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أهداف الدورة:
حّت السادسة.
 .1تعزيز املعرفة والتجربة بطرائق التخطيط والتدريس والتقومي يف الصفوف الثالثة ّ
التعليمي ،وأهداف الوزارة،
الشفوي ابللغة العربيّة ،حسب املنهج
ائي ،والكتايب و
ّ
 .2حتسني مهارات قدرات ّ
ّ
التنور القر ّ
ومعايري االمتحاانت العامليّة.
 .3إيعاب استخدام مهارات واسرتاتيجيّات التفكري يف سريورة التدريس ،التعلّم والتقييم
 .4اكتساب جتارب يف استخدام موارد تعليميّة متاحة :حقيبة املناهج للمعلّم ،وحدات تعليميّة رقميّة...

مبىن الدورة :دمج بني مو ّاد نظريّة -أكادمييّة وأخرى تطبيقيّة-عمليّة ،وبني حماضرة وورشة عمل تعلّميّة ،إضافة إىل إجراء
فردي)
حصة (داخل
ّ
بعض التطبيقات داخل غرف التدريس من خالل توثيق ّ
الصف أو يف جمموعات صغرية أو بشكل ّ
وتصويرها وإعادة مشاهدتا مع املعلّمني إلجراء حوارات تربويّة حوهلا للتعلّم ومتابعة العمل ،ودراسة حاالت عينيّة أخرى

من احلقل (.(Study cases

فعالة.
حضور واشرتاك :وفق أنظمة االستكمال املتّبعة ،مشاركة ّ
كل مشاركة تقدمي وظيفة فرديّة يف هناية الدورة.
ّ
املهمة النهائيّةّ :
يتوجب على ّ

مضمون الوظيفة:

متنوعة ،برؤية
• اختيار موضوع واحد متّ تناوله يف لقاءات االستكمال ،و ّ
التوسع يف مضامينه ،ضمن حيّزات تعلّميّة ّ
العلمي ،مصحوبة بتغذية راجعة.
معًن وزايدة التحصيل
التعلّم ذي ى
ّ

• حجم الوظيفة  6-5صفحات.

املهين للمعلّمني.
• تق ّدم الوظيفة حبسب معايري الكتابة العلميّة ،ووفق أنظمة ّ
التطور ّ
• موعد تقدمي الوظيفة :خالل أسبوعني من انتهاء اللقاء األخري.

تنويه :لغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس جيب أن تكون ابللغة املعياريّة فقط!
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مضامي املساق:1
رقم

اللقاء
.1

موعد اللقاء

مضمون اللقاء

التوقيت

يوم /اتريخ

حماضرة وورشة عمل

بداية اللقاء هناية اللقاء

الفصلي للرتبية اللغويّة
السنوي/
التخطيط
ّ
ّ

---

مبجمل

---

الفصلي ابالعتماد على
السنوي/
 كيفيّة بناء التخطيطّ
ّ

3
ساعات

حتصيالت املنهج ومراعاة دمج أداءات املتعلّم.

سنوي).
(أسبوعي،
زمين
فصليّ ،
ّ
شهريّ ،
ّ
 -بناء جدول ّ

الفصلي.
السنوي/
 طرائق ملتابعة تنفيذ وتطبيق التخطيطّ
ّ
.2

2

موارد املواقع الوزاريّة
ملف
 -مكاشفة واستخدام موارد املواقع الوزاريّة (موقع ّ

---

--3
ساعات

االبتدائي
املناهج /موقع ّبوابة املعلّم وموقع التعليم
ّ
واملنطار.)...

 توظيف هذه املوارد ضمن خطّة العمل السنويّة..3

طالقة القراءة (دقّة ،سرعة)

---

---

• كيفيّة تعليم القراءة الدقيقة ،القراءة السريعة

3
ساعات

األوتوماتيكيّة.

• مكاشفة وتدريبات على أنواع القراءة
• تسجيل ومتابعة أداءات يف القراءة من احلقل.
.4

طالقة القراءة (دقّة ،سرعة) :متابعة
• صعوابت يف القراءة
• مناذج من احلقل لقراءة تالميذ مستصعبني.
تدخل ملعاجلة صعوابت يف القراءة.
• بناء خطّة ّ

.5

---

--3
ساعات

حت السادسة
اإلمالء يف الصفوف الثالثة ّ

• طرائق تعليم أنواع اإلمالء :املنقول ،املنظور ،وغري
االختباري.
املنظور و
ّ

العملي يف أعقاب تقييم األداء يف كتابة
• االنعكاس
ّ
محاضر اللقاءات االلتزام بصورة تا ّمة بمضامين اللقاءات كما هي واردة هنا.
 1يتوجّب على موجّه/
ِ
 2في ك ّل لقاء يت ّم االستعانة بالمواقع الوزاريّة لعرض موادّ ذات صلة بموضوع اللقاء وتوظيفها.

3

3
ساعات

رقم

اللقاء

موعد اللقاء

مضمون اللقاء

التوقيت

يوم /اتريخ

حماضرة وورشة عمل

بداية اللقاء هناية اللقاء

مبجمل

اإلمالء.
• عرض أساليب تدريس وإكساب آليّات لدعم اإلمالء
وجعله حم ّفىزا للنجاح.

تدخل.
• معاجلة صعوابت عينيّة من احلقل وبناء خطط ّ
.6

املطالعة :القراءة من أجل املتعة

---

---

• املكتبة الص ّفيّة كعامل على تشجيع القراءة.
•

الكتب والتداول حول مضامينها.

3
ساعات

قصة ،كرافعة يف تطوير لغة
• احلوار يف أعقاب سرد ّ
التفكري

وفعاليّات من شأهنا ترسيخ عادة القراءة
• إعداد أنشطة ّ
الذاتيّة وترغيب التالميذ هبا.

.7

املطالعة :القراءة من أجل املتعة

---

---

• املكتبة الص ّفيّة كعامل على تشجيع القراءة.
•

الكتب والتداول حول مضامينها.

3
ساعات

قصة ،كرافعة يف تطوير لغة
• احلوار يف أعقاب سرد ّ
التفكري.

وفعاليّات من شأهنا ترسيخ عادة القراءة
• إعداد أنشطة ّ
الذاتيّة وترغيب التالميذ هبا.

.8

دمج إسرتاتيجيّات التفكري يف التعلّم :حتديد إسرتاتيجيّتي
حبسب اختيار احملاضر.
• إسرتاتيجيّات لفهم نصوص ورقيّة ورقميّة مسموعة
ومقروءة منطوقة ومكتوبة.
• معايري اختيار النصوص ومالءمتها للفئة العمرية-
مقروئية النص .كيفية بناء وكتابة أسئلة يف األبعاد
املختلفة.
• كيفية بناء وكتابة أسئلة يف األبعاد املختلفة إىل جانب
إعداد مئشار التقييم.
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---

---

3
ساعات

رقم

اللقاء

.9

موعد اللقاء

مضمون اللقاء

التوقيت

يوم /اتريخ

حماضرة وورشة عمل

بداية اللقاء هناية اللقاء

ملف املناهج/
• مكاشفة واستخدام موارد املواقع الوزاريّة (موقع ّ
تدائي واملنطار.)...
موقع ّبوابة املعلّم وموقع التعليم االب ّ

دمج إسرتاتيجيّات التفكري يف التعلّم :حتديد إسرتاتيجيّتي
حبسب اختيار احملاضر.

---

مبجمل

---

• إسرتاتيجيّات لفهم نصوص ورقيّة ورقميّة مسموعة
ومقروءة منطوقة ومكتوبة.
• معايري اختيار النصوص ومالءمتها للفئة العمرية-

3
ساعات

مقروئية النص .كيفية بناء وكتابة أسئلة يف األبعاد
املختلفة.
• كيفية بناء وكتابة أسئلة يف األبعاد املختلفة إىل جانب
إعداد مئشار التقييم.
ملف
• مكاشفة واستخدام موارد املواقع الوزاريّة (موقع ّ
االبتدائي
املناهج /موقع ّبوابة املعلّم وموقع التعليم
ّ
واملنطار.)...
.10

الكتاب الصحيح)
تدريبات على تطوير سريورة الكتابة (التعبري
ّ
• تطوير جمال الكتابة :ختطيط سريورات تعليميّة -تعلّميّة
يف تطوير الكتابة.
•

وفعاليّات تعكس تق ّدم
عرض مناذج من التعبري ّ

سريورات مهارة الكتابة ومراعاة التفاوت.

الكتايب.
• تقييم الزمالء للتعبري
ّ

5

---

---

3
ساعات

:قائمة املصادر
.2010  القدس، وزارة الرتبية والتعليم،• برانمج تعليمي لتطبيق أهداف الرتبية اللغويّة يف الصفوف الثالثة والرابعة
.2012  القدس، وزارة الرتبية والتعليم،• برانمج تعليمي لتطبيق أهداف الرتبية اللغويّة يف الصفوف اخلامسة والسادسة
.2009 ، القدس، وزارة الرتبية والتعليم، للمرحلة االبتدائيّة، ثقافة، أدب، لغة: الرتبية اللغويّة العربيّة:تعليمي
• منهج
ّ

:روابط إلكرتونيّة لالستعانة

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

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

:املهين
ّ /• موقع ّبوابّة (بوراتل) عاملي سلك التعليم
ّ التطور
https://poh.education.gov.il//PituachMiktzoi/Pages/HomePage.aspx

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

:)االبتدائي
أداءات املتعلّم (قسم أ للتعليم-"• موقع "تعلّم ذو معًن
ّ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm

:االبتدائي ابللغة العربيّة
• موقع قسم أ للتعليم
ّ

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

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

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

:• وثيقة إسرتاتيجيّات التفكري العالية
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-gradearab.aspx
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