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 دولة إسرائيل 

 وزارة التربية والتعليم

 

 اإلدارة التربوّية

 قسم أ للتعليم االبتدائّي 

 السكرتارّية التربوّية

 التفتيش على اللغة العربّية

 مكتب املدير العاّم 

 قسم كبير للتعليم في املجتمع العربّي 

  ________لواء 

 
2021 حزيران                                                                                 

مين
ّ
 برنامج التطّور املنهّي للمعل

 2021-2022لعام الدراسّي ل

 
  صفوف األولى والثانيةالتربية اللغويّة في ال :الدورة اسم

 والثانية األوىلصفوف للة مات الرتبية اللغويّ معلّ  :دفجمهور اله

 ___________مني لّ تطوير كوادر املع مركز المكان:

 ساعة 30: عدد الساعات

 _________ :الدورةنهاية  موعد    _________ :الدورةبداية  موعد

 _________: ى الساعةحتّ        ________: من الساعة______        :يوم

 __________________.: بإشراف

 ________________: كترونيلبريد اإلال _________ :هاتف    _________: المحاضرسم ا

 



 

 2 

 : أهداف الدورة
 الكتساب القراءة والكتابة. وجاهّية/ عن بُعد/ رقمّية تعزيز معرفة املعّلمة وجتربتها بطرائق تدريس متنّوعة .1
من خالل  مهّمة وأساسّية باتت عمل تعزيز طريقة التعّلم عن بعد، كآلّيةالتعامل مع التعليم يف حاالت الطوارئ، و  .2

 . SEL العاطفيّ  -التعلّم االجتماعيّ التركيز على 
 .نوبداغوغية لتعليم اللغةأدوات ختو  تعزيز التنّور القرائّي الرقمّي، ويف سياق التعّلم عن بُعد .3
تعّلمّية متنّوعة، والرتكيز على  تعّمق يف استخدام وإعداد مرّكبات تقييم بديلة يف جمال اكتساب اللغة ودمج حّيزات .4

 البيئة الدجيتالّية.
 تطوير أداءات املعّلمة يف جمال التقومي التكوييّن من خالل تطبيق فحَصي القراءة والكتابة للصّفني األول والثاين. .5
يف إكساب املهارات األساسّية  هبدف بناء خطط عمل عالجّية فرديّة ومجاعّية يف أعقاب حتليل نتائج كّل فحص .6

 .اللغة، تراعي وتلّّب احتياجات التالميذ املختلفة
 

 مبنى الدورة: 

، من خالل حماضرات منها دجييتالّيةالرقمّية بالرتكيز على ال عملّية-أكادميّية وأخرى تطبيقّية -نظريّةمواّد دمج بني 
ميمها على مجيع املشاركات وورشات عمل تعّلمّية، إضافة إىل إجراء بعض التطبيقات داخل غرف التدريس، ومن مثّ تع

 . Study cases))يف الدورة، إلجراء نقاش حوهلا ودراسة حاالت عينّية أخرى من احلقل 
 

 :حضور واشتراك

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

 

 : النهائيّةالمهّمة  

  ملّف بورتفوليو يف هناية الدورة وظيفة فرديّةيتوّجب على كّل مشاركة تقدمي / 
  مصحوبة من جماالت الفحصجمال أّي مضمون الوظيفة: بناء خّطة عمل عالجّية فرديّة لتلميذ مستصعب يف ،

 :بتغذية راجعة، وتتضّمن ما يلي
o كيفّية إجراء الفحص 
o لتلميذ مستصعب. حتليل نتائج الفحص 
o .شرح الصعوبات اليت يعاين منها التلميذ 
o .معرفة نقاط الضعف بالعودة إىل املاّدة النظريّة يف الفحص واألحباث العلمّية يف املوضوع 
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o .بناء خّطة عمل لتخّطي/عالج املشكلة 
o .مراحل تنفيذ اخلّطة املقرتحة على التلميذ املستصعب 
o إجراء الفحص بعد اخلّطة العالجّية. 
o .حتليل النتائج واالستنتاجات 

 أو
 .ملّف بورتفوليو حيتوي على مناذج وتوثيقات عينّية متاشًيا مع لقاءات الدورة وتطبيًقا لورشاهتا

 
  الوظيفة حبسب معايري الكتابة العلمّية، ووفق أنظمة التطّور املهيّن للمعّلمني.تقّدم 
  األخري. انتهاء اللقاءمن موعد تقدمي الوظيفة: خالل أسبوعني  

 للغة المعياريّة فقط!بالغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس جيب أن تكون  :تنويه

 

 مضامين المساق:
 

رقم 
 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

نهاية  بداية اللقاء محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
 بمجمل اللقاء

1.  
 

القراءة بناءً على فحص القراءة والكتابة عرض أسس ومبادئ تعليم 
متاشًيا مع النظرية الصوتية الفونولوجية يف القراءة  ،للصف األّول

 .5-1واستعراض مهّمات رقم 
وللصف الثاين: تنفيذ مهّمات املرحلة األوىل من فحص القراءة للصف 

  .الثاين

--- 
 

--- 

3 
 ساعات

2.  
 

القراءة األساسّية متاشيًّا مع تطبيقات من احلقل تتعّلق مبهارات 
األول والثاين. وبناء خطّة  مهّمات القراءة يف فحص القراءة للصفني

 عمل عالجّية يف أعقاب هذه التطبيقات.
 

--- --- 
3 

 ساعات

3.  
 

تطوير جمال: االستماع حبسب حتصيالت املنهج وفحص القراءة 
االستماع، وعالقته بالقراءة  بالتشديد على اللغة املعياريّة.والكتابة 

 واكتساب مهارات الفهم. 

 جمال االستماع.تعّلمّية يف تطوير  -مّيةختطيط سريورات تعلي
 

تدريبات يف جمال االستماع بدًءا بالوعي الصويت، الكتساب احلرف، 

--- --- 

3 
 ساعات
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رقم 
 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 بداية اللقاء محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
نهاية 
 بمجمل اللقاء

 فالكلمة، مّث الفهم يف مستوى الصورة/ اجلملة، ونّص قصري.
أداءات التلميذ يف جمال الكتابة/ اإلمالء عرض أنواع اإلمالء  تطوير   4

لإلمالء  كما يتطّرق إليه املنهج واقرتاح حلول ورقّية وحموسبة
 الصحيح(.

 
 تعّلمّية يف تطوير اإلمالء. -ختطيط سريورات تعليمّية

  

3 
 ساعات

 مكتبة الفانوس  .5
 القصص املصّورة.، عرض إحدى القراءة من أجل املتعة :القسم األّول
: قراءة معّمقة الكتب والتداول حول مضامينها املعرفّية القسم الثاين

 واملهارات التعّلمّية واحلياتّية واالجتماعّية اليت حتملها
إحضار مناذج من األنشطة  -للقاء القادم عرضمهّمة  القسم الثالث:

 والفّعالّيات اليت نّفذت يف أعقاب قراءة القصص.

--- --- 

3 
 ساعات

6.  
 

 مكتبة الفانوس 
قضايا من احلقل، حلقة عرض ونقاش للمهّمة التطبيقّية  القسم األّول:

 تلّقيو السابقة. كّل معّلمة تعرض مهّمة قامت بتنفيذها يف الصّف، 
 من قبل الزميالت. مردود

شراكة األهل يف  -املشروع كربنامج تنموي جمتمعيّ : القسم الثاين 
 وتطبيقه.تنفيذ املشروع 

إحضار توثيقات لزوايا  -للقاء القادم عرضمهّمة القسم الثالث: 
 .صفّية وملّفات مطالعة

--- --- 

3 
 ساعات

وصف مهّمات فهم  -فهم املقروءيف  فحص القراءة والكتابةمهّمات   .7
كلوز، مالءمة رمسات جلمل، إجابة مهّمات الصّف األّول:  املقروء )

 ، نين ّمات أسئلة مفتوحة لنّص قصصّي قصري، مهعن سؤالني جلملت َ
 (فهم املقروء لنّص إخبارّي، فهم املقروء لنّص قصصيّ الصف الثاين: 

 مقرتحة لتعزيز مهارات الفهم.عرض مناذج من إسرتاتيجّيات 

--- --- 

3 
 ساعات

8.  
 

ماذا نقصد مبصطلح جمال التطّور املخّمن وكيف ندجمه يف منظومة 
 التعّلم عن بُعد؟

كيفّية تدريس اللغة العربّية وفق التعليم التفاضلّي ومراعاة الفروق 
 .وفق جمال التطّور املخّمن الفرديّة

 التكلم.جمال يف تطوير أداءات التلميذ 
 عرض طرائق لتحفيز التكلم بلغة معيارية صحيحة.

--- --- 

3 
 ساعات
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رقم 
 اللقاء

  التوقيت مضمون اللقاء موعد اللقاء

 بداية اللقاء محاضرة وورشة عمل يوم/ تاريخ
نهاية 
 بمجمل اللقاء

 استعراض التحصيالت املطلوبة يف جمال التكّلم حبسب املنهج.
 التعبرييف  فحص القراءة والكتابةالتقومي التكوييّن من خالل مهّمات   .9

عرض أساليب تدريس وإكساب آلّيات لتطوير التعبري  الكتايّب.

 الكتايّب.
 .ّي والتعبري الكتايبّ و بناء أنشطة مقرتحة لتنمية التعبري الشف

 

--- --- 

3 
 ساعات

 التعليم الشمويّل.املعرفة اللغويّة كجزء ال يتجّزأ من   .10
أساسّي  ليس كموضوعو تعليم املعرفة اللغويّة من خالل النص، 

 باالعتماد على متطّلبات املنهج وتوصياته.
  

--- --- 
3 

 ساعات

 
 قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونيّة:

 لةصيغة معدّ  -حقيبة فحص القراءة والكتابة للصّف األّول •

 للصّف الثانيحقيبة فحص القراءة والكتابة  •

 منظومة البّث القطريّة -دروس مسّجلة للمرحلة االبتدائيّة •

https://docs.google.com/document/d/1_YnjqJ6lB5g7WI85a0ngD1MTI2HXCv6nU

c/edit-Ds93y0wA 

https://bit.ly/2JsjmLp 
 
http://arabic-lessons.glideapp.io/ 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1_YnjqJ6lB5g7WI85a0ngD1MTI2HXCv6nUDs93y0wA-c/edit
https://docs.google.com/document/d/1_YnjqJ6lB5g7WI85a0ngD1MTI2HXCv6nUDs93y0wA-c/edit
https://bit.ly/2JsjmLp
http://arabic-lessons.glideapp.io/
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 وسنكتب المطالعة للصفين األّول والثاني من مكتبة الفا  •

ثقافة، للمرحلة االبتدائيّة، وزارة التربية والتعليم، القدس، منهج تعليمّي: التربية اللغويّة العربيّة: لغة، أدب،  •
2009. 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/files/Minhaj_arabic_7_9_febr
uary_2014.pdf?attredirects=0&d=1 

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

 

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

 وحدات ومهام -تنّور قرائّي إلكترونيّ  •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm 

 

 ضوابط التشكيل في المواّد التعليميّة في الصفوف االبتدائيّة •
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/TochnitChada

sha 

 

 הוראה לעובדי לימודים תכניות תיק 
-per-subjects-of-List-school-school/Pages/Primary-http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary

arab.aspx-grade 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/TochnitChadasha
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/TochnitChadasha
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

