משרד החינוך

وزارة التربية والتعليم

חוזר המנהלת הכללית

العامة
منشور المديرة ّ
הוראות קבע

تعليمات ثابتة
עד(7/ד)
آذار 1024

تمت هذه الترجمة كخدمة للناطقين باللغة العربيّة.
ّ

الملزمة المكتوبة باللغة العبريّة.
عند وقوع التباس في الترجمة للعربيّة ،يرجى العودة للنسخة األصليّة ُ

החלפה – 2.2–38
עמ'  3מתוך  8עמודים

הוראות קבע
חוזר מנכ"ל עג(1/א) ,ט' באלול התשע"ב 72 ,באוגוסט 7117

1

لفت انتباه المديرين والمعلّمين
الرمسي (أنظمة التفتيش) لعام התשל"ג
املادة ( 3أ) التابعة لـِ"أنظمة التعليم
وفقا ألحكام ّ
ّ
العام مل ِزمةً للمديرين واملعلّمني،
العام الواردة يف منشورات املدير ّ
( ")3793تكون تعليمات املدير ّ
التصرف وف ًقا هلا.
وعليهم ّ
الكراسة األنظمة اليت نُشرت يف نفس الشهر الذي أُصدرت فيه .ومع
تسهيال لكم ،ترّكز هذه ّ
العام ،تقع
ذلك ،ويف أعقاب التغيريات والتعديالت اليت حتدث من وقت آلخر على أنظمة املدير ّ
الكراسة مسؤوليّة املتابعة والفحص فيما لو متّ إجراء تغيري منذ إعالن املنشور،
على مستخدم هذه ّ
كل
من خالل تص ّفحه ملوقع وزارة الرتبية والتعليم .جيب اتّباع التوجيهات األكثر حتديثًا حول ّ
موضوع.

2

2

הוראות קבע

חוזר מנכ"ל עד(2/א) ,כ"ז בתשרי התשע"ד 1 ,באוקטובר 2118

الفهرس
.3

تنظيم وإدارة
التربوي
تنظيم العمل
ّ

3.2

 1.3-74املرحلة الثانويّة -تنظيم التعليم وشهادات اإلهناء
 .3مق ّدمة
 .2تنظيم التعليم يف املرحلة الثانويّة
 .1شهادات اإلهناء
 .7خطوات أساسيّة للتطبيق

 .5ملحق :قاموس مصطلحات
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 .3تنظيم وإدارة
بوي
 1.0تنظيم العمل التر ّ
3.2-44

المرحلة الثانويّة – تنظيم التعليم وشهادات اإلنهاء

مق ّدمة

خالصة
هدف هذه الرسالة هو رسم اخلطوط العريضة إلطار التق ّدم يف املرحلة الثانويّة ،هبدف فتح اجملال للمدارس لتطوير
ِ
اللغوي،
املفصل أدناه يتوفّر للمدارس وقت للحوار
معًن .يف إطار تنظيم التعليم ّ
تعلّم ذي ً
مي و ّ
ّ
الرتبوي والقيَ ّ
كل
وكذلك للتنويع يف طرائق التعليم ،التعلّم والتقييم .يف إطار التغيري تُرتك نسبة  %33من الربنامج
التعليمي يف ّ
ّ
لشّت املهارات وامليول ،تكشف
موجهة ّ
تطور طرائق تعليم وتقييم ّ
جماالت املعرفة الختيار املدرسة .املدارس ّ
للتطور
عامة من جماالت معرفة خمتلفة ،وتدمج يف ّ
الطالب على جماالت ثقافة ّ
الفعاليّة التعليميّة الروتينيّة برناجمًا ّ
الذاتّ واملشاركة االجتماعيّة.
فصل أدناه الشهادات املختلفة اليت يستطيع الطالّب احلصول عليها مع إهناء تعليمهم يف املدرسة
وإضافة لذلك تُ ّ
فوق االبتدائيّة.
تعليمات سابقة يف مواضيع متعلّقة بامتحانات البجروت يف املواضيع املختلفة ُحتتلَن أو تُلغى عند نشر منشور
العامة الذي يُعًن باملواضيع التعليميّة يف الصيغة اجلديدة ،يف ما يلي هذا املنشور.
املديرة ّ
ساري المفعول :ابتداءً من  21آذار .2137
كل اجلهات يف جهاز الرتبية والتعليم اليت تتعامل مع تالميذ املرحلة الثانويّة الذين
التطبيق :تنطبق التعليمات على ّ
كل اجلهات اليت
يبدؤون تعليمهم يف
ّ
الصف العاشر ابتداءً من السنة الدراسيّة  ،4332-4332وكذلك على ّ
ِ
فصاعدا.
عاما ابتداءً من 3.7.32
ً
متحنني اخلارجيّني الذين يُت ّمون ً 32
تق ّدم خدمات للم َ

الوضعيّة :استبدال.
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مناشير سابقة في نفس الموضوع
ملغي
 منشور ّخاص ב'(،)3717-3711התשמ"ט" ،صيغة امتحانات البجروت" – ّ
خاص א' ( ،)3799-3799התשל"ז" ،املرحلة الثانويّة :مبادئ ،تعليم ،امتحانات" – ساري
 منشور ّملغي
املفعول ،باستثناء البند
الفرعي " 7.4.5مواعيد االمتحانات" ،فهو ّ
ّ

خاص ו' ( ،)3792-3792התשל"ה" ،تنظيم التعليم يف املرحلة الثانويّة وصيغة امتحانات
 منشورّ
البجروت" – ساري املفعول ،باستثناء البنود الفرعيّة  1.33 ،1.3322 ،1.317 ،1.3 ،1.1 ،2.5يف
الفصل أ ،والبنود الفرعيّة  1.7 ،2.33 ،3.2يف الفصل ب  ،فهي ملغيّة

 بند  7.1-33يف منشور التعليمات الثابتة סג(2/א) ،تغيري يف قانون استحقاق تالميذ املدارس الزراعيّةملغي
لشهادة جبروت" – ّ
نظري
 بند  7.1-11يف منشور التعليمات الثابتة סז(3/א) " ،تغيري وضعيّة تعليم العلوم يف املسار ال ّملغي
(تعليم مواضيع العلوم األساسيّة وتعليم العلوم والتكنولوجيا يف اجملتمع) – ّ
العامة
 بند  7.4-31يف منشور التعليمات الثابتة סח(1/א)" ،تعليم اللغة العربيّة يف املدارس العربيّة ّملغي
والدينيّة" – ّ
ملغي
 بند  7.1-13يف منشور التعليمات الثابتة סט(1/א)" ،توسيع تعليم املدنيّات" – ّ بند  233يف منشور التعليمات الثابتة נא" ،3/إلغاء حتديد عدد الوحدات األقصى يف امتحانات البجروتملغي.
(הגג') " – ّ

مناشير سابقة في مواضيع متعلّقة
خاصة وإجراءات
 بند  3.5-3يف منشور التعليمات الثابتة תשע(3/ב)" ،تالميذ موهوبون -مناهج ّفرعي " ،7.7ممتَ َحنون صغار يف امتحانات البجروت" – ساري المفعول
لتفعيلها وتطبيقها" ،بند ّ
خاصة"  -ساري المفعول
 -بند  7.33-1يف منشور التعليمات الثابتة עד(2/א)" ،تفعيل برامج تعليميّة ّ

 بند  7.1-15يف منشور التعليمات الثابتة סט(1/א)" ،حقوق تالميذ قادمني للبالد ومواطنني عائدينممتَ َحنني يف امتحانات البجروت" – ساري المفعول

متحنني ذوي
 بند  7.1-25يف منشور التعليمات الثابتة סד(7/ב)" ،مالءمات يف طرائق االمتحان للم َالتعليمي الداخليّني واخلارجيّني" – ساري المفعول
العسر
ّ
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ملمتحنني صغار يف امتحانات
 بند  7.1-11يف منشور التعليمات الثابتة סז(1/א)" ،إجراءات جديدة َالبجروت" – ساري المفعول
 بند  7.1-5يف منشور التعليمات الثابتة נט(3/א)" ،املنع الذي فرض على مدارس خارجيّة خبصوصإعطاء مصادقات أو شهادات تعرض متثيال ل  34سنة تعليميّة" – ساري المفعول
 بند  331يف منشور נא" ،7/إجراءات االعرتاض على عالمة يف امتحان البجروت"  -ساري المفعول بند  7.1-22يف منشور التعليمات الثابتة סג(3/א)" ،قوانني االعرتاض على عالمة امتحان جبروت-إضافة إىل بند  331يف منشور נא – "7/ساري المفعول.

االبتدائي،
مؤسسات الرتبية والتعليم فوق االبتدائيّة ،املفتّشون اإلداريّون يف الرتبية والتعليم فوق
النشر :مديرو ّ
ّ
مديرو أقسام الرتبية والتعليم يف السلطات وشبكات الرتبية والتعليم.
الجهة المسؤولة
االبتدائي
أ .اسم الوحدة التنظيميّة :قسم الرتبية والتعليم فوق
ّ
االبتدائي
ب .صاحب الوظيفة :مدير قسم أ للرتبيّة والتعليم فوق
ّ
ت .رقم الهاتف12-5311257 :
اإللكتروني:
ث .عنوان البريد
ّ

agaf_a_alyesodi@education.gov.il

الفهرس
 .3مق ّدمة
 .2تنظيم التعليم يف املرحلة الثانويّة
 .1شهادات إهناء
 .7خطوات أساسيّة للتطبيق
 .5ملحق :قاموس مصطلحات
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 .2مق ّدمة
 2.2الخلفيّة
العام الذي رسم اخلطوط للرؤية الرتبويّة
يف السنة الدراسيّة  3799-3799نُشر منشور املدير ّ
يف املدارس فوق االبتدائيّة ،وكذلك ألساس مبًن شهادة البجروت .خالل السنوات ،منذ ذلك
وحّت اليوم ،أُجريت بعض التحديثات للمناهج التعليميّة اإللزاميّة يف املواضيع التعليميّة
احلني ّ
ِ
تتطرق إىل جممل نطاق العمليّة الرتبويّة والتعليميّة يف
املختلفة ،على ّأهنا مل تأت برؤية شاملة ّ
املرحلة الثانويّة .وظيفة هذه الرسالة أن تعرض مبًن التعليم يف املدارس فوق االبتدائيّة برؤية تربويّة
حّت اليوم ،وأن
تغري طرائق التقييم ومبًن االمتحانات الذي كان متّ ًبعا ّ
وتعليميّة شاملة ،وأن ّ
حتتلِن تعليمات سابقة نظّمتها هذه اجلوانب .بناء على ذلك تُعرض يف ما يلي الرؤية ِ
القيَ ِميّة اليت
ترسم اخلطوط العريضة للتغيريات يف النظرة إىل التدريس ،التعلّم والتقييم ويف اخلطوط الرئيسيّة
معمق وذي
اخلريج ،وكذلك يف البنية التحتيّة التنظيميّة اليت ُُت ّ
صص وقتًا لتعلّم ممتعّ ،
لشخصيّة ّ
وبالتطرق إىل
كل هذا مبا يتالءم مع املهارات املطلوبة للعيش يف القرن الواحد والعشرين،
ً
ّ
معًنّ .
مؤسسات
املتنوعة يف إسرائيل ،وطبيعة التعليم يف ّ
ميول التالميذ املختلفة ،وحاجيّات اجملتمع ّ
وسع جماالت استقالليّة
التعليم العايل .إعادة اهليكلة والتنظيم احمل ّددة يف طريقة التدريس هذه تُ ّ
لكل
املدارس من جهة ،وحت ّدد من جهة أخرى معايري واضحة ملنح شهادات اإلهناء امللزمة ّ
مؤسسات الرتبية والتعليم.
ّ
الصف العاشر يف السنة
تُطبّق التغيريات بالتدريج وتنطبق على التالميذ الذين يكونون يف
ّ
الدراسيّة .4332-4332

بوي
 2.1البديل التر ّ
جيب أن يعكس تنظيم التعليم ومبًن التقييم يف املدارس فوق االبتدائيّة رؤية تربويّة شاملة تعتمد
ِ
وتوجه واضح لعمليّة التدريس -التعلّم ،وعلى الصورة املنشودة لشخصيّات
ميُّ ،
على أساس قيَ ّ
مفصل أدناه:
خرجيي اجلهاز ،كما هو ّ
ّ
3.2.3
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ِ
ائيلي ،وجاهزون ألن يأخذوا على عاتقهم
 مندجمون يف حياة اجملتمع اإلسر ّيؤدوها مبسؤوليّة وتفان
األدوار ،وأن ّ
اعون هلا ويعرتفون هبا ،ويف نفس الوقت يعرفون
 يعرفون جذورهم وهويّتهم ،و ُوحيرتمون هويّة اآلخر
مهتمون ومث ّقفون عقالنيّون ،ومستع ّدون ألن حي ّددوا بأنفسهم
 حمبّو استطالعّ ،املعلومات ،واألدوات الالزمة إلشباع فضوهلم وتوسيع أفق معرفتهم
األكادميي
 يستأنفون طاقاهتم وقدراهتم الذاتيّة ليندجموا بشكل أفضل يف العاملّ
وعامل العمل
 يعرفون كيفيّة التعاون مع الغري لتحقيق أهداف ذات قيمة.3.2.2

مبادئ الرؤية التربويّة
 تطوير مسؤوليّة ذاتيّة عند املتعلّم جتاه نفسه ،ومسؤوليّة مجاهرييّة للمجتمعوال ّدولة
 دمج جوانب املشاركة االجتماعيّة واجلماهرييّة داخل جماالت املعرفة ومسريةالتعلّم
معًن
 إعطاء فرصة للمدارس ،للمعلّمني والتالميذ لتوفري وقت لتحقيق تعلّم ذي ًوحيوله
له صلة باملتعلّم واملعلّم وله قيمة عندمها ،يُفعّل املتعلّم يف مسرية التعلّم ّ
إىل مشارك يف بناء املعرفة
 مالءمة التعلّم ذي املعًن لتالميذ من فئات عمريّة خمتلفة ،للميول واملهاراتالذاتيّة ،وخلق متعة تعلّم تالئم عامل مصطلحات املتعلّم ومشاعره
 إعطاء استقالليّة أكثر للمدارس يف ما يتعلّق بالتنويع بطرائق التدريس والتقييماخلرجيني.
لكل ّ
 -حتديد نواة معرفة ومهارات مو ّحدة وملزمة ّ

3.2.1

اتّجاهات وتشديدات

أساسا قِيميًّا
مهمة يف حياة التلميذ ،وتش ّكل
ً
 الرتبية للمشاركة االجتماعيّة ّخرجيي جهاز الرتبية والتعليم.
وسلوكيًّا َ
لكل ّ
مشرتًكا ّ
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مهارت الفهم والتفكري ،من خالل تطوير مهارات
يتم ،من جممل األمور ،تعزيز
َ
 ّمجاعي ،كتابة نظريّة وعلميّة واستخدام الوسائل
تعلّم ذاتيّة ،عمل ذاتّ ،عمل
ّ
التكنولوجيّة املتق ّدمة.
اخلريج وتطوير تفكريه.
 يش ّكل تعلّم العلوم مرّكبًا أساسيًّا مطلوبًا لتعلّم ّالعامة يف جماالت العلوم االجتماعيّة واآلداب ،الثقافة والرتاث ،العلوم
 الثقافة ّكل الثقافات وتكشف
والتكنولوجيا ،اللغات والفنون -اجملاالت اليت تقطع ّ
مهما يف تربية
املشاركني على عامل واسع من األحاسيس واإلبداع -تكون جزءًا ًّ
وتعليم التلميذ.
 يُكرس وقت للتعلّم ذي املعًن :يالءَم برنامج التعليم لساعات التعليم ويسمحباملرونة الرتبويّة ،يُقلل عدد االمتحانات اخلارجيّة ،وتُعطى للمدراس استقالليّة يف
التعليمي وجزء من طرائق التدريس والتقييم.
اختيار جزء من الربنامج
ّ

 .4تنظيم التعليم في المرحلة الثانويّة
عام
1.2
ّ
فعلي ،ويُقسم إىل فصول
يُالءَم برنامج التعليم للساعات
ّ
املخصصة للتدريس والتعلّم بشكل ّ
وتعمق .املالءمة والتقسيم يفسحان اجملال للتنويع يف التدريس والتعلّم،
إلزاميّة وفصول ّ
توسع ّ
صص قسم من
املتعمق وذي املعًن ممكنًا .يف جانب التدريس
الوجاهي ُُي ّ
وهبذا يصبح التدريس ّ
ّ
ساعات التعليم للعمل ال ّذاتّ والعمل التعاونّ الذي يشمل استخدام موارد املعلومات مبرافقة
هتتم بأساليب تعلّم التالميذ.
املعلّم وإرشاده ،وبدمج أساليب تدريس خمتلفةّ ،
املمار َسة يف
تغيريا يف طرائق التقييم ،ويالئمها لعامل األشغال َ
تغيري طرائق التدريس والتعلّم يُلزم ً
القرن الواحد والعشرين.

 1.1تجميع مجاالت المعرفة في عناقيد
ضم أو جتميع جماالت املعرفة يف عناقيد
إحدى الطرق لتنظيم التعليم يف املرحلة
ّ
الثانوي هي ّ
موضوعات ذات تقارب يف املضمون ،وأهداف ومهارات مشرتكة .االفرتاض هو أ ّن عامل املعرفة
متع ّدد األبعاد .مواضيع التعليم املختلفة تعكس التمعّن يف الواقع من وجهات نظر خمتلفة .لكي
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متنوعة لتحليل الواقع جيب ،من جهة ،أن نعلّمهم
هنيّئ للتالميذ نظرة واسعة على العامل وأدوات ّ
اخلاص -ومن جهة أخرى أن
املعريف ومضمونه
كل موضوع ومبناه
ّ
ّ
جماالت املعرفة على حدة ّ -
نعرض هلم نظرة تكامليّة على العامل بواسطة دمج املواضيع اليت جند بينها عالقة وتقاربًا يف عناقيد
فصل الح ًقا ،كما ُهت ّّي
تعليم .هذه الطريقة مت ّكن ً
أيضا من تقليص عدد االمتحانات ،كما سيُ ّ
إلمكانيّة االمتحان بطريقة مت ّكن من تطبيق العلم واملهارات اليت تعلّمها التلميذ تطبي ًقا أصليًّا.

 1.3تقليص مواعيد االمتحان الخارجيّة
مبًن التعليم يف املرحلة الثانويّة يشمل املواضيع اليت ستجرى هبا امتحانات خارجيّة وكذلك تقييم
يتم هبا
مدرسي ،واملواضيع اليت ُجيرى هبا تقييم
داخلي فقط .يف معظم املواضيع التعليميّة اليت ُّ
ّ
ّ
خارجي واحد .وباإلضافة لذلك ُحي ّدد عدد االمتحانات اخلارجيّة
خارجي ُجيرى امتحان
تقييم
ّ
ّ
االبتدائي
اليت يُسمح للتلميذ االشرتاك هبا .تقليص مواعيد االمتحانات اخلارجيّة يف التعليم فوق
ّ
معمقة وذات معًن.
يساعد يف ُتصيص وقت للتدريس وللتعلّم بطرق ّ

ومدرسي
داخلي
 1.4تقييم
ّ
ّ

التقييم هو جزء من عمليّة التعلّم .يف أساس هذه الرؤية هناك فرضيّة مركزيّة مفادها أ ّن هناك
عالقات متبادلة بني طرائق التدريس وطرائق التعلّم وطرائق تقييم التحصيالت .تنويع طرائق
التدريس والتعلّم ميكن أن يتح ّقق فقط إذا متّت مالءمة طرائق التقييم لذلك .حتويل قسم من
مراحل التقييم إىل مسؤوليّة املدرسة يوفّر التنويع املطلوب يف طرائق التدريس والتعلّم .يُسمح
للمدرسة أن حت ّدد طرائق التقييم املالئمة هلا ولتالميذها .تقييم عمل التالميذ ينعكس يف
الشهادات (انظر أدناه).
فصل يف منشور منفرد.
الداخلي والتقييم
أشكال تفعيل التقييم
املدرسي تُ ّ
ّ
ّ

 .1شهادات اإلنهاء
عام
1.0
ّ
سيفصل الح ًقا يستطيع التلميذ احلصول على واحدة من أربع
عند إهناء برنامج التعليم الذي
ّ
األقل:
شهادات على ّ
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 شهادة جبروت شهادة تأهيل تكنولوجيّة شهادة إهناء -شهادة إهناء اثنيت عشرة سنة تعلّم.

 3.1شهادة بجروت
1.2.3

عام
ّ
خرجيي املرحلة الثانويّة ،أو
خريج من ّ
لكل ّ
ُمتنح شهادة البجروت يف دولة إسرائيل ّ
خارجي أهنى بنجاح الواجبات التعليميّة كما ح ّددهتا وزارة الرتبية والتعليم يف
ممتحن
َ
ّ
إسرائيل.

3.4.4

مبنى شهادة البجروت الجديدة
أ .شهادة البجروت اجلديدة تشمل املعطيات اليت متيّز التلميذ ،واسم املدرسة اليت
أهنى تعليمه فيها.
حن هبا التلميذ يف امتحانات رمسيّة
ب .تظهر يف الشهادة قائمة املواضيع اليت امتُ َ
كل امتحان يف
خارجيّة بواسطة وزارة الرتبية والتعليم أو مبصادقتها ،مستوى ّ
وحدات تعليميّة ،وإىل جانبها العالمة ،وكذلك قائمة املواضيع اليت تعلّمها
التلميذ ومت تقييمه فيها بتقييم داخلي وإىل جانبها العالمات اليت أ ِ
ُعطيت له.
ّ
ّ

املوسعني تُسجل يف
وظيفة اإلهناء اليت يكتبها التلميذ باإلضافة إىل املوضوعني ّ
شهادة منفردة (شرط أن تكون الوظيفة قد ِ
صود َق عليها مسب ًقا من قِبَل
سجل
التفتيش على وظائف اإلهناء يف قسم الرتبية والتعليم فوق
االبتدائي) .يُ ّ
ّ
الفعاليّة بساعات تعليميّة ( 223ساعات
يف الشهادة موضوع الوظيفة ،نطاق ّ
تعليميّة) ،والعالمة اليت حصل عليها التلميذ.
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كل سنة تعليميّة ،ابتداءً من هناية
تّ .
مترر املدرسة إىل وزارة الرتبية والتعليم يف هناية ّ
الصف العاشر ،عالمات الطالب السنويّة يف املواضيع اليت تعلّموها يف تلك
ّ
السنة .هذه العالمات تكون جزءًا من العالمة النهائيّة للموضوع يف شهادة
البجروت .جزء منها ُحيتَ َسب مع االمتحانات اخلارجيّة ،وجزء منها يظهر يف
مستقل حب ّد ذاته.
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1.2.1

عام
واجبات التعلّم وفحص االستحقاق لشهادة بجروت – ّ
أ .شهادة البجروت األساسيّة تشمل تقييمات يف اجملاالت التالية:
– مواضيع إلزاميّة للتعلّم وللتقييم بواسطة امتحانات خارجيّة
اخلارجي
موسع مبستوى  2وحدات تعليميّة – التعلّم واالمتحان
– موضوع ّ
ّ
إلزاميّان
عامة -واجبات تعلّم إضافيّة ال تُلزم بامتحان
– علوم ،تربية بدنيّة وثقافة ّ
داخلي فقط
خارجي ،وتُقيم بتقييم
ّ
ّ

للتطور الذاتّ واملشاركة االجتماعيّة -اجلماهرييّة _ واجب إمتام
– برنامج ّ
املهام احمل ّددة.
ّ
خارجي – باستثناء الرياضيّات واللغة
كل موضوع ُجيرى به امتحان
ب .يف ّ
ّ
وحتتَ َسب عالمة االمتحان مع
اإلجنليزيّةُ -حي ّدد موعد امتحان
خارجي واحدُ ،
ّ
متنوعة .يف الرياضيّات واللغة
العالمة املدرسيّة اليت تعتمد على أدوات تقييم ّ
لكل مستوى تعليم ّي.
اإلجنليزيّة ُحي ّدد موعدان لالمتحان ،موعد ّ
كل املتطلّبات
ت .لكي يكون ّ
اخلريج مستحقًّا لشهادة جبروت عليه أن يستويف ّ
املتجمعة التالية:
ّ
للتطور الذاتّ واملشاركة االجتماعيّة -اجلماهرييّة،
– أن ينجز بنجاح برناجمًا ّ
كل سنة من سنوات التعليم يف املرحلة الثانويّة
يف ّ
– النجاح يف متطلّبات احل ّد األدىن يف العلوم ،يف نطاق ثالث ساعات
أسبوعيّة خالل سنة تعليميّة واحدة
العامة والرتبية البدنيّة
– النجاح يف متطلّبات احل ّد األدىن للثقافة ّ
مدرسي يف هذه املواضيع
– تعلّم املواضيع اإللزاميّة ،االشرتاك يف برنامج
ّ
والنجاح يف االمتحانات اخلارجيّة
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األقل يف املواضيع اإللزاميّة
– جتميع جمموع  43وحدة تعليميّة على
ّ
واالختياريّة ال ُمل ِزمة بامتحانات خارجيّة ،أو مبصادقة وزارة الرتبية والتعليم
على العالمة ،كما هو متّبع اليوم.
ث .املوضوع املوسع املل ِزم بتعلّم مبستوى  2وحدات تعليميّة ميكن أن يكون أحد
املواضيع اإللزاميّة (ما عدا اللغة اإلجنليزيّة) ،وظيفة إهناء يف نطاق  2وحدات
موضوعا اختياريًّا آخر بنطاق  2وحدات تعليميّة.
تعليميّة ،أو
ً
مالحظات
خارجي يف موضوعني على األكثر،
تحن بامتحان
– يستطيع تلميذ أن ُمي َ
ّ
مبستوى  2وحدات تعليميّة (باإلضافة إىل الرياضيّات واللغة اإلجنليزيّة).
مبستوى
إضايف ُيتار التلميذ أن يتعلّمه
كل موضوع
ّ
مبستوى مكثّف ،أو ً
ً
ّ
داخلي.
غري مكثّف ،يُسجل كموضوع
ّ
التوسع ،وإىل جانبها
– قد ُحتتَسب وظيفة اإلهناء كواحدة من موضوعي ّ
سجل عدد الوحدات التعليميّة والعالمة.
يُ ّ

للموضوعني
موس ًعا إضافيًّا
– يف احلالة اليت تكون هبا وظيفة اإلهناء
َ
ً
موضوعا ّ
فعاليّة
سجل بشكل منفرد ،مع إضافة العالمة ونطاق ال ّ
املوسعني تُ ّ
ّ
بساعات تعليميّة ( 223ساعة تعليميّة) ،دون ذكر عدد الوحدات
التعليميّة.
امي (يف أحد
تحن يف موضوع ّ
– التلميذ الذي يتعلّم وُمي َ
موسع غري إلز ّ
بالتوسع هبما) مبستوى  2وحدات تعليميّة
املوضوعني اللذين يُسمح له
ّ
تم واجباته املدرسيّة يف إطار
وينجح يف االمتحانات اخلارجيّة ،ولكنّه ال يُ ّ
املدرسي ،يستطيع أن يطلب تسجيل هذا املوضوع فقط يف الئحة
التقييم
ّ
تم
العالمات ،مبستوى ثالث وحدات تعليميّة .ويستطيع التلميذ أن يُ ّ
تعليمه يف هذا املوضوع ملستوى  2وحدات تعليميّة بواسطة امتحان
ثانوي ،بعد إهناء تعليمه يف املدرسة .جيب التذ ّكر أنّه
كممتَ َحن ّ
خارجيُ ،
ّ
األقل (إضافة إىل اللغة اإلجنليزيّة) ال
بدون موضوع ّ
موسع واحد على ّ
تُعطى للتلميذ شهادة جبروت.
جديد – 74-8.1
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الخارجي – تفصيل
واجب االمتحان
ّ

1.2.7

لكل املمتَ َحنني يف كل
أ .يف املواضيع التالية ُجترى هبا امتحانات خارجيّة ّ
موحدة ّ
األوساط:
األقل
– رياضيّات :ثالث وحدات تعليميّة على ّ
األقل
– لغة إجنليزيّة :ثالث وحدات تعليميّة على ّ
موسع مبستوى  2وحدات تعليميّة (انظر التفصيل يف ما يلي).
– موضوع ّ
ب .يف ما يلي تفصيل حبسب األوساط للوحدات التعليميّة اليت تُلزم بامتحانات
خارجيّة يف مواضيع العناقيد اإللزاميّة:
رسمي
يهودي
ّ
ّ

ديني
ودي
يه ّ
حكومي ّ
ّ

وذكسي متديّن
أورث
ّ

درزي
ّ

بي
عر ّ

عنقود تراث وثقافة:
توراة 4

عنقود تراث وثقافة:
توراة 1
توراة شفهيّة -
תושב"ע 1

عنقود تراث وثقافة:
توراة 1
توراة شفهيّة -
תושב"ע 1

عنقود تراث وثقافة:
درزي 3
ثقافة وتراث ّ

عنقود معرفة

الشعب ،الدولة

عنقود معرفة

الشعب ،الدولة

عنقود معرفة

الشعب ،الدولة

عنقود معرفة

عنقود تراث وثقافة:
الثقافة والرتاث
اإلسالمي  /الثقافة
ّ
املسيحي 3
والرتاث
ّ

الشعب ،الدولة

الشعب ،الدولة

تاريخ 4
مدنيّات 4

تاريخ 4
مدنيّات 4

تاريخ 4
مدنيّات 4

تاريخ 4
مدنيّات 4

تاريخ 4
مدنيّات 4

والعالم:

عنقود اللغة العبريّة:
أدب 4
لغة وتعبري 4

والعالم:

عنقود اللغة العبريّة:
أدب 3
الفكر اإلسرائيل ّي 3
لغة وتعبري 4
3

والعالم:

والعالم:

عنقود اللغة العبريّة:
أدب 3
الفكر اإلسرائيل ّي 3
لغة وتعبري 4

14

والعالم:

عنقود اللغة العربيّة:
عريب 3
لغة وأدب ّ

عنقود اللغة العربيّة:
عريب 3
لغة وأدب ّ

عنقود اللغة العبريّة:

عنقود اللغة العبريّة:

عربي 1
لغة وأدب ّ
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مالحظات
مؤسسات التعليم العايل يف البالد للتعلّم فقط املمتَ َحنني
– يَقبل جزء من ّ
الذين تشتمل شهادهتم على لغة إجنليزيّة مبستوى  2وحدات تعليميّة على
األقل.
ّ
– النموذج مبستوى  2وحدات تعليميّة يف اللغة اإلجنليزيّة ال يُعفي التلميذ
موضوعا إضافيًّا
املوسع ،وعلى التلميذ أن يتعلّم
ً
من واجب املوضوع ّ
مبستوى  2وحدات تعليميّة.
– النماذج مبستوى  2وحدات تعليميّة يف موضوع الرياضيّات تُعفي التلميذ
األقل  43وحدة
من واجب املوضوع ّ
املوسع ،شرط أن ُجي ِّمع التلميذ على ّ
تعليميّة من االمتحانات اخلارجيّة.
تحن مبستوى  2أو  2وحدات تعليميّة يف الرياضيّات،
يقرر أن ُمي َ
– من ّ
األول وفيه  3وحدات تعليميّة من  ،2أو  3وحدات
وُميتَ َحن بالنموذج ّ
تعليميّة من  ،2يستطيع االكتفاء هبذا النموذج ،إن أراد ،وأن يُنهي بذلك
واجباته يف الرياضيّات الستحقاق شهادة جبروت.
1.2.5

مستويات التعليم
مستويات التعليم يف املواضيع امللزمة بامتحانات خارجيّة ُحم ّددة يف نطاق 2-3
التعمق
وحدات تعليميّة .الوحدات التعليميّة تُ َ
ستخدم كمقياس حلجم امل ّ
ادة ومدى ّ
صصت له.
يف املوضوع ،وبالتايل لعدد ساعات التعليم الّيت ُخ ِّ

عدد ساعات التدريس جململ املو ّاد املتعلّمة يف وحدة تعليميّة واحدة حم ّدد بـِ 73
الصف ( 3ساعات أسبوعيّة للسنة الدراسيّة) .مواضيع مبستوى 2
ساعة تعليميّة يف
ّ
األقل.
وحدات تعليميّة تُعلّم بنطاق  223ساعة تعليميّة على ّ
1.2.3

داخلي
واجب التعلّم لتقييم
ّ
باإلضافة إىل شرط االمتحانات اخلارجيّة للحصول على استحقاق لشهادة
البجروت هناك واجب التعلّم والتقييم يف إطار املدرسة حسب التفصيل التايل:
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األقل من عنقود العلوم بنطاق  3ساعات
أ .جيب تعلّم موضوع واحد على ّ
أسبوعيّة على مدار سنة واحدة ،دون عالقة باملوضوع الذي ُيتار التلميذ
التوسع به .هلذا الغرض ُحتتسب املواضيع اخلمسة التالية :مدخل إىل
ّ
البيولوجيا ،مدخل إىل الكيمياء ،مدخل إىل الفيزياء ،تعلّم العلوم والتكنولوجيا
يف اجملتمع وعلوم التكنولوجيا.
التوسع املطلوب يف
ُحيتَسب التعلّم لتالميذ الرتبية التكنولوجيّة كوحدة أوىل من ّ
هذا املسار.
التوسع يف موضوعني من املواضيع األربعة؛ الفيزياء،
إذا اختار التلميذ
ّ
الكيمياء ،البيولوجيا ،وعلم احلاسوب ،سيكون معفيًّا من تعلّم املوضوع
املذكور يف بند أ أعاله.
ب .باإلضافة إىل واجب التعلّم من عنقود العلوم ،جيب تعلّم موضوعني للثقافة
العامة من عنقود اجملتمع واآلداب ،عنقود الرتاث والثقافة ،عنقود الفنون،
ّ
عنقود العلوم والتكنولوجيا أو عنقود اللغات .املوضوعان قد يكونان من نفس
قل عن
كل واحد منهما ال ي ّ
العنقود أو من عنقودين خمتلفني .نطاق التعلّم يف ّ
عامة
 33ساعة تعلّم سنويّة يف اإلمجالُ ،
وحت ّدد يف شهادة البجروت كـ "ثقافة ّ
من عنقود (اسم العنقود)".
الصف العاشر – ُميكن أن
املدراس اليت ُتتار تعليم وحدة أوىل من املواضيع يف
ّ
عامة ،يف حال ال يكمل التالميذ
ُحت َسب هلا هذه الوحدة كموضوع لثقافة ّ
تعلّمهم يف هذا املوضوع.
كل سنة على مدار ثالث
ت .جيب تعلّم الرياضة البدنيّة بنطاق  93ساعة تعليميّة ّ
سنوات.
ثالثي السنوات
فعال يف الربنامج
ث .جيب االشرتاك بشكل ّ
ّ
للتطور الذاتّ
ّ
واملشاركة االجتماعيّة اجلماهرييّة ،وإمتام املتطلّبات احمل ّددة به.
شمل يف شهادة البجروت كجزء من املواضيع للتقييم
ج .عالمات هذه املواضيع تُ َ
الداخلي.
ّ
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3.4.9

الذاتي والمشاركة االجتماعيّة-الجماهيريّة
للتطور
متطلّبات البرنامج
التربوي ّ
ّ
ّ
ثالثي
أ .الربنامج الرت ّ
بوي ّ
للتطور الذاتّ واملشاركة االجتماعيّة -اجلماهرييّة هو ّ
السنوات .فقط عند إهناء الواجبات املطلوبة يستطيع التلميذ احلصول على
املهمة بنجاح" ،والذي يُعترب شرطًا إلزاميًّا الستحقاق شهادة
تقييم "أجنز ّ
جبروت.
الفعالة.
ب .ميت ّد الربنامج على مدار ثالث سنوات من التعليم ذي املعًن واملشاركة ّ
مستقل ،مشارك ،ذي شهادة اجتماعيّة ،ذي
خريج
ويساهم الربنامج يف تنشئة ّ
ّ
مهتم ويرى يف املشاركة طريقة حياة.
حصانة نفسيّةّ ،
للتطور الذاتّ واملشاركة االجتماعيّة
الرتبوي
ت .يف ما يلي تفصيل الربنامج
ّ
ّ
اجلماهرييّة حسب الفئات العمريّة:
تشديدات

متطلّبات البرنامج

مواضيع البرنامج
الصف العاشر:
ّ

أن يكون مواطنًا واعيًا لنفسه ،يعتمد االعتبارات
ِ
فعال ومشارك يف اجملتمع
القيَميّة يف اختياراتهّ ،

 31ساعة تدريب عمليّة فرديّة  33 +ساعة
تدريب عمليّة مجاعيّة (مشروع) ح ّّت انتهاء عطلة
الصيف

الصف الحادي
ّ

أن يكون إنسانًا مدرًكا هلويّته الشخصيّة ،يدير
يطور انتماءات مجاهرييّة ،من
ّ
ويوجه نفسهّ ،
خالل املشاركة والتأثري يف اجلمهور واجملتمع

ائيلي
اإلسر ّ
الصف الثاني عشر:
ّ
أنا ودولة إسرائيل

ائيلي.
اإلسر ّ

الصف العاشر  33 +ساعة
املهام يف
إمتام
ّ
ّ
تدريب عمليّة فرديّة  33 +ساعة تدريب عمليّة
مجاعيّة (مشروع) ح ّّت انتهاء عطلة الصيف

أن يكون بالغًا يعرف ويق ّدر ثقافة شعبه وثقافة
الغري ،يرى من الصواب أن يق ّدم خدمة ذات
معًن عسكريّة قوميّة وطنيّة ،وأن يدير حياة
ً
املواطنة الفاعلة واملنتِجة ،وذا قدرة على متييز
حاجيّات اجملتمع واملبادرة لتقدمي الردود.

مهام الص ّفني العاشر واحلادي عشر 33+
إمتام ّ
ساعة (مشروع) تدريب عمليّة فرديّة أو مجاعيّة.

أنا والمجتمع

عشر:

أنا والمجتمع

املهام بنجاح يف
ث .شرط
أساسي للتميّز من قبل وزارة الرتبية والتعليم هو إمتام ّ
ّ
تطوع
ّ
الصف العاشر ،احلادي عشر والثان عشر ،باإلضافة إىل  33ساعة ّ
انعكاسي
ملخص يوميّات رحلة بشكل
ذاتيّة يف
ّ
الصف الثان عشر ،وتقدمي ّ
ّ
مر هبا التلميذ.
ّ
يبني العمليّة اليت ّ
جديد – 74-8.1
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1.2.3

مواعيد االمتحانات
للصف العاشر يف السنة
أُ .جترى امتحانات التالميذ الذين يبدؤون تعليمهم
ّ
الصف
الدراسيّة  4332-4332يف ثالثة مواعيد :موعد الصيف يف هناية
ّ
الصف الثان عشر ،وموعد الصيف يف هناية
احلادي عشر ،موعد الشتاء يف
ّ
الصف الثان عشر.
ّ
ب .يف موعد الشتاء ُجترى امتحانات جبروت يف املواضيع اإللزاميّة فقط يف
مي األدىن.
املستوى التعلّ ّ

ئي
ت .بعض الفئات اليت يُ َ
صادق عليها مسب ًقا من قسم التعليم فوق االبتدا ّ
الصف احلادي عشر.
ميكنها التق ّدم لالمتحان ابتداءً من موعد الشتاء يف
ّ
التوسع يف املواضيع اإللزاميّة ُجترى يف موعد
ث .االمتحانات اخلارجيّة يف وحدات ّ
امي ،وتكون هناك اسرتاحة بني
االمتحان يف املوضوع يف املستوى اإللز ّ
القسمني.
املوسعة غري اإللزاميّة ُجترى االمتحانات
ج .يف االمتحانات اخلارجيّة يف املواضيع ّ
فصلة يف اجلدول أدناه.
يف أيّام مرّكزة حسب جمموعات االمتحانات امل ّ
جمايل
يشجع التالميذ املعنيّني بتوسيع موضوعني أن ُيتارومها من َ
التقسيم ّ
مضمون خمتلفني .إىل جانب هذا ،إذا أرادت مدرسة أن هتيّئ للتالميذ
موضوعني هلما نفس موعد االمتحان ،ميكنها ذلك من خالل توجيههم إىل
الصف احلادي عشر ،ويف املوضوع
اخلارجي يف موضوع واحد يف
االمتحان
ّ
ّ
الصف الثان عشر.
الثان يف
ّ
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األول
موعد االمتحان ّ

موعد االمتحان الثاني

 .2علوم التكنولوجيا/

تخصص في
 .2موضوع رائد ( ِّ
موجه) في  .2موضوع ّ
التربية التكنولوجيّة
التربية التكنولوجيّة

علمي في
موضوع ّ

التربية التكنولوجيّة
(اختياري أ)
ّ

موعد االمتحان الثالث

(اختياري ب)
ّ

موعد االمتحان الرابع

(اختياري ت)
ّ

 .1مجتمع وبيئة

 .1فنون

 .1آداب وتراث

 .1لغات

 -فنون

 توراة شفهيًّا يف املدارساحلكوميّة الرمسيّة

اليهودي  -جغرافيا
 لغة عربيّة للوسطّ

 -مسرح

 الفكر اإلسرائيل ّيللمدارس احلكوميّة الرمسيّة

 -عامل العرب واإلسالم

 تعليم أرض إسرائيل وعلماآلثار

 -رقص

عامة
 -فلسفة ّ

 -اللغة األمهريّة

 -علوم اجملتمع

 -موسيقى

 -اللغة الفرنسيّة

 -علوم البيئة

 -سينما

 -اللغة اإليديشية

 -علوم الزراعة

 -تربية بدنيّة

 -اللغة الروسيّة

الكرة األرضيّة
 -علوم ّ

 -اتّصال

 اللغة اإلسبانيّة اللغة الصينيّة اللغة اإليطاليّة -اللغة األملانيّة

مالحظات حول الجدول
 تظهر يف اجلدول معظم مواضيع االمتحانات النظريّة .تقسيم مواعيدكتايب.
االمتحانات متعلّق باملواضيع اليت ُجيرى هبا امتحان
خارجي ّ
ّ

 مواعيد االمتحان يف مواضيع الكيمياء ،الفيزياء ،والبيولوجيا ال تظهرألهنا ُحت ّدد بشكل منعزل عن مواعيد االمتحانات يف باقي
يف اجلدول ّ
كل منها مع املواضيع األخرى
املواضيع؛ ممّا ُمي ّكن التلميذ من دراسة ّ
القائمة.
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ح .يف هذه املرحلة ُجترى مواعيد ب يف امتحان الرياضيّات واللغة اإلجنليزيّة يف
يتم فحص
الصيف لصفوف احلوادي عشر والثوان عشر ،وبعد ذلك ّ
إجراءات موعد ب من جديد.
املمتحنون الصغار يستطيعون املتابعة واالمتحان مبا يتوافق مع ما ذكر يف
خ.
َ
منشور التعليمات الثابتة תשע(3/ב) ،بند " 3.5-3تالميذ موهوبون –
"ممتحنون صغار
مناهج ّ
فرعي َ 2.2
خاصة وإجراءات لتفعيلها وتطبيقها" ،بند ّ
يف امتحانات البجروت" ،وكذلك يف بند  7.1-11يف منشور التعليمات
للمتحنني الصغار يف امتحان البجروت".
الثابتة סז(1/א) "إجراءات جديدة َ
3.4.7

برنامج التعلّم واالمتحان
قسم إىل أجزاء إلزاميّة ُجيرى
أ .املواضيع اليت تُعلّم ُ
وجترى هبا امتحانات خارجيّة تُ ّ
خارجي ،وأجزاء اختياريّة يقوم معلّم املدرسة بتقييمها.
هبا امتحان جبروت
ّ

ب .يف ما يلي مبًن التعلّم يف هذه املواضيع:
امي
قسم إلز ّ
41%

اختياري
قسم
ّ
11%

المرّكب

التعليمي
املنهج
ّ

حم ّدد مسب ًقا

طريقة التقييم

احتساب امتحان البجروت

اختياري من برنامج يقرتحه
ّ
مفتّش املوضوع

املادة
حجم ّ

كل قسم
تركيبة العالمة يف ّ

تركيبة العالمة النهائيّة

اخلارجي  +عالمة مدرسيّة
ّ
 41%عالمة امتحان 11% +
عالمة مدرسيّة ("عالمة
واقية""/عالمة تقدمي"" /عالمة
ملخصة)
ّ
41%

متنوع -عالمة مدرسيّة فقط
تقييم ّ
 311%عالمة مدرسيّة

11%

مالحظة :يف املواضيع االختياريّة اليت ُجترى هبا عمليّات تقييم مدرسيّة بديلة
املدرسي عن .%33
مبستوى عال ُميكن أن تزيد نسبة التقييم
ّ
كل موضوع تُنشر يف مناشري املفتّش.
التوجيهات ّ
املفصلة خبصوص ّ
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سي
 1.2.31تقييم َ
مدر ّ
مروا هبا بطريقتني :الطريقة
أ .تُقيّم املدرسة حتصيالت تالميذها واملراحل اليت ّ
حّت اليوم ،من خالل التعلّم واالمتحان
األوىل هي تلك اليت كانت متّبعة ّ
اخلارجي ،والطريقة الثانية هي بواسطة تقييمات
استعدادا المتحان البجروت
ً
ّ
مدرسيّة تُعطى للتلميذ ،مبوجبها ،عالمة على مرّكب تعلّم شامل ال ُجيرى به
خارجي.
امتحان
ّ

خمولة أن حت ّدد طرائق التقييم املالئمة هلا ولتالميذها ،شرط أن
ب .تكون املدرسة ّ
حتافظ على إطار القوانني املبيّنة هنا:
املدرسي
 )3أن تكون الطلبات اليت تُطلب من التالميذ يف إطار التقييم
ّ
املتنوعة .مثال لواجبات ممكنة :وظيفة
متنوعة ،وتُ ّ
عرب عن املهارات وامليول ّ
ّ
مهمة تطبيق مجاعيّة ،وظيفة
،
أعمال
حقيبة
جتهيز
ة،
مجاعي
أو
ة
فردي
حبث
ّ
ّ
ّ
مهام تعليميّة يف املخترب ،قراءة منوذجيّة
نظريّة ،تعلّم بواسطة مشاريعّ ،
التعمق يف موضوع
ّ
موجهة وغري ذلك من املواضيع اليت تقود التلميذ إىل ّ
التعليمي والتعبري عن معرفته.
من املنهج
ّ
ملزما بأن يكتب ،خالل تعلّمه
 )4يف إطار التقييم
كل تلميذ ً
املدرسي يكون ّ
ّ
على مدار ثالث سنوات يف املرحلة الثانويّة ،وظيفة حبث واحدة على
مجاعي.
األقل برتكيب ذاتّ أو
ّ
ّ
 )3تستطيع املدارس تقدمي طلب لتبديل االمتحانات اخلارجيّة يف أحد
املواضيع اإللزاميّة (باستثناء الرياضيّات واللغة اإلجنليزيّة) ببدائل تقييم،
وذلك مبصادقة السكرتارية الرتبويّة.
كل ما قيل هنا ال ينطبق على الربامج اليت ُح ّددت ومتّت املصادقة عليها
ّ
خاصة.
كربامج تعليميّة ّ
متفوقو وزارة التربية والتعليم
ّ 1.2.33
كل
حيصل التالميذ على شهادات ّ
تفوق من وزارة الرتبية والتعليم إذا استوفوا ّ
املتجمعة التالية:
املتطلّبات ّ
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للتطور الذاتّ وللمشاركة االجتماعيّة اجلماهرييّة.
تفوقوا يف برنامج ّ
– ّ
– تعلّموا وامتُحنوا يف اللغة اإلجنليزيّة مبستوى  2وحدات تعليميّة.
األقل.
– تعلّموا وامتُحنوا يف الرياضيّات مبستوى  2وحدات تعليميّة على ّ
– مع ّدل عالماهتم يف شهادة البجروت هو  73فما فوق.
 3.4.34توضيحات
احدا من املواضيع اإللزاميّة؛ وظيفة إهناء أو
املوسع و ً
أ .ميكن أن يكون املوضوع ّ
موضوعا اختياريًّا .مثالً ،موضوع الرياضيّات مبستوى  2وحدات تعليميّة حي ّقق
ً
املوسع؛ وذلك ألنّه حبجم وحدتني
امي ،ومطلب املوضوع ّ
مطلب موضوع إلز ّ
أيضا موضوع التوراة مبستوى
تعليميّتني فوق احل ّد األدىن هلذا املوضوع .وهكذا ً
جيمع التلميذ  43وحدة تعليميّة على
 2وحدات تعليميّة وما شابه ،شرط أن ّ
األقل يف االمتحانات اخلارجيّة.
ّ
ب .يف العناقيد "لغة عربيّة"" ،لغة عربيّة" ،و"معرفة الشعب ،الدولة والعامل" ،تُعطى
أيضا عالمة ُحمتَ َسبة من العالمات اليت حصل عليها يف نفس العنقود،
للتلميذ ً
وإىل جانبها يُشار إىل عدد الوحدات التعليميّة يف العنقود.
ت .يف العنقود "لغة عربيّة" يكون من املمكن توسيع األدب ملستوى  2وحدات
تعليميّة .يف هذه احلالة ال حيصل التلميذ على عالمة واحدة يف اللغة العربيّة
سجل العالمات يف الشهادة على النحو التايل:
مبستوى  2وحدات ،بل تُ ّ
– أدب 5 ،وحدات تعليميّة
– لغة وتعبري ،وحدتان تعليميّتان
ث .يف العنقود "معرفة الشعب ،الدولة والعامل"ُ ،ميكن توسيع تعلّم التاريخ أو
املدنيّات ملستوى  2وحدات تعليميّة .يف هذه احلالة ال حيصل التلميذ على
عالمة واحدة يف موضوع "معرفة الشعب ،الدولة والعامل" مبستوى  2وحدات
سجل العالمات يف الشهادة على النحو التايل:
تعليميّة ،بل تُ ّ
– مدنيّات 5 ،وحدات تعليميّة
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– تاريخ ،وحدتان تعليميّتان
أو هكذا:
– تاريخ 5 ،وحدات تعليميّة
– مدنيّات ،وحدتان تعليميّتان
امي ملستوى
ج .باإلضافة لذلكُ ،ميتَ َحن التلميذ الذي ُيتار ّ
التوسع يف موضوع إلز ّ
امي ،ومبوعد
 2وحدات تعليميّة مبوعد
خارجي يف  %93من القسم اإللز ّ
ّ
التوسع.
خارجي آخر يف  %93من واجب ّ
ّ

 1.1شهادات في التربية التكنولوجيّة والمهنيّة
3.3.3

عام
ّ
خريج مدرسة فوق ابتدائيّة
لكل ّ
أُ .متنَح شهادة تأهيل تكنولوجيّة يف دولة إسرائيل ّ
جنح يف ثالثة مواضيع من أحد مسارات الرتبية التكنولوجيّة حسب املبًن
املفصل يف اجلدول ،يف  1.1.2أدناه.
ّ
يتم
ب .يف املنهج اجلديد الذي يبدأ يف السنة الدراسيّة ّ ،4332-4332
خاص
التشديد على واجب تعلّم املواضيع الثالثة االختياريّة ،وتُ َربز بشكل
ّ
(اختياري ت) ،الذي يدعم التعلّم ذي املعًن.
التخصص
أمهّيّة موضوع
ّ
ّ
التكنولوجي يفسح للتالميذ اجملال للحصول على شهادات
ت .منهج التعليم
ّ
تأهيل ذات أمهّيّة يف سوق العمل.
"تقين وجبروت" أن يُنهي  32وحدة
ث .املنهج يفسح اجملال لتالميذ برنامج
ّ
الصف الثان عشر
الصف احلادي عشر وحيصل يف هناية
حّت هناية
ّ
ّ
تعليميّة ّ
تقين.
على شهادة جبروت وشهادة ّ
التكولوجي يفسح اجملال لتالميذ الرتبية اهلندسيّة بتعلّم موضوع
ج .منهج التعليم
ّ
ُتصص مبستوى  2وحدات تعليميّة
موسع  +موضوع رائد  +موضوع ّ
علمي ّ
ّ
املفصل يف اجلدول أدناه.
لكل واحد ،وأن ُميتحن هبا حسب ّ
ّ
خاص مبوضوع الرتبية التكنولوجيّة سيصدر قريبًا.
ح .منشور ّ
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1.1.2
االختياري
ّ
أ
أ

مبنى المواضيع التكنولوجيّة وطرائق تقييمها
اسم الموضوع

مستوى التعلّم

علوم التكنولوجيا

داخلي.
 5-3وحدات تعليميّة يُقيّم بتقييم
ّ
 5-3وحدات تعليميّة يف مستوى  2وحدات تعليميّة،
على املدرسة أن ُتتار بني

فيزياء
أو كيمياء
أو بيولوجيا

ب

موضوع رائد

ت

ُتصص
موضوع ّ

3.3.3

امتحان /تقييم

اخلارجي يف املوضوع
االمتحان
ّ
(اختياري أ) واالمتحان
العلمي
ّ
ّ
اخلارجي يف املوضوع الرائد.
ّ

 5-3وحدات تعليميّة يف مستوى  2وحدات تعليميّة،
على املدرسة أن ُتتار بني
اخلارجي يف املوضوع
االمتحان
ّ
(اختياري أ) واالمتحان
العلمي
ّ
ّ
ارجي يف املوضوع الرائد.
اخل ّ

خارجي.
 1أو  5وحدات يُقيّم بامتحان
ّ

تعليميّة

واجبات التعلّم وامتحانات الح ّد األدنى للحصول على استحقاق لشهادة
األقل) -تفصيل
تأهيل تكنولوجيّة ( 7وحدات تعليميّة على ّ
داخلي
خارجي وواحد بتقييم
 مواضيع اختياريّة -اثنان بامتحانّ
ّ
األقل -تعلّم
ُتصص
 موضوع ّّ
(اختياري ت) مبستوى  3وحدات تعليميّة على ّ
خارجي
وتقييم بواسطة امتحان
ّ
األقل -تعلّم
 موضوع رائد _ّ
(اختياري ت) مبستوى  3وحدات تعليميّة على ّ
خارجي.
وتقييم بواسطة امتحان
ّ

 علوم التكنولوجيا أو مدخل إىل الفيزياء ،أو مدخل إىل الكيمياء ،أو مدخل إىلالبيولوجيا -تعلّم مل ّدة  3ساعات أسبوعيّة على مدار سنة واحدة بواسطة تقييم
داخلي.
ّ
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مالحظة:
التلميذ الذي يريد متابعة تعليمه للحصول على شهادة "تقني" أو "مهندس

األقل إلى  02وحدة تعليميّة (والتي تُعتَبَر شرطًا للقبول
عملي" يحتاج على ّ
ّ
للدراسة المكملة) 7 ،وحدات تعليميّة تكنولوجيّة كما ُح ّدد أعاله 7 +
وحدات تعليميّة نظريّة حسب التفصيل أدناه.
األقل -تعلّم وتقييم بواسطة
 رياضيّات مبستوى  3وحدات تعليميّة على ّخارجي
امتحان
ّ
األقل -تعلّم وتقييم بواسطة
 لغة إجنليزيّة مبستوى  3وحدات تعليميّة على ّخارجي
امتحان
ّ
األم؛ عربيّة أو عربيّة ،مبستوى وحدة تعليميّة واحدة
 موضوع من عنقود لغة ّداخلي يف
خارجي أو تقييم
األقل -تعلّم وتقييم بواسطة امتحان
على ّ
ّ
ّ
األم.
عنقود لغة ّ

 3.4شهادة إنهاء
للخرجيني الذين
شهادة اإلهناء هي الشهادة اليت تشهد على إهناء  34سنة تعلّم ،وتُ َ
صدر ّ
ال يستح ّقون شهادة جبروت كاملة أو شهادة تكنولوجيّة ،والذين حضروا بنسبة  %13من
األقل
تعليمي يف املرحلة الثانويّة ،وجنحوا يف امتحان
خارجي واحد على ّ
ّ
الربنامج ال ّ

 3.3شهادة إنهاء  04سنة تعلّم
خريج مدرسة ثانويّة
لكل ّ
شهادة إهناء  34سنة تعلّم يف دولة إسرائيل هي شهادة ُمتنح ّ
التعليمي يف املرحلة الثانويّة
فعاليّة مدرسته ،وحضر بنسبة  %13من الربنامج
دورا يف ّ
أخذ ً
ّ
األقل.
حّت هناية
ّ
كل واحدة من سنوات التعليمّ ،
الصف الثان عشر على ّ
يف ّ
لكل تلميذ يستويف املتطلّبات وال يكون
الشهادة تُصدر من قبل وزارة الرتبية والتعليم ّ
مستحقًّا لشهادة جبروت أو شهادة إهناء.
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 .4خطوات أساسيّة للتطبيق
حّت يتم ّكن جهاز الرتبية والتعليم من إعادة اهليكلة ،وُتطّي التغيري املطلوب لتفعيل الربنامج،
2.3
ّ
وهبدف دراسة أساسيّة وجوهريّة لإلجيابيّات والسلبيّات يف جزء من اخلطوات اليت ُح ّددت ،قُـّرَر
نتطرق ملواعيد التطبيق املختلفة
تنفيذ الربنامج بشكل ّ
متدرج .يف ما يلي ّ
األولني لتطبيق الربنامج؛ أي يف السنوات  4339-4339 ،4339-4332و
 7.2يف الفوجني ّ
للصف العاشر يف
الثانوي
 ،4331-4339عندما يصل التالميذ الذين ابتدأوا تعليمهم
ّ
ّ
الصف احلادي عشر والثان عشر،
السنوات الدراسيّة  4339-4332و  4339 -4339إىل
ّ
تستطيع املدرسة تقييم تالميذها بعدد غري حم ّدد من املواضيع ،بواسطة امتحانات مدرسيّة كتابيّة
ستغل لإليعاب
يف األجزاء التعليميّة املع ّدة كبدائل لتقييم املواضيع املختلفة .هذه الفرتة تُ ّ
والكتساب وسائل للتدريس ولبدائل التقييم.
للصف العاشر يف السنة
 7.1ابتداءً من الفوج الثالث لتطبيق الربنامج (للتالميذ الذين يبدؤون تعليمهم
ّ
الدراسيّة  4331-4339فما بعد) ،تستطيع املدارس أن تستخدم امتحانات كتابيّة كأداة
املدرسي يف ثالثة مواضيع على األكثر.
وحيدة للتقييم يف إطار التقييم
ّ
 7.7باإلضافة لذلك ،ابتداءً من الفوج الثان لتطبيق الربنامج ،سيكون هنالك موعد امتحان واحد
فقط يف عنقود "لغة عربيّة" ،موعد امتحان واحد يف عنقود "لغة عربيّة" ،وموعد امتحان واحد يف
املفضلة لعقد موعد امتحان
عنقود "معرفة الشعب ،الدولة والعامل" .خالل السنوات ُحت ّدد الطريقة ّ
لكل واحد من هذه العناقيد.
واحد ّ
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 .5ملحق :قاموس مصطلحات
مؤسسة،
– ُممتَحن
خارجي נבחן אקסטרניُ :ممتَ َحن يف امتحانات البجروت ال ينتمي ملدرسة ذات رمز ّ
ّ
بييت وما شابه.
مثال تلميذ يف برنامج "هيال" إلمتام التعليم ،تلميذ تعلم يف تربية وتعليم ّ

خريج مدرسة يَطلب إعادة االمتحان لتحسني العالمة أو إلمتام موضوع أو
– ُممتَ َحن ّ
ثانوي נבחן משנהّ :
امتحان ناقص.

خارجي كشرط للحصول
امي מקצוע חובה :موضوع يُ َلزُم بتعلّمه واالمتحان به بامتحان
– موضوع إلز ّ
ّ
الفرعي  3.4.2أعاله ،وجيب االنتباه إىل وجود
على شهادة البجروت .املواضيع اإللزاميّة تظهر يف البند
ّ
مواضيع إلزاميّة خمتلفة لألوساط املختلفة.
املوسع
– موضوع ّ
موسع מקצוע מורחב :موضوعٌ يُعلّم مبستوى  2وحدات تعليميّة .قد يكون املوضوع ّ
احدا من املواضيع االختياريّة.
احدا من املواضيع اإللزاميّة ،أو و ً
و ً
اختياري מקצוע בחירה :موضوع ليس من املواضيع اإللزاميّة .يستطيع التلميذ أن ُيتار
– موضوع
ّ
املوسع.
ً
يوسعه ملستوى  2وحدات تعليميّة ليستويف متطلّبات املوضوع ّ
موضوعا اختياريًّا ،وأن ّ
تعلمي قصري
العامة מקצוע להשכלה כללית :مدخل إىل جمال معرفة ،أو برنامج
– موضوع للثقافة ّ
ّ
لكل تلميذ يظهر موضوعان
ُتتار املدرسة أن تعلّمه لإلغناء فقط .املوضوع يُقيم بتقييم
داخلي فقطّ .
ّ
العام يف شهادة البجروت.
لإلغناء ّ

– واجب التعلّم חובת למידה :مواضيع تعلّم جيب على التلميذ أن يتعلّمها يف إطار تعلّمه يف املرحلة
الثانويّة ،وهو يُقيّم على حتصيالته هبا يف إطار داخل ّي .تظهر عالمات املواضيع اليت وقع عليها االختيار
كواجب التعلّم دون ذكر الوحدات التعليميّة.
اخلارجي ،مثل
الكتايب
– بدائل في التقييم חלופות בהערכה :طرائق تقييم خبالف امتحان البجروت
ّ
ّ
عملي والدفاع عنه ،تعلّم
كتايب ،تقدمي حماضرة ،عرض منتوج
مهام تعليميّة يف املخترب ،امتحان
ّ
مدرسي ّ
ّ
ّ
مهام تنفيذ ،حقيبة أعمال وغري ذلك.
يعتمد على مشاريع ،وظائف بأحجام وأساليب خمتلفةّ ،
خارجي .العالمة
خارجي הערכה חיצונית :عالمة تُعطى للتلميذ يف موضوع ُجيرى به امتحان
– تقييم
ّ
ّ
املدرسي.
حمتَ َسبة من عالمة البجروت ،عالمة التقدمي وعالمة التقييم
ّ
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مدرسي הערכה בית-ספרית :عالمة تُعطى للتلميذ بواسطة املدرسة بالطريقة اليت اختارهتا
– تقييم
ّ
املدرسة لتقيّم معرفته ،ويشمل هذا امتحانًا .نسبة هذه العالمة بشكل ع ّام هي  %33من عالمة املوضوع
خارجي.
املقيّم بامتحان
ّ
داخلي הערכה פנימית :عالمة تُعطى للتلميذ بواسطة املدرسة بالطريقة اليت اختارهتا املدرسة
– تقييم
ّ
الداخلي يُعطى من قبل املدرسة يف موضوع ال ُجيرى به تقييم
لتقيّم معرفته ،ويشمل هذا امتحانًا .التقييم
ّ
خارجي.
ّ
– وظيفة بحث עבודת חקר :وظيفة حتاول اإلجابة عن سؤال مفتوح ،ال ميكن تقدمي إجابة واحدة وجازمة
فيه .على كاتب الوظيفة أن يطرح السؤال وأن حياول إعطاء إجابة راسخة وذات أساس .سؤال البحث
مستقل يف
يكون عمليًّا وقابالً للبحث ،ومالءَ ًما حلجم الوظيفة الذي ُح ّد َد .وظيفة البحث ال تظهر بشكل
ّ
شهادة البجروت ،وهي جزء من العالمة الشاملة يف املوضوع الذي ُكتبت فيه.
مهمة تعليميّة تفسح اجملال للتلميذ بتعلّم موضوع وحبثه،
– وظيفة إنهاء עבודת גמר :وظيفة اإلهناء هي ّ
معمقة وفيها حتد،
حسب اختياره واهتمامه
مهمة تعليميّة ّ
الشخصي .الوظيفة تفسح اجملال للطالب ملواجهة ّ
ّ
العادي .وظيفة
التعليمي ويف منهج االمتحان
وللعمل على موضوع خارج املقرر يف املدرسة ،ويف املنهج
ّ
ّ
اإلهناء هي مبستوى  2وحدات تعليميّة .يكون جتهيزها وفق قوانني ومتطلّبات مهنيّة حي ّددها التفتيش يف وزارة
خمتص باملوضوع ،ومبرافقة وجتهيز معلّم املدرسة .يكون حتضري الوظيفة
الرتبية والتعليم ،مبرافقة مرشد
أكادميي ّ
ّ
ممتدًّا على سنتني تعليميّتني ،يف صفوف احلوادي عشر والثوان عشر .وتعكس الوظيفة قدرات التلميذ
املتنوعة.
املتميّزة ،معرفته والوسائل اليت اكتسبها ،وجتاربه التعليميّة ّ
– مشروع إنهاء في التربيّة التكنولوجيّة פרויקט גמר בחינוך הטכנולוגי :مشروع يُعلّم يف إطار
اختياري ت) يف الرتبية التكنولوجيّة وُيدم تطبيق التعلّم .نطاق املشروع هو 3
ُتصص (موضوع
موضوع ّ
ّ
وحدات تعليميّة ( 493ساعة) ،أو  2وحدات تعليميّة ( 223ساعة).

جماعي פרויקט אישי או פרויקט קבוצתי :فعّاليّة يبادر هلا التلميذ بنفسه،
ذاتي أو
ّ
– مشروع ّ
للتطور الذاتّ وللمشاركة االجتماعيّة
أو باالشرتاك مع جمموعة تالميذ يتعاون معهم يف إطار الربنامج ّ
لكل مشرتك.
اجلماهرييّة ،لكي يعاجل
ً
موضوعا ّ
مهما ملنفعة اجملتمع .يكون نطاق الفعّاليّة  33ساعة ّ

– توثيق يوميّات رحلة תיעוד יומן מסע :توثيق فعّاليّة االلتزام الذاتّ ،املشاركة الذاتيّة واملشاركة اجلماعيّة
للتطور الذاتّ وللمشاركة االجتماعيّة اجلماهرييّة ،بشكل يصف
على مدار سنوات التعليم الثالث يف الربنامج ّ
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مر هبا التلميذ .تُعطى إرشادات للتوثيق يف
ّ
الفعاليّة ويشري إىل ّ
مهم ،وإىل عمليّات انعكاسيّة ّ
تطور ذاتّ ّ
املدارس.
التعليمي .الوظيفة ال
تعم ًقا يف أحد مواضيع املنهج
– وظيفة نظريّة עבודה עיונית :وظيفة تتطلّب ّ
ّ
وتلخص معلومات يف موضوع مرّكز ،وهي إحدى البدائل املمكنة لتقييم التالميذ.
تبحث ،ولكنّها تبين ّ
يتم يف جمموعات،
– تعلّم يعتمد على مشاريع למידה מבוססת פרויקטים ( :)P.B.Lتعلّم ّ
كل واحد
ونقاط انطالقه هي مشروع
تطبيقي يف جمال املعرفة الذي جيب على اجملموعة إمتامه .هلذا ،جيمع ّ
ّ
من أعضاء اجملموعة املعلومات ،يقيّمها وميزجها مع املعلومات اليت مجعها باقي أعضاء اجملموعة.
جممع منظّم لوظائف التلميذ،
– حقيبة תלקיט (פורטפוליו) – حقيبة أعمال תיק עבודותّ :
اجملمع جهود التلميذ ،تق ّدمه وحتصيالته يف
ويشمل امتحانات يف جمرى العمل أو انتهى حتضريها .يعرض ّ
معني .يف معظم احلاالت يُدمج حتضري احلقيبة ومضموهنا مع أفضليّة التلميذ يف اختياره املضمون.
جمال ّ
مهمة تتطلّب تنفيذ
–
ّ
مهمة تعليميّة تعرض مشكلة من احلياة حتتاج حالًّ ،أو ّ
مهمة تنفيذ מטלת ביצועّ :

مهمة التنفيذ هناك
مهمة التنفيذ يتخيّل التلميذ أداء كان سيشغله يف احلياة اليوميّة .يف حتضري ّ
مهمة .يف ّ
ّ
ع ّدة إجابات ممكنة ،وجيب على التلميذ إجياد إحداها من خالل استخدام معلومات قائمة ومكتسبة .هدف
حل
ّ
مهمه التنفيذ هو تقييم قدرات التلميذ على تطبيق مضامني التعلّم خالل تفعيل االعتبارات ،التخطيطّ ،
مهمة التنفيذ تنتهي حني يُصدر
املشكالت ،تنظيم ومزج املعلومات ،استخالص العرب والقدرة على النقدّ .
التلميذ منتوج تفكري ويعرضه.
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تركيز ومتابعة سيرورة الترجمة وإعدادها:
العريب.
حممد حجاجرة  -مرشد مرّكز للتعليم فوق
االبتدائي ،قسم أ للتعليم ّ
ّ
طاقم الترجمة للغة العربيّة:
جريس إلياس – مرّكز إرشاد اللّغة العربيّة يف املرحلة االبتدائيّة ،لواء الشمال.
طروب خليل  -مرشدة قطريّة للّغة العربيّة.
عبري قاسم  -مرشدة قطريّة يف حوسبة اللّغة العربيّة.
د .رميا أبو جابر برانسي  -مرشدة قطريّة للّغة العربيّة.
لغوي في اللّغة العربيّة:
تدقيق ّ
د .رميا أبو جابر برانسي  -مرشدة قطريّة للّغة العربيّة.

تصميم وتنسيق:
قطري يف حوسبة اللّغة العربيّة.
إلياس جنّار  -مرشد ّ
إشراف ومتابعة:
العريب.
عبد اهلل خطيب  -مدير قسم أ للتعليم يف الوسط ّ
כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"לwww.education.gov.il/mankal:
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