
 טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה בערבית לערבים  לחטיבות העליונות

  חשוב להדגיש מה לא ומה כן – נדגיש את עמודת התוכן הנלמד השנה

  הערות אם יש  חומרי הוראה ולמידה מה במיקוד הלמידה השנה  מה ירד במיקוד

أنواع المقروء:    فهم
والرقمّیة الورقّیة    الّنصوص

 الّتالیة:
 النّص الّشعرّي-

الّسیرة- األدبّي:    الّنّص

الّرحالت، أدب    ّالذاتّیة،

الحكایة   المسرحّیة،

قّصة األمثولة،    الخرافّیة،

 مثل، الحكایة الّشعبیَّة

 الّنّص الّتفعیلّي-

 العریضة-

 اإلعالن-

 فهم المقروء:  كّل المهارات
 والتحصیالت المطلوبة في

 المنهج
 في أنواع الّنصوص  الورقّیة

 والرقمّیة  الّتالیة:
 القّصة القصیرة،

 نّص من الخیال العلمّي
 النّص اإلخبارّي التعلیمّي،

 النّص اإلقناعّي، 
 مقالة الرأي

 الرسالة

 תיק תוכניות לימודים◆

 לעובדי הוראה: |

 קישור |

  ספרי לימוד◆

  שיעורים מצולמים מ-◆

 מערכת שידורים

 לאומית | קישור |

  יחידות באוריינות◆

 דיגיטלית: קישור

 ליחידות | קישור |

 

 الّتعبیر الكتابّي والّشفوّي:
الّسردّي:-   الّنّص

المسرحّیة،   الحوارّیة،

الّسیرة الّذاتّیة،    الّسیرة

 الغیرّیة ، وصف الّرحلة.

- 

 الّتعبیر الكتابّي والّشفوّي:
 الخیال العلمّي✔

 التجربة الشعورّیة✔

 الّنّص اإلقناعّي✔

 الّنّص الوصفّي✔

 مقالة الرأي✔

 الرسالة الرسمّیة/ الشخصّیة✔

 النّص القصصّي✔

 الخاطرة✔

  

    معرفة لغوّیة: الّنحو والّصرف
  المشتّقات:

o.صیغة المبالغة 

 

 المشتّقات
 اسم الفاعل▪

 اسم المفعول.▪

 الّصفة المشّبهة▪

 صیغة الّتفضیل.

  

 المصادر 
 المصدر الّصریح.▪

 المصدر المؤّول▪

 
 

 
 
 
 

   المیزان الصرفّي 
    اإلعالل واإلبدال

   الّتثنیة والجمع الّتثنیة والجمع

http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/arab-to-arab/Pages/High-School-arab-to-arab.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar-high-school/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A


oتثنیة وجمع المنقوص 

 والمقصور والممدود.

 

الّصحیح إسناد المعتّل الناقص الفعل وتصریف     إسناد
والمضّعف؛ والمهموز السالم     بأنواعه؛

 والفعل المعتّل
المثال▪ المعتّل: الفعل     إسناد

والمضارع الماضي في     واألجوف

 واألمر.

  

 الجملة اإلسمّیة- المبتدأ والخبر.
یكون حین الخبر: تقدیم وجوب       
نكرة والمبتدأ جملة شبه      الخبر
 وحین یكون للخبر حّق الّصدارة.

oإدخال أكثر من خبر للمبتدأ 

 الواحد (تعّدد الخبر).

والخبر المبتدأ، اإلسمّیة-     الجملة
 بأنواعه.

 

  

الّناقصة:"كان"  األفعال    الّنواسخ-
  وأخواتها

  

وأخواتها: "إّن"    الّنواسخ-
 الحروف المشّبهة باألفعال

oما" الّزائدة/الكاّفة عن العمل" 

o.الّالم المزحَلقة  

 الّنواسخ- الحروف المشّبهة باألفعال:
 "إّن" وأخواتها

  

 الجملة الفعلّیة 
  - الفعل: ماٍض، مضارع، أمر

  - الفعل: بكّل حاالت بنائه وإعرابه؛
 -األفعال الخمسة والمبنّي للمجهول

 - الفاعل
 نائب الفاعل

 

  

    المنصوبات

   المنصوبات- المفعول به األّول والثاني 
 المنصوبات المفعول فیه

oتصنیف الّظروف بین معربة 

 ومبنّیة.

oإعراب بعض الّظروف  

 المبنّیة: أمِس؛ أیَن؛ متى؛ إذا؛

 حیُث..

 المنصوبات - المفعول فیه
 

  

   المنصوبات- المفعول المطلق 
   المنصوبات- المفعول ألجله 
   المنصوبات-  الحال 

    المنصوبات- التمییز
 المنصوبات- الّنداء

o.المنادى  

o.أداة الّنداء  

   



o.العلم المفرد  

o.الّنكرة المقصودة  

     التوابع

   التوابع - الّنعت الحقیقّي 
   التوابع-  الّتوكید اللفظّي والمعنوّي 

اسم البدل: االشتمال، جزء من كّل وبعد المطابق، البدل      التوابع-
 اإلشارة، والتفصیل

  

   التوابع- العطف 
من الممنوع الموصوف     

 الصرف
  االسم- الممنوع من الّصرف:

  العلم،
  الصفة،

  صیغة منتهى الجموع،
 صرف ما ال ُیصَرف

  

   الحروف - همزتا الوصل والقطع 
 االسم- العدد والمعدود

oإعراب المعدود 

o.العدد المركَّب 

 االسم- العدد والمعدود
 

  

   الجّر بالحرف والجّر باإلضافة 
 األسالیب- االستفهام

o.االستفهام 

o.أداة االستفهام  

o.حروف الجواب 

   

 األسالیب- الّتعّجب
o.الّتعّجب  

o.ما" الّتعّجبّیة"  

o.فعل الّتعّجب  

o.ب منه   المتعجَّ

  األسالیب الّنفي-
oال" الّنافیة للجنس" 

  األسالیب الّنفي-
 حروف الّنفي.▪

   "ال" الّنافیة▪

  

 األسالیب-الّشرط
oإعراب أدوات الشرط 

 الجازمة وغیر الجازمة

oتحدید اقتران جواب الّشرط   

 بالفاء.

oتحدید اقتران جواب الّشرط 

 بالالم.

 األسالیب-الّشرط
 أداة الّشرط.▪

  حرف الّشرط.▪

  أداة الّشرط الجازمة.▪

  أداة الّشرط غیر الجازمة▪

  جملة الّشرط.▪

 جملة جواب الّشرط.▪

 إعراب فعل الّشرط المجزوم▪

 إعراب جواب الّشرط المجزوم▪

  



o-الجمل إعراب    الجملة-
لها محّل ال اّلتي      الجمل

 من اإلعراب

لها اّلتي الجمل الجمل- إعراب       الجملة-
 محّل من اإلعراب

  

o ▪ضبط أواخر الكلمات بالّشكل   

o    

 

 

 

 

 رقم الّنموذج: 020281

  הערות אם יש  חומרי הוראה ולמידה מה במיקוד הלמידה השנה  מה ירד במיקוד

 األفعال 
 إسناد فعل األمر (األفعال المعتلَّة).▪

الّتالیة:▪ الحروف بعد المضارع نصب       

 فاء الّسببّیة، واو المعّیة، حّتى.

  تعدیة الفعل بالهمزة والّتضعیف.▪

  

 األسماء
oاالستثناء: معرفة 

 االستثناء بكّل من األدوات

 الّتالیة: "إ ال ال"، غیر

 وسوى. معرفة إعراب

 المستثنى. معرفة إعراب

 أدوات المستثنى. إلغاء

 عمل الحروف المشّبهة

 باألفعال.

o.الّظروف المبنّیة 

oتمییز "كم" االستفهامّیة َو 

 "كم" الخبرّیة.

oالحذف في أركان  

 الّشرط.

o."نعم" َو "بئس" 

oال" العاملة عمل لیس؛" 

 "ال" الّنافیة للجنس

 (شروط عملها).

 األسماء
ما▪ الّصدارة: حّق لها اّلتي       األسماء

االبتداء؛ بالم المقترن المبتدأ      الّتعّجبّیة؛

 ضمیر الّشأن

 زیادة الباء في خبر "لیس".▪

  البدل بعد اسم اإلشارة.▪

نائب▪ معرفة المطلق. المفعول      نائب

مضاًفا اسًما یأتي حین المطلق       المفعول

مفعوًال األصل في كان مصدٍر       إلى

 مطلًقا.

 المفعول معه.▪

"لو"؛▪ من: كّل جواب في الّالم        دخول

 "لوال"؛ "لوما".

 الجمل اّلتي ال محّل لها من اإلعراب.▪

  

    البالغة



o،البدیع:  التوریة 

 الترصیع.

oالبیان:  معرفة أنواع 

 التشبیه، االستعارة

 التصریحّیة.

oعلم المعاني:  الجملة 

 اإلنشائّیة

السجع،▪ الطباق، الجناس،     البدیع:

 المقابلة

المكنّیة،▪ االستعارة التشبیه،     البیان:

 الكنایة

البالغّي،▪ االستفهام المعاني:     علم

 الجملة الخبرّیة

  

 


