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  سرائيلدولة إ

  عليمربية والتّ وزارة التّ 

  

  ةربويّ كرتارية التّ السّ                   ة                                                                                                          ربويّ التّ ا�دارة 

     ةإدارة المعارف العربيّ                                                                                                                      تدائيّ عليم ا�بقسم التّ 

  
  العربّية ةأھداف الّتربية الّلغويّ 

  في الّصفوف الّثالثة
  عبد + خطيب                                                                                           ه                                                      ـص&ح ط         

  ةمدير المعارف العربيّ                                                                                                                                 عليم العربيّ ز التّ ش، مركّ مفتّ 

  عليم ا�بتدائيّ قسم التّ 
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 :تمھيد -1

  .متنّور لغوّياو واٍع  إنسان تعزيزبناء و ھو ،في المدرسة ا�بتدائّيةلّغوية لّتربية الالھدف ا�سمى ل  

ى من مختلف معنً  لقارئ  الّناشئ  استخ6صبحيث يستطيع ا، مالھا بشكل صحيح، ت6ئم الفرد والمجتمع واستعأشكال لغوية مكتوبةعلى فھم  مقدرةالّتنّور اللّغوي على أّنه ال فعر) يُ "
  ).Mullis et al.2004" ( في المدرسة وخارجھا وبالّتالي من أجل المتعةا في مجتمعات قارئة، شريكً كي يكون  ،فيقرأ من أجل الّتعلم. الّنصوص

لھم الّتعامل مع اللّغة العربّية  الت6ّميذ، ليصلوا إلى مرحلة من التمّكن، تتيحُ لدى جميع ة الكفايات اللّغويّ  تطويربھدف ، )2009( لغة، أدب، ثقافة: ة العربيّ ة لتربية اللغويّ منھج اعّد أً 
لميذ يعني تداوله للّنصوص ة عند التّ يّ غوومن ھنا فإن تطوير الكفايات اللّ . واستعمالھا بحسب احتياجاتھم، اھتماماتھم، ظروفھم ووفق مجا�ت المعرفة والمناسبات ا�جتماعّية المختلفة

ه . تي يتعلّمھافي جميع مجا�ت المعرفة الّ ، المحكّية والمكتوبة بسھولة، الّتفاعل معھا بصورة صحيحة وسليمة كذلك بھدف تنجيع أدائه ا�جتماعّي؛ وھذا يكمن في تعلّم منھجّي، موّجً
  .ا في ذلك أنماط المحادثة والمباني اللّغوّيةوممحور لفھم وإنتاج نصوص محكّية، مكتوبة ومتنّوعة، بم

ة، والّذي يعتمد في رؤيته وطرحه على أبحاث مختلفة في مجال اللّغة، ويرتكز كذلك على يرتكز برنامج أھداف الّتربية اللّغوّية للّصفوف الّثالثة على المنھج الّتعليمي الجديد للّتربية اللّغويّ 
  PIRLS . (Progress in International Reading Literacy Study): ولّي والمعروف بِ البحث الدّ 
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  :مبادئ �ختيار مجموعة الھدف  

  :Tسباب الّتالية، وذلك لليم والّتخطيطالّتع بسيرورتيّ ا خاّصا اھتمامً  ستوجبالّثالث يالّصف  كون ا�نتقال من الّصف الّثاني إلى  نامج ھم ت6ميذ الّصفوف الّثالثة،في ھذا البر موعة الھدفمج

يقرأ (إلى وضعّية ) يتعلّم الّتلميذ كي يقرأ(من وضعّية فينتقل الّت6ميذ . اوعدد الكتب الم6زمة لھ الثة مع ازدياد المواضيع الّتي ُتعلّمغة في الّصفوف الثّ تزداد امكانّية استعمال اللّ  •
 سياقاتتعاملھم مع  إلىإضافة  .ا�ھداف المنشودة تحقيقل  م عليھم استعمال مھارات واستراتيجيات القراءةة تحتّ ة مختلفويتعاملون مع حا�ت تعليميّ ، )الّتلميذ كي يتعلّم ويتمّتع

  .لك التي قرأوھا في الّصف الّثانيذات مستويات مقروئّية أعلى من ت ،والوظيفّية ل الّنصوص ا�دبّية مختلفة من خ6مّية تعلُ  وأجواء

ن ھنا أصبحت مِ . أخرىواضيع بات ومضامين متطلّ ستجابة لما ،ة في كثير من ا�حيانتقلّص ساعات تعليم اللّغة العربيّ  ة،لھذه الفئة العمريّ حاسمة لمرحلة الّتعليمّية اال في ھذه
  . ّيةليمة من خ6ل زيادة ساعات تعالعربيّ  تعليم اللّغةھنالك حاجة ماّسة لترسيخ 

 ).تنقصھم آلّية تمييز الحروف الھجائّية(بط6قة ة اكتساب القراءة عمليّ من بعد وا نتمكّ لم ي ذين، الّ الثف الثّ ت6ميذ في الصّ المحتمل وجود من  •

مھارات واستراتيجيات قراءة ناجعة من خ6ل نصوص بقّية الّت6ميذ م ن يعلّ ، وفي نفس الوقت أفي اكتساب القراءة غير المتمّكنين 6ميذي احتياجات التّ ن يلبّ م ألھذا على المعلّ 
  .عة ت6ئم قدرات الّت6ميذنوّ مت

، لتصبح آلّياٍت لفحص وتقييم المدارس ،ىولا� وفّصفكذلك فحص القراءة والكتابة في ال ،انية والخامسةفوف الثّ ماء في الصّ جاعة والنّ امتحانات النّ تفعيل  تمّ في ا]ونة ا�خيرة  •
 .تخطيط، تعليم، تعلّم وتقييم المواضيع المفحوصة والممتحنة حولويشاركون بأّيام دراسّية  ،يلتحقون باستكما�تف ،غوّية يھتّمون بتطّورھم المھنيّ ربية اللّ مو التّ مّما جعل معلّ 

  .في الّصفوف الّثالثة لتفعيللا برامج من ھذا الّنوع مطلوبة أيضً 
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  .2011-2010الّصفوف الّرابعة في الّسنة الّدراسّية الثة، على أن يشمل على الّصفوف الثّ  2010 -2009ة في الّسنة الّدراسيّ  غويةربية اللّ التّ  برنامجيقتصر  

  :للّصفوف الّثالثة التنّور اللغويّ  رنامجة في بتيار أھداف الّلغة العربيّ مبادئ اخ

 :ةة اكتساب القراءاتمام عمليّ  -1

، يساھم في تقّدم ھؤ�ء الّت6ميذ ، لذا من المھم بناء برنامجبط6قةعملّية اكتساب القراءة  من دبعيتمّكنوا يتواجد في طبقة الّصفوف الّثالثة مجموعة صغيرة من الّت6ميذ الّذين لم  
 . مرّكبةاللّنصوص افھم تي تعتبر أساًسا في القراءة بط6قة، الّ كي يتمّكنوا من 

 : ستخ&ص المعنى من الّنصوص الوظيفّيةا -2

من  بلذلك يتطلّ  ھا،أھدافوفق ة أنواع الّنصوص المختلفة الم6ئمة لقراء ةقارئ المقدرة على اختيار ا�ستراتيجيّ تتطّور لدى ال، استراتيجيات القراءة المختلفةعامل مع من خ6ل التّ 
 .لفھمھا واستخ6ص المعاني منھا القارئ أن يتعامل مع نصوص منّوعة، طويلة ومرّكبة 

  .قييم وتطبيق ا�فكارالتّ قد، كذلك المقدرة على النّ  ،اتيجّيات لفھم المعنى الّصريح والخفّي في الّنصا قاعدة واضحة لتعليم استرتشّكل جميعً  ،التربّية اللغوّية حصصّ 

 :ا=دبّيةتخ&ص المعنى من الّنصوص اس -3

  لتطوير ا�ھداف ا مؤّھ6ً لفنّية والب6غّية يتطلّب تعليمً ، ھذا ا�دب المتمّيز بالوسائل اما يحيط بهالقارئ تجربة الّتذوق ا�دبي الّتي تساعد الّتلميذ على فھم ذاته و منحة ا�دب تجماليّ 
  .القرائّية

 :ل المتعةمن أجالقراءة  -4

كلّم وعلى تّ ات قرائّية، الكتابة، الة، مھارات واستراتيجيّ غويّ ر إيجابّيا على الّثروة اللّ القراءة من أجل المتعة تؤثّ ف .من أجل المتعةمطالعة لا بّ تنمية حُ  ةمن أھداف الّتربية اللّغويّ 
  .ة المعارف ا�نسانيّ 

لميذ للمكتبة ما ازدادت زيارات التّ فكلّ . في القراءة وبين الّتحصيل العلميّ )  ...مكتبة صفّية أو مدرسّية( متواصلة للمكتبة  ع6قة طردّية بين زيارة لىإتشير المعطيات في إسرائيل 
  .بشكل ملحوظ ارتفع تحصيله العلميّ 
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 :ة وإثراؤھاغويّ روة الّل توسيع الثّ   -5
 

ة بناء بيئة ھميّ ة، من ھنا تنبع أغة المكتوبة والمحكيّ حصي6ت في اللّ التّ أساس رفع ھي اللغوّية روة ھذه الثّ . ھنيّ قاموسه الذّ  في ومترابطة مةة منظّ على ثروة لغويّ  يحوي ذھن ا`نسان
  .غويةروة اللّ 6ميذ باكتساب الثّ تّ مام الال أفساح المجغة والكتب المختلفة `ة باللّ غنيّ  ،ة داعمةتعليميّ 

 :الكتابة مھارة تطوير -6

 في الكتابة تساعده على ةلميذ تجربة غنيّ كساب التّ لذلك من المھم إ .صوص المختلفةنواع المعرفة والنّ عقاب انكشافه �وذلك  في أبناء نص، لميذ ب من التّ طَل خ6ل سيرورة الكتابة يُ 
ة غويّ ، تنظيم الوسائل اللّ خطيطة، التّ غويّ روة اللّ ، الثّ ةالمضامين الكتابيّ  :تي تساعده في اختيارالّ لبناء الّنص،  المختلفة تعليمه المھارات وا�ستراتيجيات من خ6ل ،قد الكتابيخطيط والنّ التّ 

  .ة الكتابةعمليّ  وتدعم ا تساھم مور جميعً ا�ھذه . قدة والنّ والب6غيّ 

ا أكثر تطّورت كتاباته للّنصوص فكلّما كتب الّتلميذ نصوصً  .اب �حقً كتَ تي ستُ ا وبين الّنصوص الّ تبت سابقً الّنصوص التي كُ  عددك ع6قة طردّية بين لھناف ،كذلك في الكتابة ،كما في القراءة
   .ةحقال6ّ 

  :كّلمتطوير مھارة التّ   -7

ة غة المحكيّ ة ، فاللّ ة وا�جتماعيّ عليميّ  في مسيرته التّ مما يساعده مستقب6ً ة بمستوياتھا المختلفة، صوص المحكيّ من خ6ل فھمه للنّ  ،كلموالتّ  ة على ا�ستماعھنيّ لميذ قدرته الذّ ر التّ يطوّ 
واصل ت والمحافظة على والتكلّم، خذ بعين ا�عتبار المشاركة في الحديثمع ا� ،�ستماعلميذ لتطوير مھارة افساح المجال أمام التّ ، لذلك يجب إمكتوبةغة التساعد على تطوير اللّ 

  .سليمة صحيحة وي بلغة الرأتيان بد�ئل وبراھين تدعم وطرح ادعاءات حول الموضوع مع ا` ،امعھة للسّ سئلة الموجّ وا`جابة عن ا� ،في الّنقاش

  :ةالّلغويّ  المعرفةتطوير   -8

ة صوص المحكيّ الفھم وا�ستنتاج من النّ  غة يعي مراحل سيرورتيّ تمّكن من اللّ إن الم ھا،غة واستخ6ص نتائج حول قوانيناللّ  في فھم خصائص لميذمقدرة التّ  ة تعكسغويّ اللّ المعرفة 
   ،ة المختلفةمكتوبة والمحكيّ صوص الأنواع النّ  بحيث يشمل ،امنھجيًّ  غة والمحادثةمرّكبات اللّ  تعليمن يكون لذا يجب أ ،لميذتي يتعامل معھا التّ مكتوبة الّ وال

 :�ت المعرفة المختلفةغوّي في مجادمج مھارات الّتنّور الّل  -9

 

غة اللّ  ى حصصافة إلضإ ،ة ضمن مجا�ت معرفّية أخرىغويّ ارات اللّ دمج المھ مب من المعلّ غة كوسيلة لتعليم مضامين في مجا�ت المعرفة المختلفة، يتطلّ عامل مع اللّ ن التّ إ 
  .ةالعربيّ 
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 :ممارسة مھّمات لغوّية في المدرسة والبيت - 10

صوص المكتوبة النّ وفھم  ،اتيةراتيجيات القراءة الذّ ة لتطوير استساسيّ كيزة ا�الرّ ة المختلفة، غويّ في مجا�ت المعرفة اللّ  ،6ميذة المعطاة للتّ فيّ ات الصّ المھمّ ة وتعتبر الوظائف البيتيّ 
  .مھمجل فحص مدى تقدّ 6ميذ من ألمتابعة وتوثيق عمل التّ  ،مة موجودة بيد المعلّ ات ھي وسائل مركزيّ ھذه المھمّ . بشكل مستقلّ بأبعادھا المختلفة 
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ّ للصّ  العربّية ةغويّ ربية اللّ ة لتطوير أھداف التّ لقد وضعت الخطّ    :لثة في ث6ثة مستوياتفوف الثا

  6ميذبالتّ  قما يتعلّ  - أ

 ات/مينق بالمعلّ ما يتعلّ  -  ب

 ات/ق بالمرشدينما يتعلّ  -  ت
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  ةغويّ ربية اللّ برنامج التّ 

  الثةفوف الثّ في الصّ  العربّيةغة تحقيق أھداف الّل من أجل 

  ق بالّت&ميذما يتعلّ                                                       
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 /ةليّ اسم الفعا
  الموضوع

  

وصف 
  ةالفعاليّ 

  الھدف
الھدف 
  ا�جرائيّ 

  الجانب المسؤول
بالّتنسيق 

  مع

  مقاييس                 ميزانية  منيالجدول الزّ 

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  الّنجاح س ييامق  س التنفيذييامق

ة دقّ قراءة 
 6ميذقوم التّ ي  وط6قة

 لياتفعاب
 دھمتساع

لقراءة على ا
بدّقة 

  .ةوط6ق

كساب إ
  ّت6ميذال

ة الكفاي
اللّغوّية في 

  .القراءة

ممارسة فّعالة 
  للقراءة  

)10  - 8 ( 
ساعات  
  أسبوعّية

 3إضافة إلى 

  .ساعات فردّية

  ، مفتش مرّكز
إدارة 

المعارف 
، ةالعربيّ 
ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

مقّتش مرّكز 
  قسم الّتعليم 

  ا�بتدائي
ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  ا�لوية

2009 -

09 -01  

2010 -

06 -30  

  

ف وحرالّتمكن من ال*
  .ةھجائيّ ال
اءة الّنصوص قر* 

  .وط6قة دقّةمات بوالّتعلي
 تشخيصوإجراء  *

   .6ميذلتّ قرائي ل

% 95ينھي * 

 ّت6ميذمن ال
كتساب ة إعمليّ 

القراءة حسب 
حصي6ت التّ 

  .المطلوبة

استخ6ص   فھم المقروء
المعنى من 
الّنصوص 

  .المختلفة

قراءة من 
التعلّم أجل 

  .والمتعة

الة فعّ ممارسة 
ي استخ6ص ف

المعنى من 
طويلة نصوص 
عايير ت6ئم الم

الّدولّية، تحوي   
 300ما يعادل 

كلمة ومتنّوعة 
في 

  .موضوعاتھا

مفتش  
  ، مرّكز
إدارة 

المعارف 
  ، العربية

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

- 2009  ا�لوية
09 -01  

2010 -
06 -30  

ريح فھم المعنى الصّ 
  :صلنّ ا والخفي من

  .تحديد مركبات المبنى*
ة وابط المنطقيّ تحديد الرّ *

   .داخل النص
تجنيد جميع القدرات *
عامل مع نصوص للتّ 

 300حوالي (طويلة 
  )كلمة

ة خ6ل مطالعة حرّ *
 20( ة غة العربيّ ة اللّ حصّ 

  .)دقيقة على ا�قل
استعمال  المواظبة على* 
قاموس من أجل فھم ال

  .المقروء

رفع نتائج *
اخلي ح الدّ المس

-ب(الث للثّ 
  )ع6مات10

استخراج * 
المعنى بشكل 

% 90-ب ذاتيّ 
صوص من النّ 

الموجودة في 
  دريسكتاب التّ 

 100- 80تعليم *
نة خ6ل السّ  نصّ 

ة عليميّ التّ 
بمواضيع 

  .مختلفة
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اسم 
 /الفعالية

  الموضوع

  

وصف 
  الفعالّية

  الھدف
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الّزمني الجدول

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  س الّنجاح  ييامق  س الّتنفيذييامق

  الكتابة

كتابة 
نصوص 

ھداف �
مختلفة 

ولمتلقين 
  .مختلفين

ال درب الفعّ التّ 
على مراحل 
جل الكتابة من أ

  .نصبناء 

نفل بة بھدف الكتا
المعلومات 

المخزونة في 
لّذاكرة، إعادة ا

، إقناع صياغتھا
غيرھا ا]خرين و

ا�ستعما�ت من 
  .خرىا�

  ، مفتش مرّكز
إدارة 

المعارف 
  ، العربية

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  ا�لوية  .ات/ونولوائيّ 

2009 -

09 -01  
2010 -06-

30  

حسب 
الجدول 

  المالي

ص مكتوبة، نتاج نصوإ
  . اوصحيحة لغويّ  مترابطة

من % 95يكتب *

ا نصوصً  الت6ميذ
ھداف مختلفة ا�

في البيت  ،ولوالطّ 
بلغة  ،والمدرسة

وخط واضح  ،سليمة
ع6مات ويستعملون 

رقيم والمباني التّ 
  .ة المناسبةالنحويّ 

روة الثّ 
  غوية اللّ 

روة الثّ توسيع 
غوية من اللّ 

خ6ل 
  .صوصالنّ 

  نفھم وتمكّ 
 عرفة م من
ة غويّ روة اللّ الثّ 

من خ6ل 
صوص النّ 

في المتداولة 
  .فالصّ 

 إدراك مفردات
ود��ت في 

 مستويات لغوّية 
  .عالية

مفتش  
  ، مرّكز
إدارة 

المعارف 
  ، العربية

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

- 2009  ا�لوية
09 -01  

2010 -06-
30  

حسب 
الجدول 

  المالي

استعمال القاموس بھدف *
توضيح معاني الكلمات من 

  .صالنّ 
مكن من معرفة التّ *

من خ6ل مصطلحات 
ياق ومن السّ  صليالمصدر ا�

صوص الوارد في النّ 
  .ففي الصّ  متداولةال
تطوير استراتيجيات لفھم *

  .كلمات جديدة
 300غوية بروة اللّ زيادة الثّ *

  .نةالسّ  كلمة خ6ل

من % 80يظھر *
ا من نً 6ميذ تمكّ التّ 
غوية روة اللّ الثّ 

المطلوبة من خ6ل 
جاعة امتحانات النّ 

  .ماء والنّ 
ال معرفة واستعم*

مفردات 
ومصطلحات واسعة 

  .نتشارا�
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  ةتتمّ 

 /اسم الفعالية
  الموضوع

  

وصف 
  الفعالّية

  الھدف
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول
بالّتنسيق 

  مع

  مقاييس                 ميزانية  لّزمنيالجدول ا

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
س الّنجاح  ييامق  س التنفيذييامق

دمج المھارات 
ة في غويّ اللّ 

مجا�ت 
الّتي  المعرفة 

ُتَعلّم داخل 
  .الّصف

ممارسة 
مھارات 
القراءة 
والكتابة 

واستراتيجيات 
 الفھم

لنصوص في 
مجا�ت 

معرفة ال
مختلفة       ال
العلوم،  ( 

  ...).الموطن

عامل مع لتّ ا
غة كوسيلة اللّ 

لتعليم 
مضامين في 

مجا�ت 
معرفة ال
     مختلفةال
العلوم،  ( 

  ....)الموطن

استعمال سليم 
ل6ستراتيجيات 

غوية بھدف اللّ 
استخ6ص 
المعنى من 

خ6ل 
في صوص النّ 

مجا�ت 
معرفة ال
(  مختلفةال

العلوم،  
  ....)الموطن

مال الكتابة استع
من أجل بناء 

ھداف و�نّص 
في ة تعليميّ 

مجال المعرفة 
  .المختلفة

  ، مفتش مرّكز
إدارة 

المعارف 
  ، العربية

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  ا�لوية

2009 -

09 -01  
2010 -

06 -30  

حسب 
الجدول 

  المالي

 لّغوّيةالمباني ال تحديد*
ة وابط المنطقيّ والرّ 
زة للنصوص في المميّ 

  .مجا�ت المعرفة
   
سئلة  وممارسة  حل ا�*

الكتابة �ھداف تعليمّية 
م6ئمة لمجا�ت 
 .المعرفة المختلفة

   

من % 60*
6ميذ التّ 

ون يستغلّ 
معرفتھم 

ة من الكتابيّ 
م أجل تعلّ 

الّنصوص 
المكتوبة في 

مجا�ت 
المعرفة 

(  فةالمختل
العلوم،  
  . ...)الموطن
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  ةتتمّ 

اسم 
 /الفعالية

  الموضوع

  

وصف 
  الفعالّية

  الھدف
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  نفيذس التّ ييامق

س مقايي
  الّنجاح  

المعرفة 
  ةغويّ اللّ 

معرفة وفھم 
مور ا�
: ةغويّ اللّ 

ظواھر 
ة، لغويّ 

ساليب أ
وقوالب 

   .ةلغويّ 

ا�ط6ع 
على قواعد 

غة اللّ 
واستعمالھا 

 استعماً� 
  .اصحيحً 

معرفة 
الحروف 

  والحركات 
فھم *

المصطلح 
" جذر"

 ،ووظيفته
التمييز بين 

صيغ / أزمان
م6ءمة  .الفعل

الّصفة 
للموصوف 

من حيث 
 ا`فراد،

 الّتثنية والجمع
والّتذكير 
  .والّتأنيث

  ، مفتش مرّكز
إدارة 

المعارف 
  ، العربية

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  ا�لوية

2009 -

09 -01  

2010 -

06 -30  

حسب 
الجدول 

  المالي

استعمال ع6مات الّترقيم بشكل *
  .صحيح 

العدد  الجنس 6ءمة من حيث م*
  .والّصفة بين ا�فعال وا�سماء 

عتماد على فھم معنى الكلمات با�
  .جذرھا

  

يستعمل *
من % 70
 6ميذ التّ 

ع6مات 
رقيم التّ 

 استعماً� 
  .ا سليمً 

ي6ئمون *
م6ءمة 

صحيحة  بين 
ا�سماء 
وا�فعال 

وأوصافھم 
من حيث 

 دد الجنس والع
فھم معنى * 

الكلمات 
تماد عبا�

  .على جذرھا
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اسم 
/ الفعالية

  الموضوع

  

وصف 
  الفعالّية

  الھدف
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  س الّنجاح  ييامق  نفيذس التّ مقايي

الّتعبير 
 /الّشفوي

  ّتكلّمال

ستماع ا�
والّتكلم 

�ھداف 
(  مختلفة
 ،محادثة
  )نقاش

تطوير الوعي 
اللّغوي في 

   .اللّغة المحكّية

تماع ا�س*
لك6م ا]خرين 

مع ا�ھتمام 
بتسلسل 

  مواضيع الّنقاش 

إعطاء إجابات *
أسئلة  عن

 قد ،معطاة
  .تعلّمھا الّتلميذ

  ، مفتش مرّكز
إدارة 

المعارف 
  ، العربية

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 

  .ات/ونوائيّ ول

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  ا�لوية

2009 -

09 -01  

2010 -06-

30  

حسب 
الجدول 

  المالي

6ميذ على ب التّ يتدرّ *
، الّتي تشمل  محادثةال
كشف عن تسلسل منطقّي، :

ا�فكار المطروحة، 
 ةتقاريرعن سيرورة تعليميّ 

، عرض اّدعاءات حول  ما
  .أو نّص معّينموضوع 

  

  

من % 90ُينجز 

ما  ميذالّت6
طلب منھم يُ 

، بشكل سليم
    :نحو 

متابعة تسلسل *
  ا�مور 

الكشف عن * 
 ا�فكار

  .المطروحة

 حول تقرير *
ّية سيرورة تعليم

  .ما

عرض حجة *
حول موضوع 

  .معين أو نصّ 
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  ةتتمّ 

اسم 
 \الفعالية

  الموضوع

  

وصف 
  الفعالّية

  الھدف
الھدف 
  ا�جرائي

  لجانب المسؤولا

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  س الّنجاح  مقايي  س الّتنفيذمقايي

قراءة 
نتاجات 

  أدبّية

الّتعامل مع 
نصوص 

  أدبّية

قراءة 
نصوص 
أدبّية من 

أجل الّتذّوق 
ا�دبي 
 ،الجميل

كي 
يساعدھم 

ھم في ف
أنفسھم 
 ،وغيرھم
لتوسيع 
آفاقھم 
تھم اوقدر
على 

 ،حليلالتّ 
 اليوبالتّ 
 ھمبّ حُ  تنمّية

  .القراءة

الّتعّرف على 
عشرة  نتاج

مؤلفين على 
من  ،ا�قل

فترات زمنّية 
مختلفة من 

 ا�دب العربي
وا�دب 
  .الُمترجم

  ، مفتش مرّكز
إدارة 

المعارف 
  ، العربية

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  ا�لوية

2009 -

09 -01  

2010 -

06 -30  

حسب 
الجدول 

  المالي

  
فة عبارات ظاھرة ن من معرالتمكّ *

ياق الوارد في من السّ وخفّية 
  .ففي الصّ الّتي تعلّم صوص النّ 
 ة ومغازٍ يّ الكشف عن أفكار مركزّ * 

  .وتحديدھا
ختيار كتب تحديد عوامل ا* 

حسب موضوعاتھا :المطالعة
  . ومؤلفيھا

من % 90 نّفذيُ *
6ميذ التّ 

الممّيزات 
البارزة في 

نتاجات ا`
  :ا�دبّية

تحديد معاني  *
العبارات 
الظاھرة 

والخفّية من 
  .الّنص

تحديد الفكرة * 
المركزّية 
  .والمغزى

ا�ستعانة * 
بعوامل مختلفة 
في اختيار كتب 

  .المطالعة
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  تتّمة

م اس
/ الفعالية

  الموضوع

  

وصف 
  الفعالّية

  الھدف
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  س الّتنفيذمقايي

س مقايي
  الّنجاح  

تحضير 
وظائف 

  .بيتّية

إنجاز 
وظائف 

  .بيتّية

القيام 
ات بمھمّ 

بشكل 
  .مستقل

يطّور الّت6ميذ 
مھارات 

واستراتيجيات 
 ةاتيّ الذّ ا`دارة 

حول 
الوظائف 

  .البيتّية

قسم الّتعليم 
  .ا�بتدائي

  قسم الّتعليم 
  ا�بتدائي

ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  
  ا�لوية

2009-

09 -01  
2010-

06 -30  

حسب 
الجدول 

  المالي

ة ينجح الّت6ميذ با`دارة الّذاتيّ *
  .وبالعمل المستقل وبنجاعة

يطّور الّت6ميذ مھاراتھم في * 
  ".المتعلّم المستقل" ما يسمى بـ

يستعمل الّت6ميذ مصادر *
كتب، (ومراجع مختلفة 

موسوعات ومواقع عن طريق 
  ...). الحاسوب

ُيحّضر * 
من % 60

الّت6ميذ 
الوظائف 

البيتّية وفق 
  .المطلوب
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  ةغويّ ربية اللّ برنامج التّ 

  الثةفوف الثّ في الصّ  العربّيةغة من أجل تحقيق أھداف الّل 

  ات\مينق بالمعلّ ما يتعلّ 
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اسم 
/ الفعالية

  الموضوع

  

  الھدف  وصف الفعالّية
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

لجنة 
  مھنّية

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل
  س الّنجاح  ييامق  س التنفيذييامق

تعليم 
تعليم القراءة *  قراءة ال

وفق متطلبات 
المنھج الجديد 

  .في القراءة

مشاركة *
مين في المعلّ 

دورة 
: ا�ستكمال

إيعاب أھداف "
الّتربّية اللّغوّية 

العربّية في 
الّصفوف 

 -الّثالثة
   ."الّسادسة

تعليم 
وتقوية 

6ميذ التّ 
وفق 

معايير ال
  .المطلوبة

ف يتعرّ *
مون على المعلّ 

مختلفة نماذج 
لتعليم القراءة 

  .زون بينھاويميّ 

يستعمل * 
مون المعلّ 

دوات تقييم أ
ف حديثة للتعرّ 
على جميع 

 بات القراءةمركّ 
مسوحات ( 

صفّية 
وتشخيصات 

  .)فردّية

إدارة 
المعارف 

، ةالعربيّ 
قسم 

عليم التّ 
  .ا�بتدائيّ 

  قسم الّتعليم 
  ئيا�بتدا
ات /وندمرش
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

  ا�لوية

2009 -09-

01  

2010 -06-

30  

25 
 استكماً� 
حسب 

وجيه التّ 
طور للتّ 

المھني 
بواقع 

60 
عة سا

في 
مجال 

  .غةاللّ 

مون يستعمل المعلّ *
تي تناسب الّ  نماذجال

  .صفوفھم

ة ليّ مون آيستعمل المعلّ *
ف فحص القراءة في الصّ 

ن ول لمعرفة مدى تمكّ ا�
شكال 6ميذ من أالتّ 

ة وكذلك الحروف الھجائيّ 
ة من القراءة الجھريّ 

  .ريعةقيقة والسّ الدّ 

مين نجاح المعلّ *
ھو بمدى تحقيق 
الّت6ميذ لTھداف 

  المطلوبة

من % 80* 

مين يلتحقون المعلّ 
باستكما�ت في 

  .صھممجال تخصّ 

من % 90 *

مين يستعملون معلّ ال
قراءة ة فحص اليّ آل

والكتابة للّصف 
 استعماً�  لوا�

لتشخيص صحيًحا 
  .بات القراءةمركّ 
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  تتّمة 

اسم 
/ الفعالية

  الموضوع

  

  الھدف  وصف الفعالّية
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  س الّنجاح  ييامق  س الّتنفيذمقايي

تطبيق 
منھج 

ة الّتربيّ "
ة اللّغويّ 

العربّية 
لغة، :

أدب 
 "وثقافة

لتزام وا�
بالمعايير 

  .ةوليّ الدّ 

مون ق المعلّ يطبّ 
منھج الّتربية 

العربّية غوية اللّ 
من خ6ل 

  :تطوير
ة القراءة بدّق *  

  وط6قة 
  فھم المقروء*
  الكتابة*
قراءة نصوص *

  ة أدبيّ 
  عبير الّشفھيالتّ * 
تطوير المعرفة *

  اللّغوية
يستكمل * 

مون �جل المعلّ 
  تحقيق ا�ھداف 

تطبيق 
أھداف 
المنھج 

 الّتدريسيّ 
بصورة 
محّددة 

  .وواضحة

يستعمل 
مون المعلّ 

المنھج 
 الّتدريسيّ 
 استعماً� 
  اصحيحً 

لتخطيط 
وحدات 

، ةتعليميّ 
تحّقق أھداف 

الّتربّية 
   .اللّغوّية 

اللجنة  
  ،ّتوجيهال

 عليمقسم التّ 
  .ا�بتدائيّ 

عليم قسم التّ 
  ا�بتدائيّ 

ات /وندمرش 
ات /ونقطريّ 
  .ات/ونولوائيّ 

- 2009  ا�لوية
09 -01  

2010 -
06 -30  

25 
 استكماً� 
حسب 

الّتوجيه 
للّتطور 
 المھنيّ 
بواقع 

60 
ساعة 

في 
مجال 
  .اللّغة

مون وحدات المعلّ  يبني*
حسب مبادئ دراسّية 

  .المنھج الّتدريسيّ 
مون ق المعلّ يطبّ *

تي ات الّدراسية الّ الوحد
  .روھاحضّ 

مون عملھم م المعلّ يقيّ  *
) مرحلّيا(ا ا تكوينيً تقييمً 

من أجل تحسين عملّية 
الّتعليم وتطبيق المنھج 

  .الّتدريسيّ 
  

من % 80ينجح *
في تحقيق  مين المعلّ 

ا�ھداف المطلوبة 
  .لدى ت6ميذھم

مين من المعلّ 90%*
يلتحقون في 
  .ا�ستكما�ت

من جمھور % 80*
باستثناء (6ميذ تّ ال
6ميذ ذوي التّ 
)  ةحتياجات الخاصّ ا�
ھداف �ا قونحّق ي

  .المطلوبة
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اسم 
 \الفعالية

  الموضوع

  

  الھدف ا�جرائي  الھدف  وصف الفعالّية

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

لجنة 
  مھنّية

  ايةالّنھ  ايةالبد  تفعيل
  س الّنجاح  مقايي  س التنفيذمقايي

تطوير 
الّثروة 
  اللّغوّية

مون يتعلّم المعلّ 
 طرائق تعليم

مختلفة لتطوير 
  .الّثروة اللّغوّية

ما  تطبيق 
ه متعلّ 

في  المعلّمون
تطوير الّثروة 

  .اللّغوّية

يستعمل 
طرائق مون المعلّ 

مختلفة  بھدف 
روة تطوير الثّ 

  .ةاللغويّ 

إدارة 
المعارف 

ة، ربيّ الع
 قسم الّتعليم

  .ا�بتدائيّ 

قسم تأھيل 
   ،المعلمين

استكما�ت 
المرشدين 
للموضوع 

في قسم 
ّتعليم ال

ا�بتدائي 
ومرشدات 

  .ةا�لوي
  

  ا�لوية

2009 -

09 -01  

2010 -06-

30  

نماذَج  مونم المعلّ يتعلّ *   
روة لتطوير الثّ  مختلفة 

  :من خ6ل ، وذلكةاللغويّ 

   .قراءة نصوص مختلفة* 

  .ةغويّ المعرفة اللّ *

  .استعمال القاموس *

  

% 60ق يطبّ *
مين من المعلّ 
تي الّ  الّنماذج

موھا  في تعلّ 
دورات 

  .ا�ستكمال

 دمج 
الّتنّور 
اللّغوّي 

في 
مجا�ت 
المعرفة 
  .المختلفة

  

مون يتعلّم المعلّ 
 طرائق تعليم

لدمج  ،مختلفة
المھارات 

  وا�ستراتيجيات
في مجا�ت 

المعرفة 
   .المختلفة

ق يطبّ 
مون المعلّ 

طرائق تعليم 
مناسبة في 

مجا�ت 
المعرفة 
  .المختلفة

مون يتقن المعلّ 
 طرائق تعليم

 ، مختلفة
لمھارات 

واستراتيجيات 
في  غةاللّ 

مجا�ت 
المعرفة 
  .المختلفة

لجنة 
  ،ّتوجيهال

قسم التعليم 
  .ا�بتدائي

قسم تأھيل 
   ،المعلمين

استكما�ت 
المرشدين 
للموضوع 

في قسم 
 ّتعليمال

ا�بتدائي 
ومرشدات 

  .ةا�لوي
  

- 2009  ا�لوية
09 -01  

2010 -06-
30  

مون استعمال  م المعلّ يتعلّ *   
ة في يّ لّغواللمباني ا

مجا�ت المختلفة ل صوصالنّ 
  .ختلفةمالمعرفة ال
بين مون ز المعلّ يميّ * 
صوص في مجا�ت نّ ال
  .ختلفةمالمعرفة ال
يتعّمق المعلّمون في تطبيق  *
طلوبة في ھداف الكتابة المأ

  .مجا�ت المعرفة المختلفة

% 60ق يطبّ *
مين من المعلّ 

تي الّ  ماذجنّ ال
موھا  في تعلّ 

دورات 
  .ا�ستكمال

  

  تتّمة
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اسم 
/ الفعالية

  الموضوع

  

  الھدف  وصف الفعالّية
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  ةلجنة مھنيّ 
  س الّنجاح  مقايي  س الّتنفيذييامق

تطوير 
القراءة 

من أجل 
  .المتعة

يستعين *
مون بقائمة المعلّ 

الكتب الموصى 
لث  ف الّثاھا للصّ ب

حسب مستويات 
  .القراءة المختلفة

مون المعلّ  تيحي*
الفرصة 

لّت6ميذھم للقراءة 
  .من أجل المتعة

يبادر 
مون المعلّ 

ة إقامب
فعاليات 
ممتعة 

رافقة م
لقصص ل

  والكتب
لزيادة 
فرص 
القراءة 

من أجل 
  .المتعة

يتقن 
مون المعلّ 

استعمال 
شجيع لتّ نماذج 
  .القراءة

إدارة 
المعارف 

ة، قسم العربيّ 
 الّتعليم

  .ا�بتدائيّ 

قسم تأھيل 
  مين المعلّ 
قسم 

استكما�ت 
المرشدين 

للموضوع في 
عليم قسم التّ 

ا�بتدائي 
ومرشدات 

 .ويةا�ل
  

- 2009  ا�لوية

09 -01  

2010 -

06 -30  

مون الت6ّميذ يوّجه المعلّ *  
  .لقراءة القصص

ن الّت6ميذ موه المعلّ يوجّ * 
لحل فعاليات حيوّية في 

  .أعقاب القراءة

من % 60يطّبق *
 ّنماذجمين الالمعلّ 

التي تعلّموھا  في 
  .دورات ا�ستكمال
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اسم 
 \الفعالية

  الموضوع

  

وصف 
  الفعالّية

  الھدف ا�جرائي  الھدف

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

لجنة 
  مھنّية

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل
  س الّنجاح  ييامق  س التنفيذمقايي

تعليم 
  مغاير

  

مون م المعلّ يعلّ 
 طرائق
ة تعليميّ 

مختلفة بھدف 
معالجة 
الفروق 

 بينة الفرديّ 
  .6ميذالتّ 

ط يخطّ  يفحص،*
مون المعلّ  قويطبّ 
ا لمساعدة خططً 

ذوي  6ميذالتّ 
ا�حتياجات 

  .الخاّصة

مون يتابع المعلّ *
م مدى تقدّ 

  .6ميذالتّ 

 صخصّ ي*
ا مون وقتً المعلّ 

ا  6ميذ للتّ  خاّصً
ذوي 

ا�حتياجات 
   .ةالخاصّ 

قسم   
  الّتعليم 

  .ا�بتدائي

  ا�لوية

2009 -

09 -01  
2010 -

06 -30  

ساعات  3*
 سبوعية لكلّ أ

ا من بدءً   ،صف
الثة فوف الثّ صّ ال

ضافة لزيادة  با`
ساعتين فرديتين 

  .ةبيّ مر لكلّ 

دورة  25* 
 يماستكمال لمعلّ 

الثة فوف الثّ الصّ 
 ة الّسادس -

ضمن برنامج 
توسيع قدرة 

  .حتواءا�

مون على ف المعلّ يتعرّ *
: شخيصات المطلوبةالتّ 

امي، آلية فحص تشخيص دين
مسح و ة القراءة والكتاب

  .ي صّف 

ة بناء مون كيفيّ م المعلّ يتعلّ * 
ة عمل لمساعدة ت6ميذ خطّ 

ذوي احتياجات خاّصة في 
  .عقاب نتائج الفحصأ

ملف  مون إدارةم المعلّ يتعلّ *
توثيقي لمتابعة مدى تقّدم 

  .الّت6ميذ

 %80ل يستكم*
مين ما من المعلّ 

يطلب منھم، 
ھيلھم ضافة لتأإ

  .غةفي اللّ 

من % 80*
ذوي ذ 6ميالتّ 

ا�حتياجات 
صون يقلّ الخاّصة 
الفجوات 

ا الموجودة قياسً 
6ميذ في ة التّ لبقيّ 
  .ھمصّف 
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  تتّمة

اسم 
 \الفعالية

  الموضوع

  

  الھدف  وصف الفعالّية
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

بالّتنسيق 
  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل  لجنة مھنّية
  س الّنجاح  مقايي  س الّتنفيذييامق

تحضير 
وظائف 

  .ةبيتيّ 

مون يعطي المعلّ 
ات الّت6ميذ مھمّ 

عة للّتحضير متنوّ 
  .الّذاتي

   

يعطي 
مون المعلّ 

الت6ميذ 
ات مھمّ 

ممكنة 
حضير للتّ 
اتي الذّ 

مع 
نسيق التّ 

المسبق 
   .بينھم

 إتقان
استراتيجّيات 

ومھارات 
ا`دارة 
  .الّذاتّية

عليم قسم التّ    
  .ا�بتدائي

  ا�لوية

2009 -

09 -01  

2010 -

06 -30  

  

مون مھّمات يعطي المعلّ *
بحيث  ،للّتحضير الّذاتي

تكون واضحة وتساھم في 
تطوير ا�ھداف في مجال 

  .اللّغة

من % 70حّضر يُ *

ات الّت6ميذ المھمّ 
  .المطلوبة منھم بدقّة
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  ةغويّ ربية اللّ برنامج التّ 

  الثةفوف الثّ في الصّ   العربّية غةق أھداف الّل من أجل تحقي

  ات\ق بالمرشدينما يتعلّ 
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اسم 
  لموضوعا/الفعالية

  

  الھدف  وصف الفعالّية
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول
بالّتنسيق 

  مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

لجنة 
  مھنّية

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل
  س الّنجاح  مقايي  التنفيذس ييامق

ا`رشاد في 
ة ة اللّغويّ لّتربيّ ا

  .ات/للمرشدين

ي فردّ  ،إرشاد مدرسيّ *
  .وجماعي

تطوير وسائل مساعدة *
  .مللمعلّ 

  .إعطاء دورات*

مراحل تطبيق متابعة *
  .ھج الوزاريالنّ 

تطوير 
ة مھنيّ 
مين المعلّ 

من أجل 
تطوير 

م الّتعلّ 
  .والّتعليم

  

دعم 
 ،منھجيّ 

متواصل 
مين معلّ لل

من أجل 
تطبيق 

م علّ الّتّ 
  .والّتعليم

قسم 
الّتعليم 

  ا�بتدائي

قسم 
  الّتعليم 

  .ا�بتدائي

 ا�لوية
وقسم 

  ا�ستكما�ت

2009 -

09 -01  

2010 -

06 -30  

ملحوظة زيادة *
في أّيام 

 إضافة(رشادا�
 يامإلى  ا�

  ).المتوفرة سابًقا

أيام  6إقامة *
  .دراسّية

ميزانّية *
للوسائل 
  .الّتعليمّية

ميزانّية *
لوحدتين 

محوسبتين 
�ستكما�ت 

  .ات/مينالمعلّ 

يقّدم المرشد * 
ا شھرّيا تقريرً 

ا يحصل في عمّ 
     المدارس 

دورات و
  .ا�ستكمال

توجيه المدارس *
ة حول كيفيّ 

تحليل نتائج 
   .ا�متحانات

المشاركة في *
لقاءات تعليمّية 

ومؤتمرات وأّيام 
  .دراسّية

متابعة كيفّية *
الوسائل استعمال 
  .الّتعليمّية

من % 100*

يقّدمون : المرشدين
ا ا شھرّيا عمّ تقريرً 

صل في المدارس  يح
 ودورات ا�ستكمال

ھون المدارس يوجّ *
ة تحليل حول كيفيّ 

  نتائج ا�متحانات،

يشاركون في *
عليمّية لقاءات ت

ومؤتمرات وأّيام 
  دراسّية

يتابعون استعمال *
  .الوسائل الّتعليمّية
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  تتّمة

 \م الفعاليةاس
  الموضوع

  

  الھدف  وصف الفعالّية
الھدف 
  ا�جرائي

  الجانب المسؤول

  بالّتنسيق مع

  مقاييس                 ميزانية  الجدول الّزمني

لجنة 
  مھنّية

  الّنھاية  ايةالبد  تفعيل
  س التنفيذمقايي

س ييامق
  الّنجاح  

تركيز ا�رشاد  
  في ا�لوية 

مقاب6ت ثابتة مع *
ين في اللّواء لبلورة المسؤول

  .وم6ءمة طرق العمل
ش مع المفتّ لقاءات  *

لّواء من وإدارة ال داريا`
أجل التوثيق وم6ءمة في 
  .وجھات الّنظر والمواقف

مقاب6ت مع ممثلي *
ف على الّنھج الوزارة للتعرّ 

وإصدار نشرات  ،المّتبع
ة تفعيل البرنامج حول كيفيّ 

  .في المدارس

وتوجيه 
المرشدين 

اللّواء في 
من أجل 
تطبيق 
الّنھج 

  .الوزاري

تنسيق 
ا�لوية بين 

ا�لوية 
  .والوزارة

لقسم 
الّتعليم 

  ا�بتدائي

قسم 
التعليم 

  . ا�بتدائي

وقسم ا�لوّية 
  .ا�ستكما�ت

2009 -

09 -01  

2010 -

06 -30  

يبادر المرشد *  يوم إرشاد 13
لعقد لقاءات ثابتة 

مع المرشدين 
اللوائيين، الّتفتيش 

إدارة و داريا`
الّتباحث وعرض 

  .وجھات الّنظر

من % 95*
المرشدين 
ينّفذون ما 
  .طلب منھم
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  :مركزّيةطرائق عمل 

 :فوف الّثالثةللصّ  ينماختيار المعّل  -1

 .واحد فقط ممعلّ غة العربّية من ِقبل لّ ال تعليم حصصّ  يتمّ  •

المّوجه "ساعة ضمن إطار  60مّدة الّدورة  " .الّسادسة - إيعاب أھداف الّتربّية اللّغوّية العربّية في الّصفوف الّثالثة : "ةال في دورشتراك الفعّ �لَزم بايُ  ،العربّيةاللّغة  علّمم يمعلّ  كلّ 

 ."طور المھنيّ للتّ 

 :الّلغة في الّصفوف الّثالثة زيادة ساعات حصصّ  -2

 .)ساعات 6في العام المنصرم بعد أن كانت (م6ك المدرسة من  ساعات أسبوعّية 10-8بمحّصلة  ،لغة العربّيةدروًسا في الّ يتعلّم الّت6ميذ  •

 .فيةنتائج المسوحات الصّ  بموجب يتّم اختيار الت6ميذو التربية اللغوّية،  معلّمِمن ِقبل ة غة العربيّ في اللّ ذوي ا�حتياجات الخاّصة 6ميذ لمساعدة التّ  ،ةعرضيّ  ساعات 3تضاف  •

. 

  .ةاعات الفرديّ سّ خ6ل ما ُيعرف بالمن ذوي ا�حتياجات الخاّصة 6ميذ ساعات لتعليم التّ  3 تخصصّ  ،دفق الجديت لTتي انضمّ المدارس الّ  -

  .ل لم6ك المدرسةلھذا الغرض وتحوّ ة الوزارة من ميزانيّ ة ضافيّ ساعات إ 3ستحصل على  ،بعد لTفق الجديد تي لم تنضمّ المدارس الّ  -

  

  :ةعليميّ ة التّ ئالبي -        3

 .وزارة الّتربية والّتعليم بالمواد التعليمّية المصادق عليھا من قبل ا�ستعانة  •

  .عليم في بيئات محوسبةالتّ  •

 .الثةفوف الثّ لصّ لا خصيصً المعّدة ة كتب القراءة والمطالعة بقائم ستعانةا� •
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 :ا�رشاد -4

•  oة في غة العربيّ لّ الّتربّية اللّغوّية ل ھدافبرنامج تطوير أفي  ،ياسة الوزارة ونھجھاسبتطبيق  المتعلّقة ،في المدارس تا/ز عمل المرشدينركّ ي ،قطريّ  لواء مرشد لكلّ  ّينع
 .الثةفوف الثّ الصّ 

 .ةيّ غة العربلّ الّتربّية اللّغوّية ل ھدافلتطوير أ ،ة المطلوبةتطوير المعرفة المھنيّ  تھدف إلىة، لوائيّ و ة قطرّيةام دراسيّ يّ سنقوم بعقد أ الحاليّ  راسيّ خ6ل العام الدّ  •

 .لخدمة المدارسبروح البرنامج و ،عليم ا�بتدائيّ رت في قسم التّ وّ طُ  ،م ومواد تقييمنماذج تعلّ  ،خ6ل ا�ستكما�ت، عستوزّ  •

 

 :وتقييممتابعة  -5

  .وقطريّ  ، لوائيّ ي، مدرسيّ وتقييم بمستوى صفّ  البرنامج نظام فحصيرافق  
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  :الثة ووظائفھمفوف الثّ ة في الصّ غة العربيّ لتطوير ودعم أھداف الّل غوية ربية الّل المشاركون في تطبيق منھج التّ  

  :ش ووظيفتهالمفتّ 

 .شھرين ة كلّ مرّ  ،م ت6ميذھممين وعن مدى تقدّ ا عن عمل المعلّ ا خطيّ تقريرً  ،من المرشدين ىيتلقّ  -

 .م6ئم ط برنامج عمليخطالمعطيات، يقوم بتأعقاب ھذه وفي يذ، 6منتائج التّ  حول معطياتقي ، بھدف تلّ دينيعقد جلسات عمل ثابتة مع مديري المدارس والمرش -

  .ربويّ مين في الحقل التّ يدعم عمل المرشدين والمعلّ  -

  :وظيفة المرشد المرّكز

 .واءدارة اللّ فتيش وإلوية وكذلك مع التّ مع المرشدين في ا�يبادر إلى عقد لقاءات  ثابتة  -

 .ھج الوزاريللبحث في مبادئ النّ  ،في القدسالّتربّية رة ة مع مندوبين من وزايشارك في لقاءات تعليميّ  -

 .الوزارة ھجلمتابعة تنفيذ نّ  ،ار مجمع معلومات ناجعً يطوّ  -

 .ةيشارك في بناء وحدات تعليميّ  -

  :وظائف المرشد المدرسيّ 

 .ليھاع صادقةالّصفوف الّثالثة، ويقّدمھا للمرشد اللّوائي للم يمة عمل سنوّية بالّتعاون مع معلّ يبني خطّ  -

 . مين الّذين يرشدھممعرفة وطرائق عمل المعلّ من يطّور  -

ف مواد ووسائل تعليمّية لخدمة المعلّ  - pمينيوظ. 

 .خاّصة تحدث داخل الّصفوفوحا�ت مين مواقف مع طاقم المعلّ  يناقش -

 .مين الّذين يرشدھممدى تقّدم المعلّ  حولا لمدير المدرسة وللمرشد اللّوائي يقّدم تقريرً  -
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 .مناسبةحلول  والمشاكل الطارئة، بھدف التوّصل إلى الّصعوباتبدارّي مفّتش المدرسة ا`يستشير  -

  .يشارك في دورات استكمالّية، أيام دراسّية ولقاءات المرشدين -

  :وظائف مدير المدرسة

خّطة ة في بناء مي اللّغة العربيّ للّصفوف الّثالثة، ويساعد معلّ  م6ئمة ة عمليشارك المرشد المدرسّي في بناء خطّ  ،)لموضوع اللّغة العربية زمركّ (ا مسؤوً� يعّين معلمً  -
المواضيع والمرشد  يم، معلّ اللّغة العربية يممعلّ :  عن الع6قات بين ا�طراف المختلفة المشاركة في البرنامجيكون المرّكز مسؤوً� كما و. عمل ووحدات تدريسّية مناسبة

 .ةليميّ عالتّ  بھدف تطبيق الخّطة ، وذلكالمدرسيّ 

 .ھموجيھتوھم إرشاد، بھدف مينابتة مع طواقم المعلّ `جراء لقاءات ث ،يخّصص ساعتين ثابتتين في البرنامج ا�سبوعي بالّتنسيق مع المرشد المدرسيّ  -

 .وتعليمه ةاللّغة العربيّ  موضوعفي  اومھنيًّ  6ً مي اللّغة العربّية للّصفوف الّثالثة مؤھّ طاقم معلّ  يكون ا�ھتمام بأنّ  -

إيعاب أھداف الّتربّية اللّغوّية العربّية في الّصفوف  دورة( المھنيّ للتطّور  ه الموجّ المقترحة من قبل اللّغة العربّية للّصفوف الّثالثة با�ستكما�ت  وممعلّ حق تيلا�ھتمام بأّن  -
 .)الّسادسة -الّثالثة

 .ّصفوف الّثالثةة في الة لتعليم اللّغة العربيّ ساعات أسبوعيّ  10-8تخصيص ما بين  -

 .مساعدة كّل تلميذ طرقويبحث مع طاقم اللّغة العربّية في كما ا شھرّيا من مرّكز موضوع اللّغة العربّية حول وضع كّل تلميذ، يتلقى تقريرً  -

 .ق ذلك في ملّف خاصّ في موضوع اللّغة العربّية ويوثّ  ،في الّصفوف الّثالثة ةيتابع مدى تقّدم كّل تلميذ وتلميذ -

 .اوفق مواعيد منّسقة مسبقً  ،طلعھم على خّطة العمل وعلى مدى تقّدم أبنائھميُ ، أھالي ت6ميذ الّصفوف الّثالثةيدعو  -

 .    طلعه على مدى تقّدمھميزّود المفّتش ا`داري بنتائج الّت6ميذ ويُ  -
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  :وظائف معلم اللغة العربية 

 .رةمع خّطة اللّواء والوزا وافقالمت تطبيق المنھج الّتدريسيّ  -

 .وتطبيقھا حسب خّطة العمل للّصفوف الّثالثة ،تخطيط وحدات تعليمّية -

 .ّتربية والّتعليما�ستعانة بالمواد التعليمّية الّصادرة عن وزارة ال -

 .بحيث تراعي الفروقات الفردّية بين الّت6ميذ ،تحضير خطط عمل خاّصة -

 .هاحتياجات خّطة العمل حسبوم6ءمة تغيير  ،متابعة مدى تقّدم كّل تلميذ -

 .ھاوتصحيح ھاقدرات الّت6ميذ، فحصوفق  م6ءمة الوظائف البيتّية -

 .ا�ستكما�ت وجلسات ا`رشادالمشاركة الفّعالة في  -

 .إع6م ا�ھل عن خّطة عمله مع أبنائھم وعن مدى تقّدمھم بموجبھا -
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  الم&حق
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  1ملحق 

  نموذج تركيز معطيات المرشدين

  :2010-2009لّصفوف الّثالثة ا في لّلغة العربّيةالّتربية الّلغوية رنامج تطوير أھداف ب

  توزيع المدارس

  __________:تاريخ__________  :اسم المرشد__________   :اسم اللّواء

عدد ساعات   اسم المدرسة
ة غة العربيّ الّل 

 ففي الصّ 
  الثالثّ 

العمل في نموذج 
: المجموعة

  ضافّيةإ/ ةفرديّ 

عدد 
&ميذ التّ 

في 
  المجموعة

ذي رشاد اّل نموذج ا�
  لمدرسةته ارااخت

تي المواضيع اّل 
اختيرت لدمجھا 

ربية مع التّ 
  ةغويّ الّل 

يوم 
  ا�رشاد

ساعات 
  ا�رشاد

  م&حظات
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  2ملحق 

  المدرسة وثيقة مساعدة للمرشد قبل مقابلة مدير

  

  :لقاء مع المديرينخ6ل الّ ة ط ھامّ نقا

  2010- 2009ة ة العربيّ غويّ تطوير أھداف التربية اللّ برنامج 

 :الثةفوف الثّ ة في الصّ غة العربيّ الّل  حصصّ  - أ

 .ةالعربيّ غة الّل  ساعات من م&ك المدرسة لتعليم 10 - 8ما بين مدير  لّ كيخّصص  -1

  :الية6ثة التّ الثّ  نماذجوذلك وفق أحد ال ،ةغة العربيّ اللّ  معلّممع   ةعيّ ساعات أسبو 10- 8ما بين ة لغة عربيّ م تلميذ يتعّل  كلّ 

 .لثة فوف الثاّ ة في الصّ غة العربيّ الّل  زيادة عدد ساعات تعليم -

 .)سابقا تخّصص ةساعات أساسيّ  6من  �ة، بدمن ساعات م6ك المدرس( ا ة أسبوعيّ ساعات لغة عربيّ  10- 8تعليم  •

 بناءً ( ة بين الّت6ميذجل مراعاة الفروق الفرديّ وذلك من أ ،الثف الثّ ة للصّ ة العربيّ غم اللّ بل معلّ من قِ  لعربّية،غة الّ ال6ميذ في دعم التّ ة لأسبوعيّ ساعات  3إضافة  •
  .)يعلى المسح  الذي أجرِ 

  :اليحو التّ تكون ھذه ا`ضافة على النّ 

   .ة المعطاة لهاعات الفرديّ من السّ  فة للصّ غة العربيّ اللّ  معلّمة لفرديّ ساعات  3ص تخصّ : فق الجديدتي انضمت إلى برنامج ا�المدرسة الّ 

  .)الوزارةوالتي أضيفت من قبل (ة سبوعيّ أساعات  3 م6ك المدرسة ىليضاف إ: جديدفق الن إلى برنامج ا�ى ا]تّ ح المدرسة التي لم تنضمّ 
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 :فق الجديدة في مدارس ا=اعات الفرديّ تطبيق السّ نموذج 

 المعطاة لكلّ ة غة العربيّ دروس اللّ  موازاة ب، ةاعات الفرديّ م السّ علّ ي) دريسيّ تائج المطلوبة في المنھج التّ عليم الموجه لتحقيق النّ التّ  دورةفي  ذي استكملالّ (ة غة العربيّ اللّ  ممعلّ 
  .الدوام المدرسيّ  بعدو أ) ةعرضيّ الاعات سّ ال( الث ف الثّ ط6ب الصّ 

  :فق الجديد=بابعد  تي لم تلتحقاّل  في المدارس ةضافيّ &ث ا�اعات الثّ لتطبيق السّ  ،ممكنةنماذج  -2

  : لوّ ا= ّنموذجال                 

، في يلھومجتاز لدورة تأ مختصّ  معلّملم عّ يفي كّل مجموعة ( متباينتين مجموعتين  بعد أن يقّسم إلى ،على الّصف توزيعھاساعات تعليمّية للّتلميذ، يتّم 10- 8ضمن ساعات  3
  .)طور المھنيّ ه للتّ طار الموجّ إ

  :انيالثّ  الّنموذج

 انً كون متمكّ يبحيث ( لتعليم مجموعات متجانسة ومتباينة، على غرار برنامج توسيع قدرة ا�حتواء  إضافيّ " زميل" معلّمن عي) يلميذ، ة للتّ ساعات تعليميّ  10- 8ساعات ضمن 3 
  ).دريسحسب منھج التّ  الثةفوف الثّ للصّ  ةغة العربيّ من تعليم اللّ 

م علّ يه ف، أو أنّ ة داخل الصّ رضيّ عساعات  3قوم بتعليم ي ،الثةثّ فوف اللتعليم الصّ  لمؤھّ  ضافيّ إ معلّم6ميذ، فإن ھناك غة للتّ ساعات تعليم اللّ  10-8 ـِ ضافة لبا` :الثالثّ  الّنموذج
  .وام المدرسيّ اعات بعد انتھاء الدّ ھذه السّ 

  .و غيرھاة أغة العربيّ اللّ  ة خ6ل حصصّ اعات الفرديّ جل تعليم السّ ف من أمن خارج الصّ  6ميذخراج التّ إ يمنع*

  .ا لھاذي ترتئيه المدرسة مناسبً الّ  حسب الّنموذج ،"الّثالثة فوفللصّ  ة العربّيةالّتربية اللّغويّ  ھدافأبرنامج " نوّية للّسنة القادمة لـ السّ  ةالمدرسيّ الخّطة  تتطرق*
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  :درسيإرشاد م  -4

 لّنماذجحد االثة حسب أفوف الثّ مين في الصّ المعلّ ز وطاقم ، ليرشد مركّ كثرأسبوعين أو ث6ثة أسابيع على ا� ة كلّ الثة مرّ فوف الثّ للصّ  يتواجد المرشد المدرسيّ  •
 .تي اختيرتالّ 

 .ومقابلة مدير المدرسة الث وطاقمهللثّ  ةالعربيّ غة اللّ  زمردود مع مركّ ، بناء اقتراح نماذج دروس، مشاھدة حصص: رشادتشمل ساعات ا` •

  :رشاد الطاقم المھنيّ �تخصيص ساعات  -5

 .سبوعيّ ن برنامج المدرسة ا�كجزء م ،الثةفوف الثّ ة في الصّ غة العربيّ رشاد طاقم اللّ ساعتين أسبوعيتين ` ن يخصصّ مدير أ على كلّ  •

  :اليةات التّ مكانيّ `تقسيم المدارس حسب ا

ا�سبوع   ساعات
  لوّ ا�

سبوع ا�
  انيالثّ 

سبوع ا�
  الث  الثّ 

ا�سبوع 
ابع جولة الرّ 

  خرىأ

سبوع ا�
  الخامس

سبوع ا�
  ادسالسّ 

  سبوعا�
  ابعالسّ 

سبوع ا�
  امنالثّ 

8:00 -

11:00  

إحدى   مدرسة ج  مدرسة أ
المدارس 

  )أ،ب،ج،د(
و في المركز أ

  ربويّ التّ 

حدى إ  مدرسة ج  مدرسة أ
المدارس 

) ،ب،ج،دأ(
و في المركز أ

  ربويّ التّ 

  مدرسة ج  مدرسة أ

11:30-

14:30  

  مدرسة د  مدرسة ب  ـمدرسة ھ  مدرسة د  مدرسة ب  ـمدرسة ھ  مدرسة د  مدرسة ب
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رشاد، يقوم المرشد ي من ساعات ا`في الوقت المتبقّ و، 15:00 حّتى 8:00اعة  بدأ من السّ ساعات، ي 7رشاد عبارة عن م ا`من المعلوم أن يو -6
( قاءات المقبلة في نفس المدارس ھداف اللّ بتحديد أكذلك يقوم المرشد مين في المدرستين، ت في نفس اليوم مع المعلّ تي تمّ قاءات الّ بتوثيق مجريات اللّ 

  ).ةغويّ ھداف التربية اللّ أحسب برنامج  ،تقويةبحاجة إلى  نقاطة ونقاط قوّ  :مقاب6ت القادمةا للّ ھدافً أ غ لنفسهوويص

  

  .يّ رشاد المدرسھيرة في ا�باح والظّ الصّ  ن ساعاتالمحافظة على توازن بي من المھمّ  -7

  

غة حصي6ت في اللّ تحسين التّ ، بھدف ھدافبرنامج ا�على  بناءً  ،ةة عمل سنويّ الثة خطّ فوف الثّ لصّ ة لغة العربيّ م معلمو اللّ يقدّ  : ة عملتقديم خطّ  -8
 .جاحالنّ  ا مقاييسَ يضً تي تشمل أوالّ  2010- 2009 الّدراسّية  نةللسّ الثة فوف الثّ ة للصّ العربيّ 

  

ة إيعاب أھداف الّتربي"  :تحت عنوان طور المھنيّ ه للتّ الموجّ استكمال مقترحة من ِقَبل ا دورة الثة جميعً فوف الثّ مو الصّ يستكمل معلّ : استكما�ت -9
  ".الّسادسة -الّلغوّية العربّية في الّصفوف الّثالثة
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  3ملحق 

  لجميع المدارس نموذج لمسح لوائيّ 

   --------------------- :واءاللّ سم إ

  2010- 2009الثة فوف الثّ ة في الصّ غة العربيّ لّل الّتربية اللّغوّية  ھدافتوزيع المدارس في برنامج تحصيل أ

  رشاديوم ا�  ة/سم المرشدإ  شسم المفتّ إ  لبلدةأ  سم المدرسةإ  مدارس 5 ـِ ل رشاديوم ا�

1-  1  

2  

3  

4  

5  

        

2-  1  

2  

3  

4  

5  
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  4 ملحق

  العربّيةالّتربية الّلغوّية في ة تعليميّ  ةتخطيط وحد

  في الّصفوف الّثالثة

  ----------------- :في موضوع

  ------------ :الّتاريخ  ------------ :المدرسة  ---------- :ة\مالمعّل     -------- :الّصف

  --------- ---- :قVعةالّنتائج المتو  --------- :الجدول الّزمني ----------- :الموضوعة

  --------------------------------------------------- :الّنصوص المرافقة

  -----------------:الّثانوّيةالمھارات   ------------------:المركزّيةالمھارات 
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  مضمون أھداف

وفق الموضوع (
  )أو مجال المعرفة

قائمة مفّصلة 
ّنصوص بال
  لّتعليمّيةا

 نصّ  100- 80( 
  )في الّسنة

  معرفة لغوّية  مھارات لغوّية

  )8البند حسب (

تطوير الّثروة 
  الّلغوّية

اكتساب كلمة ( 
على ا=قل واحدة  

  )يومّيا

  فعالّيات تعليمّية

ضمن حصص ( 
و ضمن /اللّغة، أو

 ،المجال المعرفيّ 
طرائق تعليمّية 

 تجيب علىمنّوعة 
 الفروقات

 وا�حتياجات
  )الفردّية في الّصف

تقييم في مجال 
ة المكتوبة أو اللّغ

  المحكّية

 اتقييمً  وتتضّمن(
 :ينفي المجال

الّثروة و اللّغويّ 
   )الّلغوّية
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    5 ملحق

  للّتخطيط الّسنوي نموذج

   ------------------ :لّلغة العربّية في المدرسة تخطيط سنويّ 

  -------------------- :ة\مالمعّل  اسم            -------الّصف الّثالث                ------------ :الّتاريخ

               

 :ةموضوعال
وحدة 

 : تعليمّية
موضوع ال
  :دريسيلتّ ا

الموضوعة   أھداف الّلغة
  مركزّية ال

  :المھارات

  قراءة

  كتابة

  تكّلم

  استماع

نصوص 
  مرافقة

النتيجة 
  الّنھائّية

ھداف أ
مركزّية في 

  الّلغة

الجدول 
عدد و الّزمني
  ساعات

 اييسمق
  جاحالنّ 

متابعة 
  ومراقبة

1-                    

2-                    
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  6 ملحق

 لقاء إرشاد في المدرسةلتوثيق نموذج 

  

   ------------------- :واءلّ لأ  ------------------- :لمفّتشسم اإ

  2010- 2009 -لّصفوف الّثالثةالّتربية الّلغوّية لّلغة العربّية في ا تطوير أھداف - برنامج ا�رشاد المدرسيّ 

  ------------------------------------ :لتعيين برنامج ا�رشاد المقابلة التحضيرّية اريخ ت

  -------------------------- :ركوناالمش

  ---------------- :اللّواء  ------------- :البلدة ------------- :سم المدرسةإ
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  ------------------ :في الّساعات  --------------- :اديوم ا�رش  ---------------- :ة\سم المرشدإ                 

  -------------------------- :فرقم الھات   ------------- :ة\م المديرسإ

  -------------------------- :فرقم الھات   -------------------- :سم مرّكز موضوع الّلغة العربّيةإ

  -------------------------- :فرقم الھات  -- ------------------- :الجھة المسؤولة في المدرسة

  ------------------------------------------------------ :كترونيّ البريد ا�ل                 
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  العربّية في الّصفوف الّثالثةلغة اّل عدد ساعات تعليم 

  - -----------:للّتلميذ   ----------- :لّصففي ا

  :الّتعليمجموعات م /الّساعات/ طريقة توزيع

 -----------------------------------------------------------------------------------  

  

  ----------- :لّصف الّرابعفي ا عدد ساعات تعليم الّلغة العربّية

   ----------- :لّصف الخامسفي ا عدد ساعات تعليم الّلغة العربّية

  ----------- :لّصف الّسادسفي اعدد ساعات تعليم الّلغة العربّية 
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  --------------------------------------- :ذي اختارته المدرسةاّل ) إرشاد معلمين(موذج العمل ن          

  ------------------------------------- :جة مع تعليم الّلغة العربّيةمجا�ت المعرفة ا�ضافّية المدمَ 

  ----- -------:ة كلّ قاء مرّ يتّم الّل 

  ------------------- ):لقاءات 5( القادمة  قاءاتالّل مواعيد 

  رقم الھاتف  البريد ا�كتروني  العنوان  تعّلم في الّصفوف\يعّلم  ة\مسم المعّل إ
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  )ةطرق متابعو خاّصة، احتياجات تحديد نقاط  وخطواتتعيين أھداف مشتركة، (  قاءّل تي أثيرت في الالمواضيع المركزّية اّل 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  

  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  

  -------------------------- ة\توقيع المرشد                         -------------------- -------ة المدرسة\توقيع مدير
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  7ملحق 

 مقا�ت


