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16-08-2016 
 حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة

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

 . 71/6201، للسنة الّدراسّية 1منشور مفّتشة الّلغة العربّية، رقم  الموضوع:
جديد بالنسبة للسريورة  سنٌة جديدٌة وحنن ما زلنا نتعّلم، نرتّقب، حناور، حناكي، نراقب ونواكب كّل ما هو تهلّ   

وما زال التعّلم ذو معىن، والتعّلم  .التعّلمّية يف موضوع الّلغة العربّية، ويف تعّلم لغة األّم حمليًّا، عربيًّا وعامليًّا -التعليمّية
األمور  ؛ وعليه فقد غرّينا يف السنوات األخرية بعضاملتعّمق اهلادف، واستقاللّية املتعّلم أساس طروحاتنا الرتبويّة

لتحقيق رؤيانا يف تعليم وتعّلم لغة األّم، كما جتّلى ذلك يف املنهج  التواصلّي اللوليّب من رياض األطفال وحّّت الّصّف 
وإعمال ، والبحث العلميّ ، الحوار التربوّي التعليميّ ؛ معتمدين تغيري طرائق التعليم والتقوميالثاين عشر، ويف بداية 

كأسس   مستقّلة متنّورة لغويًّا، وتنمية شخصّية واعية، وتطوير أداءات المتعّلم، ختلفةإستراتيجّيات التفكير الم
للسريورة التعليمّية اليت جيتازها املتعّلم، فيكتسب اخلربات، واملهارات، واملضامني اليت تساعده على إحداث التغيري يف 

 طرائق تفكريه وتداوله وتناوله لألمور.
من جهة، والتفكير واإلبداع من  التكرار واإليداعهدافنا التعليمّية، نعتمد مع التلميذ وحّتى يتسّنى لنا تحقيق أ 

، ألنّنا نؤمن أّن املعّلم هو معّلًما متنّورًاونرى أّن حّّت ننّمي تلميًذا متنّورًا علينا أن نساعد املعّلم ليكون جهٍة ثانية، 
 الركيزة األساس يف كّل عملّية التعّلم والتعليم.

 :2017-2016الدراسّي  نضع نصب أعينكم برنامجنا التنفيذّي العاّم لهذه السنةيه وعل 
ا للتجديد وللتجّدد، للتواصل  :واأليّام الّدراسّية االستكماالت - نرى يف االستكمال املهيّن التخّصصّي مورًدا هامًّ

ل العمريّة، مبضامني خمتلفة ما بني وللتغيري وللتثقيف الذايّت، عليه ستكون استكماالتنا السنة موّزعة حسب املراح
يف كّل مضمونيًّا  قاربةلتقدمي مواّد متويُزوَّدون  تدريس األدب وتدريس الّلغة من حماضرين أكفياء سيُ َعّدون مسبَ ًقا

نطلب منكم حّث املعّلمني على املشاركة  ،وكما نصبو إليها ،تكون الفائدة مجّة مراكز تطوير طواقم املعّلمني، حّّت 
 ،ة الوجاهّية )يف مراكز تطوير طواقم املعّلمني(، والتزامنّية )عرب الشبكة العنكبوتّية(املهنيّ  تاالستكماالالة يف الفعّ 

ألّن املعّلم الذي ال يستكمل لن يكون بإمكان تالميذه التقّدم لوحدة البحث الداخلّية، وال إجراء أحباث 
، وال املشاركة يف براجمنا التقوميّية املختلفة مثل اخلطابة، وحقيبة علمّية/أدبّية ضمن إطار التقومي الداخلّي/التعّمق

 التجميع وما إىل ذلك.
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وقد قمنا بإحصاء أسماء المعّلمين الذين استكملوا في العامين المنصرمْين، وسنرسل رسالة خاّصة لمدير 
 .ومفّتش المدرسة بأسماء المعّلمين الذين لم يستكملوا من سنوات

 يمكن التسّجل عبر موقع "المنطار"( نّية لهذه السنةدوراتنا التزام(: 
  ّساعة( 60مرحلة أ ) -التعّلم بطريقة البحث العلمي 
  ّمرحلة ب. -التعّلم بطريقة البحث العلمي 
 .)فّن اخلطابة )الكالم لألنام 
 .التعّلم يف العصر احلديث 
 .دمج أسئلة من مستوى إسرتاتيجّيات التفكري العليا يف االمتحانات 
 حقيبة التجميع؛ طريقة تقومي بديلة. -بورتفوليوال 
 .التعّلم القائم على مشاريع 
 .دمج القيم ومواجهة العنصريّة يف النصوص التعليمّية 
  :أّما الدورات الوجاهّية والورشات التعليمّية فستتمحور حول 

 طرائق وإسرتاتيجّيات يف تعليم فهم املقروء 
 الكتايّب.طرائق وإسرتاتيجّيات يف تعليم التعبري  
 .طرائق وإسرتاتيجّيات يف تعليم النحو والّصرف واإلمالء 
 .طرائق وإسرتاتيجّيات يف تعليم الوحدات احملوَسبة 
 .طرائق وإسرتاتيجّيات يف تعليم املطالعة 
 .تعليم اخلّط العريّب 

اضيع من اآلنف مو  3بعض الدورات في بعض المراكز ستعتمد الطريقة التجميعّية، أي بإمكان المعّلم اختيار 
 ساعة استكمال. 30ساعات لكّل موضوع، لجمع  10ذكرها، بقيمة 

تُنّفذ االمتحانات يف كّل املراحل العمريّة وفق التعليمات الواردة يف منشور  :و"قمم" الدفيئة التربويّة ،االمتحانات -
، ونتّوجها متابعًة لسريورة التعّلم ذي ماخلاّص باالمتحانات، و للوزارة،  ةالعامّ  ةاملدير  عىن اليت بدأناها قبل سنتنين

السنة مع خرجيي فوجها األّول )طالب الصّف الثاين عشر(، ومتاشًيا مع رؤيا الوزارة بتنمية إنسان متنّور لغويًّا، 
 ستشمل امتحانات البجروت ما ُيسّمى بالدفيئة الرتبويّة يف كاّفة ،اجتماعيًّا وحضاريًّا، معتّز برتاثه وانتمائه ولغته

 מעורבות, ערכים -ר"עמ)،(كة، مالء مةشار  م" )ق ي م، م  م  موضوع "ق  املواضيع، ومن ضمن هذه الدفيئة، 
فيشمل كّل امتحان جبروت سؤااًل يتعّلق بالقَيم املختلفة، أو مبدى تفاعلنا ومشاركتنا لصفات وقيم  (ורלוונטיות
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ميذ على إبداء الرأي، اّّتاذ مواقف، اكتساب صفات تالئمنا وتالئم حياتنا، هادفني من وراء ذلك إىل تعويد التال
محيدة، املشاركة يف كّل ما يتعّلق باجملتمع، الشعور باالنتماء، والشعور بأّن االمتحان واملواّد التعليمّية هي مواّد 

 .حياتّية معيشة، وليست حربًا على ورق
أن يكون سؤااًل اختياريًّا.  2017وت صيف عالمات، وميكن للمرّة األوىل يف امتحان جبر  5ستكون قيمة السؤال 

جتدر اإلشارة أنّنا يف اللغة العربّية كّنا  .سُيوزّع مئشار إجابات واضح ومفصَّل لكيفّية التعامل مع إجابات التالميذ
 قد بدأنا يف املوضوع، وامتحانات البجروت يف املواعيد األخرية يف فهم املقروء ويف التعبري الكتايّب مشلت أسئلة

كما وسنعمل ،  ل منشور خاّص بكّل التجديدات، وبنماذ  عديدة متعّلقة ب   ققمَممقوسنوافيكم من خال "قمم".
 على إعداد املعّلمني يف هذا املوضوع ضمن دورات االستكمال.

 ، على الرابط التايل:ةالوثيقة المتعّلقة بالدفيئة التربويّ ميكنكم االّطالع على 
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf 

 

 نطارق لّلغة العربّية:يف موقع قامل فقد وضعناها مواّد التركيز لكّل الوحدات اإللزامّية واالختياريّة أّما
 https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ 

فتحنا أمام ، حفاظًا على مكانة الّلغة العربّية، لغة األّم ولغة التفكري للتلميذ العريبّ  المسار الموّسع في البجروت: -
 وحدات تعليمّية يف اللغة العربّية: 5التالميذ اإلمكانّيات التالية للتوّسع يف مسار 

 .اعتبار موضوع الّلغة العربّية كموضوع ّتّصص 
  :إمكانّية التقّدم خلمس وحدات على النحو التايل 

 3 أدب )خارجّية(، وحدة قواعد  ، وحدةوحدتان يف الّلغة، ووحدة يف األدب() وحدات إلزامّية خارجّية
 وبالغة )خارجّية(.

 3 وحدة أدب )خارجّية(، وحدة حبث يف  ،وحدتان يف الّلغة، ووحدة يف األدب() وحدات إلزامّية خارجّية
 األدب )داخلّية(.

 3 خارجّية(، وحدة حبث  قواعد، وحدة وحدتان يف الّلغة، ووحدة يف األدب() وحدات إلزامّية خارجّية(
 داخلّية(لّلغة/القواعد )ايف 
 3 وحدة أدب )خارجّية(، وحدة حبث يف وحدتان يف الّلغة، ووحدة يف األدب() وحدات إلزامّية خارجّية ،

 القواعد )داخلّية(.
 3 وحدة قواعد )خارجّية(، وحدة حبث وحدتان يف الّلغة، ووحدة يف األدب() وحدات إلزامّية خارجّية ،

 .يف األدب )داخلّية(

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/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/to_bagrout
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
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يف املرحلتنين اإلعداديّة  سيكون يوم اإلرشاد املعتَمداإلرشاد هو أداة التواصل بيننا وبينكم، وعليه  :اإلرشاد -
أن درسة لذا نرجو ّتصيص حّصة لقاء الطاقم يف هذا اليوم من األسبوع، ليتسىّن ملرشد امل ،يوم الثالثاء والثانويّة

يد ومستجّد، وينقل اخلربات من مدرسة إىل مدرسة، لذا يلتقي بطاقم الّلغة العربّية ويتحاور معهم حول كّل جد
ق أيّام زيارة املرشد لتتالءم مع اجتماعات طواقم الّلغة العربّية. )قائمة بأسماء المرشدين موجودة في  نأمل أن تُنسَّ

 .وسرُتَسل خالل بداية أيلول إىل املدارس ،موقع "المنطار"(
، وأن نرّغبهم يف عصر التقانات والتكنولوجيان جناري أبناءنا الذين يعيشون ال بّد لنا أ :التعليم والتقويم الرقميّ  -

روابط للعديد من لكّل املراحل العمريّة، وأضفنا لكم  حبوسبة العديد من الوحدات التعليمّيةيف التعّلم، لذا قمنا 
، تضمن القيمة املضافة للحوسبة، إيصال املواّد املطلوبة للمرحلة الصفّية بطريقٍة شائقة علىاليت تعينكم  املواقع

، خاّصًة، لتالميذ املرحلة الثانويّة لتدريبهم على شكل القطع، وموضوع املشتّقات حبوسبة بعض االمتحاناتوقمنا 
ل تباًعا إىل املدارس وحدات حموسبة للصفوف التاسعة وما إىل ذلك، هتيئًة المتحان البجروت ، كما وسُنرسم

 .نفيذها، وإبالغنا عن أيّة عوائق أو مشاكل تنفيذيّةوالعاشرة، نرجو االهتمام بت
 :المواّد موجودة في

 المنطار" موقع"- https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite 
  البيداغوجيا المحوسبةموقع- https://sites.google.com/site/arabic4education/home 

 

ة جمموعة تواصل على الشبكة العنكبوتّية، يستطيع فتحنا لكّل مرشد، يف كّل مرحلة عمريّ  :مجموعات التعلُّم -
بواسطتها أن يتواصل مع زمالئه املرشدين واملعّلمني واملفّتشة، للحوار والتشاور وتبادل املعرفة، لذا نرجو من كّل 

 املعّلمني االنضمام إىل جمموعات التواصل، كي نبقى دائًما على اّتصال، نتبادل اخلربات ونثري بعضنا بعًضا.
هو موقع الّلغة واألدب الرمسّي، التابع للتفتيش املهيّن يف وزارة موقع املنطار  وقع "المنطار"، و"قسم الّلغات":م -

الرتبية والتعليم، وفيه املناهج، الوحدات التعليمّية، أوراق عمل، امتحانات، مستجّدات، أخبارنا، تواريخ ومواعيد 
هّم معّلم العربّية من آخر الدراسات واملقاالت، ندعوكم دائًما زيارات املدارس ولقاءات املرشدين، وكّل ما ي

للتواصل معنا عرب املوقع، ونأمل أن ترسلوا لنا رابط مدرستكم يف الّلغة العربّية، وأن ترسلوا لنا مناذ  من عملكم، 
 مصّورة، روابط...لنشرها وتعميمها على اجلميع. ادروسً 

، الذي يعىن برؤيا تعليم كّل الّلغات يف بموقع قسم الّلغاتانة كما ونحيطكم علًما أنّه يمكنكم االستع
 السكرتاريا الرتبويّة، بضمنها الّلغة العربّية كلغة أّم، على الرابط التايل:

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

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite
https://sites.google.com/site/arabic4education/home
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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، وقريًبا كما يف العام املنصرم، ستحظى مسرية الكتاب   :مسيرة الكتابالمطالعة و  - هذه السنة باهتماٍم خاصٍّ
لكّل املراحل العمريّة من الصّف األّول حّّت الّصّف  ،سنعلن عن أمساء الكتب املواَفق عليها للمشاركة يف املسرية

موجودة يف قاملنطارق؛ نأمل أن تشاركوا يف  ،ومناذ  التقّدم ،ومواعيد التقّدم لالشرتاك ،العاشر، فّعالّيات خاّصة
وإكساب مهاراٍت، وتذويٍت لعادة املطالعة والقراءة. تُعلن النتائج واجلوائز يف حفل املسرية ملا فيها من إثراء وتثقيف 

 خاّص يعَلن عنه يف حينه.
في كّل من  ، ولقارئ وقارئة السنةالمتمّيزة جائزة من قسم أ للتعليم العربّي للمدرسة القارئةكما وست من ح 

 .في مسابقة قطريّة سن علن عنها قريًبا المرحلتين اإلعداديّة والثانويّة،
 نتمىّن للجميع سنة موفّقة

 د. راوية بربارة
 املفّتشة املرّكزة لّلغة العربّية

:  ُنسخ لم
 رئيس السكرتارية الرتبويّة. -نشتوكد. موشيه فاي  -
     العريّب. اجملتمع يف للّتعليم أ، قسم مدير -خطيب اهلل األستاذ عبد -
 .رئيس قسم الّلغات يف السكرتارية الرتبويّة -موشيه زعفراين السّيد -
 يّة.رئيسة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية يف السكرتارية الرتبو  -السّيدة إيلرياز كراوز -
 نائب رئيس السكرتارية الرتبويّة، ومديرة قسم أ للبيداغوجيا الرقمّية. -السّيدة دالية فينيج -
 مسؤولة قسم التعليم فوق االبتدائّي. -السّيدة داسي باري -
 .مسؤول عن الّتعليم يف الوسط البدويّ  -د. حمّمد اهليب -
 العاملّي.مفّتش مرّكز لألدب العريّب و  -األستاذ حمّمد زيداين -
 مفّتش مراكز تطوير طواقم املعّلمني. -األستاذ يوسف محدان -
 ، السكرتارية الرتبويّة.البيداغوجيا الرقمّيةمفّتش  -األستاذ أمين زعيب -
 .، األستاذ طارق أبو حجلةمدحت زحالقة؛ األستاذ أمحد بدران، األستاذ مفّتشي األلويةاألساتذة  -
 لّف اللغة العربّية يف لواء الّشمال.مسؤول م -موسى حلف ستاذاأل -
 غة العربّية يف لواء اجلنوب.لّ مفّتش ال -األستاذ مخيس أبو مديغم -
 قسم أ للتعليم العريّب.  -مرشد التعليم فوق االبتدائيّ  -أمحد شولة عكريّةاألستاذ  -
 مفّتشي/ات املدارس احملرتمني/ات. -



 دولة إسرائيل
 وزارة الرتبية والّتعليم

 الرتبويّة االسكرتاري
 قسم الّلغات  قسم أ للتعليم يف اجملتمع العريّب 
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 لّلغة العربّية. املرشدين القطريني واللوائيني واملدرسيني -


