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01/07/2019 
 حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة

 حضرة معّلم/ة الّلغة العربّية احملرتم/ة
 حتّية طّيبة، وبعد

 
 .20/9201 ، للسنة الّدراسّية1، رقم البتدائّيةاللمرحلة  الّلغة العربّية تفتيشمنشور  املوضوع:

  

مع عرض الطرائق البديلة واإلمكانّيات املتاحة، أنمل يتضّمن املنشور اخلطوط العريضة املقرتَحة للتعليم والتقومي،  
، والعمل وأن تتّم دراسته ضمن ساعات التهيئة لبدء السنة الدراسّية لطاقم الّلغة العربّيةأن تقرأوا املنشور بتمّعن 

 ملزِم لكّل املعّلمني.ور على تنفيذه، عْلًما أّن الوارد يف املنش

على غرار املوجود يف الصورة يف الرابط  أن يطبع املاّدة املرفقة على عارضة كبرية،نطلب من كّل مدير/ة مدرسة   
تتضّمن املاّدة املرفقة رؤاي تعليم الّلغة العربّية  املرفق، ووضعها يف مدخل املدرسة، يف املمرّات، يف الصفوف،

 .| انقر هنا –الرابط |"نتكّلم ونقرأ"وشعاران هو وإسرتاتيجّيات التعّلم اليت نصبو إىل حتقيقها هذه السنة 

حلقل والتفتيش، وذلك عن طريق تعزيز دور أصحاب الوظائف يف هذه السنة إىل خلِق تواصٍل مباشر بني ا هندف  
مرّكز الرتبية الّلغويّة العربّية ومعّلمي املوضوع، ذلك أّن حتقيق رؤاي تعليم الّلغة العربّية،  ؛(الرجاء تعبئة املرَفق) املدرسة

يعتمد أّوًًل وقبل كّل شيء على مهنّية املعّلم/ة الذي نصبو أن يكون معيارًا للجودة من خالل أدائه ومتّهنه وتقّبله 
تنمية تلميٍذ متنّوٍر قرائيًّا، رن احلادي والعشرين من أجل للجديد وانفتاحه وانكشافه على املهارات املطلوبة يف الق

من املهارات األساسّية يف فهم املقروء ابستطاعته مواكبة كّل التجديدات والتغرّيات املتعاقبة يف العاََل، وذلك بتمّكِنه 
هة، والتفكري واإلبداع التكرار واإليداع من ج معتمدين بذلك على، إلسرتاتيجّيات تفكرٍي عليا، واكتسابه والتعبري

تعليمه أساسّيات البحث العلمّي، وتدريبه على اًلستقاللّية يف التعّلم، من رايض األطفال وحّّت ل من جهٍة اثنية،
ما زال التعّلم ذو معىن، والتعّلم املتعّمق اهلادف، واستقاللّية املتعّلم، والرتبية للقَيم، أساس الّصّف الثاين عشر، وعليه، 

    الرتبويّة طروحاتنا
 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Hys8jYCtPTYodmWLSW95HfPQw3W6hiY3YhBODD54o9HoVw/viewform
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 :2020-9201 نضع نصب أعينكم برانجمنا التنفيذّي العاّم هلذا العام الدراسيّ 
 التعليم: .1

ّصص أسبوعيًّا وبشكٍل ممنهج حّصة خاّصة للتكّلم والقراءة،  1.1 ، واملقصود ابلقراءةُتخ
بساعة رملّية التدّرب على القراءة السريعة الدقيقة األوتوماتيكّية، من خالل اًلستعانة إّما 

مّدهتا دقيقة أو دقيقتنْي، أو بساعة ضبط الوقت، تُقرأ القطعة بشكل صحيح عّدة 
م القطعة، مثّ يبدأ كّل تلميذ ابلقراءة وحده قراءات، ُتسجَّل ويسمع التالميذ أصواهتم، تُفهَ 

عندما تشري املعّلمة إىل ذلك، ومع انتهاء الوقت يعّد كّل تلميذ عدد الكلمات اليت 
رح ط، بعدها تُ السريعة" القراءة"مّدة ربع ساعة على  "يلعب"ها، وهكذا يتدّرب وقرأ

فّعالّيات للتكّلم، ميكن أن تكون عن النّص املقروء نفسه، أو أّي فّعالّية تكّلم تُغين 
قاموسهم ولغتهم، وتعّزز ثقتهم أبنفسهم، وتتيح هلم اجملال للتعبري عن مشاعرهم وآرائهم 

إىل ذلك. سنزّودكم ابملزيد من الفّعالّيات من خالل املرشدين، وموقع  وتقّبل اآلَخر وما
  املنطار.  

 االبتدائّية برامج تعليمّية لتطبيق أهداف الرتبية اللغويّة يف املرحلة 1.2
 يف الصفوف األوىل 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.ht
m 

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

 فحص القراءة يف الّصّفْين األّول والثاين: 1.3
آلّية التقومي اليت نبين بوفقها خطّة التعليم لتحقيق  يعتََب فحص القراءة يف الّصّفْين األّول والثاين

 ، وبشكٍل تلقائّي.بطالقة، بدقّة، بسرعة هدفنا األساس وهو هتيئة تلميذ قارئ، متمّكن من القراءة
نرجو مترير كّل املهارات فيه بناًء على اجلدول الزميّن املرَفق، وبناء خطط تدّخل عند احلاجة، سيتّم 

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/tanawr34.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/brogram_loga.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/brogram_loga.htm
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حول كيفّية التدّخل واملتابعة يف إجناز املهاّم ابلشكل الصحيح، يف دوراتنا الوجاهّية اإلرشاد والتوجيه 
  كّل ما يتعّلق بفحص القراءة والكتابة جتدونه على الرابط التايل:  .يف مراكز تطوير طواقم املعّلمني

 | طارموقع املن| موقع القسم أ للتعليم اًلبتدائيّ | 

 التخطيط السنوّي  1.4

وليس  ،ومهارات بناًء على تعليم وتعّلم إسرتاتيجّيات تفكري عليانبين خطّتنا التعليمّية السنويّة 
سرتاتيجّية تفكري إفنخّصص لكّل فرتة زمنّية  بناًء على التقسيم يف الكتب، أو بناًء على املضامني،

... ونرّكز على استخراج الفكرة املركزيّة، التلخيص، أو مهارة مثل مثل التصنيف، املقارنة، الدمج
لذا تشمل حّصة الّلغة العربّية )فهم،  ،إكساهبا للتالميذ مستعينني ابلنصوص املوجودة بني أيدينا

تعبري، وقواعد( قراءة نّص معنّي حسب اختيار املعّلم/ة أو التالميذ من الكتاب التدريسّي أو من 
ركزيّة اليت يطرحها، وتعليم مهارة واحدة من مهارات القراءة غريه، والتداول يف الفكرة امل

وإسرتاتيجّيات التفكري مبستوايهتا املختلفة، وننصح بتعليم املهارة ذاهتا على مدار أسبوعنْي من 
أي نُعلِّم  "ميتا تعليم"،يسّمى نصوص خمتلفة؛ أدبّية ووظيفّية حّّت يتمّكن منها التلميذ، ونقوم مبا 

فال نعّلم التلميذ عن املهارة اليت سيكتسبها خالل األسبوعنْي، وأمهّّية اكتساهبا، وكيفّية استعماهلا، 
، بل بشكٍل ِحَريفّ، خمتارين من النحو والّصرف ما يُعيننا النّص املختار على تعليمه  بشكٍل َحرنيفٍّ

لى تعليم املهارة املرادة، واضعني نصب أعيننا وتطبيقه، خمتارين من أسئلة فهم املقروء ما يساعدان ع
تطبيق رؤاي املنهج يف تعليم الّلغة العربّية وآداهبا، آخذين بعني اًلعتبار أّن كّل عملّية التقومي، 
وابلتدريج، ًل ولن تعتمد فحص معرفة املضامني فقط، إّّنا فحص مدى الفهم والتطبيق للمهارات 

للنصوص معّّبين عن رأيهم، مشّككني، ابحثني، ُمثبتني،  األساسّية، ومدى تذّوق التالميذ
 داحضني، مناقشني...

  التعليم األفقّي: 1.5
تقسيٍم أسبوعّي دون نتابع بشمولّيِة عملّية تعليم الّلغة العربّية، بشكٍل مرّكز للوحدات واملهارات، 

وحدات متكاملة حّّت ننتهي بْي دروس خاّصة للفهم، وأخرى للتعبري، واثلثة للقواعد، بل نعّلم 
ونتأّكد من متّكن التالميذ من املهارات اّليت عّلمناها، شرط أن خنّطط لذلك من بداية السنة،  منها،

 فال نقّلل من كّم الدروس املعطاة ملهارة أو جملال معّْي على حساب اآلَخر.
 | انقر هنا -رابط لساعات التدريس يف املرحلة االبتدائّية| 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/123.htm
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://matana.education.gov.il/יסודי:שעות_במגזר_הערבי_והבדואי
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 :املطالعة 1.6
وذلك ، ُتصيص حّصة أسبوعّية على األقّل للمطالعةنطلب منكم : حنن نقرأ 1.6.1

مكتبة املشروع املشرتك مع  القصص/الكتب املوجودة ضمن ابًلستعانة بقوائم
تار قّصة كّل الرابط املالئم للفئة العمريّة، خية /فتح املعّلمي، 6086ورقمه  املنارة

حة على ميذ القّصة املمسو اسبوع، يستمع إليها التالميذ يف الّصّف، ويرى التال
هي من أهّم أنواع القراءات، ذلك أّن التلميذ  قراءة االستماع الشاشة أمامهم؛

يستمع للكلمات املنطوقة بشكٍل صحيح، وبقراءة معّّبة ميكنه تقليدها 
، وُتكسبه ثروة لّلغويّة اليت ميكن أن تعلق بذهنهمستقباًل، عدا عن القوالب ا

من أجل إاتحة رمزّي سنوّي ابستطاعة املدرسة اًلشرتاك برسم  لُغويّة كبرية؛
 . املكتبة وتفعيل اخلدمة

 غنّية لغويّة ثروة التالميذ إلكساب وذلك الكّبى األمهّّية املطالعة نويل إنّنا :َبح الصباحصَ  1.6.2
سنفتتح  لذا وإبداعهم، معرفتهم خياهلم، تفكريهم، زوحتفّ  والتعبري، الفهم على تعينهم

ميذ على طابور الصباح كّل يوم بّبانمج "َصَبح الّصباح"، الذي يشارك فيه املعّلمون والتال
يع مَجاًل أعجبتهم، حكمة، مثاًل شعبيًّا، قصيدة مغّناة، عن حياة حّد سواء، فيقرأون للجم

ّلغويّة مبدِع/عاَل/خمرتِع، خّبًا جديًدا عن اخرتاع أو اكتشاف، ننّمي من خالله املَلكة ال
وشخصّية التالميذ، )سنرسل إليكم بعض النماذج اجملّهزة لشهر أيلول، على أن يتابع 

 مرّكز الّلغة العربّية، مع مرّكز الرتبية اًلجتماعّية املشروع(.

 أبيات إعالن، خّب، صغري، نصّ  بقراءة درس/حّصة كلّ   من دقائق 7-5 أّول نفتتح أن ميكنناو  كما
 مالحظات إىل متطرّقني... مسرحّية من أو رواية من مقطع الفصيحة، لّلغةاب ألغنية اًلستماع شعر،

 التلخيص، كيفّية  وإىل الدالّة، املركزيّة اجلَمل وإىل واجملاز، البالغة إىل صرفّية، حنويّة، لغويّة، أسلوبّية،
 وحُتَتسب الّصّف، يف تناَقش الطاّلب، ِقَبل ِمن جديدة موادّ  وإحضار القراءة، متابعة البييتّ  الواجب ويكون
  .والفصلّية الشهريّة العالمة ضمن املشاركة

الصّفنْي األّول  يف"، مكتبة الفانوسمشروع " تابعنبّشركم أبنّنا سنُ : "مكتبة الفانوس" 1.7
(، بقّصة كّل شهرين السنة الدراسّية املنصرمةوالثاين، فيحظى كّل تلميذ )كما حظَي يف 

https://arabcast.org/
https://arabcast.org/
http://www.al-fanoos.org/


 

 دولة إسرائيل
 وزارة الرتبية والّتعليم

 مكتب انئب املدير العام  الرتبويّة السكراتراي
 عليم يف اجملتمع العربّ تبية والللرت  كبريقسم    الّلغات أ قسم

 الّلغة العربّيةتفتيش 
 

5 
 04-6477438פקס:                    04-6477444טל:                           17000    עילית - נצרת              , 1 עסקיםה - בניין לב

ّن أحد أهدافنا يف مشروع مكتبة أا ومبيقرأها ويضيفها إىل مكتبته البيتّية الشخصّية، 
ألبنائهم، األمر الذي "الفانوس" هو مشاركة األهل الفّعالة واملشّجعة يف قراءة القصص 

سريفع من دافعّيتهم وحيّفزهم على مداومة القراءة، ممّا سيغين ثروهتم الّلغويّة ويوّسع 
أن يشّجعوا األهل على اّّتاذ دورهم الفّعال  املعّلمني/لذا هنيب ابملعّلمات ،مداركهم

 ومشاركتهم يف املشروع.
 :جتدونه على الرابط التايل "مكتبة الفانوسشروع "مب كّل ما يتعّلق

 http://www.al-fanoos.org/ 
، وستصلكم مسرية الكتابستحظى  :مسرية الكتاب  1.8 ، هذه السنة ابهتماٍم خاصٍّ

قائمة أمساء الكتب املصاَدق عليها للمشاركة يف املسرية، لكّل املراحل العمريّة من الصّف 
األّول حّّت الّصّف العاشر، ومقرتَحات لفّعالّيات خاّصة، ومواعيد التقّدم لالشرتاك، 

؛ أنمل أن تشاركوا يف املسرية ملا وّناذج التقّدم، )كّل املواّد موجودة يف موقع "املنطار"(
فيها من إثراء وتثقيف وإكساب مهاراٍت، وتذويٍت لعادة املطالعة والقراءة. تُعلن النتائج 

 واجلوائز يف حفل خاّص يعَلن عنه يف حينه.

 يف املرحلة اًلبتدائّية جتدونه على الرابط التايل: املطالعةكّل ما يتعّلق مبوضوع  1.9
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm. 

 التعبريان الشفوّي والكتايّب: 1.10
النهج، يتّم تعليم التعبري الشفوّي )اخلطابة، املناظرة، احلجاج، املناقشات، احلواراّيت...(، على نفس 

ة الّلغويّة لميذ من مهارات ومواّد يف الرتبيوالكتاّب، فالتعبري هو احملّصلة النهائّية لكّل ما يكتسبه الت
هو انعكاٌس تطبيقّي، وعلى  العربّية من لغة، حنو، صرف، إمالء، عالمات ترقيم، بالغة...فالتعبري

نتائجه يرتّتب تقييمنا لكّل ما عّلمناه وأكسبناه للتالميذ، لذا، علينا أن نعّلم كيفّية الكتابة والتعبري 
 بشكل مدروس وممنَهج، وقد أُعدَّت كتب مالئمة تعيننا على ّتطيط ومنهجة طرائق تعليمنا.

ة املطلوبة خالل األسبوعْين املخّطط هلما، من خالل املطالعة، وبعد االنتهاء من إكساب املهار 
منتبهني  ساب التالميذ املهارات الالزمة له،نَبمج أسبوًعا لتعليم التعبري األديّب أو الوظيفّي وإك

http://www.al-fanoos.org/
http://www.al-fanoos.org/
http://www.al-fanoos.org/
http://www.al-fanoos.org/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm
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أمهّّية تعليم التالميذ التقومي الذايّت لكتاابهتم، والتقومي الغريّي من زميل، وقبول املالحظات إىل 
 . مشروع الكتابة احملوسبّية، ومالحظات املعّلم/ة ليطّور أدواته، على غرار املعمول به يف الصفّ 

)منّوهني بذلك إىل  التعبري الكتايبّ ُتصيص حّصة أسبوعّية واحدة على األقّل لتعليم نطلب منكم 
 .وجود كتب خاّصة بتعليم التعبري الكتاّب بشكٍل ممنَهج(

ميكنكم إرسال صور وفيديوهات من الفّعالّيات ابسم املدرسة والطاّلب لنشرها على صفحة 
 الفيسبوك اخلاّصة ابلّلغة العربّية "أان لغيت".

 : التعليم والتقومي الرقميّ  1.11
يشمل اًلستماع اليومّي لقصص ، 30/01/2020-27من أسبوع التنّور الرقمّي:  •

تُرَسل يف روابط خمتلفة، وحدات حموسبة تُبىن ابلصّف التفاعلّي، ومقاًلت صوتّية مسموعة 
، يف أعقاهِبا" وعّدة فّعالّيات ةسلسلة حماضرات ضمن "األكادميّية يف الشبكة العنكبوتيّ 

 جمموعات حوار افرتاضّية، وما إىل ذلك.... 
نرجو اًلهتمام  ،الثالثة حّّت السادسة نخرِسل تباًعا إىل املدارس وحدات حموسبة للصفوفس •

، أي بتعليمها، وتعليم التالميذ املهارات اليت تفحصها هذه املهاّم، وكيف نكتسبها بتنفيذها
بيزا/ إي -املشاركة يف اًلمتحاانت العاملّية ذلك أنّنا منذ سنوات نواظب على  ،ونتمّكن منها

وذلك ألمهّّية مواكبة كّل املستجّدات املطلوبة عامليًّا من اإلنسان يف القرن احلادي  -بيزا
والعشرين، وخوضنا هلذه التجربة كّل مرّة يفتح أمامنا آفاقًا جديدة يف ماهّية التنّور القرائّي، 

ه اًلمتحاانت  وأمهّّيته يف بناء إنساٍن قادٍر على التكّيف مع متطّلبات احلياة؛ وحنن إذ ًل نعّد هلذ
كوهنا ًل تفحص تطبيق املنهج الدراسّي، نتوّخى من املعّلم أن يكون متنّورًا قرائيًّا وقادرًا على 
إكساب التالميذ املهارات املطلوبة للتعامل مع النصوص املختلفة، قراءهتا، فهمها، معاجلتها، 

ف والتعبري عنه، للتشكيك مقارنتها، تصنيفها، ودجمها ًلستنتاج واستخالص العَّب، ًلّّتاذ موق
واإلثبات، للمفاضلة، وللمشاركة يف كّل ما يدور عامليًّا، ممّا يتطّلب من التلميذ التحّلي بثقافة 
عاملّية واسعة ومتنّوعه تعينه على فهم املشكالت املطروحة، واملصطلحات املتداَولة، عدا عن 

شبكة، واًلختيار الصحيح للمواّد، أمهّّية متّكنه من مهارات احلوسبة كالبحث السريع عّب ال
 :وعليهوالتصنيف والتواصل مع اآلخرين، وكّل هذا حباجة إىل تدريٍب دائم؛ 

على كّل تلميذ أن يتدّرب بشكٍل منفرٍد، وبشكٍل مجاعّي على تنفيذ مهاّم ورقّية  1.11.1
ورقمّية؛ تنفيذ مهّمة رقمّية واحدة على األقّل كّل شهرْين، حُتَتَسب للتلميذ ضمن 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/writing_project/
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%، لذا قمنا حبوسبة العديد من 15عالمة الشهريّة والفصلّية بقيمة ًل تقّل عن ال
قسم أ و"، "املنطارالوحدات التعليمّية لكّل املراحل العمريّة، وأضفنا لكم يف موقَعي "

روابط للعديد من املواقع اليت تعينكم على إيصال املواّد املطلوبة  "للتعليم اًلبتدائيّ 
 للمرحلة الصفّية بطريقٍة شائقة، تضمن القيمة املضافة للحوسبة

على يف موقع املنطار ويّن جتدونه كّل ما يتعّلق بوحدات ومهاّم التنّور القرائّي اإللكرت  1.11.2
 |انقر هنا| على الرابط ويف موقع التعليم اًلبتدائيّ  |،انقر هنا| الرابط

يف دورات اًلستكمال، ويف اللقاءات التزامنّية مع التفتيش  مشاركة املعّلمني/ات 1.11.3
 للمعّلمني وللتالميذ، ويف األاّيم الدراسّية.

التخطيط  هذه املهارات يفوأن تظهر  ،تعليم مهارات فهم املقروء بشكل ممنهج 1.11.4
 .السنويّ 

 .|رابط| تعليم مهارات احلوسبة املطلوبة من التالميذ يف هذه املرحلة العمريّة 1.11.5
مراعاة تثقيف التالميذ مبصطلحات من جماًلت خمتلفة )اقتصاد، فضاء، علوم،  1.11.6

اّد من الصحف اإللكرتونّية ومن املواقع اخرتاعات، اجتماعّيات...(، وذلك بقراءة مو 
 املختلفة على الشبكة العنكبوتّية.  

 :املواّد موجودة يف

 املنطار" موقع"- https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite 
 موقع البيداغوجيا احملوسبة- https://sites.google.com/site/arabic4education/home 

 
 

 هج التعليمّي ملّف املعّلم/ ملّف املن 1.12
يُعتّب ملّف املنهج التعليمّي أداة حموسبة هاّمة وذات معىًن لعملّية التعّلم. يعرض امللّف مجيع املناهج 

الطبقات ويف مجيع القطاعات، وهو ميّكن من ّتطيط العملّية التعليمّية يف شّّت املواضيع، يف مجيع 
 التعليمّية والرتبويّة بنجاعة قصوى من خالل إنشاء عالقات بني املعرفة، املهارات والقيم.

 :ما يليتضّمن ملّف املنهج التعليمّي ي 
 املعرفة املطلوبة وفق املنهج التعليميّ  -
 املهارات املركزيّة يف املوضوع التعليمّي  -

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/homePageArabic.htm
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/التنورالقرائي-الإلكتروني
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/elementary-stage-almintar/التنورالقرائي-الإلكتروني
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite
https://sites.google.com/site/arabic4education/home


 

 دولة إسرائيل
 وزارة الرتبية والّتعليم

 مكتب انئب املدير العام  الرتبويّة السكراتراي
 عليم يف اجملتمع العربّ تبية والللرت  كبريقسم    الّلغات أ قسم

 الّلغة العربّيةتفتيش 
 

8 
 04-6477438פקס:                    04-6477444טל:                           17000    עילית - נצרת              , 1 עסקיםה - בניין לב

 القَيم املركزيّة يف املواضيع التعليمّية املختلفة -
ع علممى املبممادرة مممواّد تعليميّممة، وحممدات تعليميّممة، أفالًممما وأدوات تقيمميم، وهممو يشممجّ  امللممفّ  يتضممّمن -

 م ذي املعىن.أدوات عصريّة بروح التعلّ أّناط التعّلم من خالل استخدام  واإلبداع والتنويع يف
يهمممدف إىل مالءممممة المممتعّلم  سمممرتاتيجّي قطمممرّي واسمممع النطممماقإامللمممّف جمممزًءا ممممن إجمممراء همممذا يشمممّكل  -

 لتحّدايت القرن الواحد والعشرين.
 هناانقر  (תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה)لالّطالع على ملّف املنهج التعليمّي 

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

 

 التقومي: .2
 املدرسّية متحاانتاال .2.1

 العامّ  تُنّفذ اًلمتحاانت يف كّل املراحل العمريّة وفق التعليمات الواردة يف منشور املدير .2.1.1
إذ ، مدير املدرسة االلتزام بطروحات املنشورللوزارة، اخلاّص ابًلمتحاانت، وعلى 

تعّلموها هتدف االمتحاانت إىل فحص مدى متّكن التالميذ من املهارات اليت 
من كّل عملّية تقومي، بفحص النتائج واملعطيات ، واستخالص وتدرّبوا عليها جّيًدا

نقاط الضعف عند التالميذ أو عدم متّكنهم من تنفيذ املهارات املطلوبة، ومن إعمال 
إسرتاتيجّيات التفكري خمتلفة املستوايت، وذلك لبناء خطّة عالجّية تضمن حتّسن أداء 

 .املتعّلم
 | هنا انقر |املوجود على الرابط التايل: :املدير العاّم اخلاّص ابالمتحاانت منشور .2.1.2

اًلبتدائّية، من موقع وميكنكم اًلّطالع على الوثيقة حول مرّكبات التقومي يف املرحلة 
 |انقر هنا|  التعليم اًلبتدائّي:

 املهاّم التقوميّية .2.2
املهّمة التقوميّية: تخرسل كّل شهر مهّمة تنفيذيّة، الرجاء تعليمها، وإرشاد التالميذ  .2.2.1

هارات املطروحة يف كّل مهّمة، على أن تخرَسل مهّمة تقوميّية لكيفّية التعامل مع امل
ميكن احتساهبا بدل اًلمتحان الفصلّي لكّل  ،2019تشرين الثاين  26 يف اتريخ

املراحل العمريّة، وتنفيذها يف فرتة اًلمتحاانت الفصلّية؛ ومهّمة تقوميّية اثنية سرُتَسل 

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
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
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade-arab.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/taqyeem-2018.pdf
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حُتَتَسب ضمن اًلمتحاانت الشهريّة أو  ،2020-03-03إىل املدارس بتاريخ 
 الفصلّية حسب حاجة املدرسة.  

 

 األسبوعيّ الواتس أب التثقيفّي  .3
برانمج تثقيفّي تربوّي انطلقنا به من سنتنْي، وسنتابعه السنة الدراسّية احلالّية، نُرسل ملرّكزي يف 

اإلرشاد، ومنهم إىل املرشدين، ومنهم إىل مرّكزي الّلغة العربّية، وإىل املعّلمني والتالميذ، عّب الواتس 
تُقرأ  عرب وعاملّيني، وعن أحداث هاّمة...أب، ماّدة أسبوعّية عن شعرائنا وأدابئنا، وعن كّتاب 

، ومضمواًن. رابط لنشرة | املواّد من ِقَبل التالميذ واألهل واملعّلمني ويتّم تداوهلا يف الصّف لُغوايًّ
 |الواتس أب "لغيت... عاَلٌ"

 واألّّيم الّدراسّية: تطّور املهنّ ال .4
للتواصل وللتغيري وللتثقيف نرى يف اًلستكمال املهيّن التخّصصّي مورًدا هامًّا للتجديد وللتجّدد،  .4.1

وجاهّية )يف مراكز تطوير إىل قسمنْي: استكماًلت  استكماًلتنا السنة نقسمست ،عليهو  .الذايتّ 
مبضامني خمتلفة ما بني تدريس األدب وتدريس  طواقم املعّلمني(، وتزامنّية )عّب الشبكة العنكبوتّية(،

 وطرائق يف التقومي البديل. ،ابلرتكيز على طرائق تعليم التعبري الكتايّب، ونصوص فهم املقروءالّلغة 
ألّن املعّلم الذي ًل  االستكماالت املهنّيةنطلب منكم حّث املعّلمني على املشاركة الفّعالة يف  ،لذا

أدبّية /لُغويّةة، وًل إجراء أحباث يستكمل لن يكون إبمكان تالميذه التقّدم لوحدة البحث الداخليّ 
ضمن إطار التقومي الداخلّي/التعّمق، وًل املشاركة يف براجمنا التقوميّية املختلفة مثل اخلطابة، وحقيبة 

 وما إىل ذلك. ، ومشروع الكتابة احملوَسب،التجميع
 املعّلمني(قع مراكز تطوير طواقم اعّب مو إليها وجاهّية )ميكن التسّجل الدورات ال .4.1.1

 |رابط للدورات الوجاهّية|
رابط ًلستكماًلت | دوراتنا التزامنّية هلذه السنة )ميكن التسّجل عّب موقع "املنطار"(: .4.1.2

 |بطريقة التعّلم عن بعد

إيرادها ضمن ّتطيطكم  يف كّل األلوية موجودة على الرابط التايل، نرجو مواعيد أّّيمنا الدراسّية .4.2
 |. رابط ملواعيد األاّيم الدراسّية| ، السنويّ 

 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
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 الكتب التدريسّية: .5
، إّّنا هو جمّرد وسيلة تطبيق للتحصيالت املطلوبة يف املنهج، ولرؤاي الكتاب ليس املنهجمن املهّم أن نؤّكد أّن 

التدريسّي، وعليه، فاملنهج هو األساس، وميكن للمعّلم أن خيتار ما يعّلمه من الكتاب حسب وأهداف املنهج 
تعليمّي غري مصادق  نشري بذلك أنّه ًل جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتابو  ّتطيطه السنوّي؛ كما

 عليه، ونرفق هبذا قائمة الكتب املصاَدق عليها للعام الدراسّي املقبل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/ 

 

 : التواصل .6
تدريس اللغة  لقاء طاقمل تني متتاليتنينرجو ّتصيص حصّ هو أداة التواصل بيننا وبينكم، لذا  اإلرشاد .6.1

يف اليوم  معّلمات الصفوف األوىل والثانية، العربّية يف الصفوف الرابعة حّّت السادسة، وحّصة للقاء
أن يلتقي بطاقم الّلغة العربّية ويتحاور معهم حول كّل جديد  لهليتسىّن الذي سيصلكم فيه املرشد، 

ومستجّد، وينقل اخلّبات من مدرسة إىل مدرسة، لذا أنمل أن تُنسَّق أاّيم زايرة املرشد لتتالءم مع 
اجتماعات طواقم الّلغة العربّية. )قائمة أبمساء املرشدين موجودة يف موقع "املنطار"(، وسرُتَسل خالل 

 ول إىل املدارس.بداية أيل

: سنتواصل مع كّل مرّكزي الواتس أب للتواصل مع املرّكزين .6.2
الّلغة العربّية عن طريق موقع التواصل الرقمّي "الواتس أب"، 
وذلك لنتمّكن من إبالغ املرّكزين بكّل املستجّدات، ومتابعة 

 ّي، وفتح ابب تبادل املعرفة.تطبيق التخطيط السنو 

 ّكزين انقر الرابط:لالشرتاك يف جمموعة املر 
https://chat.whatsapp.com/CFJNwFlrJSX4JYQUun6PbQ 

    QRمأو من خالل مسح ال

 :موقع "قسم أ للتعليم االبتدائّي" .6.3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm 

: موقع املنطار هو موقع الّلغة واألدب الرمسّي، التابع للتفتيش موقع "املنطار"، و"قسم الّلغات" .6.4
املهيّن يف وزارة الرتبية والتعليم، وفيه املناهج، الوحدات التعليمّية، أوراق عمل، امتحاانت، 

تجّدات، أخباران، تواريخ ومواعيد زايرات املدارس ولقاءات املرشدين، وكّل ما يهّم معّلم العربّية مس
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من آخر الدراسات واملقاًلت، ندعوكم دائًما للتواصل معنا عّب املوقع، وأنمل أن ترسلوا لنا رابط 
، روابط...لنشرها مدرستكم يف الّلغة العربّية، وأن ترسلوا لنا ّناذج من عملكم، دروًسا مصّورة

 وتعميمها على اجلميع.
، الذي يعىن برؤاي تعليم كّل الّلغات مبوقع قسم الّلغاتكما وحنيطكم علًما أنّه ميكنكم االستعانة 

 ايل:يف السكراتراي الرتبويّة، بضمنها الّلغة العربّية كلغة أّم، على الرابط الت
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/ 

 

تكون مكتبة ملعّلم اللغة العربّية ومركًزا تربوايًّ افرتاضيًّا، : تطمح البّوابة الرتبويّة أن بويّةالبّوابة الرت  .7
مستودًعا حديثًا للمواّد واملضامني التعليمّية، وحدات تعليمّية ومهاّم تنفيذيّة، ومقاطع أفالم ومواّد  وتعتّب
 .إثرائّية
  انقر هنا، البّوابة الرتبويّة دخول إىللل ▪

  نعلن هبذا عن افتتاح مسابقتنْي قطريّتنْي:مسابقات قطريّة:  .8
ى القطرّي، تتّم التصفيات األولّية يف املدارس، مثّ يف اللواء، مثّ على املستو  يف موضوع "اخلطابة"،  .8.1

 انقر| للتسجيل وجلدول املواعيد  وتوزّع جوائز قّيمة للفائزين، وشهادات تقدير للمدارس املشاركة.
 |. هنا

سنطرح كّل شهر موضوًعا قَيميًّا معيّمًنا،  :يف موضوع التعبري اإلبداعّي "التعبري والتفكري" .8.2
مَجل،  3أمجل ويبدع حوله التالميذ جبَمل مبتكرة من تفكريهم وإبداعاهتم ولغتهم؛ ّتتار املدرسة 

العاّمة  وتعّلق يف البلد بشكل أنيق يف حمطّات الباصات، عيادة املرضى، املرافق تطبعها على حساهبا،
ة نصف النهائّي جنمع هذه األقوال لتصفيات عاّمة، فنختار من  ويف مرحل ابسم التالميذ واملدرسة.

أقوال ُتطبع وتعّلق يف البلدة، مّث تنتقل هذه األقوال للتصفيات النهائّية القطريّة،  10كّل بلد أفضل 
 أقوال تعّمم قطرايًّ ويربح مبدعوها جوائز قّيمة. 10وخنتار قطرايًّ أفضل 

 نتمّّن للجميع سنة موّفقة
  ،ابحرتام 

 د. راوية برابرة
 املفّتشة املرّكزة لّلغة العربّية

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/arvit-migzar-aravi/yesodi/
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9?authuser=0
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