
  توصیات لتركیز تدریس اللغة العربیّة في المرحلة اإلعدادیّة
 המלצות למיקוד בהוראת שפה בחטיבות הביניים

 هذه توصیات للموضوعات وأنواع النصوص والمهارات التي یجب أن یتعلّمها التلمیذ خالل السنة، وقد ُقّسمت إلى ثالثة فصول؛ وعمًال بالمرونة التربویّة المعطاة للمعلّم، یستطیع المعلّم مالءمة أنواع النصوص
 للمهارات المقتَرحة (دون التقیّد بما طرحناه في كّل نوع لكّل مهارة)، شرط تغطیة كّل الماّدة المطلوبة في كّل فصل دراسّي في جمیع مجاالت اللّغة (االستماع، التكلّم، القراءة، الكتابة) | رابط المنهج |.

 

 الصّف السابع - توصیات لتركیز تدریس اللغة العربیّة /  כתה ז  המלצות למיקוד בהוראת שפה

 יחידות תוכן/ סוגות תקופה
 טקסטים (אופנויות השפה)

 המלצות לדרכי הוראה
 (במסגרת כיתה היברידית)

 מיקוד במיומנויות תקשורתיות
 (אוצר מילים، דקדוק)

 המלצות חומרי עזר
 למורים להוראה היברידית

 תהליכי פיתוח
 מקצועי מלווים

 تطّور مهنّي مرافق  توصیات لمواّد تعلیمّیة المهارات، معرفة لغوّیة،  دالالت األلفاظ توصیات لطرائق تدریس وحدات وأنواع نصوص الفترة

 الفصل
 األّول

 األشهر
9-12 

 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب  خالل

 السنة الدراسیّة على أنواع
 الّنصوص الورقّیة والرقمّیة

 الّتالیة:
 ✔ القّصة القصیرة،

 ✔ نّص من الخیال العلمّي
 ✔ نّص تجربة شعورّیة

 ✔ األمثولة،
   ✔ القصیدة

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔ النّص اإلخبارّي الوصفّي،

  ✔  النّص اإلقناعّي،
  ✔ الرسالة،

 
 
 

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 الفكرة المركزیّة:
 ✔ استخراج واستنتاج كلمة المفتاح وجملة المفتاح

 ✔  استخراج وصیاغة الفكرة المركزّیة من نصوص مختلفة
 ✔ تطویر الفكرة المركزّیة إلى فقرة

 ✔ تطویر مهارات رقمّیة
 العالقات السببیّة:
 ✔سبب ونتیجة
 ✔حقیقة ورأي

 ✔تسلسل أحداث
  ✔ عالمات ترقیم

 التلخیص:
 ✔ كیف نلّخص قّصة بناًء على عناصر القّصة

ا إخباریا تعلیمّیا بناء على حقیقة ورأي كیف نلّخص نص ✔ 
ا إقناعیا بناًء على الرأي والفكرة كیف نلّخص نص ✔ 

 المركزّیة
 ✔ تلخیص فقرات باالعتماد على مهارة الحذف

 المهارات  الرقمّیة★
 تعزیز الّثروة اللّغویّة (أضداد، مرادفات، حقول داللیّة...)★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي:
 ✔ ا لخیال العلمّي

 ✔ التجربة الشعورّیة
 ✔ الّنّص اإلقناعّي

 ✔ الّنّص اإلخبارّي  التقریرّي

 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/files/Minhaj_arabic_7_9_february_2014.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


 والوصفّي

  معرفة لغویّة:  معرفة لغویّة:  الّنحو والّصرف
 تمییز اسم الذات من اسم المعنى

 تحویل من وإلى المفرد والمثّنى والجمع
 المعّرف بذاته، والمعّرف باإلضافة

 الّضمائر المنفصلة
 األسماء الموصولة

 أسماء اإلشارة
 المشتّقات

      

 الفصل
 الّثاني

 األشهر
1-3 

 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب  خالل

 السنة الدراسیّة على أنواع
 الّنصوص الورقّیة والرقمّیة

 الّتالیة:
 ✔ القّصة القصیرة،

 ✔ نّص من الخیال العلمّي
 ✔ نّص تجربة شعورّیة

 ✔ األمثولة،
   ✔ القصیدة

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔ النّص اإلخبارّي الوصفّي،

  ✔  النّص اإلقناعّي،
  ✔ الرسالة،

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة:

 �� االستنتاج: بلورة اّدعاءات تعتمد على العالقات
 بین تفاصیل المعلومات.

 ✔ االستنتاج بمساعدة استخدام المرادفات.
 ✔ االستنتاج بمساعدة عالمات الترقیم.
 ✔ االستنتاج بمساعدة أسماء اإلشارة.
 ✔ االستنتاج باالعتماد على الروابط.

 ✔ االستنتاج باالعتماد على التسلسل الزمنّي.
 ✔ االستنتاج باالعتماد على التسلسل المنطقّي/ األحداث.

 �� الروابط
 ✔ ما هي كلمات الربط وما أهّمّیتها.

 ✔  كلمات الربط: السبب والنتیجة
 ✔ كلمات الربط الزمان والمكان

 ✔  كلمات الربط – التشبیه
 �� إستراتیجیّة طرح األسئلة وفرض الفرضیّات:

 أدوات االستفهام، معناه ووظائفها
 ✔ كیف نكتب سؤاًال إجابته نعم/ ال أ إجابته مفتوحة.

 ✔ كیف نصوغ فرضّیة؟ كیف نكتب سؤال بحث
 ✔ كیف یوصلنا طرح األسئلة للفكرة المركزّیة/ الحّل

 �� مهارة اّتخاذ القرار الصحیح والتشكیك:
 ✔ مهارة تحدید المشكلة/ المطلوب من السؤال

 ✔ أین نجد اإلجابة الصحیحة؟
 ✔ كیف نكتب إجابة/ حّال للمشكلة.

 ✔ التشكیك فى الماّدة المطروحة واّتخاذ القرار إلیجاد

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 



 الحلول
 المهارات  الرقمّیة★
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★

 ا لتّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ مقالة الرأي/ النّص

 اإلقناعّي
 ✔الرسالة الرسمّیة/ الشخصّیة

  

 المعرفة اللّغویّة:  الّنحو 
 والّصرف

 ✔الّصحیح والمعتّل 
 ✔المجّرد والمزید

  ✔الفعل
 ✔الفاعل

 ✔المفعول به

    

 الفصل
 الّثالث

 األشهر
4-6 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب  خالل

 السنة الدراسیّة على أنواع
 الّنصوص الورقّیة والرقمّیة

 الّتالیة:
 ✔ القّصة القصیرة،

 ✔ نّص من الخیال العلمّي
 ✔ نّص تجربة شعورّیة

 ✔ األمثولة،
   ✔ القصیدة

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔ النّص اإلخبارّي الوصفّي،

  ✔  النّص اإلقناعّي،
  ✔ الرسالة،

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة: 
 �� الدمج

 ✔ دمج معلومات من فقرتین
 ✔ دمج معلومات من نّصین مختلفین.

  ✔ االستنتاج بواسطة الروابط
 �� المقارنة-  تحدید أوجه الّشبه واالختالف بین طرفین أو

 أكثر بناء على عدد من المعاییر.:
 ✔ فهم هدف المقارنة، وكیف تخدم المقارنة الهدف.

 ✔ التعّرف على ممّیزات أطراف المقارنة، وتحدید أوجه
 التشابه أو أوجه االختالف بینها.

 ✔ إیجاد معاییر للمقارنة. واستخدام المعاییر إلجراء
 المقارنة.

 ✔ تنظیم المعلومات المراد مقارنتها وفًقا للمعاییر المذكورة.
 ✔ استخالص النتائج والتوّصل إلى تعمیمات. -وإجراء

 قیاس.
 المهارات  الرقمّیة★

 ✔ تحدید البرنامج المحوسب الذي یفید في المقارنة
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ الّتعلّم عن بعد
 ✔ أدوات وآلّیات

 حوسبة
 
 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ا النّص القصصّي

  

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


 ✔الخاطرة

 المعرفة اللّغویّة:  الّنحو 
 والّصرف

 ✔المبتدأ والخبر 
  ✔الجّر بالحرف

 

 

 الصّف الثامن- توصیات لتركیز تدریس اللغة العربیّة /  כתה ח המלצות למיקוד בהוראת שפה

 יחידות תוכן/ סוגות תקופה
 טקסטים (אופנויות השפה)

 המלצות לדרכי הוראה
 (במסגרת כיתה היברידית)

 מיקוד במיומנויות תקשורתיות
 (אוצר מילים، דקדוק)

 המלצות חומרי עזר
 למורים להוראה היברידית

 תהליכי פיתוח
 מקצועי מלווים

 تطّور مهنّي مرافق  توصیات لمواّد تعلیمّیة المهارات، معرفة لغوّیة،  دالالت األلفاظ توصیات لطرائق تدریس وحدات وأنواع نصوص الفترة

 الفصل
 األّول

 األشهر
9-12 

 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب خالل

 السنة الدراسّیةعلى أنواع
 الّنصوص الّتالیة:

 ✔ القّصة القصیرة،
 ✔ السیرة الذاتّیة والغیرّیة

 ✔ الحكایة الخرافّیة،
   ✔ القصیدة

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔  النّص اإلقناعّي،

 ✔ مقالة رأي
 ✔ الرسالة اإللكترونّیة؛ رسالة

 قصیرة جدا، والدردرشة
 
 

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 الفكرة المركزیّة:
 ✔ استخراج واستنتاج كلمة المفتاح وجملة المفتاح

 ✔ صیاغة الفكرة المركزّیة
 ✔ استخراج الفكرة المركزّیة من نصوص مختلفة

 ✔ تطویر الفكرة المركزّیة إلى فقرة
 ✔ تطویر مهارات رقمّیة

 العالقات السببیّة:
 ✔سبب ونتیجة
 ✔حقیقة ورأي

 ✔تسلسل أحداث
  ✔ عالمات ترقیم

 التلخیص:
 ✔ كیف نلّخص قّصة بناًء على عناصر القّصة

ا إخباریا تعلیمّیا بناء على حقیقة ورأي كیف نلّخص نص ✔ 
ا إقناعیا بناًء على الرأي والفكرة كیف نلّخص نص ✔ 

 المركزّیة
 ✔ تلخیص فقرات باالعتماد على مهارة الحذف

 المهارات  الرقمّیة★
 تعزیز الّثروة اللّغویّة (أضداد، مرادفات، حقول داللیّة...)★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي:
 ✔ ا لخیال العلمّي

 ✔ التجربة الشعورّیة
 ✔ الّنّص اإلقناعّي

 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


 

 معرفة لغویّة:  الّصرف والنحو
 
 

  معرفة لغویّة:
 الّضمائر المّتصلة

 الفعل الماضي
 الفعل المضارع واألمر

 الفصل
 الثّاني

 األشهر
1-3 

 

 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب خالل

 السنة الدراسّیةعلى أنواع
 الّنصوص الّتالیة:

 ✔ القّصة القصیرة،
  ✔ السیرة الذاتّیة،

 ✔ الحكایة الخرافّیة،
   ✔ القصیدة

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔  النّص اإلقناعّي،

 ✔ مقالة رأي
 ✔ الرسالة اإللكترونّیة؛ رسالة

 قصیرة جدا، والدردرشة

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة:

 �� االستنتاج: إضافة إلى المهارات في الصّف
 السابع:

 ✔ ا ستنتاج نوع النّص باالعتماد على المبنى .
 ✔ استنتاج باالعتماد على تحلیل عناصر النّص األدبّي أو

 الوظیفّي.
 ✔ استنتاج نوعّیة المفردات والّلغة باالعتماد على نوع

 النّص والجمهور المتلّقي.
 ✔ استنتاج األسالیب البالغّیة باالعتماد على

 وظیفتهم/دورهم في النّص.
 

 �� الروابط
 ✔ ما هي كلمات الربط وما أهّمّیتها.

 ✔  كلمات الربط: السبب والنتیجة
 ✔ كلمات الربط الزمان والمكان

 ✔  كلمات الربط – التشبیه
 �� إستراتیجیّة طرح األسئلة وفرض الفرضیّات:

 أدوات االستفهام، معناه ووظائفها
 ✔ كیف نكتب سؤاًال إجابته نعم/ ال أ إجابته مفتوحة.

 ✔ كیف نصوغ فرضّیة؟ كیف نكتب سؤال بحث
 ✔ كیف یوصلنا طرح األسئلة للفكرة المركزّیة/ الحّل

 �� مهارة اّتخاذ القرار الصحیح والتشكیك:
 ✔ مهارة تحدید المشكلة/ المطلوب من السؤال

 ✔ أین نجد اإلجابة الصحیحة؟
 ✔ كیف نكتب إجابة/ حّال للمشكلة.

 ✔ التشكیك فى الماّدة المطروحة واّتخاذ القرار إلیجاد
 الحلول
 المهارات  الرقمّیة★
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


 ا لتّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ مقالة الرأي/ النّص

 اإلقناعّي
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 الّتثنیة والجمع 
 المصادر

 الفعل الّتاّم والفعل الّناقص
 الفعل المبني للمجهول

 الفاعل
 نائب الفاعل
 المفعول به
 المفعول فیه

 

 الفصل
 الّثالث

 األشهر
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 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب خالل

 السنة الدراسّیةعلى أنواع
 الّنصوص الّتالیة:

 ✔ القّصة القصیرة،
  ✔ السیرة الذاتّیة،

 ✔ الحكایة الخرافّیة،
   ✔ القصیدة

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔  النّص اإلقناعّي،

 ✔ مقالة رأي
 ✔ الرسالة اإللكترونّیة؛ رسالة

 قصیرة جدا، والدردرشة

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة: 
 �� الدمج

 ✔ دمج معلومات من فقرتین
 ✔ دمج معلومات من نّصین مختلفین.

  ✔ االستنتاج بواسطة الروابط
 �� المقارنة-  تحدید أوجه الّشبه واالختالف بین طرفین أو

 أكثر بناء على عدد من المعاییر.:
 ✔ فهم هدف المقارنة، وكیف تخدم المقارنة الهدف.

 ✔ التعّرف على ممّیزات أطراف المقارنة، وتحدید أوجه
 التشابه أو أوجه االختالف بینها.

 ✔ إیجاد معاییر للمقارنة. واستخدام المعاییر إلجراء
 المقارنة.

 ✔ تنظیم المعلومات المراد مقارنتها وفًقا للمعاییر المذكورة.
 ✔ استخالص النتائج والتوّصل إلى تعمیمات. -وإجراء

 قیاس.
 ✔ تحدید البرنامج المحوسب الذي یفید في المقارنة

 المهارات  الرقمّیة★
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ الّتعلّم عن بعد
 ✔ أدوات وآلّیات

 حوسبة
 
 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ا النّص اإلقناعّي

  

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 الفعل المعلوم والمجهول 
 الفعل المجّرد والمزید

 المبتدأ والخبر
 الجّر باإلضافة

 

 الصّف التاسع- توصیات لتركیز تدریس اللغة العربیّة /  כתה ט המלצות למיקוד בהוראת שפה

 יחידות תוכן/ סוגות תקופה
 טקסטים (אופנויות השפה)

 המלצות לדרכי הוראה
 (במסגרת כיתה היברידית)

 מיקוד במיומנויות תקשורתיות
 (אוצר מילים، דקדוק)

 המלצות חומרי עזר
 למורים להוראה היברידית

 תהליכי פיתוח
 מקצועי מלווים

 تطّور مهنّي مرافق  توصیات لمواّد تعلیمّیة المهارات، معرفة لغوّیة،  دالالت األلفاظ توصیات لطرائق تدریس وحدات وأنواع نصوص الفترة

 الفصل
 األّول

 األشهر
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 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب خالل

 السنة الدراسّیةعلى أنواع
 الّنصوص الّتالیة:

 ✔ القّصة القصیرة،
  ✔ السیرة الذاتّیة،

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔ النّص اإلخبارّي الوصفّي،

 ✔ الخبر الصحفّي،
  ✔  النّص اإلقناعّي،

 ✔ الرسالة اإللكترونّیة؛ رسالة
 قصیرة جدا، والدردرشة

 ✔ نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 الفكرة المركزیّة:
 ✔ استخراج واستنتاج كلمة المفتاح وجملة المفتاح

 ✔ صیاغة الفكرة المركزّیة
 ✔ استخراج الفكرة المركزّیة من نصوص مختلفة

 ✔ تطویر الفكرة المركزّیة إلى فقرة
 ✔ تطویر مهارات رقمّیة

 العالقات السببیّة:
 ✔سبب ونتیجة
 ✔حقیقة ورأي

 ✔تسلسل أحداث
  ✔ عالمات ترقیم

 التلخیص:
 ✔ كیف نلّخص قّصة بناًء على عناصر القّصة

ا إخباریا تعلیمّیا بناء على حقیقة ورأي كیف نلّخص نص ✔ 
ا إقناعیا بناًء على الرأي والفكرة كیف نلّخص نص ✔ 

 المركزّیة
 ✔ تلخیص فقرات باالعتماد على مهارة الحذف

 المهارات  الرقمّیة★
 تعزیز الّثروة اللّغویّة (أضداد، مرادفات، حقول داللیّة...)★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي:
 ✔ ا لخیال العلمّي

 ✔ مقالة رأي
 ✔ الّنّص اإلقناعّي

 

 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  معرفة لغویّة:
 المقصور والمنقوص

 الفعل
 الفاعل

 المفعول به
 المفعول ألجله /له

 

 الفصل
 الّثاني

 األشهر
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 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب خالل

 السنة الدراسّیةعلى أنواع
 الّنصوص الّتالیة:

 ✔ القّصة القصیرة،
  ✔ السیرة الذاتّیة،

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔ النّص اإلخبارّي الوصفّي،

 ✔ الخبر الصحفّي،
  ✔  النّص اإلقناعّي،

 ✔ الرسالة اإللكترونّیة؛ رسالة
 قصیرة جدا، والدردرشة

 ✔ نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 ت  وصیات للتعلّم عن بعد:
 ✔ لقاءات عبر اإلنترنت

 تزامنّیة وغیر تزامنّیة
 ✔ معروضات عن الموضوع

 ✔ تعلّم بمجموعات صغیرة
 ✔ مهاّم محوسبة

 ✔ الّصّف الّتفاعلّي
 ✔ الّصّف المعكوس

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة:

 �� االستنتاج: إضافة إلى المهارات في الصّف
 السابع:

 ✔ ا ستنتاج نوع النّص باالعتماد على المبنى .
 ✔ استنتاج باالعتماد على تحلیل عناصر النّص األدبّي أو

 الوظیفّي.
 ✔ استنتاج نوعّیة المفردات والّلغة باالعتماد على نوع

 النّص والجمهور المتلّقي.
 ✔ استنتاج األسالیب البالغّیة باالعتماد على

 وظیفتهم/دورهم في النّص.
 

 �� الروابط
 ✔ ما هي كلمات الربط وما أهّمّیتها.

 ✔  كلمات الربط: السبب والنتیجة
 ✔ كلمات الربط الزمان والمكان

 ✔  كلمات الربط – التشبیه
 �� إستراتیجیّة طرح األسئلة وفرض الفرضیّات:

 أدوات االستفهام، معناه ووظائفها
 ✔ كیف نكتب سؤاًال إجابته نعم/ ال أ إجابته مفتوحة.

 ✔ كیف نصوغ فرضّیة؟ كیف نكتب سؤال بحث
 ✔ كیف یوصلنا طرح األسئلة للفكرة المركزّیة/ الحّل

 �� مهارة اّتخاذ القرار الصحیح والتشكیك:
 ✔ مهارة تحدید المشكلة/ المطلوب من السؤال

 ✔ أین نجد اإلجابة الصحیحة؟
 ✔ كیف نكتب إجابة/ حّال للمشكلة.

 ✔ التشكیك فى الماّدة المطروحة واّتخاذ القرار إلیجاد
 الحلول
 المهارات  الرقمّیة★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ بیداغوجیا في العصر

 الجدید
 ✔ مشروع الكتابة

 المحوسب
 إرشاد  مدرسّي★
 لقاء  افتراضّي مع★

 التفتیش أو المرشد
 القطرّي

 
 

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★

 ا لتّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ مقالة الرأي/ النّص

 اإلقناعّي
 ✔الرسالة الرسمّیة/ الشخصّیة

  

 معرفة لغویّة: الّصرف والنحو 
 
 
 
 

  الّضمیر المستتر 
 أنواع الفعل
 إسناد الفعل

 المبتدأ والخبر
 العطف
 الّنعت

 الفصل
 الّثالث

 األشهر
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 فهم المقروء:
 نقترح تدریب الّطّالب خالل

 السنة الدراسّیةعلى أنواع
 الّنصوص الّتالیة:

 ✔ القّصة القصیرة،
  ✔ السیرة الذاتّیة،

 ✔ النّص اإلخبارّي التعلیمّي،
 ✔ النّص اإلخبارّي الوصفّي،

 ✔ الخبر الصحفّي،
  ✔  النّص اإلقناعّي،

 ✔ الرسالة اإللكترونّیة؛ رسالة
 قصیرة جدا، والدردرشة

 ✔ نصوص مّتصلة وغیر
 مّتصلة

 ✔ نّص حوارّي رقمّي (رسالة
 ورّد/ دردشة)

 یضاف إلى الّتدریب على المهارات الّسابقة: 
 �� الدمج

 ✔ دمج معلومات من فقرتین
 ✔ دمج معلومات من نّصین مختلفین.

  ✔ االستنتاج بواسطة الروابط
 �� المقارنة-  تحدید أوجه الّشبه واالختالف بین طرفین أو

 أكثر بناء على عدد من المعاییر.:
 ✔ فهم هدف المقارنة، وكیف تخدم المقارنة الهدف.

 ✔ التعّرف على ممّیزات أطراف المقارنة، وتحدید أوجه
 التشابه أو أوجه االختالف بینها.

 ✔ إیجاد معاییر للمقارنة. واستخدام المعاییر إلجراء
 المقارنة.

 ✔ تنظیم المعلومات المراد مقارنتها وفًقا للمعاییر المذكورة.
 ✔ استخالص النتائج والتوّصل إلى تعمیمات. -وإجراء

 قیاس.
 ✔ تحدید البرنامج المحوسب الذي یفید في المقارنة

 المهارات  الرقمّیة★
 تعزیز الّثروة الّلغوّیة (أضداد، مرادفات، حقول داللّیة...)★

 ✔ منظومة البّث (دروس
 مصّورة ومعروضات)
 ✔ وحدات تعلیمّیة من

 الّسكرتاریة الّتربوّیة
 ✔ موقع المنطار

 
 

 ✔ الّصف الّتفاعلّي
 ✔ الّتعلّم عن بعد
 ✔ أدوات وآلّیات

 حوسبة
 
 

 التّعبیر الكتابّي والّشفوّي: 
 ✔ا النّص اإلقناعّي

  

 معرفة لغویّة: الّصرف والنحو 
 

 الّتوكید 
 البدل

https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


 إسناد الفعل 

 

 


