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01/07/2018 
 حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة

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

 
 .19/8201، للسنة الّدراسّية 1، رقم للمرحلة الثانويّة الّلغة العربّية تفتيشمنشور  املوضوع:

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

 ملزِم لكّل املعّلمني.تنفيذه، ونعدكم ابلتواصل معكم للتوضيح واإلرشاد واملتابعة، عْلًما أّن الوارد يف املنشور 

على غرار املوجود يف الصورة يف الرابط  أن يطبع املاّدة املرفقة على عارضة كبرية،نطلب من كّل مدير/ة مدرسة   
املرفق، ووضعها يف مدخل املدرسة، يف املمرّات، يف الصفوف، وفتح حوار حوهلا حسب الفيلم املرَفق يف موقع 

 | اْلَعَربِيَّةَ  ُأِحبُّ لَُغيتابط ر | ."املنطار"

أصحاب الوظائف يف  دور هذه السنة إىل خلِق تواصٍل مباشر بني احلقل والتفتيش، وذلك عن طريق تعزيز هندف  
هادفني  "كن معيار اجلودة"،املدرسة؛ مرّكز الرتبية الّلغويّة العربّية ومعّلمي املوضوع، ذلك أّن شعاران هلذه السنة هو 

بذلك متهني املعّلمني بكّل ما يتماشى مع رؤاي تعليم الّلغة العربّية من جتديدات يف طرائق التعليم والتقومي، من أجل 
من املهارات تنمية تلميٍذ متنّوٍر قرائيًّا، ابستطاعته مواكبة كّل التجديدات والتغرّيات املتعاقبة يف العاََل، وذلك بتمّكِنه 

التكرار واإليداع  معتمدين بذلك على، إلسرتاتيجّيات تفكرٍي عليا، واكتسابه األساسّية يف فهم املقروء والتعبري
تعليمه أساسّيات البحث العلمّي، وتدريبه على االستقاللّية يف التعّلم، ل هٍة اثنية،من جهة، والتفكري واإلبداع من ج

ما زال التعّلم ذو معىن، والتعّلم املتعّمق اهلادف، واستقاللّية من رايض األطفال وحّّت الّصّف الثاين عشر، وعليه، 
 . املتعّلم، والرتبية للقَيم، أساس طروحاتنا الرتبويّة

    
 
 

  

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/my-language/home
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 :9201-8201 نصب أعينكم برانجمنا التنفيذّي العاّم هلذا العام الدراسيّ نضع 

 التعليم: .1

 سرتاتيجيّات هادفة لتعّلم املواضيع(إ" )أهًل برانمج " 1.1
، وينّص على أنّنا سنبين خطّتنا التعليمّية السنويّة "מתנה מארזرزمة اهلديّة/ "هذا الربانمج موجود يف 

سرتاتيجّية إ، فنخّصص لكّل فرتة زمنّية ومهارات تفكري عليا بناًء على تعليم وتعّلم إسرتاتيجّيات
... ونرّكز ، أو مهارة مثل استخراج الفكرة املركزيّة، التلخيصتفكري مثل التصنيف، املقارنة، الدمج

 على إكساهبا للتالميذ مستعينني ابلنصوص املوجودة بني أيدينا.
دى التنفيذ والتقّدم يف سنواكب م التخطيط السنوّي املقرتح من التفتيش ملزِم، وعليه

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

  التعليم األفقّي: 1.2
، فيوم للتعبري، وآخر للفهم،   بعد أن اعتدان تقسيم احلصص التعليمّية أسبوعيًّا، تقسيًما عمودًّيًّ

بني  ارأتينا أّّل تقّسموا احلصص األسبوعّيةوالذي يليه للقواعد، ممّا أّدى إىل تشّتت التلميذ، 
، حنّقق غايةاملواّد املختلفة، بل أن تكون عملّية التعليم شاملة ومرّكزة، تعتمد النّص كوسيلة وليس ك

نعّلم خالل األسبوع وبشكل متتاٍل وحدات تعليمّية   ،لذلك ن خالله تعليم املهارات املطلوبة.م
املرادة، مثّ نعّلم كّل الفرتة التعبري سرتاتيجّية ننهي وحدة فهم املقروء وتعليم اإلكاملة حّّت ننهيها، مثاًل 

ّصص لتعليم  الكتاّب حسب التخطيط حّّت يتمّكن التلميذ من املهارة )يعين ممكن أسبوع أو أكثر ُيخ
التعبري(، مّث نتابع مع القواعد بشكل متتاٍل حّّت ننهي الوحدة التعليمّية مثاًل عن الفاعل... وهكذا 

 دواليك.

 املطالعة: 1.3
 على الفهم والتعبري، مكساب التالميذ ثروة لغويّة غنّية تعينهوذلك إل  ّية الكربىطالعة األهّ نويل امل إنّنا

املطالعة نكشف التلميذ على أكرب 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  فل تقتصر ،خلل املطالعة

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home
http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/annual-planning
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/annual-planning
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ahln-arabic/home/annual-planning
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ّل نسعى إلهناء مواّد عينّية ّل يف الّلغة وّل يف ، فنحن نصوص خمتلفة، ومن جماّلت معرفّية خمتلفة
يواجههم بقدراهتم متّكنهم من معاجلة أّي نّص  نسعى إلكساب التلميذ مهارات، إّّنا األدب

هو إكساب التالميذ مهارات فهم املقروء  ألّن هدف معّلم الّلغة العربّية وآداهبا األساسيّ الذاتّية، 
والتعبريين الشفوّي والكتاّب لنصوص وظيفّية وأدبّية على حدٍّ سواء، وليس إكسابه معرفة مواّد معّينة 

حياته اليومّية، لذا تشمل حّصة املطالعة ومضامني فحسب، بل وكيفّية توظيفها واستعماهلا يف 
)الفهم للنّص األدّب والوظيفّي، والقواعد( قراءة نّص معنّي حسب اختيار املعّلم/ة أو التالميذ من 
الكتاب التدريسّي أو من غريه، والتداول يف الفكرة املركزيّة اليت يطرحها، وتعليم مهارة واحدة من 

لتفكري مبستوايهتا املختلفة، وننصح بتعليم املهارة ذاهتا على مدار مهارات القراءة وإسرتاتيجّيات ا
يسّمى "ميتا أسبوعنْي من نصوص خمتلفة؛ أدبّية ووظيفّية حّّت يتمّكن منها التلميذ، ونقوم مبا 

م التلميذ عن املهارة اليت سيكتسبها خالل األسبوعنْي، وأهّّية اكتساهبا، وكيفّية أي نخعلِّ  تعليم"،
، بل بشكٍل ِحَريفّ،استعماهلا،  خمتارين من النحو والّصرف ما يخعيننا النّص  فل نعّلم بشكٍل َحْريفٍّ

ملهارة املرادة، املختار على تعليمه وتطبيقه، خمتارين من أسئلة فهم املقروء ما يساعدان على تعليم ا
واضعني نصب أعيننا تطبيق رؤاي املنهج يف تعليم الّلغة العربّية وآداهبا، آخذين بعني االعتبار أّن كّل 

، إّّنا فحص مدى الفهم فقط عملّية التقومي، وابلتدريج، ال ولن تعتمد فحص معرفة املضامني
رّبين عن رأيهم، مشّككني، والتطبيق للمهارات األساسّية، ومدى تذّوق التالميذ للنصوص مع

 ابحثني، مخثبتني، داحضني، مناقشني...
نقرأ بوعنْي على قراءة رواية مطلوبة، ، فنرّكز تعليمنا خالل أسالرواية واملسرحّيةعلى نفس النهج نعّلم  

منها يف الصّف مع اجلميع، متطرّقني إىل مالحظات أسلوبّية، لغويّة، حنويّة، صرفّية، وإىل أجزاء 
 20ل املركزيّة الدالّة، وإىل كيفّية التلخيص، ويكون الواجب البييّت متابعة القراءة، مثاًل قراءة اجلمَ 

َتسب املشاركة ضمن العالمة الشهريّة والفصلّية.  صفحة تناَقش يف اليوم التايل، وحتخ
م، والتعّلم من كّل هذا يتطّلب من املعّلم تغيري طرائق التعليم والتقومي، واعتماد استقاللّية املتعلّ   

الزمالء، والتعّلم يف جمموعات، فال جيوز أن يتطّور العاََل وحنن نقف مكتويف األيدي، متمّسكني مبا 
 ال يتالَءم مع متطّلبات العصر.

 التعبريان الشفوّي والكتايّب: 1.4
ت...(، على نفس النهج، يتّم تعليم التعبري الشفوّي )اخلطابة، املناظرة، احلجاج، املناقشات، احلوارايّ 

ة الّلغويّة لميذ من مهارات ومواّد يف الرتبيوالكتاّب، فالتعبري هو احملّصلة النهائّية لكّل ما يكتسبه الت
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العربّية من لغة، حنو، صرف، إمالء، عالمات ترقيم، بالغة...فالتعبري هو انعكاٌس تطبيقّي، وعلى 
نتائجه يرتّتب تقييمنا لكّل ما عّلمناه وأكسبناه للتالميذ، لذا، علينا أن نعّلم كيفّية الكتابة والتعبري 

 ة طرائق تعليمنا.بشكل مدروس وممنَهج، وقد أخعدَّت كتب مالئمة تعيننا على ختطيط ومنهج
من خلل املطالعة، وبعد اّلنتهاء من إكساب املهارة املطلوبة خلل األسبوعْْي املخّطط هلما، 

منتبهني  ساب التلميذ املهارات اللزمة له،نربمج أسبوًعا لتعليم التعبري األديّب أو الوظيفّي وإك
تقومي الغريّي من زميل، وقبول املالحظات أهّّية تعليم التالميذ التقومي الذايّت لكتاابهتم، والإىل 
 . مشروع الكتابة احملوسبّية، ومالحظات املعّلم/ة ليطّور أدواته، على غرار املعمول به يف الصفّ 

 : الرقميّ التعليم والتقومي  1.5
ّية وذلك ألهّ  -بيزا/ إي بيزا-شاركة يف االمتحاانت العاملّية كدأبنا منذ سنوات نواظب على امل  

ه التجربة  مواكبة كّل املستجّدات املطلوبة عامليًّا من اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين، وخوضنا هلذ
فاقًا جديدة يف ماهّية التنّور القرائّي، وأهّّيته يف بناء إنساٍن قادٍر على التكّيف كّل مرّة يفتح أمامنا آ

مع متطّلبات احلياة؛ وحنن إذ ال نعّد هلذه االمتحاانت كوهنا ال تفحص تطبيق املنهج الدراسّي، 
لوبة للتعامل مع نتوّخى من املعّلم أن يكون متنّورًا قرائيًّا وقادرًا على إكساب التالميذ املهارات املط

النصوص املختلفة، قراءهتا، فهمها، معاجلتها، مقارنتها، تصنيفها، ودجمها الستنتاج واستخالص 
العرَب، الخّتاذ موقف والتعبري عنه، للتشكيك واإلثبات، للمفاضلة، وللمشاركة يف كّل ما يدور عامليًّا، 

نّوعه تعينه على فهم املشكالت املطروحة، ممّا يتطّلب من التلميذ التحّلي بثقافة عاملّية واسعة ومت
ة كالبحث السريع عرب الشبكة، مهارات احلوسبواملصطلحات املتداَولة، عدا عن أهّّية متّكنه من 

واالختيار الصحيح للمواّد، والتصنيف والتواصل مع اآلخرين، وكّل هذا حباجة إىل تدريٍب دائم؛ 
 :وعليه نطلب منكم

كمال، ويف اللقاءات التزامنّية مع التفتيش للمعّلمني وللتالميذ، ويف املشاركة يف دورات االست •
 األاّيم الدراسّية.

 تعليم مهارات فهم املقروء بشكل ممنهج. •
 .تعليم مهارات احلوسبة املطلوبة من التالميذ يف هذه املرحلة العمريّة •
مراعاة تثقيف التالميذ مبصطلحات من جماالت خمتلفة )اقتصاد، فضاء، علوم، اخرتاعات،  •

اجتماعّيات...(، وذلك بقراءة مواّد من الصحف اإللكرتونّية ومن املواقع املختلفة على الشبكة 
 العنكبوتّية.  

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/writing_project/
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واملتطّلبات،  حنن على وشك حوسبة امتحان البجروت يف الّلغة العربّية، وتغيري معايري التقومي •
 لذلك ال ترتّددوا يف التواصل مع مرشدينا املدرسّيني واللوائّيني، ومع التفتيش مباشرًة.

اليت تعينكم على إيصال املواّد املطلوبة بطريقٍة شائقة،  روابط للعديد من املواقعأضفنا لكم   •
املرحلة الثانويّة  ، خاّصًة، لتالميذبعض االمتحاانتوقد مّتت تضمن القيمة املضافة للحوسبة، 

لتدريبهم على شكل القطع، وموضوع املشتّقات وما إىل ذلك، هتيئًة المتحان البجروت، كما 
وسنخرِسل تباًعا إىل املدارس وحدات حموسبة للصفوف التاسعة والعاشرة، نرجو االهتمام بتنفيذها، 

 وإبالغنا عن أيّة عوائق أو مشاكل تنفيذيّة.
 :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 

 الواتس أب التثقيفّي األسبوعيّ  1.6
يف برانمج تثقيفّي تربوّي انطلقنا به السنة املنصرمة، وسنتابعه السنة الدراسّية احلالّية، أرسلنا أسبوعيًّا 
ملرّكزي اإلرشاد، ومنهم إىل املرشدين، ومنهم إىل مرّكزي الّلغة العربّية، وإىل املعّلمني والتالميذ، عرب 

 كّتاب عرب وعاملّيني، وعن أحداث هاّمة...الواتس أب، ماّدة أسبوعّية عن شعرائنا وأدابئنا، وعن  

 .ع املواّد وتواصلوا معنا طالبني املزيدوقد مّتت قراءة املواّد من ِقَبل التالميذ واألهل الذين تفاعلوا م
وعليه، فإنّنا هذه السنة سنتابع هذه املسرية من جهة، وسنرسل لكم كّل إعالانتنا وطلباتنا، 

 |رابط لنشرة الواتس أب "لغيت... عاَلٌ"| باشرة عرب الواتس أب.وسنتواصل معكم ومع التالميذ م
أب لنرسل إليكم نصوًصا قصرية يتبعها سؤال، يقرأه التالميذ يف  سنطّور استعمال طريقة الواتس

 البيت، يبحثون عن مواّد حوله، ويتّم نقاش املاّدة يف الّصّف.

 هج التعليمّي ملّف املعّلم/ ملّف املن 1.7
يخعترب ملّف املنهج التعليمّي أداة حموسبة هاّمة وذات معىًن لعملّية التعّلم. يعرض امللّف مجيع املناهج 
التعليمّية يف شّّت املواضيع، يف مجيع الطبقات ويف مجيع القطاعات، وهو ميّكن من ختطيط العملّية 
 التعليمّية والرتبويّة بنجاعة قصوى من خالل إنشاء عالقات بني املعرفة، املهارات والقيم.

 :ما يليتضّمن ملّف املنهج التعليمّي ي 
 املعرفة املطلوبة وفق املنهج التعليميّ  -
 املهارات املركزيّة يف املوضوع التعليمّي  -

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite
https://sites.google.com/site/arabic4education/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
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 القَيم املركزيّة يف املواضيع التعليمّية املختلفة -
ع علممى املبممادرة مممواّد تعليميّممة، وحممدات تعليميّممة، أفالًممما وأدوات تقيمميم، وهممو يشممجّ  امللممفّ  يتضممّمن -

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

 لتحّدايت القرن الواحد والعشرين.
 | هنا انقر | (תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה)للّطلع على ملّف املنهج التعليمّي 

 التقومي: .2
 اّلمتحاانت .2.1

تخنّفذ االمتحاانت يف كّل املراحل العمريّة  :منشور املدير العاّم اخلاّص ابّلمتحاانت .2.1.1
واملوجود  اخلاّص ابالمتحاانت،وفق التعليمات الواردة يف منشور املدير العاّم للوزارة، 

 | هنا انقر | على الرابط التايل:
تطوير التفكري، العاطفة والقيم  -( ר"עמ) وملءمة( شاركةأسئلة "القمم" )قيم، م .2.1.2

 (:פדגוגית חממהيف التعّلم كجانب من تطوير "الدفيئة الرتبويّة" )
o  شممماركةالتعاممممل ممممع أسمممئلة القممميم، امليف السمممنتني الدراسمممّيتني السمممابقتني، تعّمقنممما يف 

واملالءمممة )ق.م.م( يف سممريورات التعلمميم، الممتعّلم والتقممومي، وقممد جتلّممى هممذا األمممر يف 
درجممات لتغطيممة  5ويف ختصمميص  ،االسممتكماالت والتطمموير املهمميّن لطممواقم املعّلمممني

 "قمم" يف امتحان البجروت.مجانب ال
o املشممماركةوار حمممول حممممور "القممميميف همممذا العمممام، حنمممن بصمممدد تعميمممق وتوسممميع احلممم ، ،

واملالءمة" يف إطار التعّلم والتقومي. لذا، نتوّخى منكم العممل علمى دممج همذا احلموار 
يف سمممممريورة المممممتعّلم ويف الصمممممفوف. وحنمممممن ممممممن جانبنممممما سنواصمممممل طمممممرح مرّكبمممممات يف 

درجممممات،  10لتكممممون بقيمممممة األسممممئلة عممممن القمممميم يف امتحمممماانت البجممممروت املقبلممممة 
 .مًعا إطار بنود تتعّرض إىل املعرفة والقيم هذا يفيكون و 
o انقر هنا|  سئلة "قمم"ّناذج أل | 

الصوووحيحة هوووي تلوووك اإلجابوووة الووويت هووو الوووتعّلم يف إطوووار الصوووّف وأّن اإلجابوووة ذّكر أن جممموهر همممدفنا نمم ▪
 .ترتكز فقط على معرفة يف إطار املوضوع التعليمّي نفسه

http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/arab-to-arab/Pages/High-School-arab-to-arab.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/qmm
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لمذلك نطلمب مممن املعّلممني تمدريب التالميممذ علمى إبمداء الممرأي، التعقيمب والتعليمق علممى موضموع مطممروح،   ▪
 تبيّن موقف والدفاع عنه واإلقناع به، بلغة سليمة فصيحة معياريّة، شفوايًّ وكتابيًّا.

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

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

 

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

ومواعيد التقدُّم  دول تركيز املواّد املطلوبة المتحان البجروترابط جل| العربّية
 | 2019-2018للبجروت للسنة الدراسّية 

 التعّلمّي، العسر ذوي للطّلب ابمللَءمات يتعّلق ما لكلّ  ابلنسبة أّما •
 | انقر هنا | :التايل الرابط على تجدونهف امللَءم وابّلمتحان

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

 تعليمّية يف اللغة العربّية:
 .(מוגבר מקצוע) اعتبار موضوع الّلغة العربّية كموضوع ختّصص •
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 الثلث 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 ّنوذج الوحدة الثانية يف القواعد والبالغة، 020281المتحان 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(

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://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/2018-2019
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/2018-2019
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/2018-2019
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/learning_disabilities
https://drive.google.com/file/d/0B0Z56nLpiSawSkZBSW44cDlJSEU/view?usp=sharing
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، ووحدة 020283وحدة البحث الداخلّية يف القواعد ّنوذج  الداخلّي:
 .020273البحث الداخلّية يف األدب ّنوذج 

جيب االنتباه أنّه ال ميكن التقّدم لوحدتنْي خارجّيتنْي يف املسار املوّسع، وال  −
وحدة(، ووحدة داخلّية  1.4لوحدتنْي داخلّيتنْي، بل لوحدة خارجّية وقيمتها )

 أو أدب(.َو/)لغة  الوحدة(، وذلك حسب اختيار التلميذ 0.6وقيمتها )

 :%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 ّل غريحّددان اإلمكانّيات املتاحة للتقومي البديل لقد   .2.2.2

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

 )واالستكماالت اّليت تعّلمها وختّص املوضوع(.
اليت من املمكن أن تتّم من  اّلحتفاظ مبنتوج التلميذ للمراجعة واملراقبةعليكم   .2.2.3

 قسم االمتحاانت.
كن للتلميذ اختيار أي طريقة تقومي بديل إذا َل ميّر املعّلم ابستكمال خاّص هلذا ال مي .2.2.4

 النوع من التقومي.
 ال ميخكن أن يكون االمتحان/االختبار طريقة من طرائق التقومي البديل. .2.2.5
 :اإلمكانّيات للتقومي البديل .2.2.6

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

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

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

 | رابط ملشروع الكتابة احملوسب| 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital-reading-literacy/home/digital-reading-literacy/literacy-program
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/writing_project/
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التفاصيل لدى املرشدين، يف "املنطار"، يف  ،(לת ביצועמט) مهّمة تنفيذيّة −
 | املهّمة التنفيذيّة رابط|  االاّيم الدراسّية، ويف االستكماالت.

 .تراكميّ بورتفوليو/ ملّف  −
 وظيفة حبث. −

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

 مي البديل يف املواضيع التعليمّيةو دمج التداخل اّلجتماعّي يف التق .2.4
راتراي الرتبويّة واملديريّة الرتبويّة وإدارة اجملتمع ونشرت وثيقة مشرتكة للسكة كختبت يف الشهور األخري 

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

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

 الناقد. 
يعّمق التعّلم ذا إّن الدمج بني بدائل التقييم يف املوضوع التعليمّي والتداخل االجتماعّي من شأنه أن 

 املعىن. 
يتيح املشروع اجملال أمام الطالب لفهم املوضوع التعليمّي وتعّلمه من زاوية رؤية تنطوي على صلة  

 بني عاَل املضامني التعليمّية والواقع املعيش.
يّن هناك قيمة تربويّة للدمج بني بدائل التقييم والتداخل االجتماعّي يف تشكيل الدافعّية للتداخل املد

 واالجتماعّي وذلك نتيجة لتعّلم يربط بني عاَل املضامني التعلمّية وواقع احلياة. 
هم اإلحساس ابلقيمة يهبذه الطريقة نساعد الطاّلب يف تطّورهم الذايّت ويف بناء هويّتهم ونعّزز لد

 الذاتّية، االنتماء وااللتزام اجّتاه احمليط، اجملتمع والبلد.
بتطبيق هذه الفكرة يف مدرستهم  الّلغة العربّيةنوصي مدّرسي  2019 – 2018يف العام الدراسّي 

 ارتكازًا على املبادئ الواردة يف الوثيقة املرفقة.
  | الوثيقة فتح وحفظل هنا انقر| للدخول إىل الوثيقة،  •

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/execution-task-in-arabic/home
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/shiluv_ben_halufot_haracha_kemeoravut_hevratit.pdf
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 واألًّّيم الّدراسّية: تطّور املهنّ ال .3
نرى يف االستكمال املهيّن التخّصصّي مورًدا هامًّا للتجديد وللتجّدد، للتواصل وللتغيري وللتثقيف  .3.1

وجاهّية )يف مراكز تطوير إىل قسمنْي: استكماالت  استكماالتنا السنة نقسمست ،عليهو  .الذايتّ 
مبضامني خمتلفة ما بني تدريس األدب وتدريس  طواقم املعّلمني(، وتزامنّية )عرب الشبكة العنكبوتّية(،

 وطرائق يف التقومي البديل. ،ابلرتكيز على طرائق تعليم التعبري الكتايّب، ونصوص فهم املقروءالّلغة 
ألّن املعّلم الذي ال  اّلستكماّلت املهنّيةنطلب منكم حّث املعّلمني على املشاركة الفّعالة يف  ،لذا

أدبّية /لخغويّةيستكمل لن يكون إبمكان تالميذه التقّدم لوحدة البحث الداخلّية، وال إجراء أحباث 
املختلفة مثل اخلطابة، وحقيبة  ضمن إطار التقومي الداخلّي/التعّمق، وال املشاركة يف براجمنا التقوميّية

 وما إىل ذلك. ، ومشروع الكتابة احملوَسب،التجميع
 قع مراكز تطوير طواقم املعّلمني(اعرب مو إليها وجاهّية )ميكن التسّجل الدورات ال .3.1.1

 |رابط للدورات الوجاهّية|
رابط الستكماالت | دوراتنا التزامنّية هلذه السنة )ميكن التسّجل عرب موقع "املنطار"(: .3.1.2

 |بطريقة التعّلم عن بعد

ضمن ختطيطكم يف كّل األلوية موجودة على الرابط التايل، نرجو إيرادها  مواعيد أًّّيمنا الدراسّية .3.2
 |. رابط ملواعيد األاّيم الدراسّية، | السنويّ 

 الكتب التدريسّية: .4
تعليمّي غري مصادق عليه، ونرفق هبذا قائمة  نشري بذلك أنّه ال جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب 

 الكتب املصاَدق عليها للعام الدراسّي املقبل:
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte 

 
 

 : التواصل .5
الذي يف اليوم  نرجو ختصيص حّصة لقاء الطاقمهو أداة التواصل بيننا وبينكم، لذا  اإلرشاد .5.1

أن يلتقي بطاقم الّلغة العربّية ويتحاور معهم حول كّل جديد  لهليتسىّن سيصلكم فيه املرشد، 
ومستجّد، وينقل اخلربات من مدرسة إىل مدرسة، لذا أنمل أن تخنسَّق أاّيم زايرة املرشد لتتالءم مع 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/courses
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/frontal-learning-courses
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/courses/distance-learning-courses
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/courses/distance-learning-courses
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/study-days
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte
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َسل خالل  اجتماعات طواقم الّلغة العربّية. )قائمة أبمساء املرشدين موجودة يف موقع "املنطار"(، وسرتخ
 ول إىل املدارس.بداية أيل

: سنتواصل مع كّل مرّكزي الّلغة العربّية عن طريق موقع التواصل الواتس أب للتواصل مع املرّكزين .5.2
الرقمّي "الواتس أب"، وذلك لنتمّكن من إبالغ املرّكزين بكّل املستجّدات، ومتابعة تطبيق التخطيط 

 ّي، وفتح ابب تبادل املعرفة.السنو 

: موقع املنطار هو موقع الّلغة واألدب الرمسّي، التابع للتفتيش ّلغات"موقع "املنطار"، و"قسم ال .5.3
املهيّن يف وزارة الرتبية والتعليم، وفيه املناهج، الوحدات التعليمّية، أوراق عمل، امتحاانت، 
مستجّدات، أخباران، تواريخ ومواعيد زايرات املدارس ولقاءات املرشدين، وكّل ما يهّم معّلم العربّية 

آخر الدراسات واملقاالت، ندعوكم دائًما للتواصل معنا عرب املوقع، وأنمل أن ترسلوا لنا رابط من 
مدرستكم يف الّلغة العربّية، وأن ترسلوا لنا ّناذج من عملكم، دروًسا مصّورة، روابط...لنشرها 

 وتعميمها على اجلميع.
، الذي يعىن برؤاي تعليم كّل الّلغات مبوقع قسم الّلغاتكما وحنيطكم علًما أنّه ميكنكم اّلستعانة 

 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" " .6
تعّلم تفاعلّي ممّيز، بواسطته يتسىّن للطاّلب معايشة عشرات األحداث املركزيّة اليت هي مبادرة رائدة متّكن من 

 شّكلت صورة البالد، والبحث والتعّمق فيها.
 يشتمل املشروع على ثالثة أقسام: .6.1

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

 مقابل لوحة "صورة إسرائيلّية" املطبوعة
 مكّملة.يطرح مواّد إضافّية للتعّمق وفعالّيات تربويّة  "موقع على الشبكة العنكبوتّية "سبعون عاًما .6.2

اًما ع 70قامت الوزارة بقيادة السكراتراي الرتبويّة إبقامة مشروع "صورة إسرائيلّية" وتطويره مبناسبة  .6.3
 على قيام الدولة.

 أٌِعدَّ املشروع لالستخدام يف السنوات املقبلة. .6.4

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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ميكنكم إدراج مشروع "صورة إسرائيلّية"، عن طريق التوّسع يف مواضيع ذات قابلّية ومالءمة للوسط  .6.5
 ختّص اجلمهور العرّب يف البالد.   اللغة العربّيةالعرّب ودمج أحداث وحمطّات مفصلّية تتعّلق مبوضوع 

  هناللّطلع على مزيد من املعلومات حول املشروع، انقر  ▪

 تْْي: قطريّ نعلن هبذا عن افتتاح مسابقتْْي مسابقات قطريّة:  .7
ى يف موضوع "اخلطابة واملناظرة"، تتّم التصفيات األولّية يف املدارس، مّث يف اللواء، مّث على املستو  .7.1

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

سنطرح كّل شهر موضوًعا قَيميًّا معيّمًنا، ويبدع : يف موضوع التعبري اإلبداعّي "التعبري والتفكري" .7.2
مَجل، تطبعها  3أمجل حوله التالميذ جبَمل مبتكرة من تفكريهم وإبداعاهتم ولغتهم؛ ختتار املدرسة 

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

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

 نتمّّن للجميع سنة موّفقة
  ،ابحرتام 

 د. راوية برابرة
 املفّتشة املرّكزة لّلغة العربّية

 
  

http://edu.gov.il/special/israel70
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/speech-and-debate/
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 نخسخ ِل:

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

 املفّتش املرّكز لألدب العرّب.  -السّيد حمّمد زيداينّ -
 مفّتش مراكز تطوير طواقم املعّلمني. -األستاذ يوسف محدان -
 ، السكراترية الرتبويّة.البيداغوجيا الرقمّيةمفّتش  -األستاذ أمين زعيب -
 مفّتش لواء الشمال. -األستاذ أمحد بدران -
 حيفا. فّتشة لواءم -زحالقةسينا  سّيدةال - 
 مفّتشة لواء املركز. -فاردة أوفريسّيدة ال  -
 مفّتشة لواء اجلنوب. -السّيدة أوشرا شاليفر -
 األستاذ شفيع مجّال، مفّتش العلوم والتكنولوجيا، مفّتش التعليم العرّب يف مدينة تل أبيب ايفا. -

 ملّف اللغة العربّية.مسؤول ، 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 -

 العربّية يف لواء اجلنوب.مفّتشة اللغة  -جاكلني عبد الكرمي سواعدالسّيدة  -
 قسم أ للتعليم العرّب.  -مرشد التعليم فوق االبتدائيّ  -أمحد شولة عكريّةاألستاذ  -
 مفّتشي/ات املدارس احملرتمني/ات. -
 ني لّلغة العربّية.ني واملدرسيّ ني واللوائيّ املرشدين القطريّ  -


