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15.8.2018 

  ، املرشدين، مرّكزي موضوع اللغة العربّية ومدّرسي اللغة العربّية احملرتمنيالثانويّة العربّية املدارس 1حضرة مديري

 حتّية واحرتام وبعد،

 2019 – 2018، للسنة الّدراسّية 1، رقم للمرحلة الثانويّةمنشور تفتيش الّلغة العربّية وآداهبا املوضوع: 
 مدخل:
 ،راسيًّا آخر كان حافًل  ابلنشاطات والربامج واملبادرات اليت سامهت يف تعزيز مكانة موضوع اللغة العربّية وآداهبادا عام ا طوينا مع  

حتصيًلت ويف  للعيان يف احلقل وقد متّثل ذلك يف ردود الفعل اليت نتلّقاها من املديرين واملدّرسني ينوكان لذلك أثر ومردود ظاهر  
روت، حيث تشهد السنوات األخرية ارتفاع ا مطّرد ا يف نسبة الناجحني ومعّدل العًلمات ويف چاانت البالطًّلب يف امتح

 .روت ويف النتائج النهائّية ملوضوع اللغة العربّية وآداهبا يف املسارين اإللزامي واملوّسعچنسبة املتفّوقني يف مجيع مناذج البـ
واضح لعام الدراسّي الوشيك. واضعني نصب أعيننا هدف ا سامي ا الرحال ميّممني شطر اونشّد وها حنن يف هذه األاّيم نعّد العّدة 

ليكون موضوع ا طًلئعّيا مرموق ا يواكب  هوهو مواصلة العمل على توطيد مكانة موضوع اللغة العربّية وآداهبا واالرتقاء باملعامل 
ّيات واملوارد اليت تفضي إىل توطيد عًلقة الطالب واملعّلم ابللغة ن وإاتحة اإلمكاناليت يشهدها القرن الواحد والعشرو التطّورات 

واألدب وحتفيزمها على تعزيز روح االنتماء إىل اللغة واالعتزاز هبا والتداول هبا ووضعها يف أعلى سّلم األولواّيت. وال بّد هلذه 
لتاّم واإلجيابّية يف مواجهة التحّدايت وتذليل الصعاب االستعداد ا ي  بد  الرؤية أن تتحّقق إذا تضافرت اجلهود وُجّندت الطاقات وأُ 

ملشاركة الفّعالة يف خمتلف النشاطات والربامج والفعالّيات واملبادرات اليت تصّب يف صاحل الطالب واملدّرس ذلك ابوالعقبات و 
 واجملتمع واللغة على حّد سواء.

ين واملرّكزين واملدّرسني إىل االنضواء حتت راية التطّور والتقّدم من هذا املبدأ ومن هذا املنطلق، ندعو مجيع املديرين واملرشد
وكّلنا ثقة أبنّنا مجيع ا منلك  ،والتجّدد واالنفتاح على التجديدات والتغرّيات اليت تواكب املسرية التعليمّية التعّلمّية، كّل من مكانه

قبل عليه بدافعّية ورغبة ب إىل الطالب، حبيث يُ موضوع حمب   املقّومات والقدرات والكفاءات لتحويل اللغة العربّية وآداهبا إىل
 .وانجعة ثمرةم تعّلمّية \تعليمّية لعملّيةالناجعة  العملّية واألدوات الكافية ّومات الًلزمةاملق اتحةومحاس، وذلك إب

حنو املكان الذي يليق هبا حبيث  حنن نؤمن بكم وبقدراتكم وكفاءاتكم وانتمائكم إىل لغتنا وحّبكم هلا واستعدادكم لًلرتقاء هبا
 .إلبداع واإليداعطّيعة ل  بنوعيه وأداةأتخذ حّقها يف أن تكون لغة التداول واحلوار ولغة التفكري والتعبري

                                                           
 مًلحظة: يرد النشور بصيغة املذّكر ولكّنه موّجه إىل كًل اجلنسني 1
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من الربامج واملخّططات واملبادرات والتجديدات اليت  ابقة  ها حنن نضع بني أيديكم يف هذا السياق ومتاهي ا مع هذه الرؤية، و 
تتماثل مع الرؤية الرتبويّة العاّمة للتفتيش وتتقاطع مع الرؤية الرتبويّة اخلاّصة هم يف حتقيق األهداف اليت نضعها لأن تسا من شأهنا

 لكّل مدرسة أو مؤّسسة تربويّة:

  .والتقوميالتعّلم \يتضّمن املنشور اخلطوط العريضة املقرت حة للتعليم   
لبدء السنة الدراسّية لطاقم الّلغة العربّية، والعمل  أاّيم االستعدادضمن بتعّمق  دراسته املنشور بتمّعن وأن تتمّ تعاينوا أنمل أن 

 املتابعة.و والتوجيه التواصل معكم للتوضيح واإلرشاد لعمل على توطيد على تنفيذه، ونعدكم اب

 ملعّلمني.ا ميع املدارس وكاّفةاملنشور ملزِم جلكّل ما هو وارد يف هذا أّن  جيدر التنويه هنا إىل  ❖

ّططاتنا ربانجمنا التنفيذّي العاّم ب نوافيكم، كما اعتدان قبيل بداية كّل عام دراسّي، فيما يلي، وعليه ❖ ومشاريعنا وُمخ
 :، مبا يف ذلك التجديدات والتعديالت على بعض ممّا يف جعبتنا2019-2018الدراسّي  للعاموأهدافنا 
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 املنشور: توىحم

 4 :االمتحاانت املدرسّية وامتحاانت البجروت .1

 11 وظائف اإلهناء: .2

 11 (:תיק תכניות לימודיםليمّي( )ملّف املعّلم )ملّف املنهج التع .3

 12 دمج التداخل االجتماعّي يف التقييم البديل يف املواضيع التعليمّية: . 4

 13 %(:30البديل )ماّدة التوّسع والتعّمق: الـ  التقومي املدرسيّ \التقييم .5

 14 املطالعة: .6

 15 التعليم والتقومي الرقمّي: .7

 16 استكماالت يف اللغة العربّية وآداهبا: .8

 17 األّّيم الدراسّية: .9

 17 اإلرشاد: .10

 18 الكتب التدريسّية: .11

 18 جمموعات التعلُّم: .12

 18 :"תמונה ישראלית"صورة إسرائيلّية" " .13

 19 موقع "املنطار"، و"قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية": .14

 21 ملحق . 15
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 :البجروت امتحاانتسّية و االمتحاانت املدر  .1
 تركيز املواّد جلميع الوحدات اإللزامّية واالختياريّة:  .1.1

 :020181منوذج رقم  –تعديل على تركيز مواّد الوحدة األوىل يف األدب  .1.1.1
: قمنا إبجراء تعديل على تركيز املواّد املطلوبة 2019 – 2018استعداد ا للسنة الدراسّية  -

 ة.وجبه مع طًّلب الصّف العاشر يف السنة الدراسّية احلاليّ أ العمل مبدللبجروت، على أن يُب
%( وقسم التعّمق  70قسم املعرفة واملهارات )ماّدة الـ ينطوي التعديل على تبادل للمواد بني   -

 املواّد احملّيدة.قسم و  (% 30ــ والتوّسع )ماّدة ال
ا ينطوي هذا الرتكيز املعّدل على إلغاء كّلّي لنظام النصوص املتقا - بلة حبيث يطرأ من اآلن فصاعد 

تناوب بني هذه النصوص من دورة تركيز إىل أخرى )كّل ثًلث إىل أربع سنوات( يف إطار كلٍّّ 
 من التقييم الداخلّي واخلارجّي.

%( 30 يُرجى من املدّرسني الكرام منح حّق األولويّة للمواّد املوسومة ابألخضر )ماّدة ال -
 ردّي )املواّد احملّيدة( يف سريورة التقييم املدرسّي الداخلّي.وللمواّد املوسومة ابللون الو 

 دواعي التعديل اجلديد على تركيز املواّد: .1.1.2
 يشار إىل أّن التعديل على تركيز املواّد فرضته ضرورات ومقتضيات حيويّة ملّحة -

هناك  على ضوء جتربتنا مع تنفيذ صيغة الرتكيز القائم ودراسة الوضع الذي آل إليه، رأينا أنّ  -
متثيل موضوعّي ومنصف جلميع  احملافظة على ضمانل التعديل وذلكهذا جراء حتمّية إل ضرورة

املواّد املطروحة وذلك بشكل دورّي بعد أن تبنّي لنا أنّه وفق نظام االختيار بني نّصني متقابلني 
املنهج  يتّم إمهال نصوص كثرية متنّوعة بقصد أو بغري قصد مع إغفال املبدأ الذي بين عليه

وأّن واجبنا املهيّن واألخًلقّي ميلي   مجيع املواّد املطروحة يتعّلمأن  مبوجبه لطالبلّق والذي حي
 أسوة بغريها من النصوص امل معهاويتع  كافّة السبل املتاحة لينكشف عليها  له علينا أن نوّفر

أّن االختيار بني  ان  للشكّ لنا مبا ال يدع مكا وبعد أن تبنّي   ،املدرجة يف إطار املنهج التعليميّ 
موضوعّية أو  مهنّية أو النصوص املتقابلة يتّم يف الغالب ألسباب ومسّوغات ليست

 رغم كوهنا من جانب املدّرسني من املوادّ  لقسم ال يستهان به يؤّدي إىل حتييد اتمّ   ممّا تربويّة
 .أن تدّرس كغريها من النصوص جديرة
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والذي  ،: "ملحق"حتت عنوان يف هناية املنشوراملرفق  ،الرتكيز املعّدل جيب االلتزام بتنفيذ ما ورد يف .1.1.3
 الرابط هذاعلى  "املنطار"تّم نشره يف موقع ي

مع طًّلب  2019 – 2018مع بداية العام الدراسّي احلايّل:  يدخل هذا الرتكيز حّيز التنفيذ .1.1.4
 الصّف العاشر

 .2020يتقّدم الطًّلب للبجروت يف ماّدة هذا الرتكيز ابتداء من موعد صيف  .1.1.5
النماذج اإللزامّية ومناذج التوسع، انقر   املطلوبة يف امتحاانت البجروت يفللدخول إىل تركيز املوادّ  .1.1.6

 هنا

 لًلّطًلع على كّل ما يتعّلق ابملًلء مات للطًّلب ذوي العسر التعّلمّي، وابالمتحان املًلء م ، انقر .1.1.7
 هنا

 :2019 – 2018مواعيد امتحاانت جبروت األدب للسنة الدراسّية  .1.2
 :موعد الشتاء .1.2.1

 10.1.2019يوم اخلميس املوافق  :األدب -

 6.2.2019يوم األربعاء املوافق  اللغة: -

 موعد الصيف:  .1.2.2
 28.5.2019يوم الثًلاثء املوافق اللغة:  -

 1.7.2019يوم االثنني املوافق األدب:  -

 :مناذج البجروت .1.3
 : 2019موعد شتاء  .1.3.1

 الوحدة األوىل يف األدب – 020181منوذج  -

 وحدات الفهم والتعبري واللغة – 020381منوذج  -

 )تقييم خارجّي( النموذج املكّمل للوحدات الثًلث اإللزامّية - 020382منوذج  -

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/bagrut-exam-materials/home/2018-2019/literature-materials
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
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)للطًّلب  020383النموذج املكّمل للثًلث وحدات اإللزامّية )التقييم الداخلّي( ورقمه:  -
 الفعلّيني(

 وحدة إلزامّية داخلّية لطًّلب املسار التكنولوجيّ  – 020183منوذج رقم  -

 : موعد الصيف .1.3.2
 املسار اإللزامّي: .أ

 020181منوذج رقم:  -الوحدة األوىل يف األدب  -

 020381منوذج رقم  –وحدات الفهم والتعبري واللغة  -
 020383)التقييم الداخلّي( ورقمه: اإللزامّية الثًلث وحدات للالنموذج املكّمل  -

 )للطًّلب الفعلّيني(
)للطًّلب  020382النموذج املكّمل للوحدات الثًلث اإللزامّية للمعيدين ورقمه:  -

 املعيدين(

 وحدة إلزامّية داخلّية لطًّلب املسار التكنولوجيّ  – 020183منوذج رقم  -

 :مسار التوّسع .ب
  020271 :منوذج :الوحدة الثانية يف األدب -

  020281 :منوذج :الوحدة الثانية يف اللغة والبًلغة  :أو -

 )للطًّلب الفعلّيني( 020273 منوذج:-الوحدة الثالثة يف األدب )وحدة داخلّية(  -

 )للطًّلب الفعلّيني( 020283منوذج:  – الوحدة الثالثة يف اللغة )وحدة داخلّية( أو -

 020282طًّلب املعيدين ورقمه: النموذج املكّمل لوحديت التوّسع )تقييم خارجّي( لل -

ا .1.4 اليت كانت قائمة ابلنماذج األخرى كّليًّا يتوّقف العمل   2019ابتداء من موعد شتاء  :مالحظة هاّمة جدًّ
 : وذلك على النحو التايل يف األدب واللغة 2018 – 2017حىت هناية العام الدراسّي 

  :مناذج األدب امللغاة  .1.4.1
 020181وحيّل حمّله منوذج  ،يف األدب: املنهج القدمي الوحدة األوىل – 020101 منوذج: -
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 020181منوذج  وحيّل حمّلهالوحدة األوىل يف األدب: املنهج القدمي،  - 020102: منوذج -

 020271وحيّل حمّلهما منوذج  020103، 020141: منوذجا الوحدة الثانية يف األدب -

 :مناذج اللغة امللغاة .1.4.2
 020381 حمّلهما منوذج وحيلّ  020202، 020201 النموذجان: -

 020281وحيّل حمّله منوذج رقم  ،020151 :منوذج رقم -

أن يتقّدم إىل جيب عليه ، مجيعها إللزامّية الثًلثالذي يريد التقّدم إىل الوحدات ا الطالب املعيد .1.4.3
النموذج املكّمل للوحدات اإللزامّية ورقمه: كذلك إىل و  ،020381ومنوذج:  020181منوذج: 

020382 
 020181أن يتقّدم إىل منوذج الوحدة األوىل يف األدب  يف الذي يريد حتسني عًلمته ن للمعيدميك .1.4.4

 دون أن يطالب ابلتزامات أخرىفقط 
أن يتقّدم  -يف الفهم والتعبري واللغةالوحدتني اإللزامّيتني ميكن للمعيد الذي يريد حتسني عًلمته يف  .1.4.5

 زامات أخرىدون أن يطالب ابلت فقط 020381إىل منوذج رقم: 

 كذلكو  020281أو منوذج  020271 :إىل منوذج الطًّلب الفعلّيونيتقّدم  يف مسار التوّسع: .1.4.6
  020283أو منوذج:  020273منوذج: إىل 

إىل النموذج  كذلكو  020281أو منوذج:  020271فيتقّدمون إىل منوذج:  أّما املعيدون .1.4.7
  020282: ورقمه املكّملاخلارجّي 

 

تطوير التفكري، العاطفة والقيم يف التعّلم كجانب من  - (עמ"ר) ومالءمة( شاركةيم، م)قأسئلة "القمم"   .1.5
 (:פדגוגית חממהتطوير "الدفيئة الرتبويّة" )

o ،واملًلءمة )ق.م.م( يف  شاركةامل يف السنتني الدراسّيتني السابقتني، تعّمقنا يف التعامل مع أسئلة القيم
طوير املهيّن لطواقم املعّلمني قد جتّلى هذا األمر يف االستكماالت والتو التعليم، التعّلم والتقومي،  سريورات

 "قمم" يف امتحان البجروت.ـدرجات لتغطية جانب ال 5ويف ختصيص 
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o  يف إطار التعّلم واملًلءمة، القيم، املشاركةحمور " التداول يفيف هذا العام، حنن بصدد تعميق وتوسيع "
على دمج هذا احلوار يف سريورة التعّلم ويف الصفوف. وحنن من جانبنا والتقومي. لذا، نتوّخى منكم العمل 

 10ختّصص هلا سنواصل طرح مرّكبات يف األسئلة عن القيم يف امتحاانت البجروت املقبلة حبيث 
 .مع ا هذا يف إطار بنود تتعّرض إىل املعرفة والقيميكون ، و درجات

وأّن اإلجابة الصحيحة هي تلك اإلجابة اليت ترتكز فقط هو التعّلم يف إطار الصّف ذّكر أن جوهر هدفنا ن ▪
 .عرفة يف إطار املوضوع التعليمّي نفسهجانب املعلى 

 ت  تعّرض  كانت قد يف موضوع األدب  "قمم" وعن أسئلة جبروت ـملزيد من التعّلم واالّطًلع على الرؤية الرتبويّة لل ▪
 هناهلذا اجلانب يف امتحاانت البجروت، انقر 

حفاظ ا على مكانة الّلغة العربّية، لغة األّم ولغة التفكري للتلميذ العرّب، أحتنا  :املسار املوّسع يف البجروت .1.6
 يف اللغة العربّية: وحدات تعليمّية 5أمام التًلميذ اإلمكانّيات التالية للتوّسع يف مسار 

 .(מקצוע מוגבר) كموضوع ختّصصاعتبار موضوع الّلغة العربّية  ▪

عًلمة  25يف البًلد بقيمة  يف اجلامعات( زّيدة عالمات إضافّية )بونوسملزيد من املعلومات حول  ▪
  هذا الرابط، ادخلوا إىل للطالب املتقّدم خلمس وحدات يف الّلغة العربّية

 : على النحو التايل تكون خلمس وحداتإىل مسار إمكانّية التقّدم  ▪
، يضاف إليها وحدة خارجّية يف وحداتن يف الّلغة، ووحدة يف األدب() وحدات إلزامّية خارجّية 3 -

، ووحدة حبث داخلّية يف األدب أو يف القواعد من  1.4األدب أو يف القواعد بقيمة  قيمة الوحدتني 
 لطًّلب(.اجهوزيّة مدى و املدرسة من جمموع الوحدتني  )حبسب اختيار  0.6والبًلغة بقيمة 

 020381ويتضّمن: منوذج  ،020380رقم النموذج الرئيسّي للوحدات الثًلث اإللزامّية هو  -
الوحدة األوىل يف األدب(؛ وقسم التقييم ) 020181منوذج )وحداتن يف الفهم والّلغة والتعبري(؛ و 

 .(020383%، ورقمه 30الداخلّي 
ًّلب احلاصلني على مًلء مات للط يف الفهم والتعبري واللغة النموذج املًلء مرقم جتدر اإلشارة إىل أّن   -

 لىع تظهر خبّط حجمه كبري وظاهر للعيان "מותאםكلمة "مع  عينه  020381رقم النموذج هو 
 الدفرت.يف  األوىل صفحة الغًلف

http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/omer.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B0Z56nLpiSawSkZBSW44cDlJSEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Z56nLpiSawSkZBSW44cDlJSEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Z56nLpiSawSkZBSW44cDlJSEU/view?usp=sharing
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منوذج ) 020281المتحان اخلارجّي: ويتضّمن ا] 020580للمسار املوّسع رقم النموذج الرئيسّي  -
. (منوذج الوحدة الثانية يف األدبوهو ) 020271، أو منوذج (الوحدة الثانية يف القواعد والبًلغة

، ووحدة البحث الداخلّية 020283عد منوذج وللتقييم الداخلّي: وحدة البحث الداخلّية يف القوا
 .[020273يف األدب منوذج 

 :2018( ملوعد صيف 020181مبىن امتحان الوحدة األوىل يف األدب ) .1.7
على  020181الوحدة األوىل ورقمها  –مبىن امتحان األدب  طرأ تغيري علىي 2018ابتداء من صيف 

 :اآليتالنحو ا

 املنهج وفق تركيز املواّد القائم:  املواّد املطلوبة يفالفصل األّول:  .أ

أربعة بنود )الفروع ستتحّول وكّل سؤال يتضّمن  – على األقلّ  ثالثة أسئلةح أمام املمتح ن طر  تُ  -
 . إىل بنود مستقّلة(

ويشتمل على  درجة 40لكل سؤال  –درجة  80) عن سؤالنييف هذا الفصل جييب الطالب  -
 :ستقّلة()الفروع ستتحّول إىل بنود م أربعة بنود

o درجة  12 :+ ب أ ينلبندكّل من ال 

o درجات 8 :ج + د ينلبندلكّل من ا  

نصوص خارجّية مل يتعّلمها الطالب أتيت على غرار النصوص املطلوبة الفصل الثاين: نصوص خارجّية:  .ب
 وتنتمي لنفس األجناس األدبّية الواردة يف املنهج.

 :فصل األّولعلى غرار أسئلة ال سؤاالنيُطرح أمام املمت ح ن  -

أربعة بنود )الفروع ستتحّول يشتمل على  سؤال واحد فقطيف هذا الفصل جييب املمتح ن عن  -
 :إىل بنود مستقّلة(

o درجات 6: كّل من البندين أ + بل  
o  درجات 4 ج + د:لكّل من البندين  

داء رأي، قسم من األسئلة يف الفصلني يرتكز على التفكري مبستوايته املختلفة )تقييم، حتليل، إب -
 تعليل، مقارنة، استنتاج.....(
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ערך, ) واملالءمة شاركةم، املي  مرّكبات حول القِ  كليهما  أحد الفصلني أو يف يفتتضّمن األسئلة  -

 درجات من السؤال(. 10: )(מעורבות ורלוונטיות

 مل مع النصّ تدريب الطاّلب على كيفّية التعا عملّيةإدراج التكثيف من : الرجاء مالحظة هاّمة ▪
 اخلارجّي يف إطار العملّية التعليمّية

 2019ملوعدي شتاء وصيف  020181 لنموذجمبىن االمتحان املالءم  .1.8
 :فيما يلي تفصيل للمالءمات

 : النصوص األدبّية -الفصل األّول .أ
)الفروع ستتحّول إىل بنود  بنود من سؤالني من جمموعتني ُمتلفتني سّتةجييب الطالب عن  -

 .البنود هو البند ب اثنان من هذه البنود بندين ج + دون ، شريطة أن يكمستقّلة(

 8ج + د:  نودالبكّل من ول درجة( 16X 4  =64درجة ) 16 :لكّل من البنود أ + ب -
 درجات.

 درجات 8: 2و  1ولكّل من الفرعني درجة  16د ب: بند واحد: للبن -

 الذي خيتارهنود األربعة للسؤال مجيع البجييب الطالب عن النّص اخلارجّي: إلزامّي:  –الفصل الثاين  .ب
 وذلك على النحو التايل: (الفروع ستتحّول إىل بنود مستقّلة)

 .درجة 6 +ب: أ ينندلبكّل من ال -
 األدب: درجات4 +ج: لبند بكّل من ال  -

 هناانقر  لًلّطًلع على كّل ما يتعّلق ابملًلء مات للطًّلب ذوي العسر التعّلمّي، واالمتحان املًلء م ، ▪

 :وحدة البحث الداخلّية .1.9
 2019 - 2018املوعد األخري لتقدمي مقرتح موضوع البحث وسؤال البحث للسنة الدراسّية  .1.9.1

 وال تقبل طلبات بعد هذا املوعد. 30.10.2018هو 

ملدرسة االحتفاظ بنسخة من وظيفة الطالب يف أرشيف املدرسة واجلهوزيّة التاّمة لكّل عملّية على ا .1.9.2
 متابعة ومعاينة من جانب التفتيش أو ممثّليه يف احلقل

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/learning_disabilities
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ترسل املقرتحات إىل الربيد اإللكرتويّن لوظائف البحث:  .1.9.3
literature_research@ar.tzafonet.org.il 

 .رابط لتوجيهات حول تعبئة االستمارة )مقرتح وظيفة البحث( ▪

 هناء:وظائف اإل .2

، يفتح اجملال أمام طًّلب الصّف العاشر أيض ا لتقدمي املقرتح 2019 – 2018ابتداء من السنة الدراسّية  .2.1
، إضافة إىل ما هو معمول به خبصوص طًّلب وتتاح الفرصة أمامهم لتقدمي الوظيفة يف الصف احلادي عشر

 .احلادي عشر

 31.1.2019املوعد األخري لتقدمي املقرتح هو  .2.2

 31.12.2018ألخري لتقدمي الصيغة النهائّية للوظيفة هو املوعد ا .2.3

 على املرشد أن يكون حامًل  للقب الثاين على األقّل يف اللغة العربّية وآداهبا   .2.4

 على الطًلب جتّنب اختيار مواضيع عوجلت يف وظائف من سنوات سابقة .2.5

 ى وتدمغ ابلشكالوظائف اليت يثبت أهنا نسخت أو نقلت يف جزء منها أو بكاملها سوف تلغ .2.6

 هناملزيد من املعلومات والتوجيهات حول وظائف اإلهناء، انقر  .2.7

 :(תיק תכניות לימודים) ملّف املنهج التعليمّي(ملّف املعّلم ) .3
امللّف مجيع املناهج  يتضّمنوسبة هاّمة وذات معىن  لعملّية التعّلم. أداة حمهو مبثابة ملّف املنهج التعليمّي  3.1

ن من ختطيط العملّية التعليمّية التعليمّية يف شىّت املواضيع، يف مجيع الطبقات ويف مجيع القطاعات، وهو ميكّ 
 الرتبويّة بنجاعة قصوى من خًلل إنشاء عًلقات بني املعرفة، املهارات والقيم.

 ملنهج التعليمّي على:تضّمن ملّف اي 3.2

 املعرفة املطلوبة وفق املنهج التعليميّ  -

 املهارات املركزيّة يف املوضوع التعليمّي  -

 القي م املركزيّة يف املواضيع التعليمّية املختلفة -

mailto:literature_research@ar.tzafonet.org.il
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/search_homework
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/search_homework
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/search_homework
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/avodotgemer/default.htm
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إلبداع تقييم، وهو يشجع على املبادرة واالوأدوات  األفًلمتعليمّية، الوحدات التعليمّية، الواّد ابمل امللفّ  زخري 3.3
 عصريّة بروح التعّلم ذي املعىن.الألدوات اوالتنويع يف أمناط التعّلم من خًلل استخدام 

يهدف إىل مًلءمة التعّلم لتحّدايت القرن  إجراء اسرتاتيجّي قطرّي واسع النطاقمن  ُمرّكب ايشّكل هذا امللّف  3.4
 الواحد والعشرين.

 هناانقر   ،(לימודים תיק תכניותلًلّطًلع على ملّف املنهج التعليمّي ) 3.5

 :دمج التداخل االجتماعّي يف التقييم البديل يف املواضيع التعليمّية .4
 ". وإدارة اجملتمع والشباب مبوضوع: الرتبويّة إلدارةبويّة وايف الشهور األخرية ُكتبت ونشرت وثيقة مشرتكة للسكاراتراي الرت 

، وهي تعّزز املبدأ الذي يرى أّن تدريس املواضيع التعليمّية الذي للقي متبت الوثيقة على ضوء الرؤية الشمولّية للرتبية كُ 
مًلئم بني املاّدة التعّلمّية  تدريس الذي يرتكز على ربطاليدمج داخله التداول ابلقيم، يساهم يف التعّلم ذي املعىن: 

 وعامل التلميذ، وتعّلم يدمج بني املعايشة القيمّية والتفكري الناقد. 

 إّن الدمج بني بدائل التقييم يف املوضوع التعليمّي والتداخل االجتماعّي من شأنه أن يعّمق التعّلم ذا املعىن. 
يتيح املشروع اجملال أمام الطالب لفهم املوضوع التعليمّي وتعّلمه من زاوية رؤية تنطوي على صلة بني عامل املضامني  

 التعليمّية والواقع املعيش.
هناك قيمة تربويّة للدمج بني بدائل التقييم والتداخل االجتماعّي يف تشكيل الدافعّية للتداخل املدينّ واالجتماعّي وذلك 

 مّية وواقع احلياة. لتعّلم يربط بني عامل املضامني التعلّ  نتيجة

هبذه الطريقة نساعد الطًّلب يف تطّورهم الذايتّ ويف بناء هويّتهم ونعّزز لدهبم اإلحساس ابلقيمة الذاتّية، االنتماء وااللتزام 
 اجّتاه احمليط، اجملتمع والبلد.

بتطبيق هذه الفكرة يف مدرستهم ارتكاز ا على املبادئ  نوصي مدّرسي األدب 2019 – 2018يف العام الدراسّي 
 الواردة يف الوثيقة املرفقة.

 هناللدخول إىل الوثيقة، انقر  للدخول إىل الوثيقة، انقر ▪

http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Literature-arab/Pages/Teaching-materials.aspx
https://docs.google.com/document/d/1LKh-WBCkXN7uLQAjvWDq7UMgp4kSyjL1SBa3SnD9VXA/edit
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 : %(30لـ اماّدة التوّسع والتعّمق: ) البديلّي املدرسالتقومي \التقييم .5
التقومي البديل كجزء من التقييم العاّم، وبناء عليه، \تأكيد على أمهّّية التقييممّت الاإلصًلح منذ انطًلق خطّة  5.1

عليمّية األمهّّية القصوى وحتّري املوضوعّية واملهنّية يف تنفيذه على أن يكون نتاج ا لسريورة تإيًلؤه  توّقع مّنايُ 
 تعّلم وتفكري بشىّت املستوايت واألشكال.\تعليم ترتكز على مبدأ التعّلم ذي املعىن وإعمال اسرتاتيجّيات

 اإلمكانّيات املتاحة للتقييم البديل:  5.2
 وظيفة حبث -

 مهّمة تنفيذيّة مبا يف ذلك مهاّم حموسبة -

 ملّف بورتفوليو -

 طًّلب.معروضة: يشمل عرضها من قبل الطالب أمام املدّرس وال -
ل أيّة إمكانّية أخرى ليست ضمن قب  وال تُ  مًلحظة: مينع منع ا اباتًّ اعتبار االمتحان ضمن هذه اإلمكانّيات 5.3

 أعًله دون الرجوع إىل املفّتش واحلصول على مصادقته.املذكورة اإلمكانّيات 

 9588وظيفة البحث واملهّمة التنفيذيّة يسّجل على استمارة رقم تقييم  5.4

 عرب احلاسوبل رس  وتُ  9545سّجل على استمارة رقم ائّية للتقييم البديل يف البدائل األخرى تالعًلمة النه 5.5

 اللغة واألدب حبيث ختّصص متثيل لكّل من جمايل   هناك جيب أن يكونيف كّل نوع من أنوع التقييم البديل،  5.6
 يه،لوع جملال اللغة، ختّصص درجة 30درجة من  20درجة جلانب األدب و 30درجات من  10

 جيب االلتزام التزاًما اتمًّا هبذا التوجيه. ▪
 جيب التقّيد بًلئحة املعايري املوّحدة اليت وصلت إىل املدارس من السكراتراي الرتبويّةعند تدوين العًلمات،  5.7

 وعدم جتاوزها.

 عن الوحدات الثًلث اإللزامّية % 30عالمة واحدة لقسم ال على املدرسة إرسال  5.8

 : أواسط شهر شباط وأواسط شهر متّوزالعالمات حمطّتان إلرسالهناك  5.9

على املدرسة االحتفاظ جبميع املهاّم العينّية اليت يقّدمها الطًّلب يف مكان خمّصص هلذه الغاية وإاتحتها  5.10
 وقت  أيّ للفحص واملعاينة من قبل قسم االمتحاانت والتفتيش يف 
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 هنالًلّطًلع على إمكانّيات التقييم البديل، انقر  5.11

 املطالعة: .6
o " طالعة والبحث، واجلري فة، وذلك من خًلل ما ُيسّمى ابمل" وسيلة من وسائل اكتساب املعر الثقافة الذاتّيةتعترب

طالعة وراء املعلومة أ
ُ
د ت، وذلك من خًلل الُكتب أو من خًلل الوسائل اإللكرتونّية احلديثة؛ إذ ال تتحّدد امل ّّن ُوج 

 ًلع والشغف يف حتصيل املعلومات. بنمطٍّ ُمعنّي بقدر ما هي ُمتعّلقة ابالستط
o س

ُ
كثر تبّحر ا يف العلوم والثقافات توى أكثر ُعمقا  وأللمطالعة قيمةٌ ثقافّية يعّز نظريها وتعلو قيمتها ُكّلما كان  هذا امل

 املختلفة. 
o عليه فرضته طالعة هو إنسان أخرج نفسُه من دائرة القيد الفكرّي الذي ا به يف املخاص   الشخص الذي يقضي وقت ا

من الغريزة يف اهلدوء وعدم اإلجهاد العقلّي إىل دائرة التفعيل البّناء ملهاراته الفكريّة والعقلّية ومعرفة كيف يستفيد 
 ياته اخلاّصة والعاّمة. الثقافة اليت حيصل عليها يف ح

o طالعة ببناء الشخصّية اإلنسانّية السامية واليت ترتقي ابلعلم والثقافة، وتتدّّن وهتبط إىل احلضيض ابجلهل تقوم امل
ثّقف هو صاحب قّوة وُحّجة وبيان، ويف يديه ُسلطان العلم واملعرفةوالتخّلف، فالشخص امل

ُ
 . طّلع وامل

o طالعة وما أتيت به  من معرفة وثقافة هي حتصني لإلنسان من الوقوع يف األخطاء واملصائب اليت قد حتدث يف امل
، وابلتايل جُيّنب نفسُه مغّبة نتاجهمحياته، وهو  مبعرفته العميقة يعلم كيف مّر غريه هبذه التجارب من الذين طالع  

 ا وبنتائجها.سبقة هبالوقوع يف أخطاء اآلخرين ملعرفته امل

o  طالعة على أوقات الفراغ لدى الشباب الذين حي
ُ
يف أمور قد تضيع  ملون يف جداوهلم الزمنّية أوقات  قدتقضي امل

من  اباب  ستكون  فًل شّك أبهّنااملطالعة  حني يلجأون إىل همرين، ولكنّ أنفسهم وعلى اآلخهم  أتيت ابلضرر عليهم
 .أبواب اخلري لديهم

o به على املطالعة والقراءة وحتبيبهم ابلكتاب وع األدب العمل على الدوام على تشجيع طًّل على مدّرس موض جيب
الفوائد اجلّمة اليت من املتوّقع أن جينوها من خًلل املطالعة كتعزيز امتًلكهم لّلغة وتوسيع الثروة اللغويّة  عرضو 

القيم االجتماعّية وتقييمها وكيفّية التعامل  واكتساب القدرة على التعبري الشفهّي والتعبري الكتاّب والتعّرف على
 معها.

o  على مدّرسي اللغة العربّية عاّمة ومدّرسي األدب على وجه اخلصوص أن يعملوا على هتيئة األجواء كعرض مناذج
من األعمال األدبّية على الطًّلب وتشجيعهم على قراءهتا واملبادرة إىل نشاطات وفعالّيات هبذا الشأن كتنظيم 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach/TochniyotLimudim/TalSufrutAravi.htm
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من العًلمة قات يف املطالعة ومنح الطًّلب حّيزا لعرض ما قاموا مبطالعته أمام زمًلئهم وختصيص درجات مساب
 الفصلّية والسنويّة لتقييم عملهم يف املطالعة.

 هناللمزيد من التوضيح حول أمهّّية املطالعة، انقر  ▪

 التعليم والتقومي الرقمّي:  .7
مواكبة وذلك كضرورة يف  -بيزا/ إي بيزا-نواظب على املشاركة يف االمتحاانت العاملّية  ، فإنّناكدأبنا منذ سنوات    
أفاق ا جديدة يف ماهّية التنّور القرائّي،  خوضنا هلذه التجربة كّل مرّة يفتح أمامنافوالعشرين،  ستجّدات القرن الواحدم

وأمهّّيته يف بناء إنسانٍّ قادرٍّ على التكّيف مع متطّلبات احلياة؛ وحنن إذ ال نعّد هلذه االمتحاانت كوهنا ال تفحص 
لوبة ارات املطنتوّخى من املعّلم أن يكون متنّور ا قرائيًّا وقادر ا على إكساب التًلميذ املهفإنّنا تطبيق املنهج الدراسّي، 

، واستخًلصها  تها، مقارنتها، تصنيفها، ودجمها واستنتاج العرب  قراءهتا، فهمها، معاجل للتعامل مع النصوص املختلفة:
من التلميذ  ملشاركة يف كّل ما يدور عامليًّا، ممّا يتطّلبا، واملفاضلة، واإثباهتا، ودحضها أو قف والتعبري عنهااخّتاذ مو و 

عن أمهّّية متّكنه  انهيكاملّية واسعة ومتنّوعه تعينه على فهم املشكًلت املطروحة واملصطلحات املتداو لة، بثقافة ع زّودالت
والتصنيف والتواصل مع  عرب الشبكة، واالختيار الصحيح للمواّد، الرشيد من املهارات احلوسبّية كالبحث السريع

 :وهذا يستوجبكّل هذا حباجة إىل تدريبٍّ دائم؛ اآلخرين، ف

 ويف األاّيم الدراسّية.التزامنّية مع التفتيش للمعّلمني املشاركة يف دورات االستكمال، ويف اللقاءات  •

 .نهجيّ مهارات فهم املقروء بشكل م تدريس •

 .املرحلة العمريّة  مهارات احلوسبة املطلوبة من التًلميذ يف  تدريس •

اقتصاد، فضاء، علوم، اخرتاعات، اجتماعّيات...(، التًلميذ مبصطلحات من جماالت خمتلفة )توسيع ثقافة مراعاة  •
 وذلك بقراءة مواّد من الصحف اإللكرتونّية ومن املواقع املختلفة على الشبكة العنكبوتّية.  

 ختصيصمتابعة تطّور تنفيذ املهاّم من ِقب ل التالميذ، و ترس ل من الوزارة بشكٍل دورّي، و تنفيذ املهاّم اليت  •
لتًلميذ الصفوف العاشرة مقابل تنفيذهم للوحدات احملوسبة  %(30قومي البديل )درجة من درجات الت 20

وضرورة إطًلع الطًّلب على تفصيل لكيفّية إعطاء الدرجات، و  اليت سنرسلها لكم تباع ا، مع مئشار واضح
 .ذلك

، تضمن القيمة سلسة قةاليت تعينكم على إيصال املواّد املطلوبة بطريقةٍّ شائ اقعروابط للعديد من املو مّتت إضافة •
خاّصة  لتًلميذ املرحلة الثانويّة لتدريبهم على شكل القطع،  ،بعض االمتحاانت ُوضعتاملضافة للحوسبة، وقد 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9
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ل  تباع ا وحدات حموسبة للصفوف إىل املدارس وموضوع املشتّقات وما إىل ذلك، هتيئة  المتحان البجروت، وسُنرس 
 .تتعّلق هبا تنفيذها، وإبًلغنا عن أيّة عوائق أو مشاكل تنفيذيّةالتاسعة والعاشرة، نرجو االهتمام ب

 :الرابطني يف متوّفرةاملواّد 

 "موقع "املنطار 
  داغوجيا احملوسبةموقع البي  

  :يف اللغة العربّية وآداهبا استكماالت .8
فنحن  ،عليهو  ،لتثقيف الذايتّ تخّصصّي مورد ا هامًّا للتجديد والتجّدد، للتواصل والتغيري وااالستكمال املهيّن اليعّد  

 استكماالت وجاهّية: تكون هذا العام على شكلنيل االستكماالت املهنّية يف اللغة العربّية وآداهبا نعمل على تقسيم
)عرب الشبكة العنكبوتّية(، مبضامني خمتلفة ما بني تدريس األدب  تزامنّيةأخرى و (، مراكز تطوير طواقم املعّلمني)يف 

فهم املقروء، وطرائق يف يف األدب و ابلرتكيز على طرائق تعليم التعبري الكتايّب، ونصوص وذلك وتدريس الّلغة 
ألّن املعّلم الذي ال يستكمل  االستكماالت املهنّيةحّث املعّلمني على املشاركة الفّعالة يف  ، يرجىلذا التقومي البديل،

وحدة البحث الداخلّية، وال إجراء أحباث لُغويّة/أدبّية ضمن إطار التقومي ن إبمكان تًلميذه التقّدم إىل لن يكو 
مثل اخلطابة، وحقيبة التجميع، ومشروع الكتابة احملوس ب، الداخلّي/التعّمق، وال املشاركة يف براجمنا التقوميّية املختلفة 

 وما إىل ذلك.

 :على الرابط التايل عرب موقع "املنطار"(إليها التزامنّية هلذه السنة )ميكن التسّجل الدورات واالستكماالت  8.1
 االستكماالت

 تكون على النحو التايل:االستكماالت التزامنّية 

 (أدب) مرحلة أ -التعّلم بطريقة البحث العلميّ  -

 مرحلة ب -التعّلم بطريقة البحث العلميّ  -

 فّن اخلطابة )الكًلم لألانم(. -

 (أدب) مرحلة أ -التعّلم يف العصر احلديث -

 مرحلة ب -لعصر احلديثالتعّلم يف ا -

 املهّمة التنفيذيّة؛ طريقة تقومي بديلة. -

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite
https://sites.google.com/site/arabic4education/home
https://sites.google.com/site/arabic4education/home
https://sites.google.com/site/arabic4education/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/courses/distance-learning-courses
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 مرّكز موضوع اللغة العربّية. -

 (أدب) سرتاتيجّيات التفكري العليا يف االمتحاانت.ادمج أسئلة من مستوى  -

 تقومي بديلة.\تقييم  أداةحقيبة التجميع؛  -البورتفوليو -

 التعّلم القائم على مشاريع. -

 عنصريّة يف النصوص التعليمّية.دمج القيم ومواجهة ال -

 تتمحور حول:ورشات تعليمّية،  - االستكماالت الوجاهّية 8.2

 سرتاتيجّيات يف تعليم التعبري الكتاّب.اطرائق و  -

 سرتاتيجّيات يف تعليم نصوص فهم املقروء.اطرائق و  -

 سرتاتيجّيات يف كيفّية تعليم النّص األدّب.اطرائق و  -

 لطرائق خمتلفة يف التقومي البدي -

 يعلن عن الدورات عن طريق مراكز تطوير طواقم املعّلمني، فالرجاء متابعة إعًلانهتم هبذا الشأن. ▪

 األّّيم الدراسّية:  .9
عن تزاميّن ومنها ما هو وجاهّي منها ما هو الدراسّية مرّة أو مّرتني يف السنة الدراسّية يف مجيع األلوية،  قام األاّيمتُ  -

 بعد.

ا ففيها يتّم التداول يف قضااي تشغل املدّرسني وحتتاج إىل توضيح، املشاركة يف األاّيم الد - راسّية ضروريّة وحيويّة جدًّ
وفيها يتّم تبادل اآلراء واالقرتاحات: وفيها تُعرض رؤاي التفتيش ورؤيته ويتّم تناول املستجّدات والتطّورات املتعّلقة 

 ابملوضوع تعليميًّا وتنظيميًّا.

  مواعيد األّيم الدراسّيةجتدوهنا على الرابط التايل: األلوية  مجيعيف اليت سيعلن عنها  ةالدراسيّ  األاّيممواعيد  -

 ضمن ختطيطكم السنويّ  نرجو إدراج املواعيد ▪

 :اإلرشاد .10
يوم سيكون يوم اإلرشاد املعتم د يف املرحلتني  اإلعداديّة والثانويّة  ،، وعليهمع احلقل املركزيّة اصلأداة التو  اإلرشاد هو

ليتسىّن ملرشد املدرسة أن يف هذا اليوم من األسبوع،  طاقمنرجو ختصيص حّصة جلسة لذا  .الثالاثء من كّل أسبوع

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/study-days
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رؤية التفتيش وتوجيهاته وتبادل  إليهمستجّد، وينقل جديد ومما هو حول كّل  ويتحاور مع املدّرسنيطاقم يلتقي ال
طواقم الّلغة العربّية.  جلساتلتتًلءم مع وتؤر خ اخلربات من مدرسة إىل مدرسة، لذا أنمل أن تُنس ق أاّيم زايرة املرشد 

 .سيّ العام الدرا قبيل هذا إىل املدارس "(، وسرُتس لاملنطاريف موقع " جتدوهنا)قائمة أبمساء املرشدين 

 الكتب التدريسّية: .11
، والتداول بكتب مل حتّظ مبصادقة رمسّية ال جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب تعليمّي غري مصادق عليه ▪

 يعترب خمالفة قانونّية تستدعي املساءلة
 – 2018م الدراسّي لًلّطًلع على الئحة الكتب الدراسّية املصاد ق عليها يف اللغة العربّية ملرحلة الثانويّة للعا ▪

 هنا، انقر 2019

 جمموعات التعلُّم: .12
، يستطيع بواسطتها أن يتواصل يف كّل مرحلة عمريّةللمرشدين  تواصل على الشبكة العنكبوتّيةات جمموع مّت إنشاء ▪

 حلوار والتشاور وتبادل املعرفة.بغية ا ئه املرشدين واملعّلمني واملفّتشنيمع زمًل
ا على اّتصال، نتبادل اخلربات ويثري املعّلمني االنضمام إىل جمموعات التواصل، كي نبقى دائم  كافّة من   يُرجى ▪

 أحدان اآلخرين

 :"תמונה ישראלית"صورة إسرائيلّية" " .13
عّلم تفاعلّي ممّيز، بواسطته يتسىّن للطًّلب معايشة عشرات األحداث املركزيّة اليت شّكلت هي مبادرة رائدة متّكن من ت

 ، والبحث والتعّمق فيها.بًلدالواقع صورة 

 يشتمل املشروع على ثًلثة أقسام: ▪

 حمور زميّن معّد للتعليق على حائط يف املدرسة .1

نكون مقابل لوحة  حيثما شغيلكّي، وهو ُمهي أ للت"، ميكن تنزيله إىل اهلاتف النّقال الذ واقع متنوّع " تطبيق .2
 املطبوعة صورة إسرائيلّية""

 يطرح مواّد إضافّية للتعّمق وفعالّيات تربويّة مكّملة. ""سبعون عاًماموقع على الشبكة العنكبوتّية  .3

 الدولة.قيام عام ا على  70 " وتطويره مبناسبةصورة إسرائيلّيةمشروع " نشاءقامت الوزارة بقيادة السكراتراي الرتبويّة إب ▪

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_bag/home/ktb-tdrys-allghte-alrbyte
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 ع د  املشروع لًلستخدام يف السنوات املقبلة.أُ  ▪

ودمج ومًلءمة للوسط العرّب التوّسع يف مواضيع ذات قابلّية "، عن طريق صورة إسرائيلّيةميكنكم إدراج مشروع " ❖
كالتعّرض إىل حمطّات وتعنيه   تتعّلق مبوضوع األدب العرّب ختّص اجلمهور العرّب يف البًلدوحمطّات مفصلّية أحداث 

وحىّت  1948، انطًلق ا من عام : أنواعه، اجّتاهاته، تطّوره، رموزه ومذاهبهوحماور مركزيّة يف مسرية األدب احملّليّ 
   يومنا هذا

  هنالالّطالع على مزيد من املعلومات حول املشروع، انقر  ❖

 ":قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّيةقع "املنطار"، و"مو  .14
موقع املنطار هو موقع الّلغة واألدب الرمسّي، التابع للتفتيش املهيّن يف وزارة الرتبية والتعليم، وفيه املناهج، الوحدات  

ومواعيد زايرات املدارس ، تواريخ عمل، امتحاانت، مستجّدات، أخبار موضوع اللغة العربّية وآداهباالتعليمّية، أوراق 
 .العربّية من آخر الدراسات واملقاالت دّرسولقاءات املرشدين، وكّل ما يهّم مُ 

 هناللدخول إىل موقع املنطار، انقر  ▪

 هنا للدخول إىل قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، انقر ▪

ا للتواصل معنا عرب مند ، وأنمل أن ترسلوا لنا رابط مدرستكم يف الّلغة العربّية، وأن ترسلوا لنا مناذج من "املنطار" وقععوكم دائم 
 .لنشرها وتعميمها على اجلميع.دروس ا مصّورة، روابط.. :عملكم

 
 مع خالص حتّياتنا ومتّنياتنا لكم بسنة دراسّية انجحة، مثمرة وموّفقة

 حممد زيداين

 املفّتش املرّكز ملوضع األدب يف املدارس العربّية
 

:  ُنسخ ل 

 رئيس السكراترية الرتبويّة. -د. موشيه فاينشتوك  -

  عليم يف اجملتمع العرّب.   مدير قسم أ، للتّ  -األستاذ عبد هللا خطيب -

http://edu.gov.il/special/israel70
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach/
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 مديرة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية يف السكراترية الرتبويّة. -السّيدة إيلرياز كراوز -

 مدير قسم الّلغات يف السكراترية الرتبويّة. -السّيد موشيه زعفراين -

 لبيداغوجيا الرقمّية.انئب رئيس السكراترية الرتبويّة، ومديرة قسم أ ل - السّيدة دالية فينيج -

 مسؤولة قسم التعليم فوق االبتدائّي. -السّيدة داسي ابري -

 مسؤول عن الّتعليم يف الوسط البدوّي. -د. حمّمد اهليب -

 املفّتشة املرّكزة ملوضوع اللغة العربّية يف املدارس العربّية –الدكتورة راويه برابره  -

 حصيل العلمّي.املفّتش املسؤول عن الت -د. حسام دايب  -

 مفّتش مراكز تطوير طواقم املعّلمني. -األستاذ يوسف محدان -

 مفّتش البيداغوجيا الرقمّية، السكراترية الرتبويّة. -األستاذ أمين زعيب -

 مفّتش لواء الشمال –األستاذ أمحد بدران  -

 مفّتشة لواء حيفا  -السّيدة سينا زحالقه   -

 لواء املركزمفّتشة  –السيدة فاردا أوفري  -

 مفّتش يف لواء تل أبيب –األستاذ شفيع مجّال  -

 مفّتش، منّسق التفتيش يف املدارس البدويّة يف لواء الّشمال، مسؤول ملّف اللغة العربّية. -األستاذ موسى حلف -

 مفّتشة اللغة العربّية يف لواء اجلنوب. -السّيدة جاكلني عبد الكرمي سواعد -

 قسم أ للتعليم العرّب.  -مرشد التعليم فوق االبتدائيّ  - عكريّةأمحد األستاذ  -

 مفّتشي/ات املدارس احملرتمني/ات. -

 املرشدين القطريني واللوائيني واملدرسيني لّلغة العربّية. -
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 ملحق  .15
ة وفق خطّة اإلصالح ابتداًء من السن 020181منوذج رقم:  –الرتكيز املعّدل ملواّد الوحدة األوىل يف األدب 

 2019 – 2018الدراسّية 
 2018مّت إجراء تعديل هنائّي هلذا الرتكيز يف السادس من أيلول، 

ينطوي هذا الرتكيز املعّدل على إلغاء كّلّي لنظام النصوص املتقابلة حبيث يطرأ من اآلن فصاعد ا تناوب بني هذه النصوص من  •
  من التقييم الداخلّي واخلارجّي.دورة تركيز إىل أخرى )كّل ثًلث إىل أربع سنوات( يف إطار كلٍّّ 

%( وللمواّد املوسومة ابللون الوردّي )املواّد 30يُرجى من املدّرسني الكرام منح حّق األولويّة للمواّد املوسومة ابألخضر )ماّدة ال •
 احملّيدة( يف سريورة التقييم املدرسّي الداخليّ 

 مفتاح األلوان يف اجلدول أدانه:  15.1
 %: أساسّيات املعرفة70ماّدة الـ  –لالمتحان اخلارجّي املواّد املطلوبة 

ماّدة –ماّدة التعّمق والتوّسع املواّد املطلوبة للتقييم الداخلّي والنموذج اخلارجّي املكّمل للوحدات الثالث 
 %30التقييم الداخلّي: ماّدة الـ 

 املواّد احملّيدة

لطاّلب الصّف العاشر للسنة ( 020181)منوذج رقم يف الوحدة األوىل يف األدب تركيز املواّد املعّدل  15.2
 2019 – 2018الدراسّية 

النوع 
 األديبّ 

 أساسّيات املعرفة
ماّدة التقييم اخلارجّي 

(70)% 

 التعّمق والتوّسع
 ماّدة التقييم الداخليّ 

(30)% 

 املاّدة احملّيدة )مؤقـًّتا(

دمي
 الق

شعر
ال

 5 
 اخلنساء -قًذى بعينِك  عنرتة بن شّداد من معّلقة النابغة الذبياين –كليين هلّم  

 جرير -ابن اخلليط  حّسان بن اثبت –عدمنا خيلنا  الكميت -ط رِْبتخ 
عمر بن أيب  –قال يل صاحب  املتنّب -لكّل امرئ من دهره ما تعّودا  املتنّب  -مب  التعّلل 

 ربيعة
أبو فراس  –أراك عصّي الدمع 

 احلمداينّ 
 جرير –وصف الذئب  أبو متّام – وريّةمدح املعتصم يوم عمّ 
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 ابن زيدون –أضحى التنائي  الّشريف الرضيّ  –الكافّية  ابن زريق –ال تعذليه 
  البحرتيّ  -وصف إيوان كسرى  

دمي
 الق

لنثر
ا

 2 

  أكثم بن صيفيّ  –وصّيته لبنيِه ورهِطِه  زهري بن اجلناب –وصّيته لبنيِه 
بديع الزمان  –املقامة احلرزيّة   26آن الكرمي: سورة هود: اآلّيت القر  زّيد بن أبيه –خطبة البرتاء 

 اهلمذاينّ 
احلديث الشريف: كّلكم راٍع، ال  

 تكونوا إّمعة
 العمل واحلّث، عالمة املنافق

رسالة  –مع زهري ابن أيب سلمى 
 أليب العالء املعّريّ  –الغفران 

  طارق بن زّيد –خطبة فتح األندلس  
  احلريريّ  -ة البغداديّة املقام 
   

يث
حلد

ر ا
شع

ال
 4  

 نزار قّباين –قارئة الفنجان  الباروديّ  -رّدوا علّي الصبا  نزار قّباين –ّي تونس اخلضراء 
حافظ  –ملصر أم لربوع الشام 

 إبراهيم
صالح عبد  –حكاية قدمية  أمل دخنـْقخل –اخليول 

 الصبور
  السّياب -لباب تقرعه الرّيح ا حممود درويش –وحنن حنّب احلياة 

مسيح  – لياًل على ابب فدريكو حممود درويش –أان يوسٌف ّي أيب  توفيق زّّيد –نريان اجملوس 
 القاسم

 راشد حسني –إىل أطفال بالدي  فهد أبو خضرة –ها القادم أيُّ  
  البياتّ  -ذكرّيت الطفولة  

قالة
امل

 

حمّمد علي  –ستنساخ األجّنة ا إمام عبد الفتّاح –تشّجع واعرف  
 بديوي

صرية
 الق

ّصة
الق

 

الطّيب  -خنلة على اجلدول  زكرّّي اتمر –موت الشعر األسو د  إميلي نصر هللا –ليلى والذئب 
 صاحل

 يوسف إدريس –حالة تلّبس  إميل حبيب –باوم لبّوابة مند يوسف إدريس –التمرين األّول 
 جميد طوبيا –الراية والرباءة  أمحد حسني – اهنيار سعيد حورانّية –أخي رفيق 

  زكي درويش –زهور بيضاء كالثلج  هحمّمد علي ط –النخلة املائلة 
  حمّمد نّفاع –ُمتار السموعّي  
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واية
الر

 

 جنيب حمفوظ –الطريق  أحالم مستغامني –ذاكرة اجلسد  حنّا مينا – هناية رجل شجاع
  احّنا أبو حنّ  –ظّل الغيمة  

حّية
سر

امل
 

سعد هللا –مغامرة رأس اململوك جابر  ألفريد فرج –الزير سامل 
 ونّوس

 توفيق احلكيم –براكسا 

 
 

 توفيق احلكيم –الطعام لكّل فم  

عدد
ال

 17 26 18 

16.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


