
 

 המפמ"ר וופא מועדי –ערבית לדרוזים וצ'רקסים  

 ליסודיטבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה 

 

 מה במיקוד הלמידה השנה

 (ד' –' גהגיל מ יכסה את כל המיומנויות המומלצות בשכבות ספיראלי ואופן )המורה בוחר/מתאים את המיומנויות המומלצות לטקסט ולסוגה ולרמת התלמידים ב

 فهم المقروء:

 نقترح تدريب الّطالّب على أنواع النّصوص التّالية: 

 قصصّي   5

 إخباريّ  5

   إقناعيّ  4

 تفعيليّ  2

 

 ومعرفة: فهم

 . استخراج معلومات صريحة من النّصّ  ✓

 .السياق على باالعتماد وتعابير كلمات معاني ✓

  أيًضا،  ثّم،  الواو،:  نحو  الروابط،  على  باالعتماد  األحداث  بين  السببية  العالقات  استنتاج ✓

 النص.  في المنطقية العالقات  أو/و... لكن  لذلك،  اإلشارة، اسماء الضمائر،

ومظهرها الخارجي، ومعرفة   استنتاج بعض صفات الشخصيات من خالل سلوكها، ✓

 الشخصية المركزية والثانوية، وفهم العالقات بين الشخصيات.

 استنتاج مكان وزمان القصة غير المصّرح بهما. ✓

   النص. من مغزىال  ✓

 النص.األفكار الرئيسية والثانوية في  ✓

 أعقاب قراءة النّّص.  التعبير عن مشاعرهم وآرائهم في ✓

تمييز الجّو السائد في النص القصصي والشعري باالعتماد على كلمات وتعابير، مع  ✓

 التعليل.

 هدف النص  ✓



 .النّصّ صياغة فرضيات باالعتماد على المكتوب في  ✓

 الفرق بين الواقعة والرأي.  ✓

 تعزيز الثّروة اللّغويّة )أضداد، مرادفات، حقول دالليّة...(

 التّعبير الكتابّي والّشفوّي:

 الوصفيّ  النّّص االخباريّ  -

 النّّص اإلقناعيّ  -

 النّّص القصصيّ  -

 النّّص التّفعيليّ  -

 

تعلّم مباٍن لغويّة يكثر استخدمها في  تدريب الّطالب على كتابة أنواع النّصوص المذكورة، 

واستخدام   مالءمة اللّغة واألسلوب لكّل نوع من أنواع النّصوص، والمتنّوعةالنّّصوص 

 عالمات التّرقيم والروابط المناسبة. 

 

 المعرفة اللّغويّة:

 األصوات اللّغويّة وتمثيلها الكتابّي:

 التّاء المربوطة والتّاء المفتوحة والتّمييز بينهما.معرفة  ✓

 التّوّسع في معرفة أنواع التّنوين الثاّلثة ✓

 . صحيح بشكل ونطقها المدة معرفة ✓

 . والقطع الوصل وهمزتي والمدة  الشدة: األربعة الضوابط معرفة ✓

 : والّصرف )ثالث( النّحو

 .والجمع والتثنية اإلفراد حيث من للموصوف الصفة مالءمة ✓

 التّمييز بين االسم والفعل ✓

 تلك  ذلك،  هؤالء،  هاتان،  هذان،  هذه،  هذا،:  اإلشارة  أسماء  واستعمال  معرفة ✓

 



  الذين،  اللتان، اللذان، التي،  الذي، : الموصولة األسماء واستعمال معرفة ✓

 اللواتي 

 .ألوفةم لكلمات  الجذر /األصلية الحروف معرفة ✓

 معرفة واستعمال الضمائر المنفصلة.  ✓

 لصيغ: ماِض، مضارع، أمر.التمييز بين أزمان الفعل/ا ✓

 

 :والّصرف )رابع( النّحو

 .أمر ، مضارع ،ماض: الصيغة/الزمن حيث من الفعل واستعمال معرفة ✓

 معرفة الجملة الفعليّة والجملة االسميّة. ✓

 . 10 -1استعمال العدد مع المعدود )المذّكر والمؤنّث( من  ✓

معرفة واستعمال بعض حروف المعاني الشائعة، مثل بعض حروف الجر   ✓

 والنفي والعطف.

 إسناد األسماء والحروف إلى الضمائر. ✓

 التمييز بين المجّرد والمزيد من األفعال في صيغة الماضي.  ✓

  

 

 

 

 

 



 מה במיקוד הלמידה השנה

 ('ו  –' ההגיל מ יכסה את כל המיומנויות המומלצות בשכבות ספיראלי ואופן )המורה בוחר/מתאים את המיומנויות המומלצות לטקסט ולסוגה ולרמת התלמידים ב

 فهم المقروء:

 نقترح تدريب الّطالّب على أنواع النّصوص التّالية: 

 قصصّي   5

 إخباريّ  5

   إقناعيّ  5

 تفعيليّ  3

 

 ومعرفة: فهم

 . استخراج معلومات صريحة من النّصّ  ✓

 .السياق على باالعتماد وتعابير كلمات معاني ✓

  أيًضا،  ثّم،  الواو،:  نحو  الروابط،  على  باالعتماد  األحداث  بين  السببية  العالقات  استنتاج ✓

 النص.  في المنطقية العالقات  أو/و... لكن  لذلك،  اإلشارة، اسماء الضمائر،

ومظهرها الخارجي، ومعرفة   استنتاج بعض صفات الشخصيات من خالل سلوكها، ✓

 العالقات بين الشخصيات.الشخصية المركزية والثانوية، وفهم 

 واستنتاج الذّروة في القّصة.  استنتاج مكان وزمان القصة غير المصّرح بهما. ✓

   النص. من مغزىال  ✓

 األفكار الرئيسية والثانوية في النص. ✓

 الّربط بين أحداث النّّص والتّجارب الّشخصيّة.  ✓

 أعقاب قراءة النّّص.  التعبير عن مشاعرهم وآرائهم في ✓

لسائد في النص القصصي والشعري باالعتماد على كلمات وتعابير، مع تمييز الجّو ا  ✓

 التعليل.

 هدف النص  ✓

 تعزيز الثّروة اللّغويّة )أضداد، مرادفات، حقول دالليّة...(  ✓

 .معرفة بعض عناصر الشعر األساسية: البيت/السطر، حرف الروي والقافية والموسيقى

 . النّصّ صياغة فرضيات باالعتماد على المكتوب في  ✓



 الفرق بين الواقعة والرأي.  ✓

استخراج المعلومات الواردة في الوسائل البصرية، كالصور والرسومات التوضيحية،   ✓
 الجداول والقوائم. 

 معلومات مستخرجة من النص بحسب معايير معطاة كالجدول والقائمة. * تنظيم  ✓

معرفة بعض أساليب السرد والحوار المستعملة في النص: التكرار، السجع، التشبيه، التأنيس،   ✓
 التشخيص، النفي، التضاد االستفهام، التعّجب، التمني، الديالوج والمونولوج والمبالغة. 

 مقارنة ومقابلة معلومات.  ✓

 صياغة فرضيات باالعتماد على المكتوب.  ✓

 فهم العالقة بين نوع النص ومبناه في بعض النصوص.  ✓

 فهم العالقة بين مستويات اللغة ونوع النص.  ✓

 تعزيز الثّروة اللّغويّة )أضداد، مرادفات، حقول دالليّة...( 

 

 التّعبير الكتابّي والّشفوّي:

 الوصفيّ  النّّص االخباريّ  -

 النّّص اإلقناعيّ  -

 النّّص القصصيّ  -

 النّّص التّفعيليّ  -

 

تعلّم مباٍن لغويّة يكثر استخدمها في  تدريب الّطالب على كتابة أنواع النّصوص المذكورة، 

واستخدام   مالءمة اللّغة واألسلوب لكّل نوع من أنواع النّصوص، والمتنّوعةالنّّصوص 

 عالمات التّرقيم والروابط المناسبة. 

 

 المعرفة اللّغويّة:

 الّنحو والّصرف )خامس(: 

 . الضمائر  جميع إلى  واألمر  والمضارع الماضي  : األفعال إسناد ✓
   . 19 - 11 من ( والمؤنث  المذّكر ) المعدود  مع العدد  استعمال  ✓

 

 



 . ظاهًرا  اسًما يكون عندما الفعلية  الجملة  في  الفاعل معرفة  ✓

 عندما يكون اسًما ظاهًرا.  به  المفعول  معرفة  ✓
معرفة الفعل الماضي الصحيح: السالم والمهموز من األوزان: تفعّل، تفاعل، افتعل،   ✓

 ضمائر مع مراجعة المجّرد والمزيد. افعّل، انفعل، ستفعل وإسناده لل

 معرفة المبتدأ والخبر في الجملة االسمية.  ✓

 التمييز بين نوعي الجمع: السالم والتكسير ألسماء مألوفة.  ✓

 معرفة النعت.   ✓

 معرفة العطف.  ✓

 

 الّنحو والّصرف )سادس(: 

 . والمعطوف   والمرّكب المفرد : المعدود مع  العدد استعمال ✓

 . تكسير سالم،  مؤّنث سالم، مذّكر: الجموع  أنواع واستعمال  معرفة  ✓

 .  المتصلة المنفصلة،: الضمائر واستعمال  معرفة  ✓
التوّسع في معرفة واستعمال األفعال المجّردة والمزيدة: معرفة جذر الفعل،   ✓

 وصياغة أفعال بحسب أوزان معطاة. 

التمييز بين بعض األوزان الصرفية الشائعة: اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل   ✓

 ، اسم آلة، صيغة المبالغة، أفعل للتفضيل، اسم المكان واسم الزمان.الثالثي

 معرفة الفاعل في الجملة الفعلية عندما ضميًرا متصال أو ضميًرا مستتًرا.  ✓

  

 


