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 دولة إسرائيل  
 وزارة الرتبية والتعليم 

 

 اإلدارة الرتبويّة
 قسم أ للتعليم االبتدائيّ 

 السكراتريّة الرتبويّة
 التفتيش على اللغة العربّية 

 مكتب املدير العامّ 
 قسم كبري للتعليم يف اجملتمع العربّ 

  ________لواء 
 

 
                                                                                 

9201،  ان حزير   

 مي للمعلّ  ر املهنّ برانمج التطوّ 
 2020- 2019لعام الدراسّي  ل

   صفوف األوىل والثانيةالرتبية اللغويّة يف التدريس  : الدورة اسم

 والثانية  األول صفوف  لل ة  مات الرتبية اللغويّ معلّ  :دفمجهور اهل

 ___________ مني  لّ تطوير كوادر املع  مركز  املكان:

 ساعة   30: عدد الساعات

 _________   :الدورةهناية    موعد       _________  : الدورةبداية    موعد

 _________ :   الساعة حّت         ________:  من الساعة______          :يوم

 __________________. :  إبشراف

 _____ ___ ________ :  كرتوينلربيد اإلال  _________  : هاتف     _________:  احملاضرسم  ا
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 : أهداف الدورة
 األول والثانية  يف الصفوف والتقوي   تدريسالتخطيط والتعزيز معرفة املعّلمة وجتربتها بطرائق   .1
 . ل والثاينفحَصي القراءة والكتابة للصّفني األوّ بناء خطط عمل عالجّية فرديّة ومجاعّية يف أعقاب حتليل نتائج   .2
اكتساب معّلمات الصفوف األول والثانية مهارات خمتلفة يف جماالت: املطالعة، التعبري والتكنولوجيا الرقمّية، من  .3

 خالل تعّلم األقران يف جمموعات تعاونّية. 

 الدورة:   مبىن
عملّية، من خالل حماضرات وورشات عمل تعّلمّية، إضافة إل إجراء -أكادميّية وأخرى تطبيقّية  - نظريّةمواّد  دمج بني  

بعض التطبيقات داخل غرف التدريس، ومن مّث تعميمها على مجيع املشاركات يف الدورة، إلجراء نقاش حوهلا ودراسة 
 . Study cases))حاالت عينّية أخرى من احلقل  

 : حضور واشرتاك

وتطبيقها يف الصفوف حبسب   املهامّ   على املعّلمات املشاركات يف الدورة االلتزام ابلقوانني واألنظمة املّتبعة، وكذلك تنفيذ
 املطلوب. 

 : املهّمة النهائّية  
 يف هناية الدورة.  وظيفة فرديّةيتوّجب على كّل مشاركة تقدي   •
اختيار أحد مضامني املساق والتوّسع فيه مع التطّرق إل النقاط اليت مّت التداول هبا خالل مضمون الوظيفة:   •

 االستكمال وإضافة مقرتحات وفّعالّيات لتطوير املوضوع يف الصّف. 
 الوظيفة تقّدم حبسب معايري الكتابة العلمّية، ووفق أنظمة التطّور املهيّن للمعّلمني.  •
 انتهاء اللقاء األخري. من  لوظيفة: خالل أسبوع  موعد تقدي ا •

 للغة املعياريّة فقط! ابلغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس جيب أن تكون   :تنويه
 :1مضامي املساق 

رقم  
 اللقاء 

  التوقيت  مضمون اللقاء  موعد اللقاء 

بداية   حماضرة وورشة عمل يوم/ اتريخ 
 مبجمل اللقاء هناية   اللقاء 

1.  
 

التخطيط السنوّي/ الفصلّي للرتبية اللغويّة يف الصفوف األوىل  
 والثانية 

 

--- 

 

--- 3 

 ساعات

 
 يتوّجب على موّجه/ محاِضر اللقاءات االلتزام بصورة تاّمة بمضامين اللقاءات كما هي واردة هنا.   1
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رقم  
 اللقاء 

  التوقيت  مضمون اللقاء  موعد اللقاء 

بداية   حماضرة وورشة عمل يوم/ اتريخ 
 اللقاء 

 مبجمل اللقاء هناية  

ابالعتماد على    كيفّية بناء التخطيط السنوّي/ الفصليّ  -
ومراعاة دمج    حتصيالت املنهج وآلّية فحص القراءة والكتابة

 .  أداءات املتعّلم 

فصلّي، سنوّي( ابلتوازي  بناء جدول زميّن )أسبوعّي، شهرّي،  -
 مع مهّمات فحص القراءة والكتابة. 

 طرائق ملتابعة تنفيذ وتطبيق التخطيط السنوّي/ الفصلّي.  -

  2موارد املواقع الوزاريّة   .2
مكاشفة واستخدام موارد املواقع الوزاريّة )موقع ملّف املناهج/   -

 التعليم االبتدائّي واملنطار...(. موقع بّوابة املعّلم وموقع 

 ة. توظيف هذه املوارد ضمن خطّة العمل السنويّ  -

 

--- --- 

3 

 ساعات

3.  

 
 مراحل اكتساب القراءة 

تركيب حتليل حذف استبدال  الوعي الصويت؛ تدريبات يف   -
 حروف... 

 صوت احلرف  -
 قراءة مقاطع -

--- --- 

3 

 ساعات

 متابعة   -مراحل اكتساب القراءة   . 4

 وأساسّيات الفهم  تدريبات يف مهارات اكتساب القراءة -
 )وفق املهاّم كما هي واردة يف فحص القراءة(: 

 قراءة كلمات  -
 قراءة مجل ونصوص قصرية  -
 التطّرق إل مهارات فهم أساسّية. -

--- --- 

3 

 ساعات

5 .  
 

 ملراعاة التمايز بي التالميذ  وتطويرها  اختيار فّعالّياتاالحتواء: 
 االحتواء: مفهوم االحتواء بنظرة مشولّية.  -

--- --- 3 

 ساعات

 
 بالمواقع الوزاريّة لعرض موادّ ذات صلة بموضوع اللقاء وتوظيفها.في كّل لقاء يتّم االستعانة  2



 

 4 

رقم  
 اللقاء 

  التوقيت  مضمون اللقاء  موعد اللقاء 

بداية   حماضرة وورشة عمل يوم/ اتريخ 
 اللقاء 

 مبجمل اللقاء هناية  

لبناء فّعاليّات متنّوعة ملعاجلة    ورشة عمل يف جمموعات -
 . يف مهارات القراءة  الصعوابت عند التالميذ

 استعداد للجانب التطبيقّي.  -

فحص من خالل مهّمات يف خدمة التعليم )تكويّن(   التقييم/ التقوي   . 6
 القراءة والكتابة 

 كيفّية تنفيذ املهّمات  -

 املهّمات كيفّية حتليل نتائج  -

 . ضمن ورشات عمل   بناء خطط عالجّيةمناذج ل -

  

3 

 ساعات

 : االستماع املطالعة والقراءة من أجل املتعة )كتب مكتبة الفانوس(  . 7
 كهدف    –القراءة من أجل املتعة  -

دور  :  ضامني املتداول حول ، استماع للقراءة، قراءة كتب -
 .  ة األهل، دور املعّلم

 تدّرب على مناذج قصصّية متوّفرة.  -

--- --- 

3 
 ساعات

8 .  
 

 : التكّلم املطالعة والقراءة من أجل املتعة )كتب مكتبة الفانوس(
 . يف تطوير لغة التفكري كرافعةحوار يف أعقاب سرد قّصة،   -

العالقة بني التلميذ  إعداد أنشطة وفّعالّيات من شأهنا ترسيخ  -
 واألسرة والكتاب. 

 . اقرتاح أنشطة للتواصل مع األهل، واعتماد األنشطة املقرتحة  -

   تدّرب على مناذج قصصّية متوّفرة.  -

--- --- 

3 

 ساعات

9.  
 

 األوىل والثانية اإلمالء يف الصفوف الكتابة الصحيحة: 
 . أنواع اإلمالء: املنقول، املنظور، وغري املنظور  -

عرض أساليب تدريس وإكساب آلّيات لدعم اإلمالء وجعله   -
 حمّفزًا للنجاح. 

 . اإلمالء يف أعقاب تقييم األداء يف كتابة  مليّ عانعكاس  -

--- --- 

3 

 ساعات

 3 --- --- لتعبري الكتاّب الصحيح اتدريبات على تطوير    . 10
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رقم  
 اللقاء 

  التوقيت  مضمون اللقاء  موعد اللقاء 

بداية   حماضرة وورشة عمل يوم/ اتريخ 
 اللقاء 

 مبجمل اللقاء هناية  

 

تعّلمّية يف   - ختطيط سريورات تعليمّية تطوير جمال الكتابة: -
 تطوير الكتابة. 

تقدي مقرتحات ألنشطة وفّعالّيات تعكس تقّدم سريورات    -
 . مهارة الكتابة ومراعاة التفاوت 

 . لتعبري الكتابّ يف خدمة ا   تقييم ذايتّ  -

 ساعات
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 قائمة املصادر:   

 .2014أهداف الرتبية اللغويّة يف الصفوف األول والثانية، وزارة الرتبية والتعليم، القدس برانمج تعليمي لتطبيق  •

 حقيبة فحص القراءة والكتابة للصّف األّول  •

 حقيبة فحص القراءة والكتابة للصّف الثاين  •

 كتب املطالعة للصفني األّول والثاين من مكتبة الفانوس  •

 .2009العربّية: لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائّية، وزارة الرتبية والتعليم، القدس،  منهج تعليمّي: الرتبية اللغويّة  •

 روابط إلكرتونّية لالستعانة: 

 موقع االحتواء )بوراتل(:  •
-committees/Pages/loby-pre-education-Frames/regular-http://edu.gov.il/hnm/heb/subject/Educational

committees.aspx-pre-education-regular 

 تعليم االبتدائّي(: لل أ  موقع االحتواء )قسم •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/matra12/hdf12.htm 

 موقع بّوابّة )بوراتل( عاملي سلك التعليم/ التطّور املهيّن:  •
https://poh.education.gov.il//PituachMiktzoi/Pages/HomePage.aspx 

 : احملوسبة  البيداغوغيا موقع •
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/arabic-language 

 لتعليم االبتدائّي(: أ ل م سأداءات املتعّلم )ق- موقع "تعّلم ذو معىن" •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm 

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

 

 الفانوس: مكتبة موقع   •
fanoos.org-https://www.al / 

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

  : العالية التفكري إسرتاتيجّيات وثيقة  •
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/files/Thinking_strategies.pdf 

 

 תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה  •

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

arab.aspx 

http://edu.gov.il/hnm/heb/subject/Educational-Frames/regular-education-pre-committees/Pages/loby-regular-education-pre-committees.aspx
http://edu.gov.il/hnm/heb/subject/Educational-Frames/regular-education-pre-committees/Pages/loby-regular-education-pre-committees.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/matra12/hdf12.htm
https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/HomePage.aspx
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/arabic-language
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm
https://www.al-fanoos.org/
https://www.al-fanoos.org/
https://www.al-fanoos.org/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ebdaat/estekmal/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A_%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/files/Thinking_strategies.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

