
 

 

 

 אדם בונה למידה 

 הפדגוגית המזכירות

 ישראל מדינת

  החינוך משרד

 מורשת ודת אסלאם
 יא-י כיתות  חירום )תשפ"א(

 מורים ומורות יקרים,

בצל הקורונה. את שנת הלימודים תש"פ סיימנו לא מזמן מתוך התגייסות ומאמץ לבנות ללא התראה מוקדמת מהלך של למידה מרחוק והתמודדות עם מציאות משתנה 

תגייסות, היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה, במאמץ לייצר עבור התלמידים שגרת רצינו שוב להביע את הוקרתנו לכולכם על העבודה המאומצת, הה

 למידה אפשרית בנסיבות המורכבות. 

ו כולה, וכולנ כעת כשאנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א, אנו מודעים לכך שמה שהיה כרוך במאמץ של סיום שנה, הופך להיות אתגר שיהיה פרוס על פני השנה

 מגיעים לשנת הלימודים בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהלכה. 

ה שנקיים. המאמץ שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר ללא ספק במהלך השנה ונידרש כולנו להגמיש את עבודתנו ולהמשיך להיות יצירתיים בתהליכי ההוראה והלמיד

י עלינו ללמד לאורך השנה כולה ולהערך לתהליכי היבחנות שיהיו כולם מבוססים על עבודה עם התלמידים מקרוב ומרחוק גם יחד. הלמידה גדול עוד יותר לאור העובדה כ

 וההיבחנות כרוכים שניהם בתכנון מחודש ומותאם המצב בו אנו פועלים. 

תכנית הלימודים. מיקוד הלמידה הוא גם מיקוד הבחינה והתוכן הנלמד יהיה על מנת לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה את מיקוד הלמידה מתוך 

 במקביל גם התוכן עליו יבחנו התלמידים בין אם בהערכה פנימית ובין אם בהערכה חיצונית. 

ות  בחשבון צמצום של היקפי הלמידה על מנת להערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק, מופיעות במסמך זה הצעות לתכנון ההוראה הלוקח

 במהלך השנה ושינויים שידרשו בהתאם למציאות של מעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה. 

כי הערכה ימוש בדרלאורך השנה כולה נעמוד לרשותם, עם צוות ההדרכה וכן באמצעות קורסי פיתוח מקצועי, על מנת לסייע לכם בהוראה מיטבית, בביסוס למידה ובש

 ראויות ומהימנות. 

 לפניכם בטבלה המצורפת: 

 טבלת מיקוד ההוראה להיבחנות לבגרות בחטיבה העליונה ובה פירוט של הנושאים להיבחנות והנושאים שירדו מהחומר לבגרות.  .א

 הצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.  .ב
 יתוח מקצועי בהם מושם דגש על הוראה מרחוק בתחום הדעת מבחר השתלמויות וקורסי פ .ג

 בהצלחה לכולם... 



  

 כלי הערכה תיכון

 בערבית -ם מיקוד תכנית לימודי

רשימת הנושאים 
 בשכבותהנלמדים 

 יב-י

המלצות מיקוד תוכן 
 ומיומנויות

המלצות חומרי 
עזר למורים 

להוראה 
 היברידית

המלצות לדרכי הערכה 
 חלופיות

תהליכי פיתוח מקצועי 
 מלווים

יסודות האמונה-1  
 العقيدة

שיות האיסלאמיתהשפעה על עיצוב האי  
االسالمية الشخصية بناء في دورها  

 יחידות הוראה
 שיעורים מצולמים
 חומרים קיימים

 

 הקדמה

 כלי הערכה תיכון

 מיקוד תכנית לימודים

אמונה בחיי האדם -2  
الحياة في االيمان دور  

 תכונות העקידה האיסלאמית
االسالمية العقيدة خصائص تحليل  

 שיעורים מצולמים
 

  

מושגים באמונה -3  
العقيدة في مصطلحات  

 מהות האמונה )בלב ,בלשון, במעשים(
 واللسان القلب في) وحقيقته االيمان مفهوم

(واألعمال  

 שיעורים מצולמים
 

  

השפעת האמונה -4  
االيمان تأثير  

 השפעה על התנהגות האדם המאמין 
المؤمن سلوك في تأثير  

 מצולמים שיעורים
 

  

 הוכחות -5
  األدلّة

 הוכחות שכליות מהמקורות 
والنقلية العقلية األدلّة  

 שיעורים מצולמים
 

  

סעיפי האמונה -6  
  انااليم أركان

 אמונה באל אחד 
אמונה בשליחות הנביא מוחמד עליו 

 השלום 
  وجلّّ عزّّ باهلل االيمان

وسلم عليه هللا صلى محمد نبوة واثبات  

 יםשיעורים מצולמ
 

  

https://drive.google.com/file/d/1c0VH0WENwP-S0Txi84JuyRBgchARLH43/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1moGfmZP69ITuEKlQTcMK3wkl0mgNFYRc/view?usp=sharing
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_44x2brge
https://drive.google.com/file/d/1GWh1lt81Lkw-9rfQOvuTyoqW5xJEC97n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0VH0WENwP-S0Txi84JuyRBgchARLH43/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1moGfmZP69ITuEKlQTcMK3wkl0mgNFYRc/view?usp=sharing
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_44x2brge
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_otjqmu60
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_otjqmu60
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_otjqmu60
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_44x2brge
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 מלווים

לימודי הקוראן -7  
  القرآن علوم

 הכרת המושג מדעי הקוראן
  القرآن علوم ونشأة مفهوم

 שיעורים מצולמים
 

  

מושגים -8  
  مصطلحات

המילה קוראן בשפה ערבית  הכרת
 ובמושג

واصطالًحا لغة القرآن تعريف  

 שיעורים מצולמים
 

  

 
 הבנת המושג השראה בקבלת הקוראן

  بالقرآن وعالقته الوحي مفهوم

 שיעורים מצולמים
 מצגת
 מצגת

 

  

שלבי קבלת הקוראן  -9  
القرآن نزول مراحل  

ירידת הקוראן כספר אחד מהשמיים 
 וקבלתו בפרקים 

ومنّجًما جملة نزوله  

 שיעורים מצולמים
 מצגת

 
  

כתיבת הקוראן -10  
القرآن جمع  

 כתיבת הקוראן בזמן הנביא 
 هللا صلى النبي زمن في وكتابته القرآن جمع

وسلم عليه  

 רים מצולמיםשיעו
 מצגת

 
  

 

כתיבת הקוראן בזמן אבו בקר החליפה 
 הראשון

 رضي  الصديق بكر أبو زمن في القرآن جمع
عنه هللا  

 שיעורים מצולמים
 מצגת

 
  

 

כתיבת הקוראן בזמן החליפה השלישי 
 עותמאן בן עפאן 

 عفان بن عثمان زمن في ونسخه القرآن جمع
عنه هللا رضي  

 שיעורים מצולמים
 מצגת

  

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_ou98bfbr
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_ou98bfbr
https://docs.google.com/presentation/d/1xUaQFPNoTpH69B97BFGxIaN8IWSnWEbWhWIVx8qyczM/edit#slide=id.g718851468f_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1Ur1FQDYdmmRHt7Ubx3lPdS-6knjPirLgtEvaV-7rPz8/edit#slide=id.p2
https://www.dropbox.com/s/xjs6wkdmvmz6erl/%D7%92%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%95%20%D7%A8%D7%99%D7%90%2C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D%2C%20%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99%20%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F%20%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F%2C%2020.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.mp4?dl=0
https://docs.google.com/presentation/d/1mglXzH4YlklWbYbX4QK_YBMEHZ4JcIpcUR4m3d5YCl0/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1NKR_VNXQNmzQ6hwyFGklirJ8520EdwbtNveIIxy5mz4/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1NKR_VNXQNmzQ6hwyFGklirJ8520EdwbtNveIIxy5mz4/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1NKR_VNXQNmzQ6hwyFGklirJ8520EdwbtNveIIxy5mz4/edit#slide=id.p2
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המלצות לדרכי הערכה 
 חלופיות

תהליכי פיתוח מקצועי 
 מלווים

סוגי פסוקים -11  
اآليات أنواع  

השוואה בין פסוקים במכה והפסוקים 
 במדינה 

والمدني المّكي بين مقارنة  

 שיעורים מצולמים
 מצגת

 
  

 اسبابסיבות הקבלה -12
  النزول

 הכרת סיבות הקבלה דרך דוגמאות 
 سورة 31-27 لآليات النزول أسباب معرفة

  النور

 שיעורים מצולמים
 

  

     

לימודי החדית"-1  
الحديث علوم  

 הבנת המושג חדית"
  واصطالًحا لغة الحديث

 שיעורים מצולמים
 

  

החדית" הקודסי-2  
القدسي الحديث  

השוואה בין הקוראן וחדית" הנביא ו 
 הקודסי

 والحديث النبوي والحديث القرآن بين مقارنة
 القدسي

 שיעורים מצולמים
 

  

כתיבת החדית"-3  
الحديث تدوين  

בין מניעה ואישור כתיבת החדית" בחיי 
 הנביא

 في الحديث كتابة في والنهي األمر بين التوفيق
وسلم عليه هللا صلى النبي عهد  

 שיעורים מצולמים
 

  

הקשר בין חדית" וקוראן -4  
  بالقرآن السنة عالقة

פרשנות הקשר בין דברי הנביא ודברי 
 האל 

  الكريم بالقرآن النبوية السنة عالقة تحليل

 שיעורים מצולמים
 

  

االسالمي الفقه ההלכה האיסלאמית  
 שיעורים מצולמים

 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1mglXzH4YlklWbYbX4QK_YBMEHZ4JcIpcUR4m3d5YCl0/edit#slide=id.p7
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_pdlydu0v
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_an0czog9
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_an0czog9
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_c6pn7r6e
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_ndws4k6f
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_0gwue5al
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 מושגים ומקורות
ومصادره الفقه مفهوم  

 המושג פיקה בשפה ערבית והלכתית
واصطالحا لغة الفقهי  

 מצולמיםשיעורים 
 

  

 מקורות ההלכה
الفقه مصادر  

 הכרת מקורות ההלכה
والتشريع الفقه مصادر على التعرف  

 שיעורים מצולמים
 

  

 ראשון ושני
والثاني ولاأل المصدر  

 הקוראן דברי אלהים
هللا كالم الكريم القرآن  

 הסונה והחדית דברי הנביא
الشريف والحديث النبوية السنة  

 שיעורים מצולמים
 

  

שי ורביעישלי  
والرابع الثالث المصدرين  

 הסכמת הסחאבה החסידים
 االجماع

 המדידה
)אלקיאס(פסיקות חדשות    

القياس   

 שיעורים מצולמים
 

  

הרהמצוות הט  
 الطهارة

 חשיבות הטהרה למצוות
 الوضوء،) للعبادات كمقدمة الطهارة أهمية

(التيمم الغسل،  

 שיעורים מצולמים
 

 שיעורים מצולמים
 

  

 מצוות
 התפילות

الصالة -العبادات  

 הכרת סוגי תפילות וחשיבותן
 תפילות לא חובה

  ومنزلتها الصالة أنواع بعض على التعرف
المسنونة الصلوات بعض  

 שיעורים מצולמים
 

  

 הצום
 الصوم

 דיני הצום וחשיבותו
وفضله الصوم أحكام استنباط  

 שיעורים מצולמים
 

  

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_0gwue5al
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_0gwue5al
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_tdalefhc
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_mcghw1an
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_5xux2chw
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_ym0i92ge
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_0u7j71ph
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_dlxsgp53
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הביבלוגרפיה של הנביא-1  
الشريفة النبوية السنة  

הכרת המושג "סירה" חשיבותו 
 ומקורותיו 

   ومصادرها النبوية السيرة مفهوم على التعرف

 שיעורים מצולמים
 

  

למידה ומטרות-2  
 למה לומדים את הסירה? 

دراستها أهمية  
 שיעורים מצולמים

 
  

 

 צדק הנביא מוחמד בספרי הקודש 
وسلم عليه هللا صلى محمد رسالة صدق استنتاج  

 הבשורות אצל המאמינים מאנשי הספר 
الكتاب أهل عند واألخبار المبشرات  

 שיעורים מצולמים
 מצגת

 
  

הקריאה לאיסלאם-3  
االسالمية الدعوة  

השוואה בין שלבי הקריאה לאיסלאם 
 ותכונותיה

 االسالمية الدعوة مراحل بين مقارنة
  وخصائصها

 שיעורים מצולמים
 

  

     

טהרת הנפש-1  
والتهذيب النفس تزكية  

 תרומת הערכים בחברה בריאה 
السليم المجتمع بناء يف األخالق دور  

 שיעורים מצולמים
 

  

סובלנות וסליחה -2  
 التسامح

 האיסלאם היא דת סובלנית ורחמנית 
والتراحم التسامح دين االسالم أن ادراك  

 שיעורים מצולמים
 

  

טהרת לבבות-3  
القلوب اصالح  

הכרת מחלות נפש כגון: קנאה, גאווה, 
 שנאה.

 الحسد، مثل القلوب أمراض بعض ادراك
..الكبر  

 שיעורים מצולמים
 

  

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_0gwue5al
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_0gwue5al
https://docs.google.com/presentation/d/1FkbrNlOOGv8L1Z71prwSgNAfvkvz0kRDAa_uZUSQzzY/edit#slide=id.g727b2a68ed_0_204
file:///C:/Users/windows/Desktop/מיקוד/20.4.20%20-%20חסן%20מרעי%20-%20מורשת%20ודת%20איסלאם%20-%20שלבי%20הקריאה%20לאיסלאם%20-%20אולפן%209%20-%20שיעור%201%20רציף%2020%20דקות.mp4
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_3t15swua
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_8dhlnfjq
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_hdpslcq6


  

רשימת הנושאים 
 בשכבותהנלמדים 

 יב-י

המלצות מיקוד תוכן 
 ומיומנויות

המלצות חומרי 
עזר למורים 

להוראה 
 היברידית

המלצות לדרכי הערכה 
 חלופיות

תהליכי פיתוח מקצועי 
 מלווים

 
 שיטות והזהרות לנפש טהורה

وعالجها النفس ومجاهدة األمراض من التحذير  
 שיעורים מצולמים

 
  

 

 

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_3t15swua

