
 תחום הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם  למגזר היהודי

 תחרות עיצוב כרזות לעידוד לימודי השפה הערבית ותרבותה במסגרת שנת תשע"ח .א

התחרות מיועדת לכל בתי הספר בהם מתקיימים לימודי השפה הערבית ו/או עולם הערבים 

 והאסלאם.

 .שלב ארצי ושלבי התחרות:שלב בית ספרי 

תפורסם ותייצג את תחומי הדעת ערבית ועולם הערבים והאסלאם והכרזות הכרזה הזוכה 

 הנבחרות תוצגנה באתר המפמ"ר .

 הודעה על הזוכים תפורסם באתר המפמ"ר והזוכים במקומות הראשונים יקבלו תעודה ושי.

 .ביטאון המורים לערבית ולעולם הערבים והאסלאם .ב

 הערבית והתרבות הספרות, הלשון בתחומי האקדמיה מחקרי בין גשר משמש  ביטאוןה

 המורים את לחשוף מטרתו. הספר בבתי המלמדים המורים לבין התיכון המזרח ובחקר

 . המקצוע ובהוראת במחקר לחידושים

ובנוסף  ולעוסקים בתחוםהרחב הביטאון מנגיש תחומי מחקר מגוונים לקהל המורים 

 מית בבתי הספרסייע לעוסקים במלאכה ולהעשיר את עבודת ההוראה היומיומ

 חידון הערבית הארצי  .ג

חידון הערבית הארצי נערך בשיתוף  מדור טל"מ ) טיפוח לימודי מזרחנות ( בחיל המודיעין 

 והפיקוח על הוראת הערבית במשרד החינוך.

 חידון הערבית הארצי מיועד לתלמידי כיתות י' , הלומדים ערבית ברחבי הארץ. 

 הערבים והאסלאם ומזרח תיכון.החידון עוסק בשפה הערבית , עולם 

 החידון מורכב משלושה שלבים: שלב בית ספרי ,שלב מחוזי ושלב ארצי.

 שנה למדינה לתלמידי חט"ע. 70. פיתוח יחידת הוראה בנושא  .ד

  ,עיתונות ומשימת כתיבה. דקדוק פועל ותחביר ,היחידה כוללת טקסט ומשימות הבנת הנקרא

 ישור לאתר המפמ"ר:קכל החומרים יפורסמו באתר המפמ"ר.

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/arabsafa/mach

adash/mahadash.htm 
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 בעולם הערבים והאסלאם:

 

  1967חלוקתה של העיר לאחר קום המדינה ואחדותה מאז שנת  –בפרק על ירושלים 

  מעמדן של הקהילות היהודיות בארצות ערב והאסלאם עם  –בפרק על יהדות ואסלאם

 עצמאות מדינת ישראל

  יחסן של התנועות אל מדינת ישראל ותושביה  –בפרק תנועות אסלאמיות פונדמנטליסטיות

 1948בשנת היהודיים מאז הקמתה 

  כינונו של חוזה שלום בין מדינת ישראל לבין המדינות הללו. –בפרק על מצרים ועל ירדן 

  תלמידי ההגברה כותבים עבודות חקר, שחלקן נוגעות בנושא ובהשלכות של  –עבודות חקר

 עצמאות ישראל על המרחב הערבי, האסלאמי והמזרח תיכוני.

 .באסלאםקישור לתכנית הלימודים 
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