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 מיקוד חומר הלמידה בספרות לחט"ב לשנה"ל תשפ"א

 2021 - 2020تركيز المواّد في موضوع األدب للسنة الدراسيّة 

 מקרא צבעים:

 החומר הנכלל במיקוד 

  שלא נכללים במיקודתכנים 

  لّصّف السابعا       

 النوع األدبّ 
 סוגה ספרותית

 
 املاّدة املطلوبة

 יצירות \ נושאים

 الكرميالقرآن 
 

 

 / القرآن الكرمي سورة الفيل
 / القرآن الكرمي قمانمن سورة ل  

 / القرآن الكرمي من سورة األنعام
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 احلديث
 

 / احلديث النَّبوّي الّشريف "مكانة العلماء" حديث  
 " / احلديث النَّبوّي الّشريفحديث "الّسعي يف طلب الرزق

 األقوال املأثورة
َقّدس أقوال مأثورة

 
 / من الكتاب امل

َقّدس من أمثال سليمان احلكيم
 
 / من الكتاب امل

 األمثال واحِلَكم
 

 أمثال من عامل احليوان

َقّفع احلمامة والثعلب ومالك احلزين
 
 /ابن امل

َقّفع األسد واألرنب
 
 / ابن امل

 / مصطفى الّسّقا الثعلب والِعَنب
 كليلة ودمنة  –احلمامة والثعلب ومالك احلزين 

 القصص الشعيب
 احلكاايت واألساطري

 كلب أمني / احلمويّ 
 /؟ األسد والعنزة
 فراسة البدويّ 

 اضحك مع جحا /فرّاج

 الوصااي والرسائل
 / كمال جنبالط يف أدب اجملالسة

 / أمحد االسكندريّ  وصااي اآلابء لألبناء
 / أمحد شوقي ابلطاعوناحليواانت املرضى  التمثيلّية واملسرحّية
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رَي واليومّيات  السِّ

 العريف / طه حسني
 من ذكراييت / طه حسني

 العامل الّرّحالة / د. مصطفى درويش –اإلدريسّي 
 من حياة أديبة / كلثوم عوده

 اخللق واإلبداع / م. نعيمه

 الّرحالت واملذّكرات

 إىل الناصرة / م. نعيمة
 الدمرداشّي حمّمدبعري يقود قافلة / 

 مغاص اجلوهر ومهارة الّصني يف الّتصوير / ابن بطوطة
 الّسندابد البحريّ 

 املقالة واخلاطرة

 الكتب واملكتبات يف اإلسالم
 البنطلون الطويل / أمحد أمني

 راّين اي فجل / حسن مصطفى
 صالة / جربان

 موت َكناري / مي زايده
 م علِّم / ابراهيم املازنّ اللغة العربيَّة بال 
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 أسلويب / خليل السَّكاكينّ 
 البرتول وكيماواّيت البرتول / جورج وهبه العفيّ 

 عاملٌ عريبٌّ يشارك يف أحباث الفضاء / يوسف زعبالويّ 

 القّصة القصرية

 أبو بطّة / م. نعيمة
 سّجادتنا الّصغرية / مسرية عزّام

 راّين اي فجل / حممود تيمور
 يوم العيد / املنفلوطيّ 

 ابئعة الكربيت / اندرسون
 ساق القصب / حيىي خيل ف

حرّي / توفيق احلكيم  اخلامت السِّ
يافة عند الَعَرب /   الضِّ

 الّشجاعة كنز  ال يَ ْفََن / يوسف زعبالويّ 

ْعر  الشِّ
 احلمامة  النّائحة  / أبو فراس احلَمدان

 املعّلىأوالد ان / حطّان ابن 
 عصفوراتن من احلجاز / أمحد شوقي
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 تربية األمَّهات / حافظ إبراهيم
تاء / مَؤيَّد إبراهيم  ليايل الشِّ

 أيب / جورج جنيب خليل
 بنّييت / أنور العطّار

 يف عيد األ مَّهات / رشدي املعلوف
 أ ّمي / رشيد سليم اخلوري
 أنت وأان / خليل هنداويّ 

 الرُّعاة / أبو القاسم الّشايبّ أغان 
 مالئكة الّرمحة / ابراهيم طوقان
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 الثامن لّصّف ا

  

  

 القرآن الكرمي
 

 سورة الضُّحى / القرآن الكرمي
 من سورة مرمي / القرآن الكرمي

 من سورة اإلسراء / القرآن الكرمي

 حّب اخلري وصدق العهد / حمّمد بكر ابراهيم 

 املَُقدَّسالكتاب 
 املوعظة  على اجلبل / من الكتاب املقّدس

َقدَّس
 
 املزمور األّول / من الكتاب امل

 األسد وابن آوى  واحِلمار/ ابن املقّفع األمثال واحِلَكم

 ْبرانامللك احلكيم /    

 إن ك ْنَت رحًيا / العسكريّ  
 قوهلم اطلب / العسكريّ 
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اث اإلسالميّ   ِحَكٌم من الُّتر

 العلِم والَعَمل / مسكويهِ يف  .أ
َقفَّع / ابن املقفَّع .ب

 
 من ِحَكم عبد هللا بن امل

 يف الكالم والّصمت / مسكويهِ  .ت
 ألفاظ للرسول جارية جمرى املثل / ابن منِقذ .ث

 مىت استعبدمت   النّاس / اسكندر اخلوري القصص الشعيب

 احلكاايت واألساطري
 أمني / حمّمد أمحد جاد املوىل

 املروءة شيمة الّصحراء / حلمي الّلّحام
 ذكاء القاضي إايس

 التمثيلّية واملسرحّية

 هزل ينقلب إىل جد / رئيف خوري
 الناسك وإبليس / توفيق احلكيم
 يف السََّفر / أبو إسحاق القريوان

 يف طلب احلاجِة وح ْسِن االستماع / أبو علي القايلّ 

رَيُ واليومّيات  السِّ
 األشياء / نزار قبّانحتطيم 

 موت ِطفَلة / طه حسني
 الرّازّي أحد أعظم أِطّباء اإلنسانيَّة
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 يف بيت أمحد أمني / علي أمحد أمني
 صاحبة  املِصباح )فلورانس انيتنجيل( / راضي عبد اهلادي وآخرون

 الّرِْحالت واملُذكَّرات

 ايفا(  / مي زايده –الرحلة الثانية )حيفا 
 جبال اجلليد / حمّمد عبدالغن حسنعلى 

 جزيرة أَْلبا / حمّمد حسني هيكل –العائمة 
 الشََّغف ابلكتب / زيغريد هونكه

 الّزيتون / شكري عرّاف
 ابتِسْم للحياة / أمحد أمني

 أمِّي / ابراهيم املازنّ 
 العامل واخلامل / جربان خليل جربان

 م نَتِصراإلنسان والبيئة / عبد احلليم 
 ملاذا نراتد الفضاء / حمّمد صابر
 الّضفادِع / جربان خليل ج ربان

 الطباعة / يعقوب الّشارون )إعداد(
 فضل العرب على الِعلم / قدري طوقان

 الّزيتونة / جنوى قعوار فرح
 
 

 جمنون اجلََرس / مسريه عزام
 حزن أب / حممود تيمور
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 القّصة القصرية
 
 
 
 
 
 

 

 مذكَّرات دجاجة / اسحق موسى احل سين من
 سفينة الّنجاة / حمّمد عبد احلليم عبدهللا

نْيا / علي أمني  حلََِق ابلدُّ
 إصرار جريء / جنيب حّداد

 احل ّرِيَّة / املنفلوطيّ 
 عائد إىل املدرسة / مولود فرَعون

 األمري الّسعيد / أوسكار وايلد

ْعر  الشِّ

 الورِدّي / ابن الورديّ من الميَّة ابن 
 من المّية الّطغرائّي / الّطْغرائيّ 

يّ   وصف ِبرَْكة / الب ْحرت 
 وصف أسد / املتنبِّ 

 وصف مَحّال / ابن الّروميّ 
 الِعْلم  والّتعليم / أمحد َشوقي
 الّطمأنينة / ميخائيل نعيمة

 ع َمر  ورسول  ِكْسرى / حافظ إبراهيم
 حسنيالقرية / راشد 
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 صالة يف الَنرويج / حميي الدين عطّية
 بالدي الّساِحرة / جورج جنيب خليل

 طفولة / بدوّي اجلََبل
 ّصدَّاح / فهد أبو خضره

 الَبَجع / اْلفريد دي موسيه

 

 

 

 الّتاسع لّصّف ا
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 סוגה ספרותית
 النوع األدبيّ 

 נושאים
 المواّد المطلوبة

 النرصوص الّدينّية
 القرآن الكرمي التني /سورة 

 القرآن الكرمي سورة الرَّمحن /
 القرآن الكرمي من سورة األنبياء /

 األمثال واحِلَكم
 القرد والغيلم / ابن املقّفع

ة / جربان خليل جربان  الّنمر والق ربَّ
 أقوال مأثورة / ميخائيل نعيمه

القصص الّشعيّب /  
 احلكاايت واألساطري

 عبد هللا القسريّ  حكاية خالد بن
 مروءة ووفاء / عمر الّدسوقيّ 

 عبد هللا واإلعرابّية / ابن عبد ربّه
َقّفع

 
َطوَّقة / ابن امل

 
 احلمامة  امل

 لكّل جمتهد نصيب / توفيق احلكيم الّتْمثيلّية واملسرحّية

 خطبة قس بن ساعدة األايدي / قس بن ساعدة اإِلايديّ 
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 اخلَُطب والرسائل
 إىل ابن / فاخر عاقلرسالة 

 ابن سينا / راضي عبد اهلادي وآخرون )إعداد(
 أخي إبراهيم / فدوى طوقان

 دكتوراه مع مرتبة الّشَرف / عواطف عبد اجلليل –يف سنِّ اخلمسني 

 الّرحالت واملُذَّكرات
 بني أقدام الفيل / يعقوب َصروف

 بني اإلسكندريّة وابريس / طه حسني
 رحاليت / ميخائيل نعيمهمن أمتع 

 رحلة جوِّيَّة إىل وادي املاس / حسني فوزي

 املقالة واخلاطرة

 الّتسام ح / أنطون اجل َميِّل
 الكيف ال الكم / أمحد أمني

 صديقي األّول / أمحد حسن الّزاّيت
 كيف كانوا يَزوَّجون / عبد العزيز البشريّ 

 الزّّلة األوىل / أمحد حسن الّزاّيت
 من برجنا العاجّي / توفيق احلكيم

 الكيبوتس / حاييم درانكني
 فضل العرب يف القرون الوسطى / سالمة موسى

 فضل علم التاريخ / ابن خلدون
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 وزارة التربية والتعليمמשרד החינוך  

 مكتب نائب المدير العاّم           לשכת המשנה למנכ"לالسكرتاريا التربويّة                המזכירות הפדגוגית 
 قسم أ للتعليم العربّي     אגף א' חינוך ערבי قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة                   אגף חברה ורוח 

 دب في المدارس العربيّةالتفتيش على موضوع األהפיקוח על הוראת הספרות בחינוך ערבי  

 
  

  

13 
 

 ايّ ت ها األرض / جربان خليل جربان

 القّصة القصرية

 أخي رفيق / سعيد حورانّيه
 نظرة / يوسف إدريس

 خليل جربان البنفسجة الّطموحة / جربان
 ابمسة / سهري القلماوي

 أفراح ولياٍل ِمالح / جاذبّية صدقي
 دجاجة أّم يعقوب / ميخائيل نعيمه

 حفنة متر / الطّيِّب صاحل
 الّظالم والقدمي / جنيب حمفوظ
 الّشّحاد / جي. دي. موابسان
 جبل املصائب / جوزيف أدسن

ْعر  الشِّ

 الوردسبيل الصُّعلوك / عروة بن 
 ترى الّرج َل النَّحيف / العّباس ابن مرداس

 أفاطم  لو َشِهْدِت / اهلمذانّ 
 عّكا والبحر / راشد حسني

 ودِّْع ه َريْ َرَة / األعشى
 مدح علي زين العابدين / الفرزدق

 وصف الّربيع / البحرتيّ 



 دولة إسرائيلמדינת ישראל 
 وزارة التربية والتعليمמשרד החינוך  

 مكتب نائب المدير العاّم           לשכת המשנה למנכ"לالسكرتاريا التربويّة                המזכירות הפדגוגית 
 قسم أ للتعليم العربّي     אגף א' חינוך ערבי قسم العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة                   אגף חברה ורוח 

 دب في المدارس العربيّةالتفتيش على موضوع األהפיקוח על הוראת הספרות בחינוך ערבי  
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 מקרא צבעים:

 נושאים נכללים במיקוד חומר הלמידה בשנה"ל תשפ"א 

     תשפ"א –במיקוד חומר הלמידה   שלא נכלליםתכנים 

 

 

تنّب 
 
 وصف احل ّمى / امل

 أوراق اخلريف / ميخائيل نعيمه
 الّصباح اجلديد / أبو القاسم الّشايبّ 

 الّدموع / أمسى طويب
 بشرى سعاد / زكي قنصل

 زحلة / أمحد شوقي
 األرملة املرضعة / معروف الّرصايفّ 

 زالزل إيطاليا / حافظ إبراهيم
 ال أْهٌل وال َسَكٌن / مؤّيد إبراهيم


