
 

 

 

  מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף שפות

 הפיקוח על הוראת ערבית ואסלאם

 

 ערבית למגזר היהודי – תשפ"א

 

  טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה לבתי ספר יסודיים

  הערות אם יש  חומרי הוראה ולמידה מה במיקוד הלמידה השנה  תכנית הלימודים
 כיתה ה

  נושאי הלימוד:
 ברכות, היכרות, משפחה, בית

 הספר, ביתי, המספרים,
 הצבעים, פריטי לבוש, ימי

 השבוע, פירות וירקות, בעלי
 חיים, חדרי, איברי גוף, מאכלים

 ומשקאות, השעון

  נושאי הלימוד:
משפחה, היכרות,    ברכות,
המספרים, ביתי, הספר,     בית
ימי לבוש, פריטי     הצבעים,
בעלי וירקות, פירות     השבוע,

 חיים

  מצגות מלוות של יחידות ההוראה•
 מילון עברי ערבי/ערבי עברי המכיל•

 את אוצר המילים הנמצא בתכנית
 הלימודים בכיתות היסוד.

 חוברת משחקים אוניברסליים•
 בערבית. חוברת המכילה תבניות

 המשחק.
 ספרי לימוד של כיתות ה' המאושרים•

 ע"י האגף לספרי לימוד.

 

 כיתה ו
  נושאי הלימוד:

 ברכות, משפחה, בית הספר,
 ביתי, המספרים, הצבעים,

 פריטי לבוש, מזג האוויר ועונות
 השנה, כיוונים והתמצאות, בעלי
 מלאכה ומקצועות, חדרי, איברי
 הגוף, מאכלים ומשקאות, השעון

  נושאי הלימוד:
הספר, בית משפחה,     ברכות,
הצבעים, המספרים,    ביתי,
האוויר מזג לבוש,     פריטי
כיוונים השנה,    ועונות
מלאכה בעלי    והתמצאות,

 ומקצועות

  מצגות מלוות של יחידות ההוראה•
 מילון עברי ערבי/ערבי עברי המכיל•

 את אוצר המילים הנמצא בתכנית
 הלימודים בכיתות היסוד.

 חוברת משחקים אוניברסליים•
 בערבית. חוברת המכילה תבניות

 המשחק.
 ספרי לימוד של כיתות ו המאושרים•

 ע"י האגף לספרי לימוד.

 

 

 הערה:

 חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

  בתי ספר יסודיים

 פעילויות לימודיות נוספות שפותחו על ידי צוות ההדרכה ומורים מובילים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 בתי ספר יסודיים

https://drive.google.com/drive/folders/1vl7r1B1nC6bZgaL41KJ_VfEiBcOFXLsW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7r1B1nC6bZgaL41KJ_VfEiBcOFXLsW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X3jkvOnZZ-rSwAnE5oeVMefGw99bcs5Nel-PxvR3V3Y/edit
https://drive.google.com/drive/folders/103Gnt9ohmkk8a6tGSb5cwoQlYFicYyUk


 

 

 

 טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה לחטיבות ביניים

  חומרי הוראה ולמידה מה במיקוד הלמידה השנה  תכנית הלימודים
   כיתה ז

  נושאי לימוד:
 - אוצר מילים לפי מאגר

 (תוכנית"ל)
 - הוראת האותיות, התנועות

  וסימני הכתב
  - דרכי היידוע

  - כינויי רמז לקרוב
 - פועל בעבר

 - פועל לפני נושא
  - כינויי שייכות

 - הספרות הערביות
  - תרבות

  - שיח בין-אישי
  - קטעים בנושאי תרבות מגוונים

  נושאי לימוד:
 - אוצר מילים לפי מאגר (תוכנית"ל)

  - הוראת האותיות, התנועות וסימני הכתב
  - דרכי היידוע

  - כינויי רמז לקרוב
  - פועל בעבר

 - הספרות הערביות
 

 חומרי הוראה ולמידה

   כיתה ח
  נושאי לימוד:

 - חזרה על האותיות
 - כינויי שייכות

 - אוצר מילים לפי מאגר
  (תוכנית"ל)

  - אותיות השמש
  - הפועל בעבר בבניין הראשון

  - טקסטים
 - פועל לפני נושא

  - רשמב"א
  - תרבות

  - שיח בין-אישי
  - קטעים מגוונים

  נושאי לימוד:
 - חזרה על האותיות

 - כינויי שייכות
  - אוצר מילים לפי מאגר (תוכנית"ל)

  - אותיות השמש
  - הפועל בעבר בבניין הראשון

 - פועל לפני נושא
  - שיח בין-אישי

  - קטעים מגוונים

 חומרי הוראה ולמידה

   כיתה ט
  נושאי לימוד:

 - חזרה על נושאי הלימוד של
  כיתות ז-ח

 - אוצר מילים לפי מאגר
  (תוכנית"ל)

  - אותיות השמש
  - כינויי רמז לקרוב

 - רשמב"א
  - אוצר  מילים עיתונאי

  - פועל לפני נושא
  - הפועל בעתיד בבניין הראשון
 - הפועל בציווי בבניין הראשון

 - תנועות עזר
  - טקסטים
  - תרבות

  - שיח בין-אישי
 - כינוי זיקה

  נושאי לימוד:
  - חזרה על נושאי הלימוד של כיתות ז-ח

  - אוצר מילים לפי מאגר (תוכנית"ל)
  - אותיות השמש

  - כינויי רמז לקרוב
 - רשמב"א

  - אוצר  מילים עיתונאי
  - פועל לפני נושא

  - הפועל בעתיד בבניין הראשון
 - הפועל בציווי בבניין הראשון

 - תנועות עזר
  - טקסטים

  - שיח בין-אישי
  

 חומרי הוראה ולמידה

https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://drive.google.com/file/d/1ZD76KuEro1zG8fE17g9OkZPM-DE1OdiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB


 

 

 

  - יו"ד ההתייחסות
  - ערך היתרון
  - כינוי מושא

 - מספר יסודי 10-3
 - צורות בינוני (פועל ופעול)

 - בניינים 3,2,1
 - טקסטים מגוונים
  - שימוש במילון

 

 

 

 הערה:

 חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 חטיבת ביניים

 

 פעילויות לימודיות נוספות שפותחו על ידי צוות ההדרכה ומורים מובילים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 

 חטיבת ביניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה לחטיבות העליונות – ערבית

  חומרי הוראה ולמידה מה במיקוד הלמידה השנה מה ירד במיקוד
   כיתה י

 - הוראת טקסטים
 אקטואליים מורחבים מסוגות

 ספרותיות שונות

 - אוצר מילים, הוראת טקסטים
 אקטואליים וספרותיים
  - כללי התאמת הפועל

 חומרי הוראה ולמידה

https://docs.google.com/document/d/1oS4giZCTnDo5NtVsPNln5RJFM40a1FY4sgz52oyTMbo/edit
https://drive.google.com/drive/folders/10oS_sjDSimeLZWVqC0BgVuD_J97CAdc_
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB


 

 

 

  - הוראת התרבות בהרחבה
 

  - רשמב"א
  - יא (אל)נסבה
  - הפועל השלם

  - הערכה חלופית
 - השיח הדבור
  - ערך היתרון
  - כינויי זיקה
  - כינויי מושא

  - שימוש במילון
 - תרבות - מושגים בסיסיים

   כיתה י"א

  - הוראת התרבות בהרחבה

 - זוגי בפועל ובכינויים
  - ששת השמות

 - המספר המונה 1-10
השם מאות, עשרות, -    

 הנמנה

 - אוצר מילים, הוראת טקסטים
 מסוגות שונות
  - הפועל השלם

  - תופעות בניין 8
  - גזרת פו"י

  - הניקוד הסופי
  - משפטי זיקה: صفة  / صلة -  רש"ז

  - הערכה חלופית
 - השיח הדבור

 - ألمضارع المنصوب
  - גזרת הכפולים

  - גזרת עו"י
  - ِإّن ואחיותיה
  - كان ואחיותיה

 - הזוגי בשם ובתואר
 - ספרות ערבית מודרנית

  - أ لمضارع المجزوم
  - הפועל הסביל

  - הבעת הסביל באמצעות تّم + מצדר
 - ערך היתרון וההפלגה

  - רש"ן
  - תיאור מצב ומשפטי מצב

 
 
 
 
 

 חומרי הוראה ולמידה

   כיתה י"ב

  - הוראת מאמרים נוספים
 - הוראת התרבות

  בהרחבה
הזמר מפמ"ר- מאמר -    

  האיראני
 - סביל

 - זוגי בפועל
  - גזרת בעלי ההמזה

 - אוצר מילים, הוראת טקסטים מסוגות
 שונות

  - הפועל השלם
  - תופעות בניין 8

 - גזרת פו"י – בניין 1 בלבד
  - הניקוד הסופי

  - משפטי זיקה: صفة  / صلة
  - רש"ז

 חומרי הוראה ולמידה

https://drive.google.com/file/d/1ZD76KuEro1zG8fE17g9OkZPM-DE1OdiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB


 

 

 

 - ظرف زمان ومكان תיאור
 זמן ומקום (פסיבי)

 - משפטי תנאי + فاء اإللغاء
 - َتمَّ + מצדר להבעת

 הסביל
הפוכים/ זיקה משפטי -    

  ما… ِمْن...
 - תיאור האופן (פסיבי)

  - תיאור ההבחנה (פסיבי)
 - תיאור סיבה ותכלית

  - חמשת השמות (פסיבי)
 - מילת השאלה كم

 - מחוסרי תנווין
 - תרגול תחביר

 
 

 - רש"ן
 - ألمضارع  المنصوب
  - גזרת הכפולים

  - גזרת עו"י
  - ِإنّ  ואחיותיה
  - كان  ואחיותיה

 - הזוגי בשם ובתואר
 - ספרות ערבית מודרנית (שתי יצירות

 על-פי בחירת המורה)
  - ألمضارع  المجزوم

 - ערך היתרון וההפלגה
 - תיאור מצב ומשפטי מצב

  - גזרת לו"י  - עבר ועתיד בלבד
  - לא לשלילה מוחלטת

  - מא ההתפעלות
 - מאמר מפמ"ר – יצחק נבון

  - הערכה חלופית
 - השיח הדבור

 - קוראן
  - ספרות קלאסית

 - הבעה בכתב (ספרות מודרנית, מאמר
 מפמ"ר, נושא כללי)

 - תרבות ערב
 

 

 הערה:

 חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 חטיבה עליונה

 

 פעילויות לימודיות נוספות שפותחו על ידי צוות ההדרכה ומורים מובילים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 חטיבה עליונה

 

 

 

 

 עולם הערבים והאסלאם– תשפ"א

 

  טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה לחטיבות העליונות – עולם הערבים והאסלאם

  חומרי הוראה ולמידה מה במיקוד הלמידה השנה מה ירד במיקוד
   כיתה י

 בית אומייה ובית עבאס – הרחבה
  ח'ליפים מדגימים נוספים

 מחמד וראשית האסלאם
 תקופת הג'אהליה

 מחמד נביא האסלאם

הערבים עולם – לתלמידים      משימות
 והאסלאם

 

https://docs.google.com/document/d/14eUt58P9znsWfzxLsQV_RirHQjtSiNnlNAOr-5UcHno/edit
https://drive.google.com/drive/folders/130dkT80AsWzxcyKUBizHJVxqgqjPyjs6
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a


 

 

 

 גיבוש האומה האסלאמית
 התפתחות דת האסלאם

 עיקרי האסלאם
 פילוגים ושינויים
 עידן האימפריות
 ח'ליף, ראשידון

  בית אומייה ובית עבאס – מושגים
  ח'ליף מדגים – אחד

 מורים – עולם הערבים והאסלאם

   כיתה י"א
 תקופת הג'אהליה

 ח'וארג'
 בית אומייה ובית עבאס

ומושגים נוסף מדגים     ח'ליף
 נוספים

 מצרים – הקמת המדינה ונאצר
 איראן – בעיות פנים

 תורכיה – מדיניות פנים
  סוריה ולבנון – חלק מהמושגים

המפרץ מדינות הסעודית,     ערב
 וירדן – חלק מהמושגים

 מחמד נביא האסלאם
 גיבוש האומה האסלאמית

 ההלכה המוסלמית
 עיקרי האסלאם

 אמונה ופולחן
  מצוות יסוד וג'האד

 השיעה – תולדות ומאפיינים
 מוסד הח'ליפות – דמות מפתח אחת

 מושגים מרכזיים
 מצרים – סאדאת ומובראכ

 איראן – המהפכה האסלאמית ומשמעויותיה
 תורכיה – אתאתורכ ומדיניות חוץ

  סוריה ולבנון – חלק מהמושגים
חלק – וירדן המפרץ מדינות הסעודית,        ערב

  מהמושגים

הערבים עולם – לתלמידים      משימות
 והאסלאם

 
 מורים – עולם הערבים והאסלאם

   כיתה י"ב
 אמנות ומוסיקה באסלאם

 מיעוטים נוצרים
 יהדות ואסלאם

 נצרות
 מעמד ירושלים באסלאם

 המיסטיקה המוסלמית
 זרמים ותנועות לאומיות ואסלאמיות

 מיעוטים

הערבים עולם – לתלמידים      משימות
 והאסלאם

 
 מורים – עולם הערבים והאסלאם

 הערה:

 חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 עולם הערבים והאסלאם

 פעילויות לימודיות נוספות שפותחו על ידי צוות ההדרכה ומורים מובילים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 עולם הערבים והאסלאם

https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_

