
 

 

 

  מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף שפות

 הפיקוח על הוראת ערבית ואסלאם

 

 ערבית למגזר היהודי – תשפ"א

 

  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
  - הוראת התרבות בהרחבה

 

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

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

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

  - שימוש במילון
 - תרבות - מושגים בסיסיים

 חומרי הוראה ולמידה

   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

 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


 

 

 

 - ערך היתרון וההפלגה
  - רש"ן

  - תיאור מצב ומשפטי מצב
 
 
 
 
 

   כיתה י"ב

  - הוראת מאמרים נוספים
 - הוראת התרבות

  בהרחבה
הזמר מפמ"ר- מאמר -    

  האיראני
 - סביל

 - זוגי בפועל
  - גזרת בעלי ההמזה

 - 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

 
 

 - 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
 - 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
 

 חומרי הוראה ולמידה

 

 הערה:

 חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 חטיבה עליונה

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://docs.google.com/document/d/14eUt58P9znsWfzxLsQV_RirHQjtSiNnlNAOr-5UcHno/edit


 

 

 

 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
 גיבוש האומה האסלאמית

 התפתחות דת האסלאם
 עיקרי האסלאם
 פילוגים ושינויים
 עידן האימפריות
 ח'ליף, ראשידון

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

הערבים עולם – לתלמידים      משימות
 והאסלאם

 
 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:

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
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_


 

 

 

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

