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 الدورة معّدة للمرّكزين الذين لم يلتحقوا سابقًا بدورة مرّكزي التربية اللغويّة. 1



    : أهداف الدورة

الوجاهّي   ختطيط أجنع لسريورة التعليمعّلمي الرتبية اللغويّة، هبدف ومهاراته التوجيهّية ل  2ة الرّكز وظيفتطوير   .1

 وسريورة التعّلم عن بُعد.  

 . كمعّلم داعم وملهم متابع موثِّّق ومقّيم لتحسني تعليم دروس اللغة العربّية  لمرّكزتعزيز صفات القائد اجلّيد ل  .2

 . ومنظومة التعّلم عن بُعد القطريّة  التعامل مع التعليم يف حاالت الطوارئ .3

تطبيقّية للمعرفة والهارات والقيم بنظرة مشولّية ويف سياق التعّلم عن بُعد  بّث روح البادرة إلنشاء سريورات   .4

 . ساب الهارات األساسّية يف اللغة، تراعي وتلّّب احتياجات التالميذ الختلفة وإك لتعزيز التنّور القرائّي الرقميّ 

حّيزات تعّلمّية متنّوعة، والرتكيز  ودمج   وإعداد مرّكبات تقييم بديلة يف جمال اكتساب اللغة تعّمق يف استخدام  .5

 . تالّيةجيعلى البيئة الد

، إضافة  وجاهّية وعن بُعد  وبني حماضرة وورشة عمل تعّلمّية عملّية-تطبيقّيةو  دمج بني مواد نظريّةمبىن الدورة:   

إىل إجراء بعض التطبيقات داخل الدرسة من خالل توثيق لقاءات مع طاقم اللغة العربّية ومشاهدات دروس  

)داخل الصّف أو يف جمموعات صغرية أو بشكل فردّي( إلجراء حوارات تربويّة حوهلا للتعّلم ومتابعة العمل،  

 . Study cases))ودراسة حاالت عينّية أخرى من احلقل  

 وفق أنظمة االستكمال الّتبعة، مشاركة فّعالة.  : اشرتاكحضور و 

 يف هناية الدورة. وظيفة فرديّةتقدمي  يتوّجب على كّل مشارك : املهّمة النهائّية

ابلرتكيز على  موضوع واحد مّت تناوله يف لقاءات االستكمال، والتوّسع يف مضامينه،   :  اختيار مضمون الوظيفة

 .  أداءات املتعّلم السّتة ضمن حّيزات تعّلمّية متنّوعة، برؤية التعّلم ذي معىنى

 صفحات.  5-4حجم الوظيفة  •

 تقّدم الوظيفة حبسب معايري الكتابة العلمّية، ووفق أنظمة التطّور الهيّن للمعّلمني.   •

 
 لمراجع واالرتباطات اإللكترونيّةاانظر: الرابط األّول في قائمة  2



 موعد تقدمي الوظيفة: خالل أسبوع من انتهاء اللقاء األخري.  •

 يف الدورة االلتزام ابلقوانني واألنظمة الّتبعة، وكذلك تنفيذ الهاّم وتطبيقها يف الصفوف حبسب الطلوب.  نيعلى الشارك

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

 . وردت الصياغة بصيغة الذّكر وهي موّجهة للمؤّنث والذّكر على حّد سواءمالحظة: 

   مضامني الدورة: 

 لقاء 
 موعد اللقاء 

 يوم/ اتريخ 

 مضمون اللقاء 

 حماضرة وورشة عمل

بداية  
 اللقاء 

هناية  
 اللقاء 

 مبجمل

 

1.  

 3مرّكز الرتبية اللغويّة    تعريف وظيفة" 
رّكز اللغة العربّية يف الرحلة االبتدائّية.  الاستعراض ملف  •

 .حمتوايت ومضامني اللفّ ، خصائص الوظيفة 
 داغوغّية والتعليمّية والقياديّة اإلداريّة والبيتوسيع العرفة  •
التطّور الهين للطاقم وخطّة العمل   ،اإلداريّ انب تنظيم اجل  •

. السنويّة،     برؤية التعّلم ذي معًنى
 

--- --- 

 

3 

 ساعات

2.  

 " جاهزيّة الطاقم للتعامل مع التعّلم عن بعد يف حاالت الطوارئ" 

متاشيىا مع أهداف  عن بُعد تعّلم   -ختطيط سريورات تعليم •
 . النهجإجناز حتصيالت من أجل   الوزارة والدرسة 

بناء ورشات عمل ومهّمات إلرساهلا للتالميذ يف حاالت   •
 الطوارئ 

 

--- --- 

 

3 

 ساعات

3.  
 " جاهزيّة الطاقم للتعامل مع التعّلم عن بعد يف حاالت الطوارئ" 

  استخدام منظومة البّث القطريّة: التعّلم من الدروس السّجلة •
--- --- 

 

3 

 
 لمراجع واالرتباطات اإللكترونيّةقائمة اانظر: الرابط األّول في قائمة  3



 واقرتاح حتسينات ترفع من جودة الدروس. 
جتربة التعّلم عن بُعد من خالل تسجيل دروس افرتاضّية  ممارسة   •

 للتداول حول جودهتا واستخالص العرب منها. 

 

 ساعات

4.  

 

 

 إدارة ملّفات التالميذ الفرديّة، ومتابعة أدائهم وحتصيلهم

العمل مع معّلمي الرتبية اللغويّة ابلرتكيز على موضوع التعبري    •
 الكتايّب. 

الكتابة اإلبداعّية  تعّلمّية يف تطوير   -ختطيط سريورات تعليمّية 
 . لدى التالميذ 

--- --- 

 

3 

 ساعات

5.  

 دور املرّكز يف تطوير جماالت اللغة   

العمل مع معّلمي الرتبية اللغويّة ابلرتكيز على موضوع التعبري    •
 الكتايّب. 

الكتابة اإلبداعّية لدى  تعّلمّية يف تطوير  -ختطيط سريورات تعليمّية 
 . التالميذ 

--- --- 

 

3 

 ساعات

6.  

 املرّكز داخل املدرسة  

تواصل الرّكز مع اجلهات السؤولة داخل الدرسة لتحقيق   •
 أهداف خطّته. 

لدفع عمل الرّكز   سرتاتيجّيات وآليّات عمل ورشة عمل حول إ  •
 داخل الدرسة. 

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

7.  

 

 

ضمن الرتبية   التنّور القرائّي اإللكرتوينّ دور املرّكز يف تطبيق جمال   
   اللغويّة 

ت حموسبة ومناذج    مكاشفة ابلكتب الرقمّية واستعراض وحدا •
   .يف جمال التنّور القرائّي اإللكرتونّ   تنفيذيّة وتقييمّية

دور مرّكز الرتبية اللغويّة يف  تداول وحدات ومهام تقيميّية يف   •

--- --- 

 

3 

 ساعات



جمال التنّور القرائّي اإللكرتوّن داخل الدرسة، لتطوير أداءات  
. وبناء مردود   التعّلم حبسب معايري ومبادئ  التعّلم ذي معًنى

تفصيل نقاط قّوة ونقاط  ة مع حول إحدى الوحدات الرقميّ 
 حباجة إىل حتسني. 

8.  

ضمن الرتبية   التنّور القرائّي اإللكرتوينّ دور املرّكز يف تطبيق جمال  
   اللغويّة 

ت حموسبة ومناذج    مكاشفة ابلكتب الرقمّية واستعراض وحدا •
   .يف جمال التنّور القرائّي اإللكرتونّ   تنفيذيّة وتقييمّية

يمّية يف  يدور مرّكز الرتبية اللغويّة يف  تداول وحدات ومهام تق  •
جمال التنّور القرائّي اإللكرتوّن داخل الدرسة، لتطوير أداءات  
. وبناء مردود   التعّلم حبسب معايري ومبادئ  التعّلم ذي معًنى

تفصيل نقاط قّوة ونقاط  حول إحدى الوحدات الرقمية مع 
 حباجة إىل حتسني. 

--- --- 

 

3 

 

 ساعات

9.  

 املرّكز كمبادر ومنّفذ للمعابر للمرحلة اإلعداية  
الرتكيز على الفرد؛ قدراته، احتياجاته، أساليب تعّلمه   •

 وحتصيالته )وفق أداءات التعّلم(. 
بناء مبادئ عمل واضحة وشاملة لتابعة أداءات التلميذ/   •

 --- --- التعّلم يف مراحل االنتقال الختلفة.       

 

 

 

3 

 ساعات

 

10.  

 دور املرّكز يف عملّية التقومي   

 يف طرح بدائل يف التقومي الرّكز كمبادر ا •
--- --- 

3 

 ساعات

 

 



 اإللكرتونّية: قائمة املراجع واالرتباطات  

 : يف املرحلة االبتدائّية   الرتبية اللغويّة وظيفة مرّكز  ملفّ  •

-8958-4D82-E3E6-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79

6D72B/214192/052107.pdf2A815DE 

، وزارة الرتبية والتعليم، القدس،  الرتبية اللغويّة العربّية: لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائّية : منهج تعليميّ  •

2009. 

 لتعليم االبتدائّي ابللغة العربّية: أ ل  موقع قسم •

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

 : موقع املنطار  •

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

 من الصّف األّول حّّت السادس:   دروس مسّجلة من برانمج منظومة البّث الُقطريّة •

.com/document/d/1_YnjqJ6lB5g7WI85a0ngD1MTI2HXhttps://docs.google

c/edit-Cv6nUDs93y0wA 

https://bit.ly/2JsjmLp 

 

http://arabic-lessons.glideapp.io/ 

 

 פורטל עובדי הוראה -מאגר הקלטות •

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ 
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https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/

