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01/07/2019 
 حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة

 حضرة معّلم/ة الّلغة العربّية احملرتم/ة
 حتّية طّيبة، وبعد

 
 . 20/9201، للسنة الّدراسّية  1، رقم  للمرحلة الثانويّة  الّلغة العربّية  تفتيشمنشور   املوضوع:

مع عرض الطرائق البديلة واإلمكانّيات املتاحة، أنمل يتضّمن املنشور اخلطوط العريضة املقرتَحة للتعليم والتقومي،    
، والعمل وأن تتّم دراسته ضمن ساعات التهيئة لبدء السنة الدراسّية لطاقم الّلغة العربّيةأن تقرأوا املنشور بتمّعن 

 ملزِم لكّل املعّلمني.ور على تنفيذه، عْلًما أّن الوارد يف املنش

على غرار املوجود يف الصورة يف الرابط  أن يطبع املاّدة املرفقة على عارضة كبرية،نطلب من كّل مدير/ة مدرسة    
تتضّمن املاّدة املرفقة رؤاي تعليم الّلغة العربّية  ،املرفق، ووضعها يف مدخل املدرسة، يف املمرّات، يف الصفوف

  .| انقر هنا  –الرابط  |  وإسرتاتيجّيات التعّلم اليت نصبو إىل حتقيقها هذه السنة

 هذه السنة إىل خلِق تواصٍل مباشر بني احلقل والتفتيش، وذلك عن طريق تعزيز هندف رؤاي تعليم الّلغة العربّية: 
حتقيق رؤاي تعليم الّلغة أصحاب الوظائف يف املدرسة؛ مرّكز الرتبية الّلغويّة العربّية ومعّلمي املوضوع، ذلك أّن  دور

العربّية، يعتمد أّوًًل وقبل كّل شيء على مهنّية املعّلم/ة الذي نصبو أن يكون معيارًا للجودة من خالل أدائه ومتّهنه 
تنمية تلميٍذ متنّوٍر قرائيًّا، من أجل  ى املهارات املطلوبة يف القرن احلادي والعشرينوتقّبله للجديد وانفتاحه وانكشافه عل

من املهارات األساسّية يف فهم املقروء ابستطاعته مواكبة كّل التجديدات والتغرّيات املتعاقبة يف العاَلم، وذلك بتمّكِنه 
 بطرائق تعليم خمتلفة،غنّية من جماالت معرفة متعّددة،  ثروة لغويّةوال يتسىن ذلك إاّل ابكتساب التلميذ  والتعبري،
التكرار واإليداع من جهة، والتفكري واإلبداع من  بذلك على معتمدين إلسرتاتيجّيات تفكرٍي عليا،واكتسابه 
تعليمه أساسّيات البحث العلمّي، وتدريبه على اًلستقاللّية يف التعّلم، من رايض األطفال وحّّت الّصّف ل جهٍة اثنية،

ما زال التعّلم ذو معىن، والتعّلم املتعّمق اهلادف، واستقاللّية املتعّلم، والرتبية للقيمم، أساس طروحاتنا الثاين عشر، وعليه، 
 .  الرتبويّة
    
 
 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85?authuser=0
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 : 2020-9201  جمنا التنفيذّي العاّم هلذا العام الدراسيّ نضع نصب أعينكم بران

 التعليم:  .1

  التنّور القرائّي والتخطيط السنويّ  1.1

وليس  ،ومهارات بناًء على تعليم وتعّلم إسرتاتيجّيات تفكري عليانبين خطّتنا التعليمّية السنويّة 
سرتاتيجّية تفكري إفنخّصص لكّل فرتة زمنّية  بناًء على التقسيم يف الكتب، أو بناًء على املضامني،

... ونرّكز على ، أو مهارة مثل استخراج الفكرة املركزيّة، التلخيصمثل التصنيف، املقارنة، الدمج
)فهم،  الّلغة العربّية لذا تشمل حّصة ،نني ابلنصوص املوجودة بني أيديناإكساهبا للتالميذ مستعي

، وقواعد( قراءة نّص معنّي حسب اختيار املعّلم/ة أو التالميذ من الكتاب التدريسّي أو من تعبري
غريه، والتداول يف الفكرة املركزيّة اليت يطرحها، وتعليم مهارة واحدة من مهارات القراءة 

 من وإسرتاتيجّيات التفكري مبستوايهتا املختلفة، وننصح بتعليم املهارة ذاهتا على مدار أسبوعنْي 
أي نُعلِّم  "ميتا تعليم"،يسّمى نصوص خمتلفة؛ أدبّية ووظيفّية حّّت يتمّكن منها التلميذ، ونقوم مبا 

فال نعّلم التلميذ عن املهارة اليت سيكتسبها خالل األسبوعنْي، وأمهّّية اكتساهبا، وكيفّية استعماهلا، 
، بل بشكٍل ِحَريفّ، رف ما يُعيننا النّص املختار على تعليمه خمتارين من النحو والصّ  بشكٍل َحْريفٍّ

وتطبيقه، خمتارين من أسئلة فهم املقروء ما يساعدان على تعليم املهارة املرادة، واضعني نصب أعيننا 
تطبيق رؤاي املنهج يف تعليم الّلغة العربّية وآداهبا، آخذين بعني اًلعتبار أّن كّل عملّية التقومي، 

معرفة املضامني فقط، إّّنا فحص مدى الفهم والتطبيق للمهارات  وابلتدريج، ًل ولن تعتمد فحص
األساسّية، ومدى تذّوق التالميذ للنصوص معّّبين عن رأيهم، مشّككني، ابحثني، ُمثبتني، 

 داحضني، مناقشني...
دى التنفيذ والتقّدم يف التخطيط السنوّي املقرتح من التفتيش ملزِم، وعليه سنواكب م

 سرتاتيجّيات.تعليم اإل
 |للتخطيط السنوّي لتدريس الّلغة العربّية واألدبرابط  |  التخطيط موجود على الرابط التايل:

   التعليم األفقّي: 1.2
أسبوعّي  تقسيمٍ دون ز للوحدات واملهارات، عملّية تعليم الّلغة العربّية، بشكٍل مركّ  نتابع بشمولّيةِ 

بني دروس خاّصة للفهم، وأخرى للتعبري، واثلثة للقواعد، بل نعّلم وحدات متكاملة حّّت ننتهي 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A?authuser=0
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هارات اّليت عّلمناها، شرط أن خنّطط لذلك من بداية السنة، ونتأّكد من متّكن التالميذ من امل منها،
 َخر.فال نقّلل من كّم الدروس املعطاة ملهارة أو جملال معنّي على حساب اآل

 املطالعة:
 على الفهم والتعبري،  مكساب التالميذ ثروة لغويّة غنّية تعينهوذلك إل   ّية الكّبىنويل املطالعة األمهّ   إنّنا

املطالعة نكشف التلميذ على أكّب كّم من الثروة فب ،كريهم، خياهلم، معرفتهم وإبداعهمتف وحتفيز
التعليم من وعليه نطلب منكم ، واملوضوعات والظواهر الّلغويّة واملفردات والتعبري واملصطلحات

املطالعة على قراءة النصوص األدبّية فحسب، إّّنا قراءة أنواع  فال تقتصر ،خالل املطالعة
ال نسعى إلهناء مواّد عينّية ال يف الّلغة وال يف ، فنحن  نصوص خمتلفة، ومن جماالت معرفّية خمتلفة

متّكنهم من معاجلة أّي نّص يواجههم بقدراهتم  نسعى إلكساب التالميذ مهارات، إّّنا األدب
هو إكساب التالميذ مهارات فهم املقروء  معّلم الّلغة العربّية وآداهبا األساسيّ ألّن هدف الذاتّية، 

والتعبريين الشفوّي والكتاّب لنصوص وظيفّية وأدبّية على حدٍّ سواء، وليس إكسابه معرفة مواّد معّينة 
-5أّول لذا ميكننا أن نفتتح ومضامني فحسب، بل وكيفّية توظيفها واستعماهلا يف حياته اليومّية، 

بقراءة نّص صغري، خّب، إعالن، أبيات شعر، اًلستماع ألغنية ابلّلغة  دقائق من كّل حّصة/درس 7
متطّرقني إىل مالحظات أسلوبّية، لغويّة، حنويّة،  الفصيحة، مقطع من رواية أو من مسرحّية...

وإىل اجلممل املركزيّة الدالّة، وإىل كيفّية التلخيص، ويكون الواجب البييّت  إىل البالغة واجملاز، صرفّية،
َتسب املشاركة ، الّصفّ  تناقمش يف وإحضار مواّد جديدة ِمن ِقبمل الطاّلب،متابعة القراءة،  وحتح

 ضمن العالمة الشهريّة والفصلّية.
  

 التعبريان الشفوّي والكتايّب:
عبري الشفوّي )اخلطابة، املناظرة، احلجاج، املناقشات، احلواراّيت...(، على نفس النهج، يتّم تعليم الت

ة الّلغويّة لميذ من مهارات ومواّد يف الرتبيوالكتاّب، فالتعبري هو احملّصلة النهائّية لكّل ما يكتسبه الت
العربّية من لغة، حنو، صرف، إمالء، عالمات ترقيم، بالغة...فالتعبري هو انعكاٌس تطبيقّي، وعلى 

علينا أن نعّلم كيفّية الكتابة والتعبري نتائجه يرتّتب تقييمنا لكّل ما عّلمناه وأكسبناه للتالميذ، لذا، 
، ختطيط ومنهجة طرائق تعليمنا وقد أُعدَّت كتب مالئمة تعيننا علىبشكل مدروس وممنَهج، 

أمهّّية تعليم التالميذ التقومي الذايّت لكتاابهتم، والتقومي الغريّي من زميل، وقبول املالحظات منتبهني إىل  
 . مشروع الكتابة احملوسبّية، ومالحظات املعّلم/ة ليطّور أدواته، على غرار املعمول به يف  الصفّ 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8?authuser=0
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 :  التعليم والتقومي الرقميّ  1.3
نرجو اًلهتمام  نحرِسل تباًعا إىل املدارس وحدات حموسبة للصفوف التاسعة والعاشرة،س   •

َتَسب بقيمة  بتنفيذها، وإبالغنا عن أيّة عوائق أو مشاكل تنفيذيّة. % من التقومي 10)حتح
 -بيزا/ إي بيزا-شاركة يف اًلمتحاانت العاملّية نواظب على املمنذ سنوات ذلك أنّنا  الداخلّي(،
ّية مواكبة كّل املستجّدات املطلوبة عامليًّا من اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين،  وذلك ألمهّ 

فاقًا جديدة يف ماهّية التنّور القرائّي، وأمهّّيته يف بناء ه التجربة كّل مّرة يفتح أمامنا آوخوضنا هلذ 
إنساٍن قادٍر على التكّيف مع متطّلبات احلياة؛ وحنن إذ ًل نعّد هلذه اًلمتحاانت كوهنا ًل تفحص 
تطبيق املنهج الدراسّي، نتوّخى من املعّلم أن يكون متنّوًرا قرائيًّا وقادرًا على إكساب التالميذ 

لوبة للتعامل مع النصوص املختلفة، قراءهتا، فهمها، معاجلتها، مقارنتها، تصنيفها، املهارات املط
، ًلخّتاذ موقف والتعبري عنه، للتشكيك واإلثبات، للمفاضلة،  ودجمها ًلستنتاج واستخالص العّبم

نّوعه تعينه وللمشاركة يف كّل ما يدور عامليًّا، ممّا يتطّلب من التلميذ التحّلي بثقافة عاملّية واسعة ومت
على فهم املشكالت املطروحة، واملصطلحات املتداوملة، عدا عن أمهّّية متّكنه من مهارات احلوسبة  
كالبحث السريع عّب الشبكة، واًلختيار الصحيح للمواّد، والتصنيف والتواصل مع اآلخرين، وكّل 

 :وعليه نطلب منكمهذا حباجة إىل تدريٍب دائم؛  
اًلستكمال، ويف اللقاءات التزامنّية مع التفتيش للمعّلمني وللتالميذ، ويف املشاركة يف دورات  •

 األاّيم الدراسّية.
 تعليم مهارات فهم املقروء بشكل ممنهج. •
انقر  –املهارات رابط|تعليم مهارات احلوسبة املطلوبة من التالميذ يف هذه املرحلة العمريّة •

 .|هنا
مراعاة تثقيف التالميذ مبصطلحات من جماًلت خمتلفة )اقتصاد، فضاء، علوم، اخرتاعات،  •

من الصحف اإللكرتونّية ومن املواقع املختلفة  ورقّية ورقمّية اجتماعّيات...(، وذلك بقراءة موادّ 
 على الشبكة العنكبوتّية.  

قة، تضمن اليت تعينكم على إيصال املواّد املطلوبة بطريقٍة شائ روابط للعديد من املواقع أضفنا لكم    •
  .القيمة املضافة للحوسبة

 :املواّد موجودة يف •
 املنطار"  موقع"-  https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite 
  موقع البيداغوجيا احملوسبة- https://sites.google.com/site/arabic4education/home 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite
https://sites.google.com/site/arabic4education/home
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 الواتس أب التثقيفّي األسبوعيّ  1.4
ملرّكزي  رسلنُ ّية، ، وسنتابعه السنة الدراسّية احلالمن سنتنْي يف برانمج تثقيفّي تربوّي انطلقنا به 

اإلرشاد، ومنهم إىل املرشدين، ومنهم إىل مرّكزي الّلغة العربّية، وإىل املعّلمني والتالميذ، عّب الواتس 
 تُقرأ أب، ماّدة أسبوعّية عن شعرائنا وأدابئنا، وعن كّتاب عرب وعاملّيني، وعن أحداث هاّمة...

، ومضموانً  املواّد من ِقبمل التالميذ واألهل رابط لنشرة | .واملعّلمني ويتّم تداوهلا يف الصّف لُغوايًّ
 |الواتس أب "لغيت... عاَلٌ"

 هج التعليمّي  املعّلم/ ملّف املنملّف  1.5
يُعتّب ملّف املنهج التعليمّي أداة حموسبة هاّمة وذات معىًن لعملّية التعّلم. يعرض امللّف مجيع املناهج 

ميّكن من ختطيط العملّية التعليمّية و ، ، واملواّد املطلوبة، وأوراق عملالتعليمّية يف شّّت املواضيع 
 خالل إنشاء عالقات بني املعرفة، املهارات والقيم. والرتبويّة بنجاعة قصوى من 

 :ما يليتضّمن ملّف املنهج التعليمّي  ي  
 املعرفة املطلوبة وفق املنهج التعليميّ  -
 املهارات املركزيّة يف املوضوع التعليمّي   -
 القيمم املركزيّة يف املواضيع التعليمّية املختلفة -
ع علممى املبممادرة  مممواّد تعليميّممة، وحممدات تعليميّممة، أفالًممما وأدوات تقيمميم، وهممو يشممجّ   امللممفّ   يتضممّمن -

 أدوات عصريّة بروح التعّلم ذي املعىن.أّناط التعّلم من خالل استخدام  واإلبداع والتنويع يف
يهمممدف إىل مالءممممة المممتعّلم    سمممرتاتيجّي قطمممرّي واسمممع النطممماقإامللمممّف جمممزًءا ممممن إجمممراء  همممذا  يشمممّكل   -

 ايت القرن الواحد والعشرين.لتحدّ 
 |  هنا  انقر | (תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה)لالّطالع على ملّف املنهج التعليمّي 

 التقومي:  .2
 االمتحاانت .2.1

تُنّفذ اًلمتحاانت يف كّل املراحل العمريّة  :منشور املدير العاّم اخلاّص ابالمتحاانت .2.1.1
واملوجود  اخلاّص ابًلمتحاانت،وفق التعليمات الواردة يف منشور املدير العاّم للوزارة، 

ب الصفوف احلادية ونوصي هنا بعدم تقّدم طاّل | هنا انقر | على الرابط التايل:
، إذ ألّن األمر أوًًّل غري قانوينّ  عشرة المتحان البجروت، خاّصًة يف موعد الشتاء،

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language-is-a-world/home
http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/arab-to-arab/Pages/High-School-arab-to-arab.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=72
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 يستويف الطالب عدد احلصص/الدروس القانويّن املعّد لكّل وحدة تعليمّيةًل 
، واثنًيا، ومن جتربتنا مع ممن تقّدموا يف السنوات السابقة، كان حتصيلهم متدنّمًيا ألهّنم 

 غري مؤّهلني لالمتحان بعد.
تطوير التفكري، العاطفة والقيم  -( ר"עמ) ومالءمة( شاركةأسئلة "القمم" )قيم، م .2.1.2

 (:פדגוגית  חממהالتعّلم كجانب من تطوير "الدفيئة الرتبويّة" )  يف
 
o   يف سمممريورة  ، واملالءممممة"  ، املشممماركةالقممميم"نتممموّخى ممممنكم العممممل علمممى دممممج  احلممموار

التعّلم ويف الصفوف. وحنن من جانبنا سنواصل طرح مرّكبات يف األسئلة عمن القميم  
همممذا يف  يكمممون  درجمممات، و   10  -7لتكمممون بقيممممةيف امتحممماانت البجمممروت املقبلمممة  

 .مًعا  إطار بنود تتعّرض إىل املعرفة والقيم
o انقر هنا|   سئلة "قمم"ّناذج أل | 

تبققّ   ،  إبداء الرأي، التعقيب والتعليققق علققى موضققوع مطققرو نطلب من املعّلمني تدريب التالميذ علمى     ▪
 ، بلغة سليمة فصيحة معياريّة، شفوايًّ وكتابيًّا.موقف والدفاع عنه واإلقناع به

 ، على الرابط التايل:الوثيقة املتعّلقة ابلدفيئة الرتبويّةميكنكم اًلّطالع على  ▪
 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf 
 

 

 مواّد امتحان البجروت .2.1.3
يف موقع "املنطار" لّلغة  موجودة مواّد الرتكيز لكّل الوحدات اإللزامّية واالختياريّة •

دول تركيز املواّد املطلوبة ًلمتحان البجروت ومواعيد التقدُّم رابط جل| العربّية
 | 2020-9201للبجروت للسنة الدراسّية 

 التعّلمّي، العسر ذوي للطاّلب ابملالَءمات يتعّلق ما لكلّ  ابلنسبة أّما •
 |  انقر هنا | :التايل  الرابط  على تجدونهف  املالَءم  وابالمتحان

املسار املوّسع يف البجروت: حفاظًا على مكانة الّلغة العربّية، لغة األّم ولغة التفكري  .2.1.4
وحدات  5اإلمكانّيات التالية للتوّسع يف مسار للتلميذ العرّب، فتحنا أمام التالميذ 

 تعليمّية يف اللغة العربّية:
 .(מוגבר מקצוע)  اعتبار موضوع الّلغة العربّية كموضوع ختّصص •

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%DA%86%D8%B1%D9%88%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%85%D9%85?authuser=0
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
https://docs.google.com/document/d/1mOLJIcdcGCOtvmC8S1a5fNFHitXCc-H7BDg5WD4JndQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mOLJIcdcGCOtvmC8S1a5fNFHitXCc-H7BDg5WD4JndQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mOLJIcdcGCOtvmC8S1a5fNFHitXCc-H7BDg5WD4JndQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mOLJIcdcGCOtvmC8S1a5fNFHitXCc-H7BDg5WD4JndQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mOLJIcdcGCOtvmC8S1a5fNFHitXCc-H7BDg5WD4JndQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18M24x2uoBCCXQ41Occs9ua7o2pMZtklKi2XWAbCzL5M/edit?usp=sharing
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عالمة  25يف البالد بقيمة  يف كّل اجلامعاتزايدة عالمات إضافّية )بونوس(  •
 .|رابط|  للطالب املتقّدم خلمس وحدات يف الّلغة العربّية

 إمكانّية التقّدم خلمس وحدات على النحو التايل:  •
 .020380هو  للوحدات الثالث اإللزامّية رقم النموذج الرئيسّي   −
 ، ووحدة يف األدب020381 وحداتن يف الّلغة :وحدات إلزامّية خارجّية 3   −

 .(20383%، ورقمه  30يم الداخلّي  يوقسم التق  020181
ويتضّمن وحدات(؛ 5) 020580للمسار املوّسع رقم النموذج الرئيسّي  −

 أو الوحدة الثانية يف القواعد والبالغة،ّنوذج  020281ًلمتحان اخلارجّي: ا
من قيمة  1.4بقيمة  ،ّنوذج الوحدة الثانية يف األدب 020271ّنوذج 

 0.6بقيمة  بالغةالقواعد و يف ال أوحبث داخلّية يف األدب وحدة الوحدتنْي، و 
يم يوللتق .من جمموع الوحدتنْي )حبسب اختيار وجهوزيّة املدرسة والطاّلب(

، ووحدة 020283وحدة البحث الداخلّية يف القواعد ّنوذج  الداخلّي:
 .020273البحث الداخلّية يف األدب ّنوذج  

جيب اًلنتباه أنّه ًل ميكن التقّدم لوحدتنْي خارجّيتنْي يف املسار املوّسع، وًل  −
وحدة(، ووحدة داخلّية  1.4لوحدتنْي داخلّيتنْي، بل لوحدة خارجّية وقيمتها )

/)لغة   الوحدة(، وذلك حسب اختيار التلميذ   0.6ا )وقيمته  أو أدب(.وم

 : %30 التقومي البديل .2.2
ميكن للتالميذ البدء بتنفيذ املطلوب للتقومي البديل من الّصّف العاشر، وذلك مبراحل  .2.2.1

 حسب ختطيط املعّلم/املدرسة.
، لكن ميكن أبربعة بدائل ال غريحّددان اإلمكانّيات املتاحة للتقومي البديل لقد    .2.2.2

لتالميذ الصّف الواحد أن خيتار كّل واحد منهم الطريقة اليت يرتئيها؛ كّل تلميذ 
حسب قدرته ورغبته واتّفاقه مع املعّلم، وذلك حسب معرفة املعّلم وإمكانّياته واّطالعه 

 ا وختّص املوضوع(.)واًلستكماًلت اّليت تعّلمه
اليت من املمكن أن تتّم من  االحتفاظ مبنتوج التالميذ للمراجعة واملراقبةعليكم    .2.2.3

 قسم اًلمتحاانت.

https://drive.google.com/file/d/0B0Z56nLpiSawSkZBSW44cDlJSEU/view?usp=sharing
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ًل ميكن للتلميذ اختيار أي طريقة تقومي بديل إذا َل ميّر املعّلم ابستكمال خاّص هلذا  .2.2.4
 النوع من التقومي.

 اًلمتحان/اًلختبار طريقة من طرائق التقومي البديل.ًل مُيكن أن يكون   .2.2.5
 :اإلمكانّيات للتقومي البديل .2.2.6

هاّم حموسبة يف التنّور م على التلميذ حلّ خُتّصص للتنّور القرائّي: درجات 10 •
مهاّم منها، واًلحتفاظ هبا. املهاّم  3درجات على حّل  10القرائّي، واحتساب 

 |  انقر هنا |  موجودة على الرابط التايل:
 خُتّصص ألحد اخليارات التالية: درجة  20 •

حسب اختيار املعّلم، من  وحدات 3، ويشمل مشروع الكتابة احملوسب −
الوحدات املوجودة يف موقعنا "املنطار" حتت عنوان "مشروع الكتابة احملوسب". 

 |  رابط ملشروع الكتابة احملوسب|  
"املنطار"، يف التفاصيل لدى املرشدين، يف  ،(מטלת ביצוע) مهّمة تنفيذيّة −

 | املهّمة التنفيذيّة  رابط|  اًلاّيم الدراسّية، ويف اًلستكماًلت.
 .بورتفوليو/ ملّف تراكميّ  −
 وظيفة حبث. −

 -نعلمكم هبذا أبنّه قد مّت إلغاءإلغاء ّناذج:  .2.3
 .020381للمعيدين، ومّت دجمه مع ّنوذج    020201ّنوذج   -
 .020281، ومّت دجمه مع ّنوذج 910151ّنوذج التوّسع   -

 مي البديل يف املواضيع التعليمّية و دمج التداخل االجتماعّي يف التق .2.4
راتراي الرتبويّة واملديريّة الرتبويّة وإدارة اجملتمع ة ُكتبت ونشرت وثيقة مشرتكة للسكيف الشهور األخري 

 والشباب مبوضوع: "دمج التداخل اًلجتماعّي يف التقييم البديل".  
لى ضوء الرؤية الشمولّية للرتبية القيممّية، وهي تعّزز املبدأ الذي يرى أّن تدريس عكتبت الوثيقة 

 دريس هذا التيساهم يف التعّلم ذي املعىن:  مالذي يدمج داخله التداول ابلقي املواضيع التعليمّية
م بني املاّدة التعّلمّية وعاَل التلميذ، وتعّلم يدمج بني املعايشة القيمّية والتفكري ئيرتكز على ربط مال

 الناقد. 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8?authuser=0
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/execution-task-in-arabic/home
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إّن الدمج بني بدائل التقييم يف املوضوع التعليمّي والتداخل اًلجتماعّي من شأنه أن يعّمق التعّلم ذا 
 . املعىن

يتيح املشروع اجملال أمام الطالب لفهم املوضوع التعليمّي وتعّلمه من زاوية رؤية تنطوي على صلة   
 بني عاَل املضامني التعليمّية والواقع املعيش.

هناك قيمة تربويّة للدمج بني بدائل التقييم والتداخل اًلجتماعّي يف تشكيل الدافعّية للتداخل املديّن 
 يجة لتعّلم يربط بني عاَل املضامني التعلمّية وواقع احلياة. واًلجتماعّي وذلك نت

هم اإلحساس ابلقيمة يهبذه الطريقة نساعد الطاّلب يف تطّورهم الذايّت ويف بناء هويّتهم ونعّزز لد 
 الذاتّية، اًلنتماء واًللتزام اجّتاه احمليط، اجملتمع والبلد.

بتطبيق هذه الفكرة يف مدرستهم  الّلغة العربّيةنوصي مدّرسي  2019 – 2020يف العام الدراسّي 
 ارتكازًا على املبادئ الواردة يف الوثيقة املرفقة.

  | الوثيقة فتح وحفظل  هنا انقر|  للدخول إىل الوثيقة،  •

 الدروس اخلصوصّية: .3
مع بدء السنة الدراسّية سيحظى كّل تلميذ، من الصّف السابع وحّّت الثاين عشر،  إبمكانّية احلصول على 

معّلمني خمتّصني، بواسطه دخوله للرابط املرفق ووضع الرقم دروس خصوصّية ابلّلغة العربّية، وذلك على يد 
السرّي اخلاص به، والذي حيصل عليه كّل تلميذ من الوزارة/ومن سكراترية املدرسة؛ يدخل التلميذ إىل املوقع، 
 خيتار املعّلم حسب املوضوع، قواعد أو أدب، ينّسق مع املعّلم، وميكنه أن يتعّلم الدرس بشكٍل فردّي، أو مع 

 |  انقر هنا|لالّطالع على مزيد من املعلومات حول املشروع   جمموعة.

 الواتس أپ التعليمّي:  .4
كّل جمموعة حنن  اللغة العربّية سنفتح جمموعات تعّلم ملواّد البچروت، مع معّلمني خمتّصني. قبل بچروت

سنكّوهنا من مئة طالب، مع معّلم مرافق سيزّودكم بكّل ما جيب حّّت اجتياز امتحان البچروت بنجاح 
 |  انقر هنا|لالّطالع على مزيد من املعلومات حول املشروع   وبعالمات جّيدة.

 .التسّجل للمجموعات سُيفتح خالل أاّيم ويُرسل لكّل املدارس، ويوضع يف موقع املنطار

 واألاّيم الّدراسّية: تطّور امله ّ ال .5
وللتجّدد، للتواصل وللتغيري وللتثقيف نرى يف اًلستكمال املهيّن التخّصصّي مورًدا هامًّا للتجديد  .5.1

وجاهّية )يف مراكز تطوير إىل قسمنْي: استكماًلت  استكماًلتنا السنة نقسمست ،عليهو  .الذايتّ 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/shiluv_ben_halufot_haracha_kemeoravut_hevratit.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/shiurim_pratiim_bareshet1.aspx
https://www.bagroup-edu.cet.ac.il/
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مبضامني خمتلفة ما بني تدريس األدب وتدريس  طواقم املعّلمني(، وتزامنّية )عّب الشبكة العنكبوتّية(،
 وطرائق يف التقومي البديل.  ، الكتايّب، ونصوص فهم املقروءابلرتكيز على طرائق تعليم التعبريالّلغة 

الذي ًل ألّن املعّلم  االستكماالت املهنّيةنطلب منكم حّث املعّلمني على املشاركة الفّعالة يف  ،لذا
أدبّية /لُغويّةيستكمل لن يكون إبمكان تالميذه التقّدم لوحدة البحث الداخلّية، وًل إجراء أحباث 

ضمن إطار التقومي الداخلّي/التعّمق، وًل املشاركة يف براجمنا التقوميّية املختلفة مثل اخلطابة، وحقيبة 
وما إىل يح امتحاانت البجروت، ولن يستطيع التقّدم لتصح ، ومشروع الكتابة احملوسمب،التجميع 

 ذلك.
 قع مراكز تطوير طواقم املعّلمني(اعّب مو إليها وجاهّية )ميكن التسّجل الدورات ال .5.1.1

 |رابط للدورات الوجاهّية|
رابط ًلستكماًلت | دوراتنا التزامنّية هلذه السنة )ميكن التسّجل عّب موقع "املنطار"(: .5.1.2

 |بطريقة التعّلم عن بعد 

يف كّل األلوية موجودة على الرابط التايل، نرجو إيرادها ضمن ختطيطكم  مواعيد أاّيمنا الدراسّية .5.2
 |.  رابط ملواعيد األاّيم الدراسّية، |  السنويّ 

 الكتب التدريسّية:  .6
تعليمّي غري مصادق عليه، ونرفق هبذا قائمة  نشري بذلك أنّه ًل جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب  

 الكتب املصادمق عليها للعام الدراسّي املقبل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/ 

 :  التواصل .7
يف اليوم  لقاء الطاقم تني متتاليتنينرجو ختصيص حصّ ا هو أداة التواصل بيننا وبينكم، لذ  اإلرشاد .7.1

أن يلتقي بطاقم الّلغة العربّية  لهليتسىّن ، )يوم اإلرشاد هو يوم الثالاثء( الذي سيصلكم فيه املرشد
ويتحاور معهم حول كّل جديد ومستجّد، وينقل اخلّبات من مدرسة إىل مدرسة، لذا أنمل أن 
تُنسَّق أاّيم زايرة املرشد لتتالءم مع اجتماعات طواقم الّلغة العربّية. )قائمة أبمساء املرشدين موجودة 

 ول إىل املدارس.يف موقع "املنطار"(، وسرُتسمل خالل بداية أيل

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF?authuser=0
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
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: سنتواصل مع كّل مرّكزي الّلغة العربّية عن طريق موقع التواصل  الواتس أب للتواصل مع املرّكزين  .7.2
الرقمّي "الواتس أب"، وذلك لنتمّكن من إبالغ املرّكزين بكّل 

ّي، وفتح ابب املستجّدات، ومتابعة تطبيق التخطيط السنو 
 تبادل املعرفة.

 جمموعة املرّكزين انقر الرابط:لالشرتاك يف  
https://chat.whatsapp.com/IzwXEIPkHnF7CbCYMA3a4I 

   QRمأو من خالل مسح ال
 

: موقع املنطار هو موقع الّلغة واألدب الرمسّي، التابع للتفتيش موقع "املنطار"، و"قسم الّلغات" .7.3
الوحدات التعليمّية، أوراق عمل، امتحاانت، املهيّن يف وزارة الرتبية والتعليم، وفيه املناهج، 

مستجّدات، أخباران، تواريخ ومواعيد زايرات املدارس ولقاءات املرشدين، وكّل ما يهّم معّلم العربّية 
من آخر الدراسات واملقاًلت، ندعوكم دائًما للتواصل معنا عّب املوقع، وأنمل أن ترسلوا لنا رابط 

أن ترسلوا لنا ّناذج من عملكم، دروًسا مصّورة، روابط...لنشرها مدرستكم يف الّلغة العربّية، و 
 وتعميمها على اجلميع.

، الذي يعىن برؤاي تعليم كّل الّلغات وقع قسم الّلغاتمبكما وحنيطكم علًما أنّه ميكنكم االستعانة 
 يف السكراتراي الرتبويّة، بضمنها الّلغة العربّية كلغة أّم، على الرابط التايل:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/ 
 

 " ישראלית תמונהمشروع "صورة إسرائيلّية" " .8
هي مبادرة رائدة متّكن من تعّلم تفاعلّي ممّيز، بواسطته يتسىّن للطاّلب معايشة عشرات األحداث املركزيّة اليت 

 والبحث والتعّمق فيها.شّكلت صورة البالد،  
 يشتمل املشروع على ثالثة أقسام: .8.1

 حمور زميّن معّد للتعليق على حائط يف املدرسة .أ
تطبيق "واقع متنوّع"، ميكن تنزيله إىل اهلاتف النّقال الذكّي، وهو ُمهيَّأ للتفعيل عندما نكون  .ب

 مقابل لوحة "صورة إسرائيلّية" املطبوعة

 مكّملة.يطرح مواّد إضافّية للتعّمق وفعالّيات تربويّة    "العنكبوتّية "سبعون عاًماموقع على الشبكة   .8.2

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/
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عاًما  70قامت الوزارة بقيادة السكراتراي الرتبويّة إبقامة مشروع "صورة إسرائيلّية" وتطويره مبناسبة  .8.3
 على قيام الدولة.

 أٌِعدَّ املشروع لالستخدام يف السنوات املقبلة. .8.4

ع "صورة إسرائيلّية"، عن طريق التوّسع يف مواضيع ذات قابلّية ومالءمة للوسط ميكنكم إدراج مشرو  .8.5
 ختّص اجلمهور العرّب يف البالد.    اللغة العربّيةالعرّب ودمج أحداث وحمطّات مفصلّية تتعّلق مبوضوع  

  هنالالّطالع على مزيد من املعلومات حول املشروع، انقر   ▪

 مسابقات قطريّة: نعلن هبذا عن افتتا  مسابقتنْي قطريّتنْي:   .9
ى  و يف موضوع "اخلطابة واملناظرة"، تتّم التصفيات األولّية يف املدارس، مّث يف اللواء، مّث على املست .9.1

للتسجيل وجلدول املواعيد  القطرّي، وتوزّع جوائز قّيمة للفائزين، وشهادات تقدير للمدارس املشاركة.
 |.  هنا  انقر|  

سنطرح كّل شهر موضوًعا قيمميًّا معيّمًنا، ويبدع : يف موضوع التعبري اإلبداعّي "التعبري والتفكري" .9.2
مجمل، تطبعها  3أمجل حوله التالميذ جبممل مبتكرة من تفكريهم وإبداعاهتم ولغتهم؛ ختتار املدرسة 

العاّمة ابسم  وتعّلق يف البلد بشكل أنيق يف حمطّات الباصات، عيادة املرضى، املرافق على حساهبا،
ة نصف النهائّي جنمع هذه األقوال لتصفيات عاّمة، فنختار من كّل بلد ويف مرحل التالميذ واملدرسة.

أقوال ُتطبع وتعّلق يف البلدة، مّث تنتقل هذه األقوال للتصفيات النهائّية القطريّة، وخنتار  10أفضل 
 أقوال تعّمم قطرايًّ ويربح مبدعوها جوائز قّيمة.  10قطرايًّ أفضل 

 نتمىّن للجميع سنة موّفقة
  ،ابحرتام 

 د. راوية برابرة
 املفّتشة املرّكزة لّلغة العربّية

 
  

http://edu.gov.il/special/israel70
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/مشاريع-ومسابقات
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 ُنسخ ِل:

 السكراترية الرتبويّة. ةرئيس  -مريي شليسل د.    -
     ، للّتعليم يف اجملتمع العرّب.كبريمدير قسم   -األستاذ عبد هللا خطيب  -
 .الّلغات يف السكراترية الرتبويّة  أ  قسم  مدير  -السّيد موشيه زعفراين  -
 العلوم اًلجتماعّية واإلنسانّية يف السكراترية الرتبويّة.  أ  قسم  مديرة -السّيدة إيلرياز كراوز  -
 .للتطوير الرتبويّ انئب رئيس السكراترية الرتبويّة، ومديرة قسم أ    -السّيدة دالية فينيج  -
 مسؤولة قسم التعليم فوق اًلبتدائّي. -ابري  السّيدة داسي  -
 .مسؤول عن الّتعليم يف الوسط البدويّ   -د. حمّمد اهليب  -
 املفّتش املسؤول عن التحصيل العلمّي.  -د. حسام دايب  -

 املفّتش املرّكز لألدب العرّب.   -السّيد حمّمد زيداينّ -
 املعّلمني.مفّتش مراكز تطوير طواقم    -األستاذ يوسف محدان  -
 ، السكراترية الرتبويّة.البيداغوجيا الرقمّيةمفّتش    -األستاذ أمين زعيب  -
 مفّتش لواء الشمال. -األستاذ أمحد بدران  -
 حيفا.  مفّتشة لواء -زحالقةسينا    سّيدةال  -  
 مفّتشة لواء املركز.  -سّيدة فاردة أوفريال   -
 اجلنوب.مفّتشة لواء    -السّيدة أوشرا شاليفر  -
 مسؤول ملّف اللغة العربّية.،  يف لواء الّشمالمفّتش، منّسق التفتيش يف املدارس البدويّة    -موسى حلف  ستاذاأل  -
 مسؤول ملّف اللغة العربّية.، يف لواء اجلنوبمفّتش، منّسق التفتيش يف املدارس البدويّة    -د. حمّمد العثامني  -
 ملّف اللغة العربّية. ةمسؤولمفّتشة عاّمة يف لواء شرقي القدس،   -نور خطيب  سّيدةال  -

 مفّتشة اللغة العربّية يف لواء اجلنوب. -جاكلني عبد الكرمي سواعد السّيدة   -
  للتعليم العرّب.كبري قسم    -مرشد التعليم فوق اًلبتدائيّ  -علي سويداناألستاذ    -
 احملرتمني/ات.مفّتشي/ات املدارس   -
 ني لّلغة العربّية.ني واملدرسيّ ني واللوائيّ املرشدين القطريّ   -


