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ومدرسي اللغة العربيّة احملرتمني
حضرة مديري املدارس الثانويّة العربيّة ،املرشدين ،مرّكزي موضوع اللغة العربيّة ّ

حتيّة واحرتام وبعد،
املوضوع :منشور تفتيش األدب للمرحلة الثانويّة ،رقم  ،1للسنة ال ّدراسيّة 2021 - 2020
مدخل:
ٍ
حافًل ابلنشاطات والربامج واملبادرات
اسي جديد ،حيدوان األمل أن يكون ا
ها حنن نقف ّ
وإّيكم على أعتاب عام در ّ
والتجديدات اليت نعمل على إعدادها لتطوير وحتسني جودة األداء فيما يتعلّق بتدريس موضوع اللغة العربيّة وآداهبا ،وذلك
ومتاحا لتوفري ظروف وأدوات تتماشى وتتًلءم مع مقتضيات احلال،
مفتوحا
من مبدأ اإلميان أب ّن اجملال جيب أن يكون
ا
ا

وملواصلة العمل على تعزيز مكانة موضوع اللغة العربيّة وآداهبا يف عيون املعلّمني والط ًّلب على ح ّد سواء ،ونطمح أن يكون
معا مسرية التق ّدم
املرجوة لنواصل ا
لذلك أثر ومردود ظاهرين للعيان يف احلقل على صعيد التعليم والتعلّم والتقييم والتحصيًلت ّ
املودة والصلة
واالرتقاء مبستوّيت األداء ووضع اللغة العربيّة واألدب يف املكان الذي يليق هبما وذلك بواسطة بناء جسور من ّ
مع لغتنا وأدبنا.

نعول عليها لتجعل من العام
عاما دراسيًّا كان من املتوقّع أن يكون ا
عشنا ا
معا ا
حافًل ابلنشاطات والربامج واملبادرات اليت كنّا ّ

تفشي "وابء الكوروان" حالت دون
عاما مميَّ ازا ،وقد جنحنا يف تنفيذ بعضهاّ ،إال أ ّن األوضاع اليت طرأت يف أعقاب ّ
اسي ا
الدر ّ

جديدا على مجيع األصعدة وكان علينا أن نعمل على توفري
اقعا
ا
تنفيذ العديد من املخطّطات واملشاريع ،وفرضت علينا و ا
اإلمكانيّات واملوارد اليت مل تكن ابحلسبان ،متاشياا مع متطلّبات الوضع ،وعلى رأسها آليّة "التعلّم عن بعد" اليت فتحت أمامنا

كارا جديرة ابالهتمام ووضعتنا أمام تفامهات خبصوص قابليّة هذه اآلليّة للتطوير والتحسني وجعلها ذات
آفاقاا جديدة وأف ا
جدوى وجناعة أكرب.
املدرسني األكفياء
بث الدروس عن بعد عن طريق "منظومة ّ
معا جتربة ّ
خضنا ا
البث القطريّة" واستطعنا أن جننّد جمموعة من ّ
الطًلب
تصرف املعلّمني و ّ
لتمرير هذه الدروس واستطعنا أن نغطّي مجيع املو ّاد املطلوبة يف املنهج ووضعنا هذه الدروس حتت ّ
حيل مكان املعلّم يف العمليّة التعليميّة.
عوان هلم يف دراستهم دون أن تكون ا
لتكون ا
بديًل ّ

1
موجه إىل كًل اجلنسني
مًلحظة :يرد النشور بصيغة املذ ّكر ولكنّه ّ
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اسي وعملنا وسعنا لتيسري األمور أمام املعلّمني
لقد عملنا على مًلءمة اجلهاز للظروف ،واستطعنا ا
معا ختطّي العام الدر ّ
الطًلب وجتاوزان م اعا الكثري من الصعاب والعقبات ،ومل يكن لذلك أن يتح ّقق لوال جتنّد اجلميع :مرشدين ومرّكزين ومعلّمني
و ّ
وطًلب يف مواجهة هذه الصعاب.
ّ
اسي الوشيك .واضعني نصب أعيننا هدفاا سامياا واضح املعامل
يف هذه ّ
األّيم نع ّد الع ّدة ونش ّد الرحال ّ
ميممني شطر العام الدر ّ
تفشي الوابء
لكل ما قد يطرأ من مستج ّدات
وخصوصا فيما يتعلّق ابلوضع الذي قد ينشأ عن عودة ّ
ا
وهو مواصلة االستعداد ّ

أي
كل االحتماالت يف احلسبان ،مبا يف ذلك إمكانيّة العودة إىل نظام "التعلّم عن بعد" .وعلينا أن نتّفق على أ ّن ّ
وأخذ ّ
موضوعا
طارئ قد حيدث جيب ّأال يثنينا عن مواصلة العمل على توطيد مكانة موضوع اللغة العربيّة وآداهبا واالرتقاء به ليكون
ا
التطورات اليت يشهدها القرن الواحد والعشرون وإاتحة اإلمكانيّات واملوارد اليت تفضي إىل توطيد
طًلئعيّا مرموقاا يواكب ّ
عًلقة الطالب واملعلّم ابللغة واألدب وحتفيزمها على تعزيز روح االنتماء إىل اللغة واالعتزاز هبا والتداول هبا ووضعها يف أعلى
التام واإلجيابيّة يف
وجنّدت الطاقات وأُبدي االستعداد ّ
سلّم األو ّ
لوّيت .وال ب ّد هلذه الرؤية أن تتح ّقق إذا تضافرت اجلهود ُ
الفعالة يف خمتلف النشاطات والربامج والفعاليّات واملبادرات
مواجهة التح ّدّيت وتذليل الصعاب والعقبات وذلك ابملشاركة ّ
املدرس واجملتمع واللغة على ح ّد سواء.
تصب يف صاحل الطالب و ّ
اليت ّ
التطور والتق ّدم
من هذا املبدأ ومن هذا املنطلق ،ندعو مجيع املديرين واملرشدين واملرّكزين و ّ
املدرسني إىل االنضواء حتت راية ّ
مجيعا
والتج ّدد واالنفتاح على التجديدات و ّ
كل من مكانه ،وكلّنا ثقة أبنّنا ا
التغريات اليت تواكب املسرية التعليميّة التعلّميّةّ ،

املقومات والقدرات والكفاءات لتحويل اللغة العربيّة وآداهبا إىل موضوع حمبَّب إىل الطالب ،حبيث يُقبل عليه بدافعيّة
منلك ّ
ورغبة ومحاس ،وذلك إباتحة املق ّومات الًلزمة الكافية واألدوات العمليّة الناجعة لعمليّة تعليميّة\ تعلّميّة مثرية ،ممتعة ،مثمرة
وانجعة.
حنن نؤمن بكم وبقدراتكم وكفاءاتكم وانتمائكم إىل لغتنا وحبّكم هلا واستعدادكم لًلرتقاء هبا حنو املكانة اليت تليق هبا حبيث
لتتحول إىل أداة طيّعة لإلبداع واإليداع
أتخذ ح ّقها يف أن متارس على أ ّّنا لغة التداول واحلوار ولغة التفكري والتعبري بنوعيه و ّ
واإلمتاع.
ويف هذا السياق ومتاهياا مع هذه الرؤية ،نعود لنضع بني أيديكم جم ّد ادا جمموعة من الربامج واملخطّطات واملبادرات والتجديدات

واألنشطة اليت من شأّنا أن تفضي إىل حتقيق األهداف اليت نضعها والغاّيت اليت نصبو إىل بلوغها حبيث تتماثل وتتماهى
مؤسسة تربويّة:
العامة للتفتيش وتتقاطع مع الرؤية الرتبويّة ّ
مع الرؤية الرتبويّة ّ
لكل مدرسة أو ّ
اخلاصة ّ
أيضا اخلطوط العريضة املقرتحة لتنفيذ سريورة التعليم \التعلّم والتقومي.
يتضمن املنشور ا
ّ
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وتعمق وختصيص جانب من ّأّيم االستعداد لبدء السنة الدراسيّة هلذه الغاية
أنمل أن تدرسوا ما يرد يف هذا املنشور ّ
بتمعن ّ
من قبل طاقم اللّغة العربيّة يف املدرسة ،والعمل على تنفيذه والعمل مبوجبه ،وحنن من انحيتنا نواصل العمل على توطيد التواصل
معكم وفتح مجيع قنوات التواصل املتاحة للتوضيح واملشورة واإلرشاد والتوجيه واملتابعة.
كل ما هو وارد يف هذا املنشور مل ِزم جلميع املدارس ولكافّة املعلّمني.
 جيدر التنويه هنا إىل أ ّن ّ
العام ومشاريعنا
اسي ،بربانجمنا
التنفيذي ّ
ّ
 وعليه ،ها حنن نوافيكم فيما يلي  ،كما اعتدان قبيل بداية ّ
كل عام در ّ
اسي  ،2021 - 2020مبا يف ذلك التجديدات والتعديالت:
خ
وُمطّطاتنا وأهدافنا للعام الدر ّ
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حمتوى املنشور:
1

االمتحاانت املدرسيّة وامتحاانت البجروت:

2

وظائف اإلهناء:

3

الفكرة المهيمنة العليا

4

5

5
11

التعلّم الناجع ذو اجلودة يصنع الفرق
التعليمي) (תיק תכניות לימודים):
(ملف املنهج
ملف املعلّم ّ
ّ
ّ

12
12

6

االجتماعي يف التقييم البديل يف املواضيع التعليميّة:
دمج التداخل
ّ

13

7

والتعمق :الـ :)%30
التوسع
التقييم\التقومي
املدرسي البديل ّ
(مادة ّ
ّ
ّ

14

8

املطالعة:

14

9

الرقمي:
التعليم والتقومي
ّ

16

10

استكماالت يف اللغة العربيّة وآداهبا:

17

11

األايم الدراسيّة:
ّ

18

12

اإلرشاد:

19

13

الكتب التدريسيّة:

19

14

جمموعات التعلُّم:

19

15

موقع "املنطار" ،و"قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة":

19
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.1

االمتحاانت املدرسيّة وامتحاانت البجروت:
 .1.1تركيز املوا ّد جلميع الوحدات اإللزاميّة واالختياريّة:
مؤخارا السنة الدراسيّة  2020 – 2019حيث جتنّدان كلّنا لتنفيذ عمليّة التعلّم عن بعد بًل سابق إنذار
 أّنينا ّ
ظل جائحة الكوروان ،وال ب ّد لنا هنا أن نشيد بعملكم السريع وجتنّدكم
ووجدان أنفسنا أمام واقع جديد يف ّ
ظل
وإبداعاتكم واالستعداد الكلّ ّي الذي أبديتموه يف واقع ّ
متحرك متسارع ،وجهود لصياغة منط تعلّم ممكن يف ّ
مًلبسات مرّكبة.
اسي  ،2021 – 2020نعي جيّ ادا أ ّن ما كان منوطاا جبهد إلّناء
 واآلن ،وحنن نقف على مشارف العام الدر ّ
يتحول اآلن إىل حت ٍّد ميت ّد على مدار العام الدراسي كلّه ،ومجيعنا نتّجه حنو العام اجلديد مع
اسي ّ
العام الدر ّ
أحاسيس ابلغموض فيما يتعلّق بوترية هذا العام والتح ّدّيت اليت سرتافقنا خًلله.

اسي وسنضطر إىل تليني عملنا ومواصلة
 يبدو أ ّن وترية التعلّم التقليديّة سوف خترتق بًل ّ
شك خًلل العام الدر ّ
إبداعاتنا يف العمليّات التعليميّة والتعلّميّة اليت سنن ّفذها .ويف سعينا ملساعدتكم يف تيسري العمل ،نعرض يف هذه
اسي وتغيريات أخرى
الوثيقة ا
مقرتحا لتخطيط التدريس أيخذ يف احلسبان تقليص حجم التعلّم خًلل العام الدر ّ
الوجاهي ومنط التعلّم عن بعد.
قد تطرأ على ضوء واقع التناوب بني منط التعليم
ّ

 .1.1.1تعديل على تركيز موا ّد الوحدة األوىل يف األدب – منوذج رقم :020181

اسي  2019 – 2018أنّنا بصدد إجراء تعديل
كنّا قد أشران يف منشوران ّ
األول للعام الدر ّ
على تركيز املو ّاد املطلوبة للبجروت.

الصف
طالب
احلايل 2019 – 2018 :مع ّ
ّ
اسي ّ
دخل هذا الرتكيز حيّز التنفيذ مع بداية العام الدر ّ
العاشر آنذاك.
مادة
هام جدًّا :يتق ّدم مجيع امل ْمتحننيّ :
طًل ااب ومعيدين المتحان البجروت يف منوذج  020181وفق ّ
ّ
ُ
إضايف آخر.
أي تركيز
الرتكيز املع ّدل اجلديد فقط ابتداءا من موعد شتاء  2021ولن يكون هناك ّ
ّ
أبي تركيز يخـع ّد للمتحنني يف
طالب
ّ
ّ
الصف العاشر يتعلّمون وفق تركيز ّ
دي وال عالقة هلم ّ
املواد العا ّ
اسي – 2021 - 2020
هذا العام الدر ّ

 .1.1.2للدخول إىل الرتكيز اجلديد للمو ّاد املطلوبة للمتق ّدمني المتحاانت البجروت ملوعدي الشتاء
والصيف للسنة الدراسيّة  2021 - 2020يف النماذج اإللزاميّة ومناذج التوسع جلميع
املمتحنني ،انقر هنا
5
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 .1.1.3للدخول إىل جدول املو ّاد التعليميّة املساعدة ،انقر هنا
مي ،وابالمتحان املًلءم  ،انقر
كل ما يتعلّق ابملًلءمات ّ
 .1.1.4لًلطًّلع على ّ
للطًلب ذوي العسر التعلّ ّ
هنا

 .1.2مواعيد امتحاانت جبروت األدب للسنة الدراسيّة :2021 -2020
 .1.2.1موعد شتاء :2021
 يعلن عنه من قبل قسم االمتحاانت قريباا .1.2.2موعد صيف :2021
 يعلن عنه من قبل قسم االمتحاانت قريباا .1.3مناذج البجروت:
 .1.3.1ملوعد شتاء :2021
 منوذج  – 020181الوحدة األوىل يف األدب منوذج  – 020381وحدات الفهم والتعبري واللغةخارجي)
املكمل للوحدات الثًلث اإللزاميّة (تقييم
 منوذج  - 020382النموذج ّّ

(للطًلب
املكمل للوحدات الثًلث اإللزاميّة (التقييم
الداخلي) ورقمهّ 020383 :
 النموذج ّّ
الفعليّني)
لوجي
 منوذج رقم  – 020183وحدة إلزاميّة داخليّة ّلطًلب املسار التكنو ّ
لوجي
 منوذج رقم  – 020182وحدة إلزاميّة خارجيّة ّلطًلب املسار التكنو ّ

 .1.3.2ملوعد الصيف :2021
امي:
أ .املسار اإللز ّ

 الوحدة األوىل يف األدب  -منوذج رقم020181 : وحدات الفهم والتعبري واللغة – منوذج رقم 0203816
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قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
الداخلي) ورقمه020383 :
املكمل للوحدات الثًلث اإللزاميّة (التقييم
 النموذج ّّ
(للطًلب الفعليّني)
ّ
(للطًلب
املكمل للوحدات الثًلث اإللزاميّة للمعيدين ورقمهّ 020382 :
 النموذج ّاملعيدين)

لطًلب املسار التكنولوجي
 منوذج رقم  – 020183وحدة إلزاميّة داخليّة ّلوجي
 منوذج رقم  – 020182وحدة إلزاميّة خارجيّة ّلطًلب املسار التكنو ّ
التوسع:
ب .مسار ّ
 الوحدة الثانية يف األدب :منوذج020271 : أو :الوحدة الثانية يف اللغة والبًلغة :منوذج020281 :(للطًلب الفعليّني)
 الوحدة الثالثة يف األدب (وحدة داخليّة) -منوذجّ 020273 :(للطًلب الفعليّني)
 أو الوحدة الثالثة يف اللغة (وحدة داخليّة) – منوذجّ 020283 :للطًلب املعيدين واخلارجيّني ورقمه:
التوسع (تقييم
خارجي) ّ
املكمل لوحديت ّ
 النموذج ّّ
020282

 .1.3.3الطالب املعيد الذي يريد التق ّدم إىل الوحدات اإللزاميّة الثًلث مجيعها ،جيب عليه أن يتق ّدم إىل
املكمل للوحدات اإللزاميّة ورقمه:
منوذج 020181 :ومنوذج ،020381 :وكذلك إىل النموذج ّ
020382

 .1.3.4ميكن للمعيد الذي يريد حتسني عًلمته يف الوحدة األوىل يف األدب أن يتق ّدم إىل منوذج
 020181فقط دون أن يطالب ابلتزامات أخرى

 .1.3.5ميكن للمعيد الذي يريد حتسني عًلمته يف الوحدتني اإللزاميّتني يف الفهم والتعبري واللغة -أن
يتق ّدم إىل منوذج رقم 020381 :فقط دون أن يطالب ابلتزامات أخرى
الطًلب الفعليّون إىل منوذج 020271 :أو منوذج ،020281
التوسع :يتق ّدم ّ
 .1.3.6يف مسار ّ
وكذلك إىل منوذج 020273 :أو منوذج020283 :
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
ّ .1.3.7أما املعيدون فيتق ّدمون إىل منوذج 020271 :أو منوذج 020281 :وكذلك إىل النموذج
املكمل ورقمه020282 :
اخلارجي ّ
ّ
.1.4

أسئلة "القمم" (قيم ،مشاركة ومالءمة) (עמ"ר)  -تطوير التفكري ،العاطفة والقيم يف التعلّم كجانب

من تطوير "الدفيئة الرتبويّة" (חממה פדגוגית):

 oاستمر اارا ملا بدأان به يف السنوات الثًلث األخرية ،يف هذا العام ،حنن بصدد مواصلة تعميق وتوسيع
نتوخى منكم العمل على
التداول يف حمور "القيم ،املشاركة ،واملًلءمة" يف إطار التعلّم والتقومي .لذاّ ،
دمج هذا احملور يف سريورة التعلّم ويف الصفوف .وحنن من جانبنا سنواصل طرح مرّكبات يف األسئلة عن
ختصص هلا  10درجات ،ويكون هذا يف إطار مرّكبات من
القيم يف امتحاانت البجروت املقبلة حبيث ّ

معا.
تطرق إىل املعرفة والقيم ا
البنود ت ّ

الصف وأ ّن اإلجابة الصحيحة هي تلك اإلجابة اليت ترتكز فقط
 نذ ّكر أن جوهر هدفنا هو التعلّم يف إطار
ّ
التعليمي نفسه.
على جانب املعرفة وترتبط هبا يف إطار املوضوع
ّ

التطرق فيها إىل
 ملزيد من التعلّم واالطًّلع على الرؤية الرتبويّة لل "قمم" وعن أسئلة جبروت يف موضوع األدب متّ ّ
جمال "القمم" ،انقر هنا

العريب ،أحتنا
 .1.5املسار ّ
املوسع يف البجروت :حفاظاا على مكانة اللّغة العربيّة ،لغة ّ
األم ولغة التفكري للتلميذ ّ
للتوسع يف مسار  5وحدات تعليميّة يف اللغة العربيّة:
أمام التًلميذ اإلمكانيّات التالية ّ
ختصص (מקצוע מוגבר).
 اعتبار موضوع اللّغة العربيّة كموضوع ّ
 ملزيد من املعلومات حول زايدة عالمات إضافيّة (بونوس) يف اجلامعات يف البًلد بقيمة  25عًلمة
للطالب املتق ّدم خلمس وحدات يف اللّغة العربيّة ،ادخلوا إىل هذا الرابط

 إمكانيّة التق ّدم إىل مسار خلمس وحدات تكون على النحو التايل:
  3وحدات إلزاميّة خارجيّة (وحداتن يف اللّغة ،ووحدة يف األدب) ،يضاف إليها وحدة خارجيّةالوحدتني ،ووحدة حبث داخليّة يف األدب أو يف
يف األدب أو يف القواعد بقيمة  1.4من قيمة
ْ
الوحدتني (حبسب اختيار املدرسة ومدى جهوزيّة
القواعد والبًلغة بقيمة  0.6من جمموع
ْ
لطًلب).
ا ّ
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
ويتضمن :منوذج 020381
ئيسي للوحدات الثًلث اإللزاميّة هو ،020380
ّ
 رقم النموذج الر ّ(وحداتن يف الفهم والّلغة والتعبري)؛ ومنوذج ( 020181الوحدة األوىل يف األدب)؛ وقسم التقييم
الداخلي  ،%30ورقمه .)020383
ّ
 جتدر اإلشارة إىل أ ّن رقم النموذج املًلءم يف الفهم والتعبري واللغة للط ًّلب احلاصلني على مًلءماتط حجمه كبري وظاهر للعيان
هو رقم النموذج  020381عينه مع كلمة "מותאם" تظهر خب ّ
على صفحة الغًلف األوىل يف الدفرت.
اخلارجي020281 :
ويتضمن االمتحان
ئيسي للمسار ّ
املوسع ّ [ 020580
ّ
 رقم النموذج الر ّ(منوذج الوحدة الثانية يف القواعد والبًلغة) ،أو منوذج ( 020271وهو منوذج الوحدة الثانية يف
الداخلي :وحدة البحث الداخليّة يف القواعد منوذج  ،020283ووحدة البحث
األدب) .وللتقييم
ّ
الداخليّة يف األدب منوذج .]020273
 .1.6مبىن امتحان الوحدة األوىل يف األدب ( )020181ملوعد شتاء :2020
لن تطرأ تغيري على مبىن امتحان األدب – الوحدة األوىل ورقمها  020181ويكون مبىن االمتحان على
النحو اآليت:
أ.

األول :على الطالب أن جييب عن سؤالني من جمموعتني خمتلفتني ( 80درجة)
الفصل ّ
يتضمن أربعة
كل سؤال ّ
 يف اجملموعتني األوىل والثانية تُطرح أمام املمتحن جمموعة من األسئلة– و ّبنود.

كل جمموعة (لكل سؤال  40درجة ويشتمل على أربعة
جييب الطالب عن سؤال واحد من ّ
بنود:
كل من البندين أ  +ب 14 :درجة
 oل ّ
لكل من البندين ج  +د 6 :درجات
ّ o
اخلارجي :نصوص خارجيّة مل يتعلّمها الطالب أتيت على غرار النصوص
النص
ب .الفصل الثاين ّ -
ّ
املطلوبة وتنتمي لنفس األجناس األدبيّة الواردة يف املنهج.
األول:
 يُطرح أمام املمتحن سؤاالن على غرار أسئلة الفصل ّ9
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
 oيف هذا الفصل جييب املمتحن عن سؤال واحد فقط يشتمل على أربعة بنود ( 20درجة)
كل من البندين أ  +ب 6 :درجات
 oل ّ
لكل من البندين ج  +د 4 :درجات
ّ o
 قسم من األسئلة يف الفصلني يرتكز على التفكري مبستوّيته املختلفة (تقييم ،حتليل ،إبداء رأي،تعليل ،مقارنة ،استنتاج).....
 قد تتضمن األسئلة يف أحد الفصلني أو يف كليهما مرّكبات حول ِالقيم ،املشاركة واملالءمة
ّ
(ערך ,מעורבות ורלוונטיות) 10( :درجات من السؤال).
 هذا هو املبىن الذي سيعتمد يف موعدي صيف وشتاء  2021ما مل يصدر قرار جديدوتعليمات أخرى من اجلهات العليا هبذا الشأن
اخلارجي يف إطار
النص
هامة :الرجاء مواصلة التكثيف من إدراج عمليّة تدريب ّ
مالحظة ّ
الطالب على كيفيّة التعامل مع ّ
ّ
العمليّة التعليميّة

 .1.7مبىن االمتحان املالءم لنموذج  020181ملوعدي شتاء وصيف 2020
فيما يلي تفصيل للمالءمات:
األول -النصوص األدبيّة:
أ .الفصل ّ
 جييب الطالب عن  5بنود من سؤالني من جمموعتني ُمتلفتني  ،شريطة أن يكون اثنان من هذهالبنود ج  +د فقط
لكل بند من البنود الثالثة اليت هي من ضمن البنود "أ" و "ب" 20 :درجة (=3 X20
ّ
كل من البنود ج  +د 10 :درجات ( 20 =10 x 2درجة).
 60درجة) ول ّ

اخلارجي :جييب الطالب عن ثًلثة من البنود األربعة للسؤال شريطة أن يكون
النص
ب .الفصل الثاين – ّ
ّ
أحدها ج أو د (20درجة) وذلك على النحو التايل:
كل من البندين أ +ب 8 :درجات.
 ل ّ للبند ج أو د 4 :درجات10
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
 هذا هو املبىن الذي سيخعتمد يف موعدي صيف وشتاء  2021ما مل يصدر قرار جديدوتعليمات أخرى من اجلهات العليا هبذا الشأن
مي ،واالمتحان املًلءم  ،انقر هنا
كل ما يتعلّق ابملًلءمات ّ
 لًلطًّلع على ّ
للطًلب ذوي العسر التعلّ ّ
 .1.8وحدة البحث الداخليّة:
 .1.8.1املوعد األخري لتقدمي مقرتح موضوع البحث وسؤال البحث للسنة الدراسيّة 2021 - 2020
هو  30.10.2020وال تقبل طلبات بعد هذا املوعد.

لكل
 .1.8.2على املدرسة االحتفاظ بنسخة من وظيفة الطالب يف أرشيف املدرسة واجلهوزيّة ّ
التامة ّ
عمليّة متابعة ومعاينة من جانب التفتيش أو ممثّليه يف احلقل
.1.8.3

ترسل املقرتحات إىل الربيد اإللكرتوينّ لوظائف البحث:
literature_research@ar.tzafonet.org.il

 رابط للتوجيهات حول تعبئة االستمارة (مقرتح وظيفة البحث).

.2

وظائف اإلهناء:
 .2.1املوعد األخري لتقدمي املقرتح هو 31.3.2021
 .2.2املوعد األخري لتقدمي الصيغة النهائيّة للوظيفة هو 31.12.2021
األقل يف اللغة العربيّة وآداهبا
 .2.3على املرشد أن يكون ا
حامًل للقب الثاين على ّ
 .2.4على الطًلب جتنّب اختيار مواضيع عوجلت يف وظائف من سنوات سابقة
 .2.5الوظائف اليت يثبت أّنا نسخت أو نقلت يف جزء منها أو بكاملها سوف تلغى وتدمغ ابلشك
 .2.6ملزيد من املعلومات والتوجيهات حول وظائف اإلّناء ،انقر هنا

 .3التعلّم الناجع ذو اجلودة يصنع الفرق
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عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
لكل طالب وطالبة ،خربة يف جمال املضامني وطرق التدريس وإدارة
التعليم الناجع ميتاز بكونه يرتكز على توفري إجابة ّ
املهن
ّ
ويتم هذا إىل جانب السعي املتواصل من جانب املعلّم للتعلّم و ّ
.الصفّ .
التطور ّ
تطور التعليم الناجع على هذا الرابط :طرائق يف التدريس (פרקטיקות הוראה)
أمامكم َّ
جممع ألنشطة ّ
من املهم التشديد على أنه ليست هناك طريقة واحدة للتدريس اجليّد .وعلى طواقم التدريس أن تًلئم التدريس حبيث
الصف واملدرسة واجملتمع
خيدم حاجات السياق العينيّة والطالب و ّ

التعليمي) (תיק תכניות לימודים):
ملف املنهج
.4
ملف املعلّم ( ّ
ّ
ّ

امللف مجيع املناهج
ملف املنهج
.4.1
يتضمن ّ
ّ
التعليمي هو مبثابة أداة حموسبة ّ
هامة وذات ا
معىن لعمليّة التعلّمّ .
ّ
شّت املواضيع ،يف مجيع الطبقات ويف مجيع القطاعات ،وهو مي ّكن من ختطيط العمليّة التعليميّة
التعليميّة يف ّ
الرتبويّة بنجاعة قصوى من خًلل إنشاء عًلقات بني املعرفة ،املهارات والقيم.

التعليمي على:
ملف املنهج
تضمن ّ
 .4.2ي ّ
ّ

التعليمي
 املعرفة املطلوبة وفق املنهجّ
التعليمي
 املهارات املركزيّة يف املوضوعّ

 القيم املركزيّة يف املواضيع التعليميّة املختلفةامللف ابملو ّاد التعليميّة ،الوحدات التعليميّة ،األفًلم وأدوات التقييم ،وهو يشجع على املبادرة واإلبداع
 .4.3يزخر ّ
والتنويع يف أمناط التعلّم من خًلل استخدام األدوات العصريّة بروح التعلّم ذي املعىن.

قطري واسع النطاق يهدف إىل مًلءمة التعلّم لتح ّدّيت القرن
 .4.4يش ّكل هذا ّ
اتيجي ّ
امللف ُمرّكباا من إجراء اسرت ّ
الواحد والعشرين.
.4.5

التعليمي (תיק תכניות לימודים) ،انقر هنا
ملف املنهج
لًلطًّلع على ّ
ّ
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
.5

االجتماعي يف التقييم البديل يف املواضيع التعليميّة:
دمج التداخل
ّ

يف الشهور األخرية ُكتبت ونشرت وثيقة مشرتكة للسكاراترّي الرتبويّة واإلدارة الرتبويّة وإدارة اجملتمع والشباب
االجتماعي يف التقييم البديل يف مواضيع التدريس" (שילוב המעורבות החברתית בהערכה
مبوضوع":دمج التداخل
ّ
החלופית בתחומי הדעת}.

تعزز املبدأ الذي يرى أ ّن تدريس املواضيع التعليميّة الذي
ُكتبت الوثيقة على ضوء الرؤية الشموليّة للرتبية للقيم ،وهي ّ
املادة التعلّميّة
يدمج داخله التداول ابلقيم ،يساهم يف التعلّم ذي املعىن :التدريس الذي يرتكز على ربط مًلئم بني ّ
وعامل التلميذ ،وتعلّم يدمج بني املعايشة القيميّة والتفكري الناقد.

يعمق التعلّم ذا املعىن.
التعليمي والتداخل
إ ّن الدمج بني بدائل التقييم يف املوضوع
االجتماعي من شأنه أن ّ
ّ
ّ

التعليمي وتعلّمه من زاوية رؤية تنطوي على صلة بني عامل املضامني
يتيح املشروع اجملال أمام الطالب لفهم املوضوع
ّ
التعليميّة والواقع املعيش.
االجتماعي
االجتماعي يف تشكيل الدافعيّة للتداخل املدينّ و
هناك قيمة تربويّة للدمج بني بدائل التقييم والتداخل
ّ
ّ
وذلك نتيجة لتعلّم يربط بني عامل املضامني التعلّميّة وواقع احلياة.

ونعزز لدهبم اإلحساس ابلقيمة الذاتيّة ،االنتماء
هبذه الطريقة نساعد ّ
تطورهم الذايتّ ويف بناء هويّتهم ّ
الطًلب يف ّ
وااللتزام ّاجتاه احمليط ،اجملتمع والبلد.
تكازا على
مدرسي األدب مبواصلة تطبيق هذه الفكرة يف مدرستهم ار ا
اسي  2021 – 2020نوصي ّ
يف العام الدر ّ
املبادئ الواردة يف الوثيقة املرفقة.

 للدخول إىل الوثيقة ،انقر هنا
.6

والتعمق :الـ :)%30
التوسع
التقييم\التقومي
املدرسي البديل (ما ّدة ّ
ّ
ّ

العام ،وبناء عليه،
 .6.1منذ انطًلق خطّة اإلصًلح متّ التأكيد على أمهّيّة التقييم\التقومي البديل كجزء من التقييم ّ
نتاجا لسريورة تعليميّة
وحتري املوضوعيّة واملهنيّة يف تنفيذه على أن يكون ا
يُتوقّع منّا إيًلؤه األمهّيّة القصوى ّ
بشّت املستوّيت واألشكال.
ترتكز على مبدأ التعلّم ذي املعىن وإعمال اسرتاتيجيّات تعليم\تعلّم وتفكري ّ

.6.2

اإلمكانيّات املتاحة للتقييم البديل:
 وظيفة حبث13
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
مهام حموسبة
مهمة تنفيذيّة مبا يف ذلك ّ
 ّملف بورتفوليو
ّ
الطًلب.
املدرس و ّ
 معروضة :يشمل عرضها من قبل الطالب أمام ّمنعا ًّ
ابات اعتبار االمتحان ضمن هذه اإلمكانيّات وال تُقبل أيّة إمكانيّة أخرى ليست ضمن
 .6.3مًلحظة :مينع ا
اإلمكانيّات املذكورة أعًله دون الرجوع إىل املفتّش واحلصول على مصادقته.
يسجل على استمارة رقم 9588
املهمة التنفيذيّة ّ
 .6.4تقييم وظيفة البحث و ّ
سجل على استمارة رقم  9545وتُرسل عرب احلاسوب
 .6.5العًلمة النهائيّة للتقييم البديل يف البدائل األخرى ت ّ
لكل من جمايل اللغة واألدب حبيث
كل نوع من أنوع التقييم البديل ،جيب أن يكون هناك متثيل ّ
 .6.6يف ّ
ختصص جملال اللغة،
ختصص  10درجات من  30درجة جلانب األدب و 20درجة من  30درجة ّ
ّ
وعليه،
اتما هبذا التوجيه.
 جيب االلتزام التز ًاما ًّ
املوحدة اليت وصلت إىل املدارس من السكراترّي الرتبويّة
 .6.7عند تدوين العًلمات ،جيب التقيّد بًلئحة املعايري ّ
وعدم جتاوزها.
 .6.8على املدرسة إرسال عالمة واحدة لقسم ال  % 30عن الوحدات الثًلث اإللزاميّة
 .6.9هناك حمطّتان إلرسال العالمات :أواسط شهر شباط وأواسط شهر متّوز
خمصص هلذه الغاية وإاتحتها
هام العينيّة اليت يق ّدمها ّ
الطًلب يف مكان ّ
 .6.10على املدرسة االحتفاظ جبميع امل ّ
أي وقت
للفحص واملعاينة من قبل قسم االمتحاانت والتفتيش يف ّ
 .6.11لًلطًّلع على إمكانيّات التقييم البديل ،انقر هنا
.7

املطالعة:
سمى ابملطالعة والبحث ،واجلري
 oتعترب "الثقافة الذاتيّة" وسيلة من وسائل اكتساب املعرفة ،وذلك من خًلل ما يُ ّ
أّن ُوجدت ،وذلك من خًلل ال ُكتب أو من خًلل الوسائل اإللكرتونيّة احلديثة؛ إذ ال تتح ّدد
وراء املعلومة ّ
ٍ
عني بقدر ما هي ُمتعلّقة ابالستطًلع والشغف يف حتصيل املعلومات.
املُطالعة بنمط ُم ّ
14
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
تبحارا يف العلوم والثقافات
 oللمطالعة قيمةٌ ثقافيّة ّ
يعز نظريها وتعلو قيمتها ُكلّما كان هذا املُستوى أكثر ُعمقا وأكثر ّ
املختلفة.
الفكري الذي فرضته
خاصا به يف املطالعة هو إنسان أخرج نفسهُ من دائرة القيد
 oالشخص الذي يقضي وقتاا ا
ّ
العقلي إىل دائرة التفعيل البنّاء ملهاراته الفكريّة والعقليّة ومعرفة كيف يستفيد
عليه الغريزة يف اهلدوء وعدم اإلجهاد
ّ
العامة.
من الثقافة اليت حيصل عليها يف حياته ّ
اخلاصة و ّ

وتتدّن وهتبط إىل احلضيض ابجلهل
 oتقوم املطالعة ببناء الشخصيّة اإلنسانيّة السامية واليت ترتقي ابلعلم والثقافةّ ،
وح ّجة وبيان ،ويف يديه ُسلطان العلم واملعرفة.
والتخلّف ،فالشخص املطّلع واملُث ّقف هو صاحب ّقوة ُ
 oاملطالعة وما أتيت به من معرفة وثقافة هي حتصني لإلنسان من الوقوع يف األخطاء واملصائب اليت قد حتدث يف
مر غريه هبذه التجارب من الذين طالع نتاجهم ،وابلتايل ُجينّب نفسهُ مغبّة
حياته ،وهو مبعرفته العميقة يعلم كيف ّ
الوقوع يف أخطاء اآلخرين ملعرفته املسبقة هبا وبنتائجها.
أوقات قد تضيع يف أمور قد
 oتقضي املُطالعة على أوقات الفراغ لدى الشباب الذين حيملون يف جداوهلم الزمنيّة ا
اباب
أتيت ابلضرر عليهم هم أنفسهم وعلى اآلخرين ،ولكنّهم حني يلجأون إىل املطالعة فًل ّ
شك أب ّّنا ستكون ا
من أبواب اخلري لديهم.
طًلبه على املطالعة والقراءة وحتبيبهم ابلكتاب
مدرس موضوع األدب العمل على الدوام على تشجيع ّ
 oجيب على ّ
اجلمة اليت من املتوقّع أن جينوها من خًلل املطالعة كتعزيز امتًلكهم للّغة وتوسيع الثروة اللغويّة
وعرض الفوائد ّ
التعرف على القيم االجتماعيّة وتقييمها وكيفيّة التعامل
الشفهي والتعبري
واكتساب القدرة على التعبري
الكتايب و ّ
ّ
ّ
معها.

ومدرسي األدب على وجه اخلصوص أن يعملوا على هتيئة األجواء كعرض مناذج
مدرسي اللغة العربيّة ّ
عامة ّ
 oعلى ّ
الطًلب وتشجيعهم على قراءهتا واملبادرة إىل نشاطات وفعاليّات هبذا الشأن كتنظيم
من األعمال األدبيّة على ّ
الطًلب حيّزا لعرض ما قاموا مبطالعته أمام زمًلئهم وختصيص درجات من العًلمة
مسابقات يف املطالعة ومنح ّ
الفصليّة والسنويّة لتقييم عملهم يف املطالعة.
 للمزيد من التوضيح حول أمهّيّة املطالعة ،انقر هنا
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
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الرقمي:
التعليم والتقومي
ّ

كدأبنا منذ سنوات ،فإنّنا نواظب على املشاركة يف االمتحاانت العامليّة -بيزا /إي بيزا -وذلك كضرورة يف مواكبة

ائي،
مرة يفتح أمامنا أفاقاا جديدة يف ماهيّة ّ
كل ّ
مستج ّدات القرن الواحد والعشرين ،فخوضنا هلذه التجربة ّ
التنور القر ّ
وأمهّيته يف بناء ٍ
إنسان قاد ٍر على التكيّف مع متطلّبات احلياة؛ وحنن إذ ال نع ّد هلذه االمتحاانت كوّنا ال تفحص
ّ

وقادرا على إكساب التًلميذ املهارات املطلوبة
اسي ،فإنّنا ّ
متنوارا قرائيًّا ا
نتوخى من املعلّم أن يكون ّ
تطبيق املنهج الدر ّ
للتعامل مع النصوص املختلفة :قراءهتا ،فهمها ،معاجلتها ،مقارنتها ،تصنيفها ،ودجمها واستنتاج العرب واستخًلصها
كل ما يدور عامليًّا ،ممّا يتطلّب من
 ،و ّاختاذ مواقف والتعبري عنها ،ودحضها أو إثباهتا ،واملفاضلة ،واملشاركة يف ّ
ومتنوعه تعينه على فهم املشكًلت املطروحة واملصطلحات املتداولة ،انهيك عن
التلميذ الت ّزود بثقافة عامليّة واسعة ّ

أمهّيّة مت ّكنه من املهارات احلوسبيّة كالبحث السريع الرشيد عرب الشبكة ،واالختيار الصحيح للمو ّاد ،والتصنيف
والتواصل مع اآلخرين ،فكل هذا حباجة إىل تدر ٍ
يب دائم؛ وهذا يستوجب:
ّ

األّيم الدراسيّة.
 املشاركة يف دورات االستكمال ،ويف اللقاءات التزامنيّة مع التفتيش للمعلّمني ويف ّ
نهجي.
 تدريس مهارات فهم املقروء بشكل م ّ

 تدريس مهارات احلوسبة املطلوبة من التًلميذ يف املرحلة العمريّة.
 مراعاة توسيع ثقافة التًلميذ مبصطلحات من جماالت خمتلفة (اقتصاد ،فضاء ،علوم ،اخرتاعات،
اجتماعيّات ،)...وذلك بقراءة مو ّاد من الصحف اإللكرتونيّة ومن املواقع املختلفة على الشبكة العنكبوتيّة.
ٍ
املهام من قِبل التالميذ ،وختصيص
املهام اليت ترسل من الوزارة
تطور تنفيذ ّ
 تنفيذ ّ
دوري ،ومتابعة ّ
بشكل ّ
 20درجة من درجات التقومي البديل ( )%30لتًلميذ الصفوف العاشرة مقابل تنفيذهم للوحدات احملوسبة

الطًلب على
تباعا ،مع مئشار واضح وتفصيل لكيفيّة إعطاء الدرجات ،وضرورة إطًلع ّ
اليت سنرسلها لكم ا

ذلك.

 متّت إضافة روابط للعديد من املواقع اليت تعينكم على إيصال املواد املطلوبة بطر ٍ
يقة شائقة سلسة ،تضمن
ّ
خاصةا لتًلميذ املرحلة الثانويّة لتدريبهم على شكل
القيمة املضافة للحوسبة ،وقد ُوضعت بعض االمتحاانتّ ،

تباعا وحدات حموسبة
القطع ،وموضوع املشت ّقات وما إىل ذلك ،هتيئ اة المتحان البجروت ،وسنُرسل إىل املدارس ا
للصفوف التاسعة والعاشرة ،نرجو االهتمام بتنفيذها ،وإبًلغنا عن أيّة عوائق أو مشاكل تنفيذيّة تتعلّق هبا.
املوا ّد متوفّرة يف الرابطني:
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العام
السكراتراي الرتبويّة
مكتب انئب املدير ّ
عرب
قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ال ّ
التفتيش على موضوع األدب يف املدارس العربيّة
 موقع "املنطار"

.9

موقع البيداغوجيا احملوسبة

استكماالت يف اللغة العربيّة وآداهبا:
هاما للتجديد والتج ّدد ،للتواصل والتغيري والتثقيف الذايتّ ،وعليه ،فنحن
موردا ًّ
صي ا
املهن ال ّ
تخص ّ
يع ّد االستكمال ّ

نعمل على تقسيم االستكماالت املهنيّة يف اللغة العربيّة وآداهبا لتكون هذا العام على شكلني :استكماالت وجاهيّة
(يف مراكز تطوير طواقم املعلّمني) ،وأخرى تزامنيّة (عرب الشبكة العنكبوتيّة) ،مبضامني خمتلفة ما بني تدريس األدب

الكتاب ،ونصوص يف األدب وفهم املقروء ،وطرائق يف
وتدريس اللّغة وذلك ابلرتكيز على طرائق تعليم التعبري
ّ
الفعالة يف االستكماالت املهنيّة أل ّن املعلّم الذي ال يستكمل
التقومي البديل ،لذا ،يرجى ّ
حث املعلّمني على املشاركة ّ

لن يكون إبمكان تًلميذه التق ّدم إىل وحدة البحث الداخليّة ،وال إجراء أحباث لُغويّة/أدبيّة ضمن إطار التقومي
/التعمق ،وال املشاركة يف براجمنا التقومييّة املختلفة مثل اخلطابة ،وحقيبة التجميع ،ومشروع الكتابة احملوسب،
الداخلي ّ
ّ
وما إىل ذلك.

التسجل إليها عرب موقع "املنطار") على الرابط التايل:
 .9.1الدورات واالستكماالت التزامنيّة هلذه السنة (ميكن
ّ
االستكماالت

اسي  2021 - 2020تكون على النحو التايل:
االستكماالت للعام الدر ّ
عنوان االستكمال

نوع االستكمال

عدد الساعات

الجهة

جمهور الهدف

المنفّذة
التعلّم بطريقة البحث ب

التعلّم عن بعد

מט"ח

60

معلّمو المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة

ملف تجميع\ بورتفوليو
ّ

التعلّم عن بعد

מט"ח

30

معلّمو المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة

تفكير بمستويات عليا – مرحلة أ التعلّم عن بعد

מט"ח

30

معلّمو المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة

المه ّمة التنفيذيّة

التعلّم عن بعد

מט"ח

30

معلّمو المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة

البيداغوغيا في العهد الحديث

التعلّم عن بعد

מט"ח

30

معلّمو المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة

التعلّم عن بعد

التعلّم عن بعد

30

معلّمو المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة

מיקרו קרדיטציה –استكمال

التعلّم عن بعد

30

معلّمو المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة

ّ
مجزأ إلى مواضيع
ي :معرفة ،مهارات
ّ
تطور مهن ّ
وقيم  :سابع – ثاني عشر

وجاهيّة

30

מרכזי
פסג"ה
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 يعلن عن الدورات الوجاهيّة عن طريق مراكز تطوير طواقم املعلّمني ،فالرجاء متابعة إعًلانهتم هبذا
الشأن.

اسي :2021 - 2020
.10
ّ
األايم الدراسيّة للعام الدر ّ

امين
مرتني يف السنة الدراسيّة يف مجيع األلوية ،منها ما هو
 تُقام ّمرة أو ّ
األّيم الدراسيّة ّ
وجاهي ومنها ما هو تز ّ
ّ
عن بعد.
املدرسني وحتتاج إىل توضيح،
 املشاركة يف ّيتم التداول يف قضاّي تشغل ّ
األّيم الدراسيّة ضروريّة وحيويّة جدًّا ففيها ّ
التطورات املتعلّقة
ويتم تناول املستج ّدات و ّ
يتم تبادل اآلراء واالقرتاحات :وفيها تُعرض رؤّي التفتيش ورؤيته ّ
وفيها ّ
ابملوضوع تعليميًّا وتنظيميًّا.
األّيم الدراسيّة اليت سيعلن عنها يف مجيع األلوية جتدوّنا على الرابط التايل :مواعيد األايم الدراسيّة
 مواعيد ّالسنوي
 نرجو إدراج املواعيد ضمن ختطيطكم
ّ

 .11اإلرشاد:
املرحلتني اإلعداديّة والثانويّة يوم
اإلرشاد هو أداة التواصل املركزيّة مع احلقل ،وعليه ،سيكون يوم اإلرشاد املعتمد يف
ْ

ليتسىن ملرشد املدرسة
كل أسبوع .لذا نرجو ختصيص ّ
حصة جلسة طاقم يف هذا اليوم من األسبوعّ ،
الثالاثء من ّ

كل ما هو جديد ومستج ّد ،وينقل إليهم رؤية التفتيش وتوجيهاته وتبادل
أن يلتقي الطاقم ويتحاور مع ّ
املدرسني حول ّ
وتؤرخ لتتًلءم مع جلسات طواقم اللّغة العربيّة.
نسق ّأّيم زّيرة املرشد َّ
اخلربات من مدرسة إىل مدرسة ،لذا أنمل أن تُ َّ
اسي.
(قائمة أبمساء املرشدين جتدوّنا يف موقع "املنطار")ُ ،
وسرتسل إىل املدارس قبيل هذا العام الدر ّ

 .12الكتب التدريسيّة:
ظ مبصادقة رمسيّة
أي كتاب
تعليمي غري مصادق عليه ،والتداول بكتب مل حت ّ
 ال جيوز للمدرسة ،قانونيًّا ،استعمال ّ
ّ
يعترب خمالفة قانونيّة تستدعي املساءلة
اسي – 2020
 لًلطًّلع على الئحة الكتب الدراسيّة املصادق عليها يف اللغة العربيّة ملرحلة الثانويّة للعام الدر ّ
 ،2021انقر هنا
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 .13جمموعات التعلُّم:
كل مرحلة عمريّة ،يستطيع بواسطتها أن يتواصل
 متّ إنشاء جمموعات تواصل على الشبكة العنكبوتيّة للمرشدين يف ّ
مع زمًلئه املرشدين واملعلّمني واملفتّشني بغية احلوار والتشاور وتبادل املعرفة.
دائما على اتّصال ،نتبادل اخلربات ويثري
 يُرجى من كافّة املعلّمني االنضمام إىل جمموعات التواصل ،كي نبقى ا
أحدان اآلخرين

 .14موقع "املنطار" ،و"قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة":
املهن يف وزارة الرتبية والتعليم ،وفيه املناهج ،الوحدات
الرمسي ،التابع للتفتيش ّ
موقع املنطار هو موقع اللّغة واألدب ّ
التعليميّة ،أوراق عمل ،امتحاانت ،مستج ّدات ،أخبار موضوع اللغة العربيّة وآداهبا ،تواريخ ومواعيد زّيرات املدارس
درس العربيّة من آخر الدراسات واملقاالت.
يهم ُم ّ
كل ما ّ
ولقاءات املرشدين ،و ّ

 للدخول إىل موقع املنطار ،انقر هنا

 للدخول إىل قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة ،انقر هنا
دائما للتواصل معنا عرب موقع "املنطار" ،وأنمل أن ترسلوا لنا رابط مدرستكم يف اللّغة العربيّة ،وأن ترسلوا لنا مناذج
ندعوكم ا

مصورة ،روابط...لنشرها وتعميمها على اجلميع.
من عملكم :ا
دروسا ّ

مع خالص حتيّاتنا ومتنّياتنا لكم بسنة دراسيّة انجحة ،مثمرة وموفّقة
حممد زيداين
املفتّش املرّكز ملوضع األدب يف املدارس العربيّة
نُسخ ل:
 د .مريي شليسل -رئيسة السكراترية الرتبويّة.العريب.
 -األستاذ عبد هللا خطيب -مدير قسم أ ،للتّعليم يف اجملتمع ّ

 السيّدة إيلرياز كراوز -مديرة قسم العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة يف السكراترية الرتبويّة. السيّد موشيه زعفراين -مدير قسم الّلغات يف السكراترية الرتبويّة.19
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 السيّدة دالية فينيج  -انئب رئيس السكراترية الرتبويّة ،ومديرة قسم أ للبيداغوجيا الرقميّة.االبتدائي.
 السيّدة داسي ابري -مسؤولة قسم التعليم فوقّ
البدوي.
حممد اهليب -مسؤول عن التّعليم يف الوسط
 دّ .ّ

 الدكتورة راويه برابره – املفتّشة املرّكزة ملوضوع اللغة العربيّة يف املدارس العربيّة األستاذ يوسف محدان -مفتّش مراكز تطوير طواقم املعلّمني. األستاذ أمين زعيب -مفتّش البيداغوجيا الرقميّة ،السكراترية الرتبويّة. األستاذ أمحد بدران – مفتّش لواء الشمال السيّدة سينا زحالقه  -مفتّشة لواء حيفا السيدة فاردا أوفري – مفتّشة لواء املركزملف اللغة العربيّة.
منسق التفتيش يف املدارس البدويّة يف لواء ّ
الشمال ،مسؤول ّ
 األستاذ موسى حلف -مفتّشّ ، مفتّشي/ات املدارس احملرتمني/ات. -املرشدين القطريني واللوائيني واملدرسيني للّغة العربيّة.
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