מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף שפות
הפיקוח על הוראת ערבית ואסלאם

מיקוד הוראה ,למידה ,היבחנות  -ערבית למגזר היהודי ועולם הערבים והאסלאם
ערבית למגזר היהודי
מיקוד הוראה ,למידה והיבחנות -קיץ תשפ"א
18282
סמל השאלון:
שים לב!
להן פירוט של נושאים הנדרשים בחלקים השונים של השאלון .אם נושא אינו נכלל באחד מחלקי
המיקוד ,הוא עשוי להופיע בחלקים אחרים בשאלון.
חומר שנותר -רשימת נושאי חומר שי ַָרד במיקוד
אוגוסט 2020
הלימוד על פי מיקוד
אוגוסט 2020

חומר שי ֵֵרד
במיקוד הנוסף
לקראת קיץ
תשפ"א

הבנת הנקרא :טקסט
( )unseenושאלות עליו
ידיעת הפועל:
הפועל השלם –הבניינים - 1
( 10פרט לבניין  )9בכל
הצורות

פ״ו בבניין ( 1فَعَ َل) בכל
הצורות

ללא שינוי

ضارع
עתיד מנצוב ( ْأل ُم َ
صوب) ועתיד
ْال َم ْن ُ
מקוצר/מג'זום
ضارع ْال َمجْ ُزوم)
( ْأل ُم َ

ציווי ,בינוני
(פועל ופעול)

עבר ,עתיד ,מצדר

פ"ו ,פ"י ( ْأل ِمثال)
בבניינים 10 – 2

ציווי ,בינוני
(פועל ופעול),
מצדר

עבר ,עתיד

ציווי ,בינוני
(פועל ופעול)

עבר ,עתיד ,מצדר

ציווי ,בינוני
(פועל ופעול),
מצדר

עבר ,עתיד

ضا َعف) בכל
ע״ע /כפולים ( ْأل ُم َ
הצורות
ע״ו ,ע״י (أألجْ َوف) בעבר
ובעתיד

ע״ו ,ע״י (أألجْ َوف) כל
הצורות פרט לעבר
ולעתיד
צורות הסביל
( ْأل َمجْ ُهول) בכל
הביניינים

תחביר

מה נשאר  -על
מה תהיה
הבחינה בקיץ
תשפ"א









תיאור מצב
( َحال)
ערך היתרון
וההפלגה (أ َ ْفعَل
ضيل)
الت َّ ْف ِ
הבעת סביל
בעזרת ت َ َّم
+מצדר
ריבוי שלם
נקבה
ששת השמות
(إسْمِ ,إبْنِ ,إ ْبنَة,
إ ْم َرأَة ,إثْنَان,
إثْنَت َان)
המספר המונה
صلِي),
(ألعَ َدد األ َ ْ
המספרים 10-
( 1בזכר
ובנקבה),
עשרות שלמות
 +השם הנמנה

ריבוי שלם זכר

ללא שינוי

َكانَ َوأَخ ََوات ُ َها
صبَ َح בלבד)
ْس ,أ ْ
( َكانَ  ,لَي َ

ص َب َح
ْس ,أ ْ
لَي َ

َكانَ

َّ
إن َوأَخ ََوات ُ َها
ٰ
َ
َ
(إِ َّن ,أ َّنِ ,أل َّن ,ل ِك َّن בלבד)

أ َ َّنِ ,أل َ َّنٰ ,لك َِّن

إِ َّن

صفَة)
صلَةِ ,
משפטי זיקה ( ِ

صلَة
ِ

صفَة
ِ

הזוגי בשם ובתואר

ללא שינוי

ניקוד סופי – ידיעה פסיבית
בלבד

ללא שינוי

אוצר מילים עיתונאי

ללא שינוי

מיקוד הוראה ,למידה והיבחנות סמל השאלון:

18381

שים לב!
להן פירוט של נושאים הנדרשים בחלקים השונים של השאלון .אם נושא אינו נכלל באחד מחלקי
המיקוד ,הוא עשוי להופיע בחלקים אחרים בשאלון.
חומר שי ַָרד במיקוד
אוגוסט 2020

רשימת נושאי
הלימוד על פי
מיקוד אוגוסט 2020

חומר שי ֵֵרד
במיקוד הנוסף
לקראת קיץ
תשפ"א

הבנת הנקרא:
טקסט ()unseen
ושאלות עליו

מה נשאר  -על
מה תהיה
הבחינה בקיץ
תשפ"א
ללא שינוי

ידיעת הפועל:
הפועל השלם בכל
הצורות

צורות הסביל ( ْأل َمجْ ُهول)
בכל הבניינים

בינוני (פועל
ופעול)

שאר הצורות

פ״ו בבניין ( 1فَعَ َل)
בכל הצורות

פ"ו ,פ"י ( ْألمِ ثال) פרט
לגזרת פ"ו בבניין 1

ציווי ,בינוני
(פועל ופעול),
מצדר

שאר הצורות

ע״ע /כפולים
ضا َعف) בכל
( ْأل ُم َ
הצורות

ציווי ,בינוני
(פעול) ,מצדר

בינוני (פועל)
ושאר הצורות

ע״ו ,ע״י (أألجْ َوف)
בכל הצורות

ציווי ,בינוני
(פועל ופעול)

שאר הצורות

ל״ו ,ל״י (ألناقِص) כל שאר
ל״ו ,ל״י (ألنا ِقص)
בעבר ובעתיד (ידיעה הצורות

פסיבית)

בעלי ההמזה ( ْأل َم ْه ُموز)
َجا َء וَ -رأَى בבניין ( 1فَعَ َل)
תחביר










تم +מצדר
חמשת השמות (أَأل َ ْس َماء
سة)
ْالخ َْم َ
תיאורי זמן ומקום ( َ
ظ ْرف
زَ َمان و َمكَان)
תיאור אופן (مفعول مطلق)
פסוקית זיקה הפוכה
( משפטי -ما/من...من)
תמייז ( تمييز)
שמות מחוסרי תנוין
عة مِ نَ
(أأل َ ْس َماء ْال َم ْمنُو َ
ص ْرف)
ال َّ
משפט תנאי ( ُج ْملَة ش َْرطِ ية)
בחיוב ובשלילה ( ْ
إن ,إذا,
َم ْن)




תיאור סיבה/תכלית
(أ َ ْل َم ْفعُول لَهُ /ألَجْ ِل ِه)
َك ْم  +השם ביחיד

ِأل َ َّنٰ ,ل ِك َّن

َّ
إن َوأَخ ََوات ُ َها (إِ َّن ,أ َ َّن,
ِأل َ َّنٰ ,ل ِك َّن בלבד)
(ידיעה פסיבית)

إِ َّن ,أ َ َّن

לידיעה פסיבית

ללא שינוי

תיאור מצב ( َحال)
ומשפט מצב ( ُج ْملَة
َحا ِلية)
(ידיעה פסיבית)
َكانَ َوأَخ ََوات ُ َها ( َكانَ ,
صبَ َح בלבד)
ْس ,أ ْ
لَي َ
(ידיעה פסיבית)

ْس
َكانَ  ,لَي َ

صبَ َح
أ ْ

ערך היתרון
וההפלגה (أ َ ْفعَل
ضيل)
الت َّ ْف ِ
(ידיעה פסיבית)

ללא שינוי

מא ההתפעלות ( َما
الت َّ َع ُّجب)
(ידיעה פסיבית)

ללא שינוי

הניקוד הסופי
(أإلع َْراب)
(ידיעה אקטיבית)

ללא שינוי

ריבוי שלם זכר
(ידיעה
אקטיבית)

ריבוי שלם זכר
(ידיעה אקטיבית)

ריבוי שלם זכר
(ידיעה פסיבית)

הזוגי בשם ובתואר
(ידיעה אקטיבית)

ללא שינוי

صلَة,
משפטי זיקה ( ِ
صفَة)
ِ
(ידיעה אקטיבית)

ללא שינוי

לא לשלילה
מוחלטת (ال النافِيَة
ِل ْل ِج ْنس)
(ידיעה אקטיבית)

ללא שינוי

אוצר מילים
עיתונאי

ללא שינוי

מאמר מפמ״ר אחד

ספרות מודרנית:
שתי יצירות

מאמר מפמ״ר אחד

ללא שינוי נותר
מאמר מפמ״ר
"יצחק נבון"
ללא שינוי

עולם הערבים והאסלאם
מיקוד הוראה ,למידה והיבחנות עולם הערבים והאסלאם -תשפ"א
סמל שאלון 019281
חומר שי ֵֵרד
במיקוד
הנוסף
לקראת קיץ
תשפ"א

רשימת נושאי הלימוד על
פי מיקוד אוגוסט 2020

חומר שי ַָרד במיקוד
אוגוסט 2020

מחמד וראשית האסלאם
 מחמד נביא האסלאם גיבוש האומההאסלאמית –
מההג'רה ועד מות
הנביא

מחמד וראשית האסלאם
 -תקופת הג'אהלייה

התפתחות דת האסלאם
 ההלכה המוסלמית(השריעה) ,עיקרי
האסלאם – אמונה
ופולחן :הקוראן
ופרשנותו ,החדית',
מצוות היסוד,
הג'האד
 פילוגים ושינויים:השיעה – תולדות
ומאפיינים

פילוגים
התפתחות דת האסלאם
ושינויים:
 פילוגים ושינויים:השיעה –
השיעה – מסורות
ומנהגים ,הלכה שיעית תולדות
ומאפיינים
 -הח'וארג'

עידן הח'ליפות  /עידן
עידן הח'ליפות  /עידן
האימפריות
האימפריות
 בפרק השאלות :מוסד  -בפרק השאלות :מוסדהח'ליפות – בית
הח'ליפות (ראשדון)
אומייה ובית עבאס
דמות מפתח אחת (ח'ליפה
 בפרק המושגים:אחד) ,על פי בחירת
ממלוכים; שושלת בית
המורה
עת'מאן; דיוואן;
 בפרק המושגים:שורא; אלבריד
אמצאר; בית
ואלאח'באר;
אלחכמה; הברמכים;
המעתזלה והמח'נה
מחתסב; פרמאן;
המג'לה; סלטאן;
יניצ'רים

מה נשאר  -על מה
תהיה הבחינה בקיץ
תשפ"א
ללא שינוי

המג'לה;
יניצ'רים

-

ההלכה
המוסלמית
(השריעה),
עיקרי האסלאם
– אמונה
ופולחן:
הקוראן
ופרשנותו,
החדית' ,מצוות
היסוד ,הג'האד

 בפרק השאלות:מוסד הח'ליפות
(ראשדון)
דמות מפתח אחת
(ח'ליפה אחד) ,על פי
בחירת המורה
בפרק המושגים:
אמצאר; בית
אלחכמה;
הברמכים; מחתסב;
פרמאן; סלטאן;

מצרים – דמוגרפיה
ופוליטיקה
 שלטונו של אנואראלסאדאת
 שלטונו של חסנימבראכ

מצרים – דמוגרפיה
ופוליטיקה
 מבוא ,הקמת המדינההעצמאית
 שלטונו של גמאל עבדאלנאצר

ללא שינוי

איראן – משלטון השאה
לשלטון האיתוללות
 המהפכה האסלאמיתומשמעויותיה –
סיבות ועקרונות עד
מותו של חומייני

איראן – משלטון השאה
לשלטון האיתוללות
 בעיות פנים והפצתהמהפכה האסלאמית

ללא שינוי

טורקיה – המדינה
החילונית הראשונה
במזרח התיכון
 מבוא :טורקיההמודרנית ותורתו של
מצטפא כמאל
"אתאטורק"
 מדיניות החוץ שלטורקיה

טורקיה – המדינה
החילונית הראשונה
במזרח התיכון
 מדיניות הפנים שלטורקיה

ללא שינוי

סוריה ולבנון
המושגים:
הפיכת פברואר ;1966
מפלגת הבעת'; עלווים;
חאפט' אלאסד; "האחים
המוסלמים" בסוריה
הפלסטינים בלבנון;
מלחמת האזרחים (;)1975
המעורבות הסורית; מוסא
אלצדר; תנועת "אמל";
רפיק אלחרירי; מלחמת
לבנון השנייה

סוריה ולבנון
המושגים:
בשאר אלאסד; מוסד
הנשיאות הסורי; סוריה
הגדולה
תנועת חזבאללה; הסכם
טאיף; מלחמת שלום
הגליל

המושגים:
הפלסטינים
בלבנון;
מלחמת
לבנון
השנייה

המושגים:
הפיכת פברואר
 ;1966מפלגת
הבעת'; עלווים;
חאפט' אלאסד;
"האחים
המוסלמים" בסוריה
מלחמת האזרחים
( ;)1975המעורבות
הסורית; מוסא
אלצדר; תנועת
"אמל"; רפיק
אלחרירי

ערב הסעודית ,מדינות
המפרץ וירדן
המושגים:
 השושלת ההאשמית;טלאל בן עבדאללה

ערב הסעודית ,מדינות
המפרץ וירדן
המושגים:
 האמיר עבדאללה אבןחוסיין; הסכם השלום

טלאל בן
עבדאללה
והמלך
חוסיין בן
טלאל;

המושגים:
 השושלתההאשמית;
המלך עבדאללה
השני;

-

והמלך חוסיין בן
טלאל; המלך
עבדאללה השני;
הפלסטינים בירדן;
"ספטמבר השחור"
(" ;)1970האחים
המוסלמים" בירדן;
מדיניות ירדן בנוגע
לירושלים
משבר הנפט (;)1974
האיום השיעי;
מלחמת איראן-
עיראק (;)1988-1980
עבדאללה בן אלעזיז
אאל סעוד (מלך
סעודיה לשעבר);
איחוד האמירויות
הערביות

-

עם ישראל; הבדווים
בירדן
בעיית העובדים
הזרים; והאבים;
מלחמת המפרץ

מלחמת
איראן-
עיראק
(1988-
;)1980

הפלסטינים
בירדן;
"ספטמבר
השחור"
(;)1970
"האחים
המוסלמים"
בירדן; מדיניות
ירדן בנוגע
לירושלים
משבר הנפט (;)1974
האיום השיעי;
עבדאללה בן אלעזיז
אאל סעוד (מלך
סעודיה לשעבר);
איחוד האמירויות
הערביות

