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15.8.2019 
 حضرة 

 مدّرسي اللغة العربّية احملرتمنيو  مرّكزي موضوع اللغة العربّية املرشدين، مديري املدارس اإلعداديّة واملدارس الشاملة،

 حتّية واحرتام وبعد،

 .2020 - 2019، للسنة الّدراسّية 1، رقم اإلعداديّةملرحلة على موضوع األدب يف اتفتيش المنشور  املوضوع:

طوينا مًعا عاًما دراسيًّا آخر كان حافًًل ابلنشاطات والربامج واملبادرات اليت سامهت يف تعزيز مكانة موضوع اللغة العربّية 
واملدّرسني  وآداهبا، وكان لذلك أثر ومردود ظاهرين للعيان يف احلقل وقد متّثل ذلك يف ردود الفعل اليت نتلّقاها من املديرين

روت، حيث تشهد السنوات األخرية ارتفاًعا چـويف حتصيًلت الطًّلب يف امتحاانت النجاعة والنماء ويف امتحاانت الب
روت ويف النتائج النهائّية ملوضوع چمطّرًدا يف نسبة الناجحني ومعّدل العًلمات ويف نسبة املتفّوقني يف مجيع مناذج البـ

 املسارين اإللزامي واملوّسع.اللغة العربّية وآداهبا يف 
وها حنن يف هذه األاّيم نعّد العّدة ومنّهد الطريق استعداًد للعام الدراسّي الوشيك. واضعني نصب أعيننا هدفًا سامًيا وهو 

يواكب مواصلة العمل على توطيد مكانة موضوع اللغة العربّية وآداهبا واالرتقاء هبا ليكون موضوًعا طًلئعّيا مرموقًا 
التطّورات اليت يشهدها القرن الواحد والعشرين وإاتحة اإلمكانّيات واملوارد اليت تفضي إىل توطيد عًلقة الطالب واملعّلم 
ابللغة واألدب وحتفيزمها على تعزيز روح االنتماء إىل اللغة واالعتزاز هبا والتداول هبا ووضعها يف أعلى سّلم األولواّيت. 

أن تتحّقق إذا تضافرت اجلهود وُجّندت الطاقات وأبدي االستعداد التاّم واإلجيابّية يف مواجهة وال بّد هلذه الرؤية 
التحّدايت وتذليل الصعاب والعقبات واملشاركة الفّعالة يف خمتلف النشاطات والربامج والفعالّيات واملبادرات اليت تصّب 

 يف صاحل الطالب واملدّرس واجملتمع واللغة على حّد سواء.
ن هذا املبدأ ومن هذا املنطلق، ندعو مجيع املديرين واملرشدين واملرّكزين واملدّرسني إىل االنضواء حتت راية التطّور والتقّدم م

والتجّدد واالنفتاح على التجديدات والتغرّيات اليت تواكب املسرية التعليمّية التعّلمّية، كّل من مكانه، وكّلنا ثقة أبنّنا 
مات والقدرات والكفاءات لتحويل اللغة العربّية وآداهبا إىل موضوع حمّبب إىل الطالب، حبيث يُقبل عليه مجيًعا منلك املقوّ 

 بدافعّية ورغبة ومحاس، وذلك بتوفري املقّومات الًلزمة واألدوات الناجعة لعملّية تعليمّية مثمرة.
ستعدادكم لًلرتقاء هبا حنو املكان الذي يليق هبا حنن نؤمن بكم وبقدراتكم وكفاءاتكم وانتمائكم إىل لغتنا وحّبكم هلا وا

 حبيث أتخذ حّقها يف أن تكون لغة التداول واحلوار ولغة التفكري والتعبري بنوعيه وأداة اإلبداع واإليداع.
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وها حنن نضع بني أيديكم بعًضا من الربامج واملخّططات واملبادرات والتجديدات اليت من شأهنا أن تساهم يف حتقيق 
داف اليت نضعها وتتماثل مع الرؤية الرتبويّة العاّمة للتفتيش وتتقاطع مع الرؤية الرتبويّة اخلاّصة لكّل مدرسة أو األه

 مؤّسسة تربويّة:
التعّلم والتقومي. أنمل أن تعاينوا املنشور بتمّعن وأن تتّم دراسته ضمن /يتضّمن املنشور اخلطوط العريضة املقرتَحة للتعليم  

ة لبدء السنة الدراسّية لطاقم الّلغة العربّية، والعمل على تنفيذه، ونعدكم ابلعمل على توطيد التواصل معكم ساعات التهيئ
 للتوضيح واإلرشاد واملتابعة.

يف  إىل أّن كّل ما هو وارد يف هذا املنشور ملزِم جلميع املدارس وكاّفة املعّلمني يف هذا السياقجيدر التنويه  ❖
 .املرحلة اإلعداديّة

 –2019نوافيكم، كما اعتدان قبيل بداية كّل عام دراسّي، بربانجمنا التنفيذّي العامّ للعام الدراسّي  فيما يلي، وعليه

2020: 

 االمتحاانت .1
: تُنّفذ االمتحاانت يف كّل املراحل العمريّة وفق التعليمات الواردة الدفيئة الرتبويّة و"قمم" ،االمتحاانت .1.1

 .اّم للوزارةمنشور املدير العيف 

يت بدأانها قبل ثًلث سنوات، ومتاشًيا مع رؤاي الوزارة بتنمية إنسان متنّور متابعًة لسريورة التعّلم ذي معىن ال .1.2
، معتّز برتاثه وانتمائه ولغته، ستشمل امتحاانت البجروت ما ُيسّمى ابلدفيئة  ، اجتماعيًّا وحضارايًّ لغوايًّ

 -עמ"ר) ،مالَءمة(موضوع "ِقَمم" )ِقَيم، ُمشارَكة، الرتبويّة يف كافّة املواضيع، ومن ضمن هذه الدفيئة، 

فيشمل كّل امتحان جبروت سؤااًل يتعّلق ابلقَيم املختلفة، أو مبدى تفاعلنا  (ערכים, מעורבות ורלוונטיות
التًلميذ على إبداء  تدريبومشاركتنا لصفات وقيم تًلئمنا وتًلئم حياتنا، هادفني من وراء ذلك إىل 

، الرأي، اّّتاذ مواقف، اكتساب صفات محيدة، املشاركة يف كّل ما يتعّلق ابجملتمع، الشعور ابالنتماء
 والشعور أبّن االمتحان واملواّد التعليمّية هي مواّد حياتّية معيشة، وليست حربًا على ورق.

درجات أو أكثر، وسُيوزّع مئشار إجاابت واضح ومفصَّل لكيفّية التعامل مع  10سيكون السؤال بقيمة  .1.3
وع، وامتحاانت البجروت يف إجاابت التًلميذ. جتدر اإلشارة أنّنا يف اللغة العربّية كّنا قد بدأان يف املوض

وسنوافيكم من خًلل منشور  ".قمم"املواعيد األخرية يف فهم املقروء ويف التعبري الكتاّب مشلت أسئلة 

file:///C:/Users/MOEUser/Desktop/שולחן%20עבודה/חוזרי%20מפמ-ר/חוזר%20סופ/هنا
file:///C:/Users/MOEUser/Desktop/שולחן%20עבודה/חוזרי%20מפמ-ר/חוזר%20סופ/هنا
file:///C:/Users/MOEUser/Desktop/שולחן%20עבודה/חוזרי%20מפמ-ר/חוזר%20סופ/هنا
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خاّص بكّل التجديدات، وبنماذج عديدة متعّلقة بــ "ِقَمم"، كما وسنعمل على إعداد املعّلمني يف هذا 
 املوضوع ضمن دورات االستكمال.

وعليه، نتوّقع من مدّرسي اللغة العربّية وآداهبا يف املرحلة اإلعداديّة أن يدرّبوا طًّلهبم على هذا النمط من  .1.4
 االمتحاانت املدرسّية.العملّية التعّلمّية ويف األسئلة ويعملوا على إدراجها يف 

  هناانقر ، الوثيقة املتعّلقة ابلدفيئة الرتبويّةالّطالع على ل ▪
التًلميذ على هذا النمط من األسئلة خًلل التعليم اليومّي،  تدريب يطلب إىل املدّرسني الكرام ▪

 االختبارات، تنفيذ املهاّم املختلفة، واالمتحاانت.

 التعليم والتقومي الرقمّي:  .2
على املشاركة يف االمتحاانت العاملّية _بيزا/ إي بيزا_ وذلك ألمهّية مواكبة هذا العام نواظب  ،كدأبنا منذ سنوات  

املطلوبة عامليًّا من اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين، وخوضنا هلذه التجربة كّل مرّة يفتح أمامنا كّل املستجّدات 
أفاقًا جديدة يف ماهّية التنّور القرائّي، وأمهّّيته يف بناء إنساٍن قادٍر على التكّيف مع متطّلبات احلياة؛ وحنن إذ ال نعّد 

هج الدراسّي، نتوّخى من املعّلم أن يكون متنّورًا قرائيًّا وقادرًا على هلذه االمتحاانت كوهنا ال تفحص تطبيق املن
إكساب التًلميذ املهارات املطلوبة للتعامل مع النصوص املختلفة، قراءهتا، فهمها، معاجلتها، مقارنتها، تصنيفها، 

فاضلة، وللمشاركة يف كّل ودجمها الستنتاج واستخًلص العرَب، الّّتاذ موقف والتعبري عنه، للتشكيك واإلثبات، للم
ما يدور عامليًّا، ممّا يتطّلب من التلميذ التحّلي بثقافة عاملّية واسعة ومتنّوعه تعينه على فهم املشكًلت املطروحة، 
واملصطلحات املتداَولة، عدا عن أمهّّية متّكنه من املهارات احلوسبّية كالبحث السريع عرب الشبكة، واالختيار الصحيح 

 :وعليه نطلب منكمالتصنيف والتواصل مع اآلخرين، وكّل هذا حباجة إىل تدريٍب دائم؛ للمواّد، و 

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

 تعليم مهارات فهم املقروء بشكل ممنهج. ▪

 التًلميذ يف هذه املرحلة العمريّة، واملوجودة على الرابط التايل:تعليم مهارات احلوسبة املطلوبة من  ▪

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

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
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 (תיק תכנית לימודיםاملعّلم )ملّف املنهج التعليمّي( )ملّف  .3
 :تعريف ابمللفّ  .3.1

 لعملّية التعّلم.  وحيويّةأداة حموسبة هاّمة  هو ملّف املنهج التعليميّ  ▪

 يع الطبقات ويف مجيع القطاعات.املواضيع، يف مج  يعرض امللّف مجيع املناهج التعليمّية يف شّّت  ▪
 وروابط العملّية التعليمّية والرتبويّة بنجاعة قصوى من خًلل إنشاء عًلقاتمن ّتطيط امللّف ميّكن  ▪

  بني املعرفة، املهارات والقيم.

 يتضّمن ملّف املنهج التعليمّي: .3.2
 املعرفة املطلوبة وفق املنهج التعليميّ  ▪

 املهارات املركزيّة يف املوضوع التعليمّي  ▪

 التعليمّية املختلفةالقَيم املركزيّة يف املواضيع  ▪
مواّد تعليمّية، وحدات تعليمّية، أفًلًما وأدوات تقييم، وهو يشجع على املبادرة واإلبداع والتنويع يف  ▪

 استخدام ألدوات عصريّة بروح التعّلم ذي املعىن. أمناط التعّلم من خًلل
إىل مًلءمة التعّلم لتحّدايت يهدف  يشّكل هذا امللّف جزًءا من إجراء اسرتاتيجّي قطرّي واسع النطاق .3.3

 .القرن الواحد والعشرين
 على الصف املالئم: ، انقر(תיק תכניות לימודיםلالّطالع على ملّف املنهج التعليمّي ) ▪

 | الصّف التاسع|  الصّف الثامن | الصّف السابع 

 دمج التداخل االجتماعّي يف التقييم البديل يف املواضيع التعليمّية .4
الرتبويّة وإدارة اجملتمع والشباب مبوضوع:  للسكاراتراي الرتبويّة واإلدارةوثيقة مشرتكة  ت  رَ شِ ونُ  ت  بَ يف الشهور األخرية ُكتِ 

  "دمج التداخل االجتماعّي يف التقييم البديل".

كتبت الوثيقة على ضوء الرؤية الشمولّية للرتبية القَيمّية، وهي تعّزز املبدأ الذي يرى أّن تدريس املواضيع التعليمّية 
ىن: تدريس الذي يرتكز على ربط مًلئم بني املاّدة الذي يدمج داخله التداول ابلقيم، يساهم يف التعّلم ذي املع

 التعّلمّية وعامل التلميذ، وتعّلم يدمج بني املعايشة القيمّية والتفكري الناقد. 

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/Literature-arab/Pages/seventh-grade-Literature-arab.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Eighth-grade/Literature-arab/Pages/Eighth-grade-Literature-arab.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Ninth-grade/Literature-arab/Pages/Ninth-grade-Literature-arab.aspx
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 الدمج بني بدائل التقييم يف املوضوع التعليمّي والتداخل االجتماعّي أن يعّمق التعّلم ذا املعىن. من شأن 
لب لفهم املوضوع التعليمّي وتعّلمه من زاوية رؤية تنطوي على صلة بني عامل املضامني يتيح املشروع اجملال أمام الطا 

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

 التعلمّية وواقع احلياة.  وذلك نتيجة لتعّلم يربط بني عامل املضامني

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

مدرستهم ارتكازًا تطبيق هذه الفكرة يف واصلة نوصي مدّرسي األدب مب 2019 – 2018يف العام الدراسّي 
 على املبادئ الواردة يف الوثيقة املرفقة.

 هناللدخول إىل الوثيقة، انقر  ▪
 %(: 30التقومي املدرسّي البديل )ماّدة التوّسع والتعّمق: الـ /التقييم .5

التقومي البديل كجزء من التقييم العاّم، وبناء عليه، \منذ انطًلق خطّة اإلصًلح مّت التأكيد على أمهّّية التقييم -
يُتوّقع مّنا إيًلؤه األمهّّية القصوى وحتّري املوضوعّية واملهنّية يف تنفيذه على أن يكون نتاًجا لسريورة تعليمّية 

 تعّلم وتفكري بشّّت املستوايت واألشكال.\ل اسرتاتيجّيات تعليمترتكز على مبدأ التعّلم ذي املعىن وإعما

 اإلمكانّيات املتاحة للتقييم البديل:  -
o وظيفة حبث 

o مهّمة تنفيذيّة مبا يف ذلك مهاّم حموسبة 

o ملّف بورتفوليو 

o .معروضة: يشمل عرضها من قبل الطالب أمام املدّرس والطًّلب 

االمتحان ضمن هذه اإلمكانّيات وال تُقَبل أيّة إمكانّية أخرى ليست ضمن مالحظة: مينع منًعا ابًّتا اعتبار  ▪
 اإلمكانّيات املذكورة أعاله دون الرجوع إىل املفّتش واحلصول على مصادقته.

 جيب االلتزام التزاًما ًّتماا هبذا التوجيه. ▪

 هناّطالع على إمكانّيات التقييم البديل، انقر لال ▪

https://docs.google.com/document/d/1LKh-WBCkXN7uLQAjvWDq7UMgp4kSyjL1SBa3SnD9VXA/edit
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach/TochniyotLimudim/TalSufrutAravi.htm
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 احلصص التعليمّية:  .6
، وهذا ملزم وليس السابع والثامن والتاسعجيب ّتصيص حصتني أسبوعّيتني لألدب يف كّل من صفوف:  .6.1

 .اختيارايًّ 

 على هذا الرابط( 2020 – 2019)תש"פ  –מארז מתנ"ה انظر: 

ا .6.2  :تنبيه هاّم جدا

ال جيوز أبّي حال من األحوال االستغناء عن كتاب األدب وعن حصص األدب بذريعة أن هناك نصوًصا 
أدبّية يف كتب فهم املقروء، فهذا يعترب خمالفة قانونّية وتصرّفًا مرفوًضا تربوايًّ وأخًلقيًّا، وهذا التوّجه يعكس 

ب على حّد سواء، ألّن النصوص األدبّية يف عدم دراية املعّلم مبقّومات تدريس كلٍّ من فهم املقروء واألد
كتب فهم املقروء اختريت بشكل عشوائّي من قبل مؤلّفي هذه الكتب وليست بروح منهج األدب وال 
متّثل ما على الطالب معرفته من مصطلحات أدبّية وأجناس أدبّية متنّوعة ومظاهر مجالّية وهي تُعاََل بروح 

يستدعي التذّوق واملتعة والتفاعل مع النص، ألّن لكّل من تدريس فهم املقروء ال بروح األدب الذي 
 األدب وفهم املقروء أهدافًا تعّلمّية تربويّة خاّصة به. 

 هذا املوضوع سوف يتابع وسيخضع املدّرس الذي ال يلتزم هبذا التوجيه إىل املساءلة. ▪

 على هذا الرابط( 2020 – 2019)תש"פ מארז מתנ"ה انظر:  ▪
 

وّتصيص جزء من العًلمة الفصلّية هلذا اجلانب  جيب الرتكيز على املطالعة املوّجهة ضمن موضوع األدب .6.3
 درجة(. 15 – 10)

وتقييم عملهم وّتصيص جزء من يرجى تشجيع الطًّلب على الكتابة اإلبداعّية ومرافقتهم وتوجيههم  .6.4
 درجة(. 15-10)العًلمة الفصلّية هلذا اجلانب 

 املطالعة: .7
طالعة والبحث،  .7.1

ُ
تعترب "الثقافة الذاتّية" وسيلة من وسائل اكتساب املعرفة، وذلك من خًلل ما ُيسّمى ابمل

ومة أّّن ُوِجَدت، وذلك من خًلل الُكتب أو من خًلل الوسائل اإللكرتونّية احلديثة؛ إذ واجلري وراء املعل
 ال تتحّدد املطالعة بنمٍط ُمعنّي بقدر ما هي ُمتعّلقة ابالستطًلع والشغف يف حتصيل املعلومات. 

http://matana.education.gov.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99
http://matana.education.gov.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99
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ستوى أكثر ُعمقً  .7.2
ُ
ا وأكثر تبّحرًا يف العلوم للمطالعة قيمٌة ثقافّية يعّز نظريها وتعلو قيمتها ُكّلما كاَن هذا امل

ختلفة،
ُ
 والثقافات امل

ُمطالعة هو إنسان أخرج نفسُه من دائرة القيد الفكرّي الذي الشخص الذي يقضي وقًتا خاصًّا به يف ال   .7.3
ومعرفة فرضته عليه الغريزة يف اهلدوء وعدم اإلجهاد العقلّي إىل دائرة التفعيل البّناء ملهاراته الفكريّة والعقلّية 

 كيف يستفيد من الثقافة اليت حيصل عليها يف حياته اخلاّصة والعاّمة.

تقوم املطالعة ببناء الشخصّية اإلنسانّية السامية واليت ترتقي ابلعلم والثقافة، وتتدّّن وهتبط إىل احلضيض   .7.4
ان العلم ابجلهل والتخّلف، فالشخص املطّلع واملثّقف هو صاحب قّوة وُحّجة وبيان، ويف يديه ُسلط

 واملعرفة.
املطالعة وما أتيت بِه من معرفة وثقافة هي حتصني لإلنسان من الوقوع يف األخطاء واملصائب اليت قد   .7.5

حتدث يف حياته، وهَو مبعرفته العميقة يعلم كيف مّر غريه هبذه التجارب من الذين طالَع سريهتم، وابلتايل 
 عرفته املسبقة هبا وبنتائجها. جُيّنب نفسُه مغّبة الوقوع يف أخطاء اآلخرين مل

تقضي املطالعة على أوقات الفراغ لدى الشباب الذين حيملون يف جداوهلم الزمنّية أوقااًت تضيع رمّبا يف  .7.6
طالعة فًل شّك أبهّنا ابب من 

ُ
أمور قد أتيت ابلّضرر عليهم وعلى اآلخرين، ولكن إذا شغلوا أنفسهم ابمل

 .أبواب اخلري لديهم
على الدوام وتوازانًّ مع السريورة التعليمّية خًلل العام الدراسّي جيب على مدّرس موضوع األدب العمل  .7.7

على تشجيع طًّلبه على املطالعة والقراءة وحتبيبهم ابلكتاب وعرض الفوائد اجلّمة اليت من املتوّقع أن 
ويّة واكتساب القدرة على التعبري الشفهّي جينوها من خًلل املطالعة كتعزيز امتًلكهم لّلغة وتوسيع الثروة اللغ

 والتعبري الكتاّب والتعّرف على القيم االجتماعّية وتقييمها وكيفّية التعامل معها.
على مدّرسي اللغة العربّية عاّمة ومدّرسي األدب على وجه اخلصوص أن يعملوا على هتيئة األجواء كعرض  .7.8

يعهم على قراءهتا واملبادرة إىل نشاطات وفعالّيات هبذا مناذج من األعمال األدبّية على الطًّلب وتشج
الشأن كتنظيم مسابقات يف املطالعة ومنح الطًّلب حّيزا لعرض ما قاموا مبطالعته أمام زمًلئهم وّتصيص 

 درجات من العًلمة الفصلّية والسنويّة لتقييم عملهم يف املطالعة.

يعملوا على تكليف الطالب بقراءة مخسة كتب على األقّل من غة العربّية أن لمن مدّرسي ال املطلوب .7.9
 أجناس أدبّية خمتلفة خًلل العام الدراسّي.
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ا، استخدامهيف و يف التداول هبا التمّكن من لغتهم وتعزيز مهاراهتم  يتقنواإن أردان لطاّلبنا أن  ▪
إبصرار ى الدوام على اإلقبال عليها عل فعلينا تشجيعهم على املطالعة وترغيبهم هبا وحتفيزهم

 .ودون ترّدد
 هنا، انقر توسيع جانب املطالعة، تذويتها وترسيخها لالّطالع على املزيد حول أمّهّية ▪

عداديّة جلميع املراحل لالّطالع على الئحة الكتب املعّدة للمطالعة يف منهج األدب للمرحلة اإل ▪
 .هنا، انقر العمريّة

  كتب التدريس  .8
 ال جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب تعليمّي غري مصادق عليه .8.1

السابع والصّف الثامن  للصفاملختار من األدب العريّب" " كتاب  الكتاب املصادق عليه يف األدب هو .8.2
 والصّف التاسع

لمرحلة الثانويّة للعام الدراسّي للًلّطًلع على الئحة الكتب الدراسّية املصاَدق عليها يف اللغة العربّية  .8.3
 هنا، انقر 2019 – 2018

 

 األّّيم الدراسّية:  .9
ومنها ما هو وجاهّي منها ما هو نة الدراسّية يف مجيع األلوية، ستقام األاّيم الدراسّية مرّة أو مّرتني يف ال .9.1

 .تزاميّن عن بعد

ا ففيها يتّم التداول يف قضااي تشغل املدّرسني وحتتاج إىل  .9.2 املشاركة يف األاّيم الدراسّية ضروريّة وحيويّة جدًّ
ض رؤاي التفتيش ورؤيته ويتّم تناول املستجّدات توضيح، وفيها يتّم تبادل اآلراء واالقرتاحات: وفيها تُعرَ 

 .والتطّورات املتعّلقة ابملوضوع تعليميًّا وتنظيميًّا

مواعيد األّيم على الرابط التايل:  يف موقع "املنطار"مواعيد األاّيم الدراسّية الرجاء متابعة اإلعًلن عن  .9.3
  الدراسّية

 إدراج املواعيد ضمن ّتطيطكم السنويّ  يُرجى .9.4

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
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/adabarabi
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/professional-development/home/study-days
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/study-days
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 مشروع الكتابة احملوسب:  .10
حموَسب، وانضمام  بعد خوض التجربة الناجحة املفيدة يف تعليم التعبري الكتاّب بواسطة ملّف تراكميّ 

يتّم و اجملال أمام عدد آخر من املدارس لًلنضمام إىل املشروع،  العام هذا تيحآالف التًلميذ إىل املشروع، سن
  تسجيل املدارس الراغبة يف االشرتاك عرب موقع "املنطار"، أو بواسطة املرشد املدرسّي أو الّلوائّي.

 مسرية الكتاب: .11
، وستصلكم قائمة أمساء  كما تعّودان يف كّل عام، ستحظى مسرية الكتاب، هذه السنة أيًضا ابهتماٍم خاصٍّ

املراحل العمريّة من الصّف األّول حّت الّصّف العاشر، الكتب املصادق عليها للمشاركة يف املسرية، لكّل 
 .ومقرتحات لفّعالّيات خاّصة، ومواعيد التقّدم لًلشرتاك، ومناذج التقّدم(

 ."املنطار" مجيع املواّد متوّفرة يف موقع
 وإكساب مهاراٍت، وتذويٍت لعادة املطالعة والقراءة.  تربوّي تثقيفيّ أنمل أن تشاركوا يف املسرية ملا فيها من إثراء 

 الحق.ن النتائج واجلوائز يف حفل خاّص يتّم حتديد موعده يف وقت تُعلَ 
  هناانقر  ،لًلّطًلع على كّل ما يتعّلق مبسرية الكتاب ▪

 االستكماالت: .12
فنحن  ،الذايّت، وعليه ثقافةيعّد االستكمال املهيّن التخّصصّي مورًدا هامًّا للتجديد والتجّدد، للتواصل والتغيري وال 

استكماالت االستكماالت املهنّية يف اللغة العربّية وآداهبا لتكون هذا العام على شكلني:  نويعنعمل على ت
)عرب الشبكة العنكبوتّية(، مبضامني خمتلفة ما بني  وأخرى تزامنّية)يف مراكز تطوير طواقم املعّلمني(،  وجاهّية

وذلك ابلرتكيز على طرائق تعليم التعبري الكتايّب، ونصوص يف األدب وفهم  تدريس األدب وتدريس الّلغة
 لتقومي البديل.املقروء، وطرائق يف ا

ألّن املعّلم الذي ال يستكمل لن يكون  االستكماالت املهنّيةلذا، يرجى حّث املعّلمني على املشاركة الفّعالة يف  
أحباث لُغويّة/أدبّية ضمن إطار التقومي مرافقة  ميكنه ، والالبديل بواسطة البحثإىل التقييم إبمكان تًلميذه التقّدم 

الداخلّي/التعّمق، وال املشاركة يف براجمنا التقوميّية املختلفة مثل اخلطابة، وحقيبة التجميع، ومشروع الكتابة 
 احملوَسب، وما إىل ذلك.

  :2020 - 2019للسنة الدراسّية االستكماالت التزامنّية  .12.1

 .مرحلة أ -التعّلم بطريقة البحث العلميّ  -

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home/msyrte-alktab
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 .مرحلة ب -التعّلم بطريقة البحث العلميّ  -

 فّن اخلطابة )الكًلم لألانم(. -

 .مرحلة أ -التعّلم يف العصر احلديث -

 .مرحلة ب -التعّلم يف العصر احلديث -

 املهّمة التنفيذيّة؛ طريقة تقومي بديلة. -

 مرّكز موضوع اللغة العربّية. -

 سرتاتيجّيات التفكري العليا يف االمتحاانت.أسئلة من مستوى ادمج  -

 حقيبة التجميع؛ طريقة تقومي بديلة.-البورتفوليو -

 التعّلم القائم على مشاريع. -

 النصوص التعليمّية. تدريس القيم ومواجهة العنصريّة يفانب جدمج  -

 موقع "املنطار"ميكن التسّجل لالستكماالت التزامنّية هلذه السنة عرب  ▪
 حول:ر وَ تتمح   الوجاهّية عبارة عن ورشات تعليمّية، ستكماالتاال  .12.2

 التعبري الكتاّب. تدريسسرتاتيجّيات يف طرائق وا -

 نصوص فهم املقروء. تدريسسرتاتيجّيات يف طرائق وا -

 النّص األدّب. دريسسرتاتيجّيات يف كيفّية تطرائق وا -

 طرائق خمتلفة يف التقومي البديل -

إعالانهتم هبذا ، فالرجاء متابعة ن عن الدورات عن طريق مراكز تطوير طواقم املعّلمنيلَ ع  يُـ  ▪
 .الشأن

 التواصل:  .13
هو أداة التواصل بيننا وبينكم، وعليه سيكون يوم اإلرشاد املعتَمد يف املرحلتني  اإلعداديّة اإلرشاد  .13.1

والثانويّة يوم الثًلاثء، لذا نرجو ّتصيص حّصة لقاء الطاقم يف هذا اليوم من األسبوع، ليتسىّن ملرشد 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/home/courses/distance-learning-courses
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ينقل اخلربات من ، و املدرسة أن يلتقي بطاقم الّلغة العربّية ويتحاور معهم حول كّل جديد ومستجدّ 
 مدرسة إىل مدرسة.

أنمل أن تُنسَّق أاّيم زايرة املرشد لتتًلءم مع اجتماعات طواقم الّلغة العربّية. )قائمة أبمساء  ،لذا  -
 املرشدين موجودة يف موقع "املنطار"(، وسرُتَسل خًلل بداية أيلول إىل املدارس.

ة، فتحنا لكّل مرشد، يف كّل مرحلة عمريّة جمموعة تواصل على الشبكة العنكبوتيّ جمموعات التعلُّم:  .13.2
يستطيع بواسطتها أن يتواصل مع زمًلئه املرشدين واملعّلمني واملفّتشة، للحوار والتشاور وتبادل املعرفة، 

على اّتصال، نتبادل لذا نرجو من كّل املعّلمني االنضمام إىل جمموعات التواصل، كي نبقى دائًما 
 .اخلربات ونكتسب اخلربات

 ر هو موقع الّلغة واألدب الرمسيّ موقع املنطا: اإلنسانّية واالجتماعّية"و"قسم العلوم "املنطار" موقع  .13.3
التابع للتفتيش املهيّن يف وزارة الرتبية والتعليم، وفيه املناهج، الوحدات التعليمّية، أوراق عمل، 

 ستجّدات، أخباران، تواريخ ومواعيد زايرات املدارس ولقاءات املرشدين، وكّل ما يهمّ املمتحاانت، اال
 اسات واملقاالت.من آخر الدر وآداهبا معّلم العربّية 

لّلغة العربّية، اب اخلاصّ لتواصل معنا عرب املوقع، وأنمل أن ترسلوا لنا رابط مدرستكم ندعوكم دائًما إىل ا 
دروًسا مصّورة، روابط...لنشرها وتعميمها إبداعاتكم، ، ، مبادراتكممناذج من عملكمإلينا وأن ترسلوا 

 اجلميع.على 
 هنا للدخول إىل موقع املنطار، انقر ▪
 هنا للدخول إىل قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، انقر ▪

 
 ، انجحة ومفعمة ابلنشاطات واإلجنازاتسنة موّفقةبللجميع مع خالص متّنياتنا 

 حمّمد زيداين
 املفّتش املرّكز ملوضوع األدب يف املدارس العربّية

  

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach/
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 :ُنسخ لِ 
 رئيس السكراترية الرتبويّة. -مريي شليسلد.   -
  مدير قسم أ، للّتعليم يف اجملتمع العرّب.    -األستاذ عبد هللا خطيب -
 مديرة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية يف السكراترية الرتبويّة. -السّيدة إيلرياز كراوز -
 مدير قسم الّلغات يف السكراترية الرتبويّة. -السّيد موشيه زعفراين -
 ئيس السكراترية الرتبويّة، ومديرة قسم أ للبيداغوجيا الرقمّية.انئب ر  -السّيدة دالية فينيج -
 مسؤولة قسم التعليم فوق االبتدائّي. -السّيدة داسي ابري -
 املفّتشة املرّكزة ملوضوع اللغة العربّية يف املدارس العربّية –الدكتوره راويه برابره  -
 البدوّي.مسؤول عن الّتعليم يف الوسط  -د. حمّمد اهليب -
 املفّتش املسؤول عن التحصيل العلمّي. -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 –لسّيدة سينا زحالقه ا -
 مفّتشة لواء املركز –السّيدة فاردا أوفري  -
 املفّتش اإلدارّي يف لواء تل أبيب -األستاذ شفيع مجّال  -
 املفّتشة يف لواء القدس –السّيدة نور خطيب  -
 اللغة العربّية.مفّتش، منّسق التفتيش يف املدارس البدويّة يف لواء الّشمال، مسؤول ملّف  -األستاذ موسى حلف -
 مفّتشة اللغة العربّية يف لواء اجلنوب. -السّيدة جاكلني عبد الكرمي سواعد -
 قسم أ للتعليم العرّب.  -مرشد التعليم فوق االبتدائيّ  - األستاذ أمحد عكريّة -
 مفّتشي/ات املدارس احملرتمني/ات. -
 العربّية.ني لّلغة ني واملدرسيّ ني واللوائيّ املرشدين القطريّ  -
 


