف الدورات الوجاهّية يف مراكز تطوير طواقم املعّلمني

نرجو مترير كّل املهارات فيه بناًء على اجلدول الزميّن كم فحص القراءة والكتابة للّصّف الثاني، سيصلكما  . ب
كيفّية التدّخل واملتابعة يف إجناز املهاّم اإلرشاد والتوجيه حول  املرفمق، وبناء خطط تدّخل عند احلاجة، سيتّم 

 .بالشكل الصحيح، يف دوراتنا الوجاهّية يف مراكز تطوير طواقم املعّلمني

 لكتابة جتدونه يف موقع القسم )أ( للتعليم االبتدائّي على الرابط التايل:كّل ما يتعّلق بفحص القراءة وا
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/123.htm 

 االستكماالت واأليّام الّدراسّية: .3
 نقسمعليه ست .للتجديد وللتجّدد، للتواصل وللتغيري وللتثقيف الذاتّ  نرى يف االستكمال املهيّن التخّصصّي مورًدا هامًّا 

: استكماالت  استكماالتنا السنة وجاهّية )يف مراكز تطوير طواقم املعّلمني(، وتزامنّية )عرب الشبكة إىل قسمنين
 على الرابط التايل: عرب موقع "املنطار"هلا كن التسّجل العنكبوتّية(، مي

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/hwd-mwl-yhwd 

  ّالتعّلم بطريقة البحث العلمي . 
 .)فّن اخلطابة )الكالم لألنام 
  يف العصر اجلديدبيداغوجيا. 
 .دمج أسئلة من مستوى إسرتاتيجّيات التفكري العليا يف االمتحانات 
 حقيبة التجميع  طريقة تقومي بديلة. -البورتفوليو 
 .التعّلم القائم على مشاريع 
 .دمج القيم ومواجهة العنصريّة يف النصوص التعليمّية 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/123.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/123.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/hwd-mwl-yhwd
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ومتهني مرّكز الّلغة  قدًما  معىًن  ذي التعّلم سريورة دفع حولأّما الدورات الوجاهّية والورشات التعليمّية فستتمحور  
 :العربّية

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/estekmal_ebtidaei_2016_
2017 

 مكاشفة وإيعاب فحص القراءة والكتابة( دورات ملعّلمات الصّفنين امأّول والثاين(. 
 الرتكيز على كيفّية تعليم التعبري الكتاّب( الصفوف الثالثة حّّت السادسة الرتبية اللغويّة يف دورات ملعّلمي( 
 دورات ملرّكزي مووو  الرتبية الّلغويّة العربّية. 

 :االمتحانات .4
للوزارة، اخلاّص  العامّ  تُنّفذ االمتحانات يف كّل املراحل العمريّة وفق التعليمات الواردة يف منشور املدير . أ

إلى فحص مدى االمتحانات  هدفت إذ، المنشورمدير المدرسة االلتزام بطروحات وعلى  ،باالمتحانات
من كّل عملّية النتائج واملعطيات واستخالص ، تعّلموها وتدرّبوا عليها جّيًداالمهارات التي تمّكن التالميذ من 

 إعمال إسرتاتيجّيات مناملهارات املطلوبة، و  عند التالميذ أو عدم متّكنهم من تنفيذ فحص نقاط الضعفب تقومي،
 أداء املتعّلم. بناء خطّة عالجّية تضمن حتّسنذلك لالتفكري خمتلفة املستويات، و 

  ّاخلاّص باالمتحانات، وفيه جدول هاّم حول تنفيذ االمتحانات رابط منشور املدير العام: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-
1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm 

 من موقع التعليم االبتدائيّ وميكنكم االّطال  على الوثيقة حول مرّكبات التقومي يف املرحلة االبتدائّية ،: 
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D82-8958-
2A815DE6D72B/217674/2212201411.pdf 

، حسب "أ" للمجموعةخارجيًّا للمدار  التابعة  االمتحان يكونفس أّما بالنسبة المتحان النجاعة والنماء، . ب
-2018هو فأّما موعد االمتحان الداخلّي املقرتمح  ،30-04-2018 االمتحان اخلارجيّ  تقسيم الوزارة، وموعد

على املدرسة اتّبا  منهجّية عمل دائمة، تتّوجها يف ، فوال إعداًدا له ال نعّلم هبدف االمتحانإذ وحنن ، 05-10
ومن حتصيالت امتحانات النجاعة والّنماء، لذلك من املفضَّل خوض جتربة امتحانات النجاعة والّنماء الداخلّية، 

خوض امتحانات النجاعة والنماء اخلارجّية إّّنا هو   كما أّن حبسبها مسح النتائج، وبناء خطط عمل عالجّيةمّث 
 بقّية املدار  قطريًّا وعربيًّا، ويساعدنا على معرفة نقاط الضعف وختطّيها. ؤّشر لووع تالميذ املدرسة مقارنًة معم

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/estekmal_ebtidaei_2016_2017
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/estekmal_ebtidaei_2016_2017
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D82-8958-2A815DE6D72B/197811/2212201411.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D82-8958-2A815DE6D72B/197811/2212201411.pdf
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تشرين امأّول، ليس هبدف االمتحان، إّّنا شهر كما ونوصي بإجراء امتحانات تشخيص للصفوف الثالثة، يف هناية  . ت
  هبدف بناء خطّة حتّسن من أداءات التلميذ.

 :التايل الرابط على والنماء جتدونه النجاعة مقاييس بامتحانات يتعّلق ما كلّ  . ث
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/ 

 والتقويم الرقمّي: الوحدات التعليمّية .5
على كّل تلميذ أن يتدّرب بشكٍل منفرٍد، وبشكٍل  ،للمستجّدات اآلنّية واملستقبلّية يف طرائق التعليم والتقوميمتهيًدا  . أ

ُتحَتَسب للتلميذ  ،ْينمهّمة رقمّية واحدة على األقّل كّل شهر تنفيذ مجاعّي على تنفيذ مهاّم ورقّية ورقمّية  
 حبوسبة العديد من الوحدات التعليمّيةلذا قمنا  %،15ضمن العالمة الشهريّة والفصلّية بقيمة ال تقّل عن 

 ،"المنطار"يف موقعمي  لكّل املراحل العمريّة، وأوفنا لكم
 https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ 

 االبتدائّي"لتعليم ل أ "قسمو  
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm 

 يقٍة شائقة، تضمن القيمة اليت تعينكم على إيصال املواّد املطلوبة للمرحلة الصفّية بطر  روابط للعديد من املواقع
 التنّور القرائّي اإللكرتويّن جتدونه على الرابط التايل:كّل ما يتعّلق بوحدات ومهاّم  املضافة للحوسبة،

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

    نرجو االهتمام بتنفيذها، تعليمّية ورقّية للتدريب، للتنفيذ وللتقوميكما وسُنرِسل تباًعا إىل املدار  وحدات:   
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebtedaee-1/mham-tnfydyte 

 اإلرشاد: .6
، ليتسىّن ذي يصلكم فيه املرشدالّ يوم ال يفختصيص حّصة لقاء الطاقم ، لذا نرجو د هو أداة التواصل بيننا وبينكماإلرشا 
أن يلتقي بطاقم الّلغة العربّية ويتحاور معهم حول كّل جديد ومستجّد، وينقل اخلربات من مدرسة إىل مدرسة، لذا  هل

)قائمة بأسماء المرشدين موجودة في أن تُنسَّق أيّام زيارة املرشد لتتالءم مع اجتماعات طواقم الّلغة العربّية.  نأمل
 وسرُتسمل خالل بداية أيلول إىل املدار . موقع "المنطار"(،

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebtedaee-1/mham-tnfydyte
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 :و"قسم أ للتعليم االبتدائّي" قع "المنطار"، و"قسم الّلغات"امو  .7
إوافًة  وزارة الرتبية والتعليم،الّلغة العربّية يف هو موقع الّلغة وامأدب الرمسّي، التابع للتفتيش املهيّن يف  "املنطار"موقع يف 

، الوحدات التعليمّية، أوراق عمل، جتدون املنهج، لتعليم االبتدائّي"ل أ موقع "قسم وكذلك إىل موقع "قسم الّلغات"،
عيد زيارات املدار  ولقاءات املرشدين، وكّل ما يهّم معّلم العربّية من آخر امتحانات، مستجّدات، أخبارنا، تواريخ وموا

، ونأمل أن ترسلوا لنا رابط مدرستكم يف الّلغة العربّية، نين الدراسات واملقاالت، ندعوكم دائًما للتواصل معنا عرب املوقع
 على اجلميع. وأن ترسلوا لنا ّناذج من عملكم، دروًسا مصّورة، روابط...لنشرها وتعميمها

تعليم كّل الّلغات يف السكرتاريا  ية، الذي يعىن برؤ نحيطكم علًما أنّه يمكنكم االستعانة بموقع قسم الّلغاتكما 
 الرتبويّة، بضمنها الّلغة العربّية كلغة أّم، على الرابط التايل:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/ 

 ومسيرة الكتاب:، مكتبة الفانوس"" :والتعبير المطالعة  .8
وحّصة  ،على األقّل للمطالعة تخصيص حّصة أسبوعّيةحنن نويل املطالعة امأمهّية الكربى، وعليه نطلب منكم 

)منّوهني بذلك إىل وجود كتب خاّصة بتعليم التعبري الكتاّب بشكٍل  أسبوعّية واحدة على األقّل لتعليم التعبير الكتابيّ 
إىل الصّفنين امأّول والثاين، فيحظى كّل تلميذ )كما  الفانوس"،مكتبة مشروع "ونبّشركم بأنّنا سُندِخل  ممنهمج(  كما

قبل االبتدائّية(، بقّصة كّل شهرين يقرأها ويضيفها إىل مكتبته البيتّية الشخصّية، إميانًا مّنا بأّن ما حظيم يف املرحلة 
 إبداعهم. من تفكريهم، خياهلم، معرفتهم و و ثروة التالميذ الّلغويّة،  توّسع من املطالمعة

، كما   عليها للمشاركة يف  قائمة أمساء الكتب املصادمق وستصلكمستحظى مسرية الكتاب، هذه السنة باهتماٍم خاصٍّ
فّعالّيات خاّصة، ومواعيد التقّدم ومقرتمحات لاملسرية، لكّل املراحل العمريّة من الصّف امأّول حّّت الّصّف العاشر، 

  نأمل أن تشاركوا يف املسرية ملا فيها من إثراء وتثقيف ("املنطار" موقع موجودة يف)كّل املواّد  لالشرتاك، وّناذج التقّدم،
 . تُعلن النتائج واجلوائز يف حفل خاّص يعلمن عنه يف حينه.لعادة المطالعة والقراءةوإكساب مهاراٍت، وتذويٍت 

 لى الرابط التايل:كّل ما يتعّلق مبووو  املطالعة يف املرحلة االبتدائّية جتدونه ع
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm. 

: إّن املبادرة أسا  التمّيز، وعليه نقرتح عليكم أن تكونوا مبادرين مسابقة قطريّة ومبادرات مدرسّية .9
سّباقني إىل متّيز تالميذكم ومدرستكم، وحنن بدورنا نبادر إىل اإلعالن عن مسابقة "اإلبدا  والقيمم"، اليت 

مجٍل،  5ختتار املدرسة أفضل يكتب من خالهلا التالميذ مجماًل من تأليفهم وإبداعهم حتمل قيمًما معّينة، 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm
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مجمل وتطبع على لوحات تعّلق  5للمشاركة يف املسابقة على مستوى البلد، من كّل بلد يتّم اختيار أفضل 
يف البلدة بدعم قسم الرتبية والتعليم يف اجملالس احمللّية، وتشارك اجلممل الفائزة من كّل بلد يف املسابقة 

 ع باسم التلميذ واملدرسة وتوزّ  كفاصل للكتب.القطريّة، اليت سيتّم فيها اختيار أفضل اجلممل لُتطبم 

امألعاب الرقمّية والورقّية، مثل:  يف انتظار إبداعاتكم ومبادراتكم نقرتح عليكم مشاركتنا يف بناء وتطوير
"دومينو القيمم"  "دومينو احلروف"، "دومينو الكلمات املرتادفة"  "دومينو الكلمات املتضادة"  "دومينو 

الشخصّيات الروائّية  "لعبة هناية احلدث"  واجملال مفتوح للعديد من االقرتاحات، نتّوج الّصفات"  لعبة 
 عّلم املتمّيز.يف أعقاهبا امل

: بعد خوض التجربة الناجحة واملفيدة يف تعليم التعبري الكتاّب بواسطة مشروع الكتابة المحوسب .10
املرحلة االبتدائّية لالنضمام إىل املشرو ،  ملّف تراكمّي حموسمب، سنفتح هذه السنة اجملال أمام تالميذ

من الصفوف الرابعة وحّّت الصفوف السادسة، يتّم تسجيل املدار  الراغبة يف االشرتاك عرب موقع 
    "املنطار".

أنّه ال جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب تعليمّي غري مصادق بذلك  نشري: الكتب التدريسّية .11
 :ا قائمة الكتب املصادمق عليها للعام الدراسّي املقبلهبذ عليه، ونرفق

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte 

 

  نتمّنى للجميع سنة موفّقة 

 صالح طه
 مفّتش، مرّكز التعليم العربّ 
          قسم أ للتعليم االبتدائيّ 

 د. راوية بربارة
 مفّتشة، مرّكزة تعليم الّلغة العربّية

 حمّمد زيداينّ 
 مفّتش، مرّكز تعليم امأدب

                                                                 

  

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte
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 ُنسخ ِل:
 رئيس السكرتارية الرتبويّة. -د. موشيه فاينشتوك  -
  مدير قسم أ، للّتعليم يف اجملتمع العرّب.    -امأستاذ عبد اهلل خطيب -
 الّلغات يف السكرتارية الرتبويّة. أ رئيس قسم -السّيد موشيه زعفراين -
 رئيسة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية يف السكرتارية الرتبويّة. -السّيدة إيلرياز كراوز -
 مديرة قسم أ للتعليم االبتدائّي. -السّيدة إييت ساسي -
 .رتبويّ للتطوير النائب رئيس السكرتارية الرتبويّة، ومديرة قسم أ  -السّيدة دالية فينيج -
 مسؤول عن الّتعليم يف الوسط البدوّي. -د. حمّمد اهليب -
 املفّتش املسؤول عن التحصيل العلمّي. -د. حسام دياب  -
 مفّتش مراكز تطوير طواقم املعّلمني. -امأستاذ يوسف محدان -
 مفّتش البيداغوجيا الرقمّية، السكرتارية الرتبويّة. -امأستاذ أمين زعيب -
 امأساتذة مفّتشي امألوية  امأستاذ أمحد بدران، امأستاذ مدحت زحالقة، امأستاذ طارق أبو حجلة. -
 مسؤول ملّف اللغة العربّية يف لواء الّشمال. -امأستاذ موسى حلف -
 العربّية.مسؤول ملّف اللغة ، يف لواء اجلنوبمفّتش، منّسق التفتيش يف املدار  البدويّة  -د. حمّمد العثامني -
 الّلغة العربّية يف لواء اجلنوب. ةمفّتش -السّيدة جاكلني سواعد -
 مفّتشي/ات املدار  احملرتمني/ات. -
 املرشدين القطريني واللوائيني واملدرسيني لّلغة العربّية. -
 


