
מדינת ישראל

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף שפות

הפיקוח על הוראת הערבית ועולם הערבים והאסלאם

ערבית לדוברי עברית – תשפ"ב

ערבית לדוברי עבריתלבתי ספר יסודיים -טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה

עלהואהדגשהיסודיים.הספרבבתיה-ובכיתותרשותתכניתהיאעבריתלדובריהערביתהוראת

הקריאהמיומנויותשלבסיסיתרכישהלצדהדבורההערביתהוראתהשפה:רכישתמיומנויות

והכתיבה ואוצר מילים.

חומרי הוראה ולמידהמה במיקוד הלמידה השנהתכנית הלימודים
כיתה ה

נושאי הלימוד:
ברכות, היכרות, משפחה, בית

הספר, ביתי, המספרים, הצבעים,
פריטי לבוש, ימי השבוע, פירות
וירקות, בעלי חיים, חדרי, איברי
גוף, מאכלים ומשקאות, השעון

הלימוד:נושאי
בית,משפחה,היכרותברכות,
המספרים,ביתי,הספר,

ימי,לבושפריטי,הצבעים
בעלי,וירקותפירות,השבוע

חיים

מצגות מלוות של יחידות ההוראה•
מילון עברי ערבי/ערבי עברי המכיל את אוצר•

המילים הנמצא בתכנית הלימודים בכיתות
היסוד.

חוברת משחקים אוניברסליים בערבית. חוברת•
המכילה תבניות  המשחק.

ספרי לימוד של כיתות ה' המאושרים ע"י האגף•
לספרי לימוד.

.יחידות הוראה•
שידורים באולפן•
,שיריםבאתר מפמ"ר,מצגותחזרה באמצעות:•

.אגרות ברכהשליחת

כיתה ו
נושאי הלימוד:

ברכות, משפחה, בית הספר, ביתי,
המספרים, הצבעים, פריטי לבוש,
מזג האוויר ועונות השנה, כיוונים

והתמצאות, בעלי מלאכה
ומקצועות, חדרי, איברי הגוף,

השעוןמאכלים ומשקאות,

נושאי הלימוד:
הספר,בית,משפחהברכות,

פריטי,הצבעיםהמספרים,ביתי,
השנה,ועונותהאווירמזג,לבוש

מלאכהבעליוהתמצאות,כיוונים
ומקצועות

מצגות מלוות של יחידות ההוראה•
מילון עברי ערבי/ערבי עברי המכיל את אוצר•

המילים הנמצא בתכנית הלימודים בכיתות
היסוד.

חוברת משחקים אוניברסליים בערבית. חוברת•
המכילה תבניות  המשחק.

שידורים באולפן•
ספרי לימוד של כיתות ו המאושרים ע"י האגף•

לספרי לימוד.
,שיריםבאתר מפמ"ר,מצגותחזרה באמצעות:•

.אגרות ברכהשליחת

:הערה

בתי ספר יסודייםבקישורים הבאים:חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא

ספרבתיהבאים:בקישוריםלמצואניתןמוביליםומוריםההדרכהצוותידיעלשפותחונוספותלימודיותפעילויות

יסודיים

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/meduberet/meduberet.htm
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LY9JFDOxNQs&t=2s&ab_channel=%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%91%D7%A8
https://docs.google.com/presentation/d/1hV3l4tvQBwoXfWwMmlPZwCjb6lyEcqQ5/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=lFEM6bXSQf8&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://drive.google.com/file/d/1EzKKsbubJDLKr7RgdcMceZgfFWFkYm-a/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ehNmY_Q-x_Q&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.youtube.com/watch?v=ehNmY_Q-x_Q&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://drive.google.com/file/d/1EV9h2hAPeX0TOGwuN1lLCpHAsTFkZ0xg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmw69Xqcw4DN4hiLYrUGAbIwpnCLNozS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmw69Xqcw4DN4hiLYrUGAbIwpnCLNozS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7r1B1nC6bZgaL41KJ_VfEiBcOFXLsW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/meduberet/meduberet.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/drive/folders/103Gnt9ohmkk8a6tGSb5cwoQlYFicYyUk
https://www.youtube.com/watch?v=LY9JFDOxNQs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Hl14MKdNDyk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kHOrxpjQ2Ew&ab_channel=%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%9C
https://drive.google.com/file/d/1hV3l4tvQBwoXfWwMmlPZwCjb6lyEcqQ5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lFEM6bXSQf8&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://drive.google.com/file/d/1EzKKsbubJDLKr7RgdcMceZgfFWFkYm-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzKKsbubJDLKr7RgdcMceZgfFWFkYm-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7r1B1nC6bZgaL41KJ_VfEiBcOFXLsW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuplXUOlr11DdML8tZtuSkZx9xyfhzoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnUtB5xhpPSQMUxSiIKO7bi8xyJ4kWZS/view?usp=sharing
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/drive/folders/103Gnt9ohmkk8a6tGSb5cwoQlYFicYyUk
https://www.youtube.com/watch?v=LY9JFDOxNQs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Hl14MKdNDyk
https://docs.google.com/document/d/1X3jkvOnZZ-rSwAnE5oeVMefGw99bcs5Nel-PxvR3V3Y/edit
https://drive.google.com/drive/folders/103Gnt9ohmkk8a6tGSb5cwoQlYFicYyUk
https://drive.google.com/drive/folders/103Gnt9ohmkk8a6tGSb5cwoQlYFicYyUk


- ערבית לדוברי עבריתלחטיבות בינייםטבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה

אוצרהאותיות,הכרתשלידעובסיסיהשפהמיומנויותרכישתעלמבוססתהערביתהשפההוראת

הרלוונטייםהטקסטיםבמגווןבחירהתינתןלמוריםותרבות.דבורשיחדקדוקיים,מבניםמילים,

לעולמם של התלמיד, ובאפשרויות התרגול המרובות.

חומרי הוראה ולמידהמה במיקוד הלמידה השנהתכנית הלימודים
כיתה ז

נושאי לימוד:
- אוצר מילים לפי מאגר(תכנית

הלימודים)
- הוראת האותיות, התנועות

וסימני הכתב
- דרכי היידוע

- כינויי רמז לקרוב
- פועל בעבר

- פועל לפני נושא
- כינויי שייכות

- הספרות הערביות
- תרבות

- שיח בין-אישי
- קטעים בנושאי תרבות מגוונים

נושאי לימוד:
- אוצר מילים לפי מאגר(תכנית הלימודים)

, התנועות וסימני הכתבהוראת האותיות-
דרכי היידוע-

- כינויי רמז לקרוב
- תא מרבוטהסימן הנקבה-

- פועל בעבר
- הספרות הערביות

- שיח בין-אישי

חומרי הוראה ולמידה
באולפןשידורים

(תכנית הלימודים)מאגר מילים

כיתה ח
נושאי לימוד:

- חזרה על האותיות
- כינויי שייכות

- אוצר מילים לפי מאגר (תכנית
הלימודים)

- אותיות השמש
- הפועל בעבר בבניין הראשון

- טקסטים
- פועל לפני נושא

- רשמב"א
- תרבות

- שיח בין-אישי
- קטעים מגוונים

נושאי לימוד:
- חזרה על האותיות

- כינויי שייכות
(תכנית הלימודים)אוצר מילים לפי מאגר-
אותיות השמש-

- הפועל בעבר בבניין הראשון
- פועל לפני נושא

- שיח בין-אישי
- קטעים מגוונים

חומרי הוראה ולמידה
באולפןשידורים

(תכנית הלימודים)מאגר מילים

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/Beinahim/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/arabic-jewish-7th-grade-8th-grade-1254/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/hiken_marbota_14421.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/file/d/1rIpxRGX4c7Lt902p_6B3NsD4NkJLSOz8/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/MaagarMilim.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dH9cCqEfuz8iZVBIqqZepd-wHZ4QN7sp/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/arabic-jewish-7th-grade-8th-grade-1254/
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/file/d/1rIpxRGX4c7Lt902p_6B3NsD4NkJLSOz8/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/MaagarMilim.pdf


חומרי הוראה ולמידהמה במיקוד הלמידה השנהתכנית הלימודים
כיתה ט

נושאי לימוד:
שלהלימודנושאיעלחזרה-

כיתות ז-ח
- אוצר מילים לפי מאגר (תכנית

הלימודים)
- אותיות השמש

- כינויי רמז לקרוב
- רשמב"א

- אוצר  מילים עיתונאי
- פועל לפני נושא

- הפועל בעתיד בבניין הראשון
- הפועל בציווי בבניין הראשון

- תנועות עזר
- טקסטים

- תרבות
- שיח בין-אישי

- כינוי זיקה
- יו"ד ההתייחסות

- ערך היתרון
- כינוי מושא

10-3יסודימספר-
(פועל ופעול)צורות בינוני-
3,2,1בניינים-

- טקסטים מגוונים
- שימוש במילון

נושאי לימוד:
- חזרה על נושאי הלימוד של כיתות ז-ח

- אוצר מילים לפי מאגר (תכנית הלימודים)
- אותיות השמש

- כינויי רמז לקרוב
רשמב"א-

- אוצר  מילים עיתונאי
- פועל לפני נושא

- הפועל בעתיד בבניין הראשון
- הפועל בציווי בבניין הראשון

תנועות עזר-
- טקסטים

בין-אישישיח-

חומרי הוראה ולמידה
באולפןשידורים

(תכנית הלימודים)מאגר מילים

:הערה

חטיבת בינייםבקישורים הבאים:חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא

הבאים:בקישוריםלמצואניתןמוביליםומוריםההדרכהצוותידיעלשפותחונוספותלימודיותפעילויות

חטיבת ביניים

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-13-8-2020/arabic-jewish-9th-grade-1351/
https://drive.google.com/file/d/1ZD76KuEro1zG8fE17g9OkZPM-DE1OdiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPFWTSjBu43-eCWHQaQChFWRBUr13jsY/view?usp=sharing
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/meduberet/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/Siach.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/file/d/1rIpxRGX4c7Lt902p_6B3NsD4NkJLSOz8/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/MaagarMilim.pdf
https://docs.google.com/document/d/1oS4giZCTnDo5NtVsPNln5RJFM40a1FY4sgz52oyTMbo/edit
https://drive.google.com/drive/folders/10oS_sjDSimeLZWVqC0BgVuD_J97CAdc_


לדובריערבית–העליונותלחטיבותהוראהוהמלצותלמידהמיקודטבלת

עברית

בתשפ"בהמיקודוהלחימה,הקורונהשנתעםהתמודדואשרולתלמידיםלמוריםלסייערצוןמתוך

רגישותמתוךוזאתתשפ"אהלימודיםשנתלקראת2020באוגוסטשפורסםלמיקודזההיהיה

והרחבתוהנרכשהידעביסוסבחט"עהערביתהשפההוראתדגשיעללשמורבבדובדלמצב

לעולמם של התלמידים.מבחינת מיומנויות :קריאה כתיבה האזנה ודיבור ורלוונטיות

חומרי הוראה ולמידהמה במיקוד הלמידה השנה
כיתה י

הוראת טקסטים אקטואליים וספרותיים,אוצר מילים-
- כללי התאמת הפועל

רשמב"א-
- יא (אל)נסבה
- הפועל השלם

- הערכה חלופית
- השיח הדבור

ערך היתרון-
כינויי זיקה-

- כינויי מושא
במילוןשימוש-

- תרבות - מושגים בסיסיים

חומרי הוראה ולמידה
מצגות מלוות למידה

באולפןשידורים
(תכנית הלימודים)מאגר מילים

התכנית  החדשהשליחידות הלימוד

כיתה י"א
מסוגות שונותטקסטים- אוצר מילים, הוראת

8בנייןתופעותכוללהשלםהפועל-
- גזרת פו"י

- הניקוד הסופי
صلة/صفة- משפטי זיקה:

רש"ןורש"ז-
- הערכה חלופית

- השיח הדבור
- ألمضارع المنصوب

لمضارع المجزومأ-
- גזרת הכפולים

גזרת עו"י-
- إِّن ואחיותיה

كان ואחיותיה-
הזוגי בשם ובתואר-

- ספרות ערבית מודרנית
הבעת הסביל באמצעות تّم + מצדרוהפועל הסביל-
ערך היתרון וההפלגה-

- תיאור מצב ומשפטי מצב

חומרי הוראה ולמידה
באולפןשידורים

תרגול תחביר מסכם
(תכנית הלימודים)מאגר מילים

התכנית  החדשהשליחידות הלימוד

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/ChativaElyona/Tirgul.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/ChativaElyona/HvnatAnikra.htm
https://drive.google.com/file/d/1ZD76KuEro1zG8fE17g9OkZPM-DE1OdiK/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/broadcast-23-3/jews-spoken-arabic-a-23-3-11/
https://drive.google.com/file/d/1APe_twMyKOWjHXP-6y_lna_1eSLo5bpb/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/milonketa.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/kamus.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/alburneta.pdf
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/file/d/1rIpxRGX4c7Lt902p_6B3NsD4NkJLSOz8/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/MaagarMilim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/meduberethatatashap.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/arvit_migzr_yehudi_veislam/TochnitAMedubertYuli2019.pdf
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/ChativaElyona/RaayonLiftichatShana.htm
https://docs.google.com/document/d/1aBq-8pWSr7dT0W3OKycSh_8tv54qoaAicq9SymeE2Kk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tO6rLX5xXx6QWYQRMgMpe_l7NiUQbC1-/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/arabic-hebrew-6-5-11/
https://drive.google.com/file/d/1Q01Ol4lB03_PtmddH0HX4dP-UOSuPJS7/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/broadcast-16-3/arabic-majzum-future-16-3/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/broadcast-16-3/arabic-verbs/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/icecream_zabit_4621.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/broadcast-5-4-2020/arabic-part1-5-4-11/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/arabic-verb-hebrew-7-5-16/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/arabic-verb-hebrew-7-5-16/
https://docs.google.com/document/d/1aPvU0zM9yPru_Ru7FAt1bpq1gbIx8odSx21ir0AViRo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://drive.google.com/file/d/1rIpxRGX4c7Lt902p_6B3NsD4NkJLSOz8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BfdsrngwhFeccYucKaXLr9kgneUUVdQE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/MaagarMilim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/meduberethatatashap.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/arvit_migzr_yehudi_veislam/TochnitAMedubertYuli2019.pdf


חומרי הוראה ולמידהמה במיקוד הלמידה השנה
כיתה י"ב

מסוגות שונותטקסטים- אוצר מילים, הוראת
- הפועל השלם

8בנייןתופעות-
בלבד1בניין–פו"יגזרת-

- הניקוד הסופי
صلة/صفة- משפטי זיקה:

- רש"ז
- רש"ן

المنصوبألمضارع-
- גזרת הכפולים

- גזרת עו"י
ואחיותיהإِّن-
ואחיותיהكان-

- הזוגי בשם ובתואר
(שתי יצירות על-פי בחירת המורה)ספרות ערבית מודרנית-
المجزومألمضارع-

- ערך היתרון וההפלגה
- תיאור מצב ומשפטי מצב

- עבר ועתיד בלבדגזרת לו"י-
- לא לשלילה מוחלטת

- מא ההתפעלות
נבון ז"ליצחקמפמ"ר –מאמר-

- הערכה חלופית
השיח הדבור-

- קוראן
קלאסיתספרות-
(ספרות מודרנית, מאמר מפמ"ר, נושא כללי)הבעה בכתב-

- תרבות ערב

חומרי הוראה ולמידה
מצגות מלוות למידה

שידורים באולפן
(תכנית הלימודים)מאגר מילים

התכנית  החדשהשליחידות הלימוד

:הערה

חטיבה עליונהבקישורים הבאים:חומרי למידה נוספים בהתאם לתכנית הלימודים ניתן למצוא

ומורים מובילים ניתן למצוא בקישורים הבאים:פעילויות לימודיות נוספות שפותחו על ידי צוות ההדרכה

חטיבה עליונה

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/ChativaElyonaHshlamaL-5/HavnatAnikrahVhanisma.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/HomreiHhsharaElyona/
https://docs.google.com/document/d/1JMZCupY_WJgG6k-zVbFEA64Z2K_felYuKk8yW0MkF4Y/edit?usp=sharing
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/ChativaElyonaHshlamaL-5/Sifrut.htm
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/anna_lavi_4621.pdf
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/ChativaElyonaHshlamaL-5/TirgulMafmar.htm
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/navon.pdf
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/TochnitLimudim/Aravim.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/ChomryLemida/lemidaMashmautit.htm
https://www.youtube.com/watch?v=45zsZ1aJUJg&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/milotkishur.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1cemG0LEbHcYefkMPiHy7fxxhCdc0HKCB
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%AA++%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/onlinestudy/shidurhm.htm
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/MaagarMilim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ArabSafa/meduberethatatashap.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/arvit_migzr_yehudi_veislam/TochnitAMedubertYuli2019.pdf
https://docs.google.com/document/d/14eUt58P9znsWfzxLsQV_RirHQjtSiNnlNAOr-5UcHno/edit
https://drive.google.com/drive/folders/130dkT80AsWzxcyKUBizHJVxqgqjPyjs6


עולם הערבים והאסלאם– תשפ"ב

הערביםעולם–העליונותלחטיבותהוראהוהמלצותלמידהמיקודטבלת

והאסלאם
בתשפ"בהמיקודוהלחימה,הקורונהשנתעםהתמודדואשרולתלמידיםלמוריםלסייערצוןמתוך

רגישותמתוךוזאתתשפ"אהלימודיםשנתלקראת2020באוגוסטשפורסםלמיקודזההיהיה

למצב ובד בבד לשמור על דגשי המקצוע.

חומרי הוראה ולמידהמה במיקוד הלמידה השנה
כיתה י

חמד וראשית האסלאםמ
תקופת הג'אהליה

מחמד נביא האסלאם
גיבוש האומה האסלאמית

התפתחות דת האסלאם
עיקרי האסלאם
פילוגים ושינויים
עידן האימפריות
ח'ליף, ראשידון

בית אומייה ובית עבאס – מושגים
ח'ליף מדגים – אחד

עולם–לתלמידיםמשימות
הערבים והאסלאם

הערביםעולם–מורים
והאסלאם

כיתה י"א
מד נביא האסלאםמח

גיבוש האומה האסלאמית
ההלכה המוסלמית

עיקרי האסלאם
אמונה ופולחן

מצוות יסוד וג'האד
השיעה – תולדות ומאפיינים

מוסד הח'ליפות – דמות מפתח אחת
סלטאן,מג'לה,פרמאן,מחתסב,הברמכים,אלחכמה,בית(אמצאר,מרכזייםמושגים

יניצ'רים)
מצרים – סאדאת ומובראכ

איראן -המהפכה האסלאמית ומשמעויותיה
תורכיה – אתאתורכ ומדיניות חוץ

חאפט'עלוים,,1966פברוארהפיכתהבעת',(מפלגתמהמושגיםחלק–ולבנוןסוריה
,1975האזרחיםמלחמתבלבנון,הפלסטיניםבסוריה,המסלמים""האחיםאלאסד,

לבנוןמלחמתאלחרירי,רפיק"אמל",תנועתאלצדר,מוסאבלבנון,הסוריתהמעורבות
השנייה)

השיעי,האיוםהנפט,(משברמהמושגיםחלק–וירדןהמפרץמדינותהסעודית,ערב
הערביות,האמירויותאיחודסעוד,אלעזיזבןעבדאללה,1980-1988עראקאיראןמלחמ

השני,עבדאללההמלךטלאל,בןחסיןוהמלךעבדאללהבןטלאלההאשמית,השושלת
בענייןירדןמדיניותבירדן,המסלמיםהאחים),1970(השחורספטמברבירדן,הפלסטינים

ירושלים)

עולם–לתלמידיםמשימות
הערבים והאסלאם

הערביםעולם–מורים
והאסלאם

https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_


חומרי הוראה ולמידהמה במיקוד הלמידה השנה
כיתה י"ב

יהדות ואסלאם
נצרות

מעמד ירושלים באסלאם
המיסטיקה המוסלמית

זרמים ותנועות לאומיות ואסלאמיות
מיעוטים

עולם–לתלמידיםמשימות
הערבים והאסלאם

הערביםעולם–מורים
והאסלאם

:הערה

הערביםעולםהבאים:בקישוריםלמצואניתןהלימודיםלתכניתבהתאםנוספיםלמידהחומרי

והאסלאם

בקישוריםלמצואניתןמוביליםומוריםההדרכהצוותידיעלשפותחונוספותלימודיותפעילויות

הבאים:

עולם הערבים והאסלאם

https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1z_DMmGIEagziYP4gKMk9ArIoQEFPI7fT?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/14bM5DzhTuzPRbtEhJCcZTbEaLL8BidQ_

