
 מגמת ערבית בתיכון "קציר" רחובות
סטוריה, בספרות, יהשפה הערבית נלמדת כמקצוע רב תחומי תוך שילוב פרקים בה

מנוף להכרת החברה הערבית ולרכישת מושגי ומהווה  , באמנות ועוד...ןבגאוגרפיה בלשו

 יסוד בתרבות האסלאם ובתולדותיו.

 

שנות הלימוד בתיכון על פני שלוש  שיםמתפר ,הערבית בבית ספרנו ם במגמתלימודיה

 באופן מדורג. ב"א ו י"י , י'            בכיתות 

 הערבית הספרותית והערבית המדוברת.בלימודי השפה הערבית משולבים לימודי 

 

 תחומי הלימוד: 

 .*  קריאת טקסטים ספרותיים מז'אנרים שונים )ספרות בת זמננו, ספרות קלאסית ושירה(

 .מהעיתונות תוך שילוב ענייני אקטואליה מהמזרח התיכון *  קריאת טקסטים

  .לימוד הפועל והתחביר כאמצעי להבנת הטקסט ולידיעת השפה :*  דקדוק

 .*  פיתוח מיומנות האזנה והבעה בע"פ ובכתב

רתית  כדי לאפשר תקשורת ושיח עם דוברי השפה והתקש-לימוד הערבית המדוברת*  

  .הערבית

 

 הלימוד מדורג במהלך שלוש שנות הלימוד בתיכון 

 .70%י"ל  5התלמידים ייבחנו בתום כיתה יב' בשאלון בגרות בהיקף של 

במהלך כיתה יא יכינו התלמידים עבודה יצירתית שתשקף את ידיעותיהם בשפה הערבית 

 .30%במסגרת הערכה חלופית 

 

 מדינת ישראל:לימוד השפה הערבית מקנה יתרונות רבים ללומד כאזרח ב

 

 *תלמיד 

 .ניתן לשלב לימודים במגמת ערבית עם מקצוע ריאלי או הומני 

  .ממוצע בגרות גבוה 

 השפה היא כלי תקשורת יעיל בחיי היום יום. 

 .חשיבות רבה קיימת ללימוד השפה הערבית באזורנו בכל הזמנים 

 .בתחוויתי ומשלב הוראה מתוקש ,מאתגר מוד במגמת הערבית מעניין,הלי 

 

  *חייל

  .פתיחת דלתות בצבא לתפקידים עם נגיעה בחומרים מסווגים 

 .סיירות נבחרות ועוד...  ( )חיל המודיעין, 

  :עם השחרור מצה"ל יתרון במציאת עבודהשירות ביחידות ערביסטיות מהווה  

במוסד  ובתפקידים אזרחיים  הדורשים ידיעת  בשב"כ,  במשרד הביטחון,  החוץ, במשרד  

 השפה הערבית.

                                                                                                                    

 *סטודנט 

 ליודעי ערבית יתרון בלימודיהם האקדמאים באוניברסיטה בקשת רחבה של מקצועות.

 

 



 

  *האזרח הישראלי

נו מדינות דוברות ערבית ואנו חיים בשכנות עם ערביי סביב ,אנו חיים במזרח התיכון

 ישראל. כישראלים עלינו לדעת ערבית כדי להבין את המתרחש סביבנו.

 בעידן השלום נפתחים אפיקי חוץ, כלכלה ומסחר ויחסים בינלאומיים. 

 נכס לחיים.היא ערבית 

 

פו בסיורים  בשל  חשיבות ידיעת  השפה הערבית במדינתנו תלמידי מגמת ערבית ישתת

 בכיתה יא' מטעם חיל המודיעין."מודיעין באופק" לימודיים ובסמינר 

בסמינרים יתוודעו התלמידים לתפקידים מעניינים בחיל המודיעין הכרוכים בידיעת השפה 

 הערבית.

 

 והמלצת המורה המלמד. בכיתה ט' ומעלה בערבית 85שנתי ציון  תנאי הקבלה:

 

 
 מאחלת לכם בחירה מושכלת,

 ליאת אלדבח 
 רכזת המגמה 

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


