
 

 

 בערבית  תלת שנתית לימודיםת תוכני
 

 רציונל
 התיכון, שמרבית תושביו דוברים את השפה הערבית. -אנו חיים במרחב המזרח

 אורחות חיים והשקפת עולם.שפה משקפת תרבות, 
ולהכיר את רבדיה, כהזדמנות למפגש לפיכך, חשוב להתמצא בשפה הערבית 

 תרבותי ולתקשורת עם דובריה הנמצאים סביבנו ובקרבנו.

 
 מטרות על

 .התלמיד יהיה מסוגל לתקשר בשפה הערבית 

 .התלמיד יתוודע לתרבות ערב על מאפייניה השונים 

  התלמיד יעמיק את הבנתו במתרחש במרחב המזרח התיכון באמצעות
האסלאם, החברה הערבית  היכרות עם הלשון הערבית, דת

 ומוסכמותיה.

 
 מטרות אופרטיביות בתחום התוכן

 .הרחבה מתמדת של אוצר המילים בהקשרים מגוונים 

 לשון תקנית, לשון מדוברת(. היכרות עם משלבי הלשון השונים( 

 .היכרות עם יצירות ספרותיות קלאסיות ובנות זמננו 

  ,התפתחות שפה היכרות עם הקוראן כראי לתהליכים של צמיחת דת
 והשקפת עולם.

 .היכרות עם דפוסי תרבות בחברה הערבית 

 .עיסוק בסוגיות אקטואליות 

 
 מטרות אופרטיביות בתחום המיומנויות

 .זיהוי מבנים לשוניים ושימוש אקטיבי בהם בכתיבה ובדיבור 

 .זיהוי משלבי לשון ושימוש מושכל בהם 

 .שימוש יעיל במילון 

 ושמעים.הפקת מידע ממקורות כתובים ומ 

 .ניתוח טקסטים ספרותיים 

 
 מבנה התכנית

 העיקרון המארגן הוא ספיראלי ועוסק בנושאי היסוד:

   דקדוק 

   ספרות 

  לשון התקשורת 

   העשרות 

 הבעה בכתב ובע"פ 

 

 



 

 

 נושאי הלימוד
 כיתה י'

 
 :אוצר מילים

ידע אקטיבי ופסיבי של אוצר המילים בעיתונות ובספרות מתוך  
 ספר הלימוד.

 
 : העיתונותשפת 

קריאת קטעי אקטואליה, קריאת קטעי אנסין בליווי משימות 
 בעזרת מילון, קריאת קטעים מלווים בתרגילים בספר הלימוד.

 

 : ספרות
 סיפורים נבחרים מתוך ספר הלימוד.

 
 : פועל

(, 9לא בניין )ל 10 -4, הוראת בניינים 3 -1חזרה על בניינים 
 .8תופעות יוצאות דופן בבניין 

 
 :לוגדיא

 .בנושאי המשפחה וביה"ס שפה המדוברתלימוד והתנסות ב 
 

 : תחביר
חזרה על חוקים תחביריים, שנלמדו בחטיבת הביניים, הוראת כללי 

 תחביר חדשים.
 

 : העשרות
 חברה הערבית ותרבותה.חשיפה לנושאים שונים ב

 
 : הרכב הציון

 60% -מבחנים ובחנים 

 20% -תלמידאות 

  20% -מסכםמבחן 

 
 :30%ציון 

 5% בחינה בע"פ 

 5% טמיני פרוייק 



 

 

 כיתה י"א
 

 : אוצר מילים
 ידע אקטיבי ופסיבי של אוצר המילים מתוך ספר העיתונות.

 
 : שפת העיתונות

, קריאת קטעי אנסין בליווי משימות פרקטעי קריאה מתוך הס
 בעזרת מילון.

 
 : פועל

 חזרה על גזרת השלמים, סביל, עתיד מג'זום ומנצוב, גזרות פ"ו

 פ"י, ע"ו ע"י, כפולים.
 

 : תחביר
חזרה על חוקי התחביר, שנלמדו בכיתה י', הוראת כללי תחביר 

 חדשים.
 

 : קוראן
 הקדמה, הוראת פרקים נבחרים מהקוראן.

 
 :הרכב הציון

 60% -מבחנים ובחנים 

 20% -תלמידאות 

  20% -מסכםמבחן 
 

 :30%ציון 

 10% כתיבת פרוייקט  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 כתה י"ב
 

 : מיליםאוצר 
ידע אקטיבי ופסיבי של אוצר המילים מתוך ספר העיתונות, 

 מאמרי מפמ"ר, סיפורים מודרניים
 

 : שפת העיתונות
קטעי קריאה מתוך ספר הלימוד, קריאת קטעי אנסין בליווי 

 משימות בעזרת מילון.
 

 : ספרות מודרנית

 שני מאמרי מפמ"ר ושני סיפורים.
 

 : דיאלוג
 שנלמדו והרחבתם לנושאים נוספים. חזרה על נושאי הדיאלוג

 
 : פועל

 חזרה על הנושאים שנלמדו ולימוד גזרה חדשה.
 

 :תחביר
מגוון כללי תחביר הבאים לידי ביטוי בכל טקסט קריאה ועוזרים  

 להבנתו.
 

 :הרכב הציון

 60% -מבחנים ובחנים 

 20% -תלמידאות 

 20% -מבחן מתכונת 
 

 :30%ציון 

 10% .בחינה בע"פ 
 

 : בגרותבחינת 
 מהציון הסופי. 70%בחינת בגרות המהווה, בשכלול עם ציון המגן 

 
 
 


