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שאלון  –מסמך הלימה ליחידה ראשונה בספרות )ספרות א'( 

לתלמידים אשר מתחילים את לימודיהם בכיתה י'  202020
 בשנה"ל תשע"ה

 

 לימודים בספרות ערבית וכללית התכנית  .א
לתלמידים   הערבייםהספר -ב( בבתי"י –לחטיבה עליונה ) י' 

 בכתה י' בשנת הלימודים תשע"ה המתחילים את לימודיהם
 

 :לתכנית הלימודים החדשה לרציונ  :دواعـي تـغـيـيـر الـمـنـهـج

 من أهّم العوامل واالعتبارات التي استدعت تجديَد المنهج وتعديله: 

ات اجلذريرة املتسارعة يف جماالت احلياة املختلفة يف العقود األخّية. ففي هذه الفرتة، حقرقت وسائل االترصال   - االستجابة للتغّير
ثورة كربى، فأصبح العاَلم أشبه بِقرية صغّية، وحدثت قفزة هائلة يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتيرة، حّتر بات من الصعب 

ت تبًعا لذلك أمناُط احلياة والقيُم واملواقُف، وانعكس ذلك مجيعه يف متابعة ما يُعرف بـِ " انفجار املعرفة". عالوة على هذا، تغّير
 األعمال األدبيرة اليت صدرت يف هذه احِلقبة.

ات املتسارعة، وبعد مرور ما يربو على العمقدين منذ صدور املنهج القدمي، ظهر أدباء جدد، وصدرت أعمال أ - دبيرة نتيجة للتغّير
اته وإجنازاته، ممرا استدعى تغيّيم املنهج، وإدراجم األعالم اجلدد واآلثار األدبيرة اجلديدة في  ه.جديدة تستلهم الواقع اجلديد مبتغّير

مراعاة التطورر والتغيّيات اليت طرأت على النظريرات الرتبويرة والنفسيرة، وعلى طرائق البحث والتعامل مع النصوص األدبيرة.    -
العقود األخّية، ارتفعت األصوات الداعية إىل جعل الطالِب املتعلرِم احملورم األساسيَّ يف عمليرة التدريس، والتأكيد على  ففي

حتفيز املتعلرمني على التفكّي املنطقير واالستنتاج، ال حشو عقوهلم باملعلومات واملعارف الكثّية )ويف هذا قال أحدهم: 
من الرؤوس اململوءة جدًّا"(. كذلك حيقرق املنهج طموحات الباحثني الذين نادمْوا باالبتعاد عن  "الرؤوس املصنوعة جيرًدا أفضل

 األحكام املْطلمقة يف تدريس األدب واآلثار األدبيرة، ألنر األدب اجليرد يوحي مبعاٍن خمتلفة للقرراء املختلفني. ويؤكرد املنهج كذلك
 قتصار على الوظيفة التواصليرة الضيرقة اليت تتجاهل "أدبيرة" النتاج األديبر.وظيفةم العمل األديبر اجلماليرة، وعدمم اال

اهات احلديثة اليت تؤمن بدور األدب يف تعزيز اهلُويرة واالنتماء، ويف ترسيخ قيم الدميقراطيرة والتعدرديرة   - االستجابة لالّتر
 يف هذا املنهج اجلديد. والتعايش، وذاك ما متثَّل يف األدب التقدرمير العريبر والفلسطينر 

توسيع دراسة األدب يف املرحلة الثانويرة، وعدم االقتصار على وحدتني أو ثالث فقط، وخباصرة بعد إدراج األدب العاملير ضمن  -
 منهج األدب اجلديد. 

 
 יח' 3)בפועל, מופעלות כעת  יחידות לימוד בספרות 5 תתכנית הלימודים כולל

 צירות מגוונות מהספרות הערבית והעולמית.ומקיפה ילימוד: א', ב' וג'( 
 .وهو ما ال جنده يف املنهج القدمي-يشمل هذا املنهج مخس وحدات تتضمرن خمتارات من األدب العريبر واألدب العاملير 
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 בתכנית שני מסלולים: قسم إلى قسمين أساسّيين:وي 

 
 : כולל יחידת חובה אחת -מסלול ראשון :القسم األّول

. وجاء الرتكيز يف هذا القسم على األدب حاليًّا، الوحدة األوىل فقط هي الوحدة اإللزاميَّة() إلزاميرتني جلميع الطلمبة ويشمل وحدتني
 وًدا.العريبر للتعررف على مسّيته عرْب أعالمه وألوانه وتيراراته، وللوصول إىل خلفيرة ثقافيرة مشرتكة، بينما كان حظر األدب العاملير حمد

יחידות לימוד:  0) בפועל. מופעלות  יחידות לימוד 4כולל  –מסלול שני  :الثاني القسم

 :ב' +ג'(
. يف هذا القسم، اترسعت دائرة متثيل األجناس األدبيرة واملوضوعات، وازداد متثيل األدب العاملير، وأتيح فيه 5-4-3ويشمل الوحدات  

 وخباصرة يف الوحدة الثالثة الداخليرة.للطلمبة التعمرُق وكتابُة األحباث والدراسات، 
 
 

 
 

 
 
 

 

 עקרונות ותובנות כלליות األسـس والـمـبـادئ الـعـاّمـة

 
األدبيرة تأثّي بالغ يف نفوس القرراء، فهي تفتح أمامهم عواَل رحبة للتعررف على احلياة، وتُعمِّق فهمهم ألنفسهم  لألعمال -

ولآلخرين، وتُعزِّز لديهم العديد من املواقف والقيم، وتبعث فيهم اإلحساس باملتعة، وُتطوِّر قدراِت الفهِم والتحليِل، والتذورقم 
 والنقدم.

أن يتعامل مع النصوص األدبيرة مستخِدًما مقارمبات خمتلفة؛ فقد يتناول النصَّ األديبَّ من منظور التحليل النفسير، يستطيع املتعلرم  -
وقد حيلرله من منظور اجتماعير، أو فلسفير أو دينر، إىل غّي ذلك من املنظورات. بـمْيدم أنر النصر األديبر يظلر متميـرزًا مبقورماته 

املتلقري اليوم حيتلر مكانة  نر وعلى القارئ أالر يغفل هذه األبعاد الفنرـيرة يف حتليله ونقده، مع األخذ بعني االعتبار أالفنرـيرة واجلماليرة، 
 أساسيرة يف نظريرة التحليل األديبر.

انيرة وطروح فكريرة حيرص املنهج على اختيار أعمال أدبيرة تستويف املعايّي الفنرـيرة واجلماليرة، باإلضافة إىل ما حتمله من قيم إنس -
تاح على تقدرميرة. كذلك حرصم املنهُج على أن تعزِّز األعماُل األدبيرُة اهلُويرةم الوطنيرة القوميرة إىل جانب ترسيخ قيم التعدرديرة واالنف

 الثقافات العامليرة املختلفة.

حذفًا  –يجدر بالتنبيه أنّه بين الفترة واألخرى ستجري بعض التغييرات على المنهج 
 وإضافًة وتبدياًل.
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 املرحلة الثانويرة. فليس كلر ما يكتبه الكبار يف اختيار النصوص، راعمى املنهُج مستوى النمور العقلير والعاطفير للمتعلرمني يف -
البالغون، مبا فيه من تعقيد وتركيب يف املضمون واألسلوب، يالئم هذه الشرحية العْمريرة اليت مترر يف مرحلة حرجة هلا تأثّيها يف 

 بلورة شخصيراهتم ومواقفهم.

اهني متكاملني: من جهة، حيرص على خلق  - خلفيرة ثقافيرة روحيرة وقاسم مشرتك بني اخلررجيني بتوفّي  يسعى املنهج إىل حتقيق اّتر
مادرة أساسيرة من األلوان واألعمال األدبيرة املطلوبة للدراسة للجميع. من جهة أخرى، يراعي قدراِت املتعلرمني وحاجاهِتم الفرديرةم 

 ات الفرديرة املختلفة.املختلفة. على هذا النحو، تشكِّل املرونُة يف االختيار استجابًة للميول والقدر 

عرب العصور األدبيرة املختلفة، بدًءا من العصر اجلاهلير حّتر العصر  -شعره ونثره-يتوخرى املنهج اجلديد متثيل األدب العريبر   -
ستحقر احلديث، دون إغفال للمعايّي الفنرـيرة األدبيرة، مع األخذ باالعتبار قدراِت املتعلرمني ونضجمهم، ومنظومةم القيم اليت ت

 االهتمام والرعاية.

 
 كذلك راعينا المبادئ السابقة نفسها في المختارات من األدب العالمّي.

 

 
اهات اجلديدة يف الرتبية والتعليم الرامية إىل املسامهة يف تشكيل املتعلرم ذي التوجيه الذاتر   -  حيرص املنهج اجلديد على تأكيد االّتر

 وهذا ما ينعكس يف طرائق التدريس وطرائق التقييم املقرتمحة يف املنهج.-املستقلر املسؤول واملبادر 

لتفكّي العالية )الدمج؛ االستنتاج؛ التصنيف؛ املقارمنة؛ النقد؛ طرح األسئلة...( يف طرائق يسعى املنهج اجلديد إىل دمج مهارات ا -
 التدريس.

 
 

  מטרות כלליות األهــداف الـعـاّمـة

على  -يف الوقت نفسه-يرمي تدريس األدب إىل إكساب املتعلرمني املتعةم يف قراءة النصوص األدبيرة وحتبيبمها إليهم، باإلضافة إىل تعويدهم 
 اكتسبوها.القراءة الناقدة املتمثرلة يف تفكيك النصوص وحتليلها وإجراء حوار معها، مستخدمني األدواِت واملفاهيمم التحليليرةم الوظيفيرة اليت 
وال سيرما إذا ممهمرة حتبيب األدب إىل املتعلرمني، وإكساهبم أدوات النقد والتحليل، وتعويدهم على املطالعة األدبيرة، ليست ممهمرة سهلة، 
وبذل اجلهد أخذنا بعني االعتبار منافسة وسائل االترصال والرتفيه األخرى لالستئثار بأوقات الفراغ. فالقراءة املتأمرلة الناقدة تتطلرب الرتكيز 

علومات )اإلنرتنت(، لتحقيق األهداف املرجورة منها، أمرا الوسائط األخرى، املتمثرلة يف الشاشة الصغّية والسينما واحلاسوب وشبكات امل
 فتقدرم براجمها وموادَّها للمتلقرني بأقلر ما ميكن من عناء.

 
ي توجيه ذاتر تعكس أهداف تدريس األدب يف جمملها األمهـريرةم البالغةم اليت يوليها املنهج لتنمية مملمكات الطلمبة، ليمُكونوا قرراًء مستقلرني ذو 

بيرة اليت يقرأوهنا، وإجراء حوار فعرال مع تلك األعمال لتفسّيها وحتليلها بدافع االهتمام الذاتر وقدرة على طرح األسئلة حول األعمال األد
اسيرة األدبيرة واالستقالليرة لديهم، باعتبارهم قرراًء يـمُعون دقائقم واالستمتاع. إنر إكساب املتعلرمني أدوات التفسّي هو أمر ضرورير لتنمية احلسر 
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ة استيعابه. مع ذلك، ال ميكن اعتبار إكساب مثل هذه األدوات هدفًا حبدر ذاته، بل هو وسيلة لتوسيع آفاق ردود التعبّي األديبر وكيفير 
 الفعل املتاحة للمتعلرمني ّتاه العمل األديبر.

ريفر )اإلدراكير( كان من املتعارف عليه أن تصنَّف أهداف تعليم األدب، وغّيه من املواضيع، حبسب اجملاالت املختلفة، مثل اجملال املع
هذا املنهج، واجملال العاطفير واجملال القيمير الرتبوير، ويمفصل بني تلك األهداف فصاًل تامًّا أو شبه تامر. أمرا يف قائمة األهداف الواردة يف 

مليرة مفتعلة إىل حدٍّ بعيد. فلم نطبرق هذا التصنيف، وذلك أنرنا نرى أنر الفصل بني هذه اجملاالت عند قراءة عمل أديبر أو حتليله سيكون ع
 أضف إىل ذلك أنر األعمال األدبيرة املختلفة تستدعي 

 

اجلانب بطبيعتها إيالء أمور متباينة أمهـريرًة كربى، سواء أكان هذا عند قراءهتا أم عند دراستها. ومع ذلك، من األهداف ما يركَّز فيها على 
 اجلانب املعريفر أو الِقيممير، وغّي ذلك.العاطفير أكثر من ِسواه، ومنها ما مييل إىل 

 

 :מטרות עיקריות בהוראת ספרות أبـرز أهـداف تـدريـس األدب:

إبداعات من شأهنا أن تثّي  تطوير االهتمام بقراءة األدب الفنرر باعتباره ّتربة شعوريرة مثرية وممتعة، ّتعل املتعلرمني الشبران يتلقَّْون  -
 فيهم أفكارًا ومشاركة شعوريرة.

ة، مع مراعاة النطق السليم والدقيق. ةقراءة جهورير  -وخباصرة الشعر-لعمل األديبر ا تطوير القدرة على قراءة  -  طلقة معربر

تطوير القدرة على الفهم والتفسّي والتحليل والنقد لدى املتعلرمني باعتبارهم قرراًء مستقلرني يقرأون نصوًصا أدبيرة من أجناس   -
 خمتلفة.

ا، تطوير احلسراسيرة والتبصُّر باملبىن املركرب للحاالت اإلنسانيرة ودالالهتا املتعدردة كما تتجسرد يف األعمال األدبيرة اليت من شأهن -
 بسبب طبيعة تكوينها، أن تضيء ظواهر معيرنة يف الواقع وأن تشجرع االنفتاح الفكرير.

ْيشخصيرة )بني األشخاص(، وموضوعات قوميرة تطوير القدرة على فهم املواقف املتجسردة يف األعمال األدبيرة يف موضوعات بـم   -
وير أدوات التفكّي إلصدار األحكام الِقيمميرة على مثل هذه وإنسانيرة عامرة، يف سياقها التارخيير والثقايفر، ويف مقابل ذلك تط

 املواقف.

توسيع آفاق املتعلرمني من خالل التعررف على كبار املبدعني وروائع إنتاجهم، وعلى احملطرات الرئيسيرة يف تطورر األدب العريبر  -
 واألدب العاملير، وعلى األجناس األدبيرة األساسيرة.

رتاث الثقايفر، وللُهويرة العربيرة الفلسطينيرة كما تتمثرل يف األدب العريبر على خمتلف أوجهه ومستوياته اللغويرة تعميق االنتماء إىل ال  -
 عرب شّتر العصور.

 تطوير احلسراسيرة اجلماليرة، وفهم أساليب التعبّي اخلاصرة ووظائفها يف العمل األديبر، باعتباره نصًّا مركرًبا متعدرد الدالالت )من -
 يب التعبّي: اللغة التصويريرة؛ امليزات املبنويرة؛ الوسائل البالغيرة؛ إخل...(.أسال

تطوير منهجير لطرائق االستجابة املختلفة )الكتابيرة والشفويرة( إثْر تلقري األعمال األدبيرة وحتليلها )حنو: التعبّي االنطباعير   -
 الذاتر؛ التعبّي التفسّيير النظرير(.

 فوق لمِبنة، ويتعررض على حنٍو دائم للتشكُّل. ةً مدار العصور لمِبن ىيتبلور عل اعتبار األدب جماالً  -

 فهم متيُّز األدب بني سائر الفنون، باعتباره فنر النصر املكتوب، ورؤية العالقات املتبادلة بينه وبينها. -
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 ביקורתייםמושגים ספרותיים ופרשניים  الـمـفـاهيـم والمـصطـلحـات األدبـيّـة الـنـقـديـّة

مهـــارات الفهـــم والتفســـّي والتحليـــل والنقـــد يف تنشـــئة القـــارئ املســـتقلر املـــاهر املتـــذورق  ذكرنـــا يف جمـــال أهـــداف تـــدريس األدب أمهرــــيرةم تنميـــة
ديـرة اجملـرردة واملستمتع بالعمل األديبر. بـمْيدم أنر دراسة العمل األديبر وحتليلـه ال يعنيـان اإلفـراط أو التوسرـع يف عـرض املفـاهيم واملصـطلحات النق

همر هو تلقني املصطلحات النقديرة بقدر ما ينبغي أن يكون اهلدف هو إكساب التلميذ أداة حتليليرة، مبعزل عن النصر األديبر ذاته، "فليس امل
 (.211-211ص –يستطيع إعادة تطبيقها مبفرده على أصناف أخرى من النصوص" )حممرد محرود 

 

ـــد التواصـــل مـــع العمـــل األديبر، وإقامـــة عالقـــة حواريرـــة بـــني الـــنصر  ـــق املتعـــة الشـــعوريرة علـــى تـــدريس األدب أن يؤكر األديبر والقـــارئ املـــتعلرم حُتقِّ
 والتفاعل مع النصر املقروء، وتأت املصطلحات األدبيرة النقديرة لتسهم يف تلك املتعة وذلك الفهم، ومفًقا للسياق وأثناء التحليل.

جناس األدبيرة يف املراحل املبكررة من دراسته )يف من املفروض أن يبدأ املتعلرم يف اكتساب املفاهيم واملصطلحات األدبيرة املالئمة حسب األ 
العمـل األديبر وحتليلـه، املرحلتني االبتدائيرة واإلعداديرة(، مثر يتدررج هذا االكتساب ويتوسرع كمًّا وكيًفا يف املرحلة الثانويرة، مقرونًـا دائًمـا بقـراءة 

 فال يشكرل هدفًا يف حدر ذاته.

 

واملصطلحات من خالل التعامل املباشـر مـع األعمـال األدبيرـة املختلفـة، ومـن خـالل االسـتجابة لتلـك األعمـال يتعررف املتعلرم على املفاهيم 
احللزونيرـة يف وحُماورهتا، وإبـداء ردود الفعـل املعلرلـة حوهلـا، مـع االبتعـاد عـن إقحـام املفـاهيم بصـورة متكلرفـة وجافـرة. لـذا، يفضَّـل اتربـاع الطريقـة 

واملصطلحات وفهمها، إذ تُعرض يف البدايـة بصـورة مبسرـطة، مثر تترسـع الـدائرة للتعـررف بصـورة أعمـق وألـل علـى تلـك  التعررف على املفاهيم
 املفاهيم واملصطلحات.

 
 

 ميكن توزيع املفاهيم واملصطلحات األدبيرة حسب األجناس األدبيرة الرئيسيرة التالية: و
 בתחום הסיפור והסיפורת في مجال الفّن القَصصيّ 

 أن يتعررف املتعلرم على املفاهيم التالية:  
 .رواية؛ قصرة طويلة /رواية قصّية؛ قصرة قصّية /أقصوصة؛ قصرة قصّية جدًّا /أقصوصة قصّية  

 التشكيل الزماينر. -
 التشكيل املكاينر. -

 الشخصيرات: أنواعها ووسائل بنائها. -
 )بأنواعها(. ةالكشف والتنوير؛ نقطة التحورل؛ التهافت؛ النهاي)الذروة(؛ حلظة  ةاألحداث: االستهالل؛ التصاعد؛ الصراع؛ القمر  -

 احلبكة والوسائل الفنرـيرة يف تشكيلها. -

 الراوي وزاوية اإلشراف. -

 موضوع العمل األديبر وأفكاره.  -
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)اإلشارة؛ الرمـز؛ املبـىن  ؛ األضداد؛ نظام الرتميزةوسائل فنـريرة متنورعة، حنو: اللغة ومستوياهتا؛ احلوار؛ املونولوج؛ الفجوات؛ املفارمق  -
؛ اإلغراب...   الرمزير املتكامل(؛ التناصر

 
 
 
 

 מההדרבתחום  في الفّن المسرحيّ 

 أن يتعررف املتعلرمون على املفاهيم البارزة التالية:
؛ املسر  حالعبث؛ املسر  ةاملأساة؛ امللهاة؛ مسرحير  الشعرير؛ عنصر الصراع؛ عناصر املبىن؛ لغة املسرحيرة )وخباصرـة احلـوار(؛ املناجـاة؛  حامللحمير

 احلبكة؛ الشخصيرات؛ الزمان؛ املكان...
 

 בתחום השירה في الشعر

. رأن يتعررف املتعلرمون على أنواع الشعر: الشعر الغنائير الوجداينر؛ الشع ؛ الشعر املسرحير  امللحمير القمصمصير
 مهارة قراءة الشعر وإلقائه إلقاًء معبـررًا.الرتكيز على 

عاِدلزالوسائل الفنرـيرة املستخدممة يف الشعر، حنو: التصوير؛ التشخيص؛ اجملا 
ُ
. ؛ التشبيه؛ الكناية؛ امل  املوضوعير

 مبىن القصيدة: وحدة املبىن؛ وحدة املعىن؛ وحدة املوضوع؛ الوحدة العضويرة...
 اإليقاع واملوسيقا: علم العمروض؛ القافية؛ الروير؛ التقفيات الداخليرة؛ التكرار؛ اجلناس؛ التجانس الصوتر؛ التضمني /اجلريان...

 اإلحياء؛ االنزياح؛ املبالغة؛ توظيف األسطورة والرتاث...
؛ األنا الشاعرة؛ القناع...  التناصر

 ת הנראטיבבאומנוفي الفنون السرديّة:

( Meaningاملعـــــــىن  (؛املثـــــــال )اليوتوبيـــــــا ؛التشـــــــويه )اجلروتيســـــــكا( ؛م )الســـــــاركازم(الـــــــتهكر  ؛الســـــــاتّيا(الســـــــخرية ) الداللـــــــة  ؛)يف الـــــــنصر
Significance )يف القارئ(... 

 

 أبرز المفاهيم والمصطلحات في النثر والسرد القديمين والقرآن:  

 ובקוראן בנראטיב הקלאסימושגים בסיסיים בפרוזה, 
 ؛ إيراد الرباهني واحلجج.راألمثلة؛ الرتابط؛ التربي باملسجوع؛ اإلجياز؛ اإلطناب؛ التفصيل؛ ضر  راملرسل؛ النثالنثر 

 ؛ الفصاحة...ةالسورة؛ اآلية؛ الفاصلة؛ اإلعجاز؛ البالغ
 

 אסכולות בספרות ובפרשנות المذاهب األدبّية والمقاربات النقديّة:
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ـــلْ تُـ  ثمالثتهـــاو -ة البنيويرـــو النقـــد اجلديـــد و ة ة الروســـير الشـــكلير )وكـــذلك:  الكالســـيكيرة؛ الرومانســـيرة؛ الواقعيرـــة ؛ الرمزيرـــة؛ الوجوديرـــة؛ (ةق بالواقعيرـــحم
 (.من فكر ما بعد احلداثة وهي جزء حمورير )ة التفكيكير  احلداثة؛ ما بعد احلداثة؛ السرياليرة؛ نظريرة التلقري؛

 

 קריאה אישית עצמאית المطالعة الذاتّية

 تشّي األحباث إىل أمهـريرة القراءة وانعكاساهتا اإلجيابيرة على القرراء:
واستثمار أوقات الفراغ املتزايدة.   ملتعة والرتفيهتحقيق امن أهمر الوسائل للتعلرم واكتساب املعرفة، وهي وسيلة أساسيرة ل (أي القراءة) فهي

هم يف إشباع العديد من احلاجات النفسيرة لدى القرراء، وتؤثرر يف صحرتهم النفسيرة؛ إذ تكون أحيانًا وسيلًة للتطهُّر والتخلرص اكذلك تس
 من املشاعر احملِبطة. لكلر ذلك، تسعى الرتبية احلديثة إىل غرس عادة القراءة وترسيخها لدى املتعلرمني.

حل التعليم: من االبتدائيرة مرورًا باإلعدادية فالثانويرة، بل متتدر قبل كلر هذه إىل مرحلة ما قبل ّتري عمليرة تذويت املطالعة يف مجيع مرا
 املدرسة؛ إذ يسهم البيت واألهل ورياض األطفال يف غرس بذور الوعي القرائير وحتبيب القراءة إليهم.

تلك الكتب جمموعات قصصيرة أو روايات أو مسرحيرات أو ِسيـمرًا ذاتيرة  يف القراءة الذاتيرة، يقوم املتعلرم بقراءة كتب كاملة متنورعة. قد تكون
 أو ِسيـمرًا غمّْييرة، وقد يكون املقروء دواوين شعريرة مالئمة.

بآراء  ثررونخيتار املتعلرمون كتب القراءة الذاتيرة حبسب ميوهلم وأذواقهم، بالتشاور والتعاون مع املعلرمني وأمناء املكتبات املختصرني، وقد يتأ
 زمالئهم، أو بتوصية من وسائل االترصال املقروءة واملسموعة واملرئيرة حول الكتب املفضرلة.

ة الداعمة، يشجرع املعلرمون طملمبتمهم على املطالعة الذاتيرة، بإعطائهم القدوة الشخصيرة يف املطالعة واإلقبال عليها، وبتوفّي البيئة القرائير 
ليرات مراِفقة لعمليرة املطالعة، حنو: التعبّي عن أسباب اختيارهم كتب املطالعة؛ توثيق املقروء يف سجالرت أو ويوجرهوهنم إىل القيام بفعرا

ملفرات شخصيرة؛ تسجيل االنطباعات وردود الفعل حول املقروء يف دفاتر اليوميرات؛ إجراء نقاش حول الكتب املقروءة وجوانبها املختلفة؛ 
ص املقروءة )أو أجزاء منها(؛ عْقد حمكمة أدبيرة حول كتاب؛ إصدار صحيفة مدرسيرة تتطررق إىل الكتب اليت متثيل أو كتابة مسرحيرة للقص

قرأها الطلمبة وردود فعلهم حوهلا؛ كتابة توصيات بقراءة كتب )مع التعليل(؛ رسم لوحات مستوحاة من الكتب املقروءة... إىل غّي ذلك من 
 الفعراليرات.

طالعة من الكتب الواردة يف املنهج، تلك اليت َل ُتدررس ضمن املوادر اإللزاميرة املطلوبة، وقد تكون من خارج املنهج إذا  خيتار الطلمبة كتب امل
 كانت تتماشى مع أذواقهم وميوهلم.

على األقل سنويًّا )إضافة إىل الكتب اإللزاميرة املطلوبة(، وأن يقوم بتنفيذ فعراليرات  أن يقرأ كتابينطالب يف املرحلة الثانويرة ُمطالمب  على كلِّ 
املعلرمني متابعُة تلك املطالعة وتقييمها، دون اللجوء إىل التحليالت املسهبة، ودون التوقرف عند يـُتـمومقَّع من مراِفقة، من املقرتمحة أعاله، و 

 التفاصيل املختلفة.    
   

שיטות, כלים  –הוראת הספרות   الـطرائـق والـوسـائل واألنـشطـة -دب تـدريـس األ

 :ופעילויות
 -وعـدم االقتصـار علـى الطرائـق التقليديـرةه املرجورة، ال بدر من التنويـع يف الطرائـق والوسـائل واألنشـطة، يف سبيل حتقيق تدريس األدب أهدافم 

 الروتينيرة. عتياديرةالوجاهيرة، وعلى الوسائل التقليديرة، واألنشطة اال
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مســـتهلكة، وهـــذا يتطلرـــب تـــوفّي جـــور مـــن احلرريرـــة والتشـــجيع علـــى إبـــداء  ، ال تلقينيرـــةيجـــب أن ت ـــون قـــرامة منتجـــة مبدعـــة قـــراءة األدب

، من حتليل االنطباعات واآلراء الشخصيرة املعلرلة إزاء العمل األديبر وأبعاده املختلفة. كذلك يتطلرب هذا الرتكيزم على عمليرات التفكّي العليا
 علرمني السابقة، وبالواقع االجتماعير والثقايفر، وتوظيفم ذلك كلره يف احلياة العمليرة.وتركيب وتقييم وإبداع، وربطم املادرة املدرَّسة خبربات املت

دقرــة فهــم  إنر مــنح املتعلرمــني احلرريرــة واإلبــداع، يف قــراءة األعمــال األدبيرــة وحتليلهــا، ال يعــن بــالطبع الفوضــى املطلقــةم، بــل جيــب االعتمــاد علــى
 ام واالنطباعات الشخصيرة.النصوص وسمرْب أغوارها قبل إصدار األحك

 

، وا لقـدرة القراءة املنتجة املبدعة للعمـل األديبر تتطلرـب تنميـة مهـارات وقـدرات متنورعـة، كالقـدرة علـى التعبـّي الـذاتر عـن االنطبـاع الشخصـير
الداللة(، والقـدرة علـى تفكيـك الـنصر  على رؤية األبعاد املتعدردة والدالالت املختلفة )وذلك أنر العمل األديبر اجليرد ليس مغلًقا وال أحاديَّ 

 وحتليله إىل عناصره املختلفة، والبحث عن العالقات اليت تربط ما بني تلك العناصر، مثر القدرة على إعادة تشكيل وبناء النصر مـن جديـد،
 مع ترسيخ األصالة واإلبداع لدى املتعلرم.

 
ــة معيرنــة، وتأكيــد مــن الطرائــق احملبَّــذة يف تــدريس النصــوص األدبيرــة العمــُل ا لتعــاوينُّ يف جمموعــات صــغّية، تعمــل كــلر جمموعــة منهــا يف مهمر

أسلوب النقاش واحلـوار الـدائم يف أجـواء محيمـة مشـجِّعة بعيـًدا عـن إصـدار األحكـام املطلقـة، وعـن اإلمـالءات والشـروح اجلـاهزة؛ وذلـك أنر 
 النصوص األدبيرة اجليردة مفتوحة على قراءات ودالالت متعدردة.

 
بغيــة تعميــق فهــم النصــوص األدبيرــة وتــذورقها، مــن اجلــدير ربــط تــدريس األدب بــالفنون اجلميلــة األخــرى، كالرســم واملوســيقا والغنــاء والتمثيــل 
ــزة، وعــدم االكتفــاء بالكتــاب املدرســير واللــوح والقلــم العــريف. مــن بــني تلــك الوســائل: األفــالم؛  والنحــت، واالســتعانة بوســائل تعليميرــة حمفر

طة املســجَّلة؛ األشــرطة الســمعيرة والبصــريرة؛ احلاســوب؛ شــبكة املعلومــات )اإلنرتنــت(؛ الصــور واللوحــات؛ التلفزيــون واملــذياع؛ اجملــالرت؛ األشــر 
 املعاجم؛ املوسوعات واملراجع األخرى.

 

 ومن األنشطة المساِعدة والمحّفزة في تدريس األدب:
 وغنام وكتابة إبداعّية؛ من تمثيل ورسم-األنشطة اإلبداعّية  -
 في المطالعة، والخطابة، والتمثيل، ونظم الشعر؛-المسابقات األدبّية  -
 إصدار المجاّلت الصّفـّية والمدرسّية؛ -
 إقامة النوادي والحلقات األدبّية؛ -
 إقامة المعارض المدرسّية؛ -
 عقد لقامات بأديبات وأدبام محلّـّيين؛ -
 عقد ندوات أدبّية. -
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 :דרכי הערכה בהוראת הספרות يم في تدريس األدبالتقي

 التعلرم، لذا ينبغي أن حيظى باهتماٍم وعنايٍة بالغمنْي يف بناء املناهج التعليميرة ويف تطبيقها يف احلقل.-للتقييم دمْور مهمر يف عمليرة التعليم
املعـريفر، بـل يتعـدرى ذلـك -التعلرم، وال يقتصر على النتائج والتحصيالت يف اجملال العقلير -يف املعتاد، يرمي التقييم إىل حتسني عمليرة التعليم

 التعلرم كذلك.-إىل اجملاالت األخرى العاطفيرة واملهاراتيرة، ويساهم يف سّيورة عمليرة التعليم
ا يقيس مدى استعداد املتعلرمني للتعلرم، وحيدرد معارفهم السابقة. وقد يكون تقييًما تكوينيًّا بنائيًّا، يواكب قد يكون التقييم تقييًما تشخيصيًّ 

عمليرة التطبيق والتنفيذ، ويساعد يف تعديل اخلطـط والـربامج والطرائـق علـى ضـوء نتائجـه. وقـد يكـون التقيـيم إمجاليًّـا كـذلك، يفحـص مـدى 
 ة معيرنة.حتقُّق أهداف املنهج يف مرحل

ا التقيــيم اجليرــد يفحــص كــذلك مــدى تشــكُّل املــتعلرم املســتقلر ذي التوجيــه الــذاتر، حبيــث ميتلــك القــدرات واملهــارات الــيت تؤهرلــه ليكــون قارئًــ
 املقرَّرة. وإن كانت تلك النصوص أحيانًا من خارج املنهج والكتب املدرسيرة-ماهرًا، حيلرل النصوص األدبيرة، وينقدها ومفق معايّي خمتلفة 

ــن اشــرتاك املتعلرمــني يف عمليرــة التقيــيم، ســواء أكــان ذلــك يف حتديــد معــايّي التقيــيم أم يف إبــداء آرائهــم حــول اجلوانــب املختل فــة مــن املستحسم
 التعلُّم.-لعمليرة التعليم

ــز علــى فحــص معلومــات املتعلرمــني الــيت اكتســبوها بــالتلقني و  احلفــظ، ةرــة طرائــق وأســاليب خمتلفــة إىل جانــب االمتحــان التقليــدير الــذي يركر
 للتقييم.

 

قييم طرائقو أساليب من بين هذه   :בהערכה ואלטרנטיבות חלופיות אפשרויות :التَّ

 ُمراعني يف ذلك أصول وقواعد كتابة البحث اجليرد.  ،الطالب هايدرسحول أعمال أدبيرة َل  تابّيةووظائف ك كتابة أبحاث -

أْن يقـوم املتعلرمـون أنفسـهم بتعلــيم زمالئهـم نصوًصـا وموضـوعاٍت خمتلفـًة بعـد التحضــّي  :למידת עמיתים تعلُّـم أقـران: -
 الذاتر املسبق.

أْن حيتفظ املتعلرمون مبلفر شخصير )حقيبة شخصيرة( حيتوي على أوراق عمل وإجنازات قام هبا  :פורטפוליו :بورتفوليو -
 املتعلرمون يف حصص األدب ودراسته.

 أْن يقوم املتعلرمون بأعمال إبداعيرة تُرافق تعلُّمم النصوص األدبيرة، حنو: :יצירתית כתיבה: إبداعّيةأعمال  -

  متثيل عمل أديبر أو أجزاء منه؛ 

    كتابة هناية أخرى للعمل األديبر؛ 

   .تلحني وغناء بعف النصوص الشعريرة 

 :  יצירתית כתיבהكتابة إبداعيَّة:  -
ــر للنصــو  - ــرة وإلقــام معّب ممرــا قــد يســاهم يف حفــظ النصــوص أو   :טוריתספרותית ורקריאה  قــرامة معّب

 أجزاء منها.

 حتضّي عارضة تدمج عدرة فنون )الكتابة والرسم والصورة والصوت(.  :הכנת מצגת إعداد معروضة: -

 .וביוגראפי: כתיבת יומן אישי :كتابة مذّكرات ويومّيات   -
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בין כותלי בית שילוב הוראת הספרות בפעילויות תרבות  ربــــــــط مــــــــ  أنشــــــــطة أخــــــــرى: -

ربط تدريس األدب يف املدرسة بأنشطة وفعراليرات ثقافيرـة تقـام خـارج جـدران املدرسـة، حنـو: جمـالرت  :הספר וחיצוניות
 أدبيرة؛ مالحق أدبيرة؛ عروض مسرحيرة؛ مشاهدة أفالم وغّي ذلك.

ـــيّ   - ـــة فـــي النقـــال والحـــوار حـــول عمـــل أدب השתתפות פעילה בדיון ושיח על  :المشـــارَكة الفّعال

 :יצירה ספרותית
 

 
 

 
 
 

  

ينبغي أن يعتمد على فهم  ،أّن كّل عمل إبداعّي حول أّي عمل أدبّي يقوم به الطَلبةاإلشارة إلى  تجدر
 .أّواًل  ذلك العمل فهًما جّيًدا
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 לשעות בהלימה בחינוך הערבי בספרות הלימודים חלוקת תכנית .ב
 ההוראה

 הקדמה:

 مالممة المنهج لمبدأ "التَّعلُّم ذي معًنى"

 התאמת תכנית הלימודים בספרות למדיניות הלמידה המשמעותית

ات االق تصاديَّة، إن الواقع الذي يفرضه القرن احلادي والعشرين، والذي ميتاز بالتطوُّر التكنولوجي املتسارع و"االنفجار املعريفِّ"، والتغّيُّ
بية والترعليم أمام حتدريات، وتفرز على السطح إشكاليَّات مجرة فيما يتعلرق مبكانة  االجتماعيَّة والثقافيَّة املتواترة من شأهنا أن تضع جهاز الرتَّ

 املنهج الدِّراسيِّ ودوره يف السَّّيورة الترعليميَّة. 

ني وعلى ضوء النُّمور املتسارع الذي  تشهده السرنوات األخّية يف اجملاالت املعرفيَّة، تضخرمت املناهج إىل احلدر الذي نشأت معه فجوة ب
لذي أخذ حيمُول دون إمكانيرة التعمُّق يف العمليرة التعليميَّة والذي يستوجب مر احجم املعرفة واإلطار الزرمنر املخصرص لتدريسها، األ

 ختصيص حيرٍز أكرب من الوقت لطرق تدريس، تعلُّم وتقييم متنوِّعة.

سّيورة ُمتـمعممِّقة وذات معىًن تكفل توسًُّعا ِمن سّيورة الترْدريس، التـَّعملُّم والتَّقييم إىل  تويل السكرتاريا التـرْربويَّة أمهِّيًَّة ُقصومى  لضرورة حتويل كلٍّ 
 يف املعرفِة وتُريبِّ للِقيمِم وترتقي مبستويات التَّفكّي وحُتمفُِّز على حبِّ االستطالع واالستكشاف.

بية  -وترتكز هذه السَّّيوراُت على طرق متنوِّعة كالنِّقاش البنراء العميق، تعملُّم بني  الررقرميَّة وغّيها.جمايل، تعلُّم أقران، دمج الرتر

بية والتعليم، حسب ما ورد على لسان املديرة العامرة لوزارة  هذا الترعديل ، تستوجب من مفتِّش املوضوع مالءمة موادِّ املنهج الترعليمي الرتر
 ساعات التردريس القائم فعليًّا. كممِّ مع  الُعمريَّة  طبقاتالميع جل

 صر حاليًّا على منهج املرحلة الثرانويرة وننوِّه أنر املالءمة املرفقة أدناه تقت

ر مهنٍّ من هنا يترضح أنر مالءمة املنهج الدِّراسيِّ ملتطلربات القرن أضحت عمليَّة ملحًَّة شريطة أن ترتكز على حواٍر شامل ومتعمِّق يف إطا
بية من جماالت ومشارب متنوِّعة.  رْحب، مبشاركة أكادمييرني ومفكِّرين وخرباء يف الرتر

اذ قرار بتنفيذ أنشطة وإجراءات هتدف إىل " عمليرة تذويت مبدأ "التعلُّم ذي معىًن لدفع"و املناهج مالءمة "، وعلى ضوء ما ذُِكرم آنًِفا، مَّ اختر
 الترعليميرة القائمة على الفور، على أن مترر هذه املالءمة بثالثة إجراءات أساسيرة:
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 ساعات التردريس(، وذلك بغرض ختصيص وقت كاٍف لسّيورات) المنهج واإلطار الّزمنيّ  مضامينالمواممة بين  . أ
 ".الّتعلُّم ذي معًنى"

عنصر أساسيرات املعرفة واملهارات، وعنصر فصول للتروسُّع والتـَّعممُّق )حسب اختيار : تقسيم مواّد المنهج إلى عنصرين . ب
 .بالتنسيق مع التَّفتيشاملعلِّم / املدرسة

 في جمي  أجزام المنهج وجوانبه. بالّتعلُّم ذي معًنىدمج جوانب من شأنها أن ترتقي  . ت
 

 

 מושגיםمصطلحات ومفاهيم: 

"، وذلك عرب التعلُّم ذي معًنىتعديل املنهج ليوائم سياسة ": הלימודיםהתאמת תכנית مالممة المنهج التَّعليميِّ 
 :שילוב. دمج 3، חלוקה. تقسيم 2، הלימה. مواءمة 1ثالث مراحل أساسيرة: 

املوادر اليتر تدررس يف إطار اجملال املعريفر، والعمل على مالءمة  لكمر  سّيورة فحص وحتديد جمدرد :הלימהمواءمة  .1
 حجم املوادر مع حجم السراعات التعليميَّة حبيث تتاح الفرصة لقدر كاٍف من الترعمُّق يف املوادِّ يف مجيع أجزاء املنهج.

% من املوادر: يف 07يف املوضوع )فصول إلزاميرة، بنسبة  أساسّيات المعرفة والمهاراتالتمييز بني : חלוקהتقسيم  .2
% من املوادر: يف املرحلة 37)فصول اختياريرة، بنسبة  والتوسُّ  والتَّعّمقاملرحلة الثانويَّة يقريرم الترعلرم تقييًما خارجيًّا(، 

 الثانويرة يقميرم التَّعلُّم تقييًما داخليَّا يف املدرسة(.
د للمنهج عرب دمج توجيهات، توصيات من شأهنا أن ترتقي مببدأ التعلُّم ذي معىًن. ، مبا يف تعديل جمدر  :שילובدمج  .3

 ذلك:
 دمج عوامل القيمة، التداخل واحلاجة 
  ًقا  –تعلُّم  –تطوير الترفكّي: دمج مهارات تفكّي من مستويات عليا وطرق تدريس تقييم تشجِّع وتطوِّر تفكّيًا وفهًما متعمِّ

 ريفِّ.يف اجملال املع
  ِّتعلُّم رقميَّة يف املنهج،   -مضامني،  وسائل وطرق تدريس  ،دمج اجملاالت الرَّقمميَّة: دمج التنوُّر الرَّقمي

 .والترشجيع عليه التـََّعلُّم ذي معًنىتنمية  هبدف

 عمليَّة مالممة المنهج التعليمّي هي ضرورة حتمّية تهدف إلى االستجابة  الحتياجات الجهاز الّتعليميِّ الفوريّة.
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  التَّقييم: دمج توصيات لتشكيلة من هذه الطُّرق يف املنهج واليت من شأهنا  /التـَّعملُّم  / التَّعليمالتنوُّع يف طرق
 ".التـََّعلُّم ذي معًنىأن تنمِّي وتشجِّع على "

 :بالمالءمةوتجدر اإلشارة إلى أننا اعتمدنا المسوِّغات والمقوِّمات التالية فيما يتعّلق 

 على وجود متثيل موضوعير لكافرة العصور األدبيَّة يف كال القسمني. احملافظة .1
 احملافظة على متثيل صادق لكافَّة األجناس األدبيرة يف كال القسمني. .2

 :ومن مقوِّمات ومسوِّغات اختيار مواّد الّتعمُّق والتـََّوسُّ  

 البديلة يف التقييم.مر اختيار أعمال أدبيَّة تتالءم والترعلُّم املتعمِّق والطُُّرق  .1
منح الفرصة لكلٍّ من املعلِّم والطالب على حدٍّ سواء للترعمُّق يف مجيع جوانب املضامني ) بعد تفعيل خطرة  .2

 املالءمة(، واليت تتالءم وطرق تقييم بديلة مثل: 

 ظائف البحث  . أ
اكمير )بورتفوليو(. . ب  امللف الرتر
 الكتابة اإلبداعيَّة.  . ت
 وعرضها معروضاتإعداد  . ث
  االمتحان املدرسير التقليدير    . ج

 

عة األسئلة والنرواحي العمل على عدم املساس بالقيمة املتوخراة المتحان البجروت من حيث املضامني وطبي .3
 .التِّقنيرة

 .انقر هنا() لما َوَرَد َأْعالهرابط للّترجمة العبريَّة  مرفق:
 

 بعمٍل ُمثِمٍر وجهوٍد مباركٍة َنْحَو تـََعلٍُّم ِذي َمْعًنى م  تمنِّياتنا ل م ولطالِّب م

 الُمَفتِّش الُمركِّز لموضوع األدب العربّي والعالمّي في المدارس العربيَّة –محّمد زيداني 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/adab_2/mlfat-aladb/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_1.pdf?attredirects=0&d=1
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 הלימודים תכנית לפי  202020: שאלון – )ספרות א'( בספרות הראשונה היחידה

בכיתה י' בשנת הלימודים לתלמידים אשר מתחילים את לימודיהם  החדשה
 תשע"ה

 חלוקת התכנים:אופן 

 )היבחנות חיצונית( מהחומר 02%:     בסיס הידע והמיומנויות  -
 )הערכה בית ספרית( מהחומר 32%:         פרקי הרחבה והעמקה -

 

 
הסוגה 

 הספרותית

 النَّوُع األدبيّ 
 

 תכנים

 ة المطلوبةالمادَّ 
 

 או

 أو
 חלוקה חדשה של הזמן 

 عدد الساعات الحالي

שירה 
 קלאסית

 عر القديمالشِّ 

النابغة  –لين هلمٍّ يا أميمة كِ  من معلَّقة عنرتة بن شدرأد
 3  الذبياين

عمر ابن  –قالم يل صاحيب  اخلنساء -ْيِنِك عم قًذى ب
 3  أيب ربيعة

 3  املتنيبِّ  -ِِبم التـَّعملُُّل  املتنيبِّ  -لكلِّ امرٍئ من دهرِِه 

أمبو ِفراس  –أمراكم عمِصيَّ الدَّْمِع 
 احلممداينر 

 3  الشَّريف الرَّضي –الكافيَّة 

ابن ُزرمْيق  –ال تـمْعِذليِه  ْيدونز ابن  –أمْضحى التَّنائي 
 3  البغدادير 

 3  الفمرمْزدمق -وصف الذِّْئب  جمرير -النُّونيَّة 

פרוזה 
 קלאסית

 النَّثر اْلَقديم

أكثم بن  –ورْهِطِه وِصيَُّتُه لبنيه 
 صمْيفير 

زهّي بن  –وصيَُّتُه لبمِنيِه 
 3    اجلناب

اآليات:  سورة هود،القرآن الكرمي :
22 - 94 

  3 

مع ًزهّي بن أيب سلمي )من رسالة 
 أليب العالء املعرِّي –الغفران( 

  3 
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 بديع الزَّمان اهلمذاين -احِلْرزيَّة  املقامةُ 
 
 

 احلريرير  –املقامة البغداديَّة 
  9 

שירה 
 מודרנית

 عر الحديثالشِّ 

 –بوع الشام رُ لِ  أمْ  ملصرم  البارودير  -ُردُّوا عملميَّ الصربا 
 3  حافظ إبراهيم

 3  البيات –ذكريات الطفولة  السَّيراب -الرِّياح  هُ تقرعُ  البابُ 

 3  أمل ُدنـُْقل –اخليول  صالح عبد الصربور – قدمية   حكاية  
 3  نزار قبَّاين –قارئة الفنجان  نزار قبراين –اخلضراء  يا تونسُ 

حممرد مهدي  –أمبو العالء  أبو القاسم الشرايبر  –اجلمبَّار  نشيدُ 
 2  اجلواهرير 

حممود  –وحنن حنبُّ احلياة  حممود درويش –يا أيب  أمنا يوسف  
 3  درويش

 –فدريكو  لميالً على أبوابِ  راشد حسني –ي الدِ بِ  إىل أطفالِ 
 3  مسيح القاسم

פרוזה 
 מודרנית

 المقالة
 

 ِإمام عبد الفتَّاح –تشجَّْع واْعِرْف 
 

اسِتْنساُخ األِجنَِّة، ثورة علميَّة 
حممرد  –أْو كارثُة انسانيَّة 

 9  علي بمدموي

 סיפור קצר

 القصَّة القصيرة

نصر  إميلي –ليلى والذِّئب  زكريَّا تاِمر –موت الشَّْعِر األْسومد 
 9  اهلل

 9  ِإميل حبييب –بوَّابة مندلباوم  أمحد حسني – يار  اهنِْ 
الطَّيِّب  –خنلة على اجلدول  جميد طوبيا – والرباءةُ  الررايةُ 

 3  صاحل

 9          سعيد حورانيَّة –أمخي رفيق  حممَّد نفَّاع -السَّموعير  خمتارُ 
 רומן

 الرِّواية
 حنَّا ِمينا –هناية رجل ُشجاع  جنيب حمفوظ –الطَّريق 

 6 

 מחזה

 المسرحيَّة
توفيق  –الطَّعام لكلِّ فمر  توفيق احلكيم –سا راكْ بْ 

 5  احلكيم
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 22 56  11                                                                          :اجملموعסה"כ:
 מפתח צבעים:

 

 

 ( في إطار خطة المالءمة202020المواّد المحّيدة من الوحدة األولى في األدب )

 ( במסגרת תכנית ההלימה 202020ספרות א  ) –תכנים אשר הוצאו מתוכנית הלימודים 

הסוגה 
 הספרותית
 الّنوع األدبيّ 

תכנים אשר הוצאו במסגרת 
 ההלימה

دة الماّدة  الُمَحيَّ

 או
 أو

 קוראן

 القرآن ال ريم
  94 - 22ود : اآليات من سورة هُ 

פרוזה 
 קלאסית

 ثر القديمالنَّ 

 طارق بن زياد –خطبة فتح األْندمُلس  زياد ِب أبيه –خطبة البرتاء 

שירה 
 קלאסית

 عر القديمالشِّ 

 الكميت بن زيد –بيًتا(  12البائيَّة )  حسَّان بن ثابت –بيًتا(  12)  اهلمزيَّة
 أبو متام –بيًتا(  14مدح املعتصم يوم عمروريَّة ) البحرتير  -بيًتا(  12إيوان ِكسرى )

 רומן

 الرِّواية
  أحالم مستغامني –ذاكرة اجلسد 

  حنرا أبو حنرا –ظلُّ الغيمة 
 

 

 

 

 

 

 03% ההעמקה והבחירה בהיקף של יצירות בצבע ירוק : נכללות במסגרת

 03%יצירות בצבע לבן:  נכללות בבסיס הידע והמיומנויות בהיקף של 


