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 111111, שאלון מס' ב'ספרות  –מסמך הלימה 
ר מתחילים את לימודיהם בכיתה י' לתלמידים אש

 שנה"ל תשע"הב
 

 בספרות ערבית וכללית כנית הלימודים ת  .א
  הערבייםהספר -( בבתי"בי –לחטיבה עליונה ) י' 

בכתה י' בשנת  לתלמידים המתחילים את לימודיהם
 הלימודים תשע"ה

 
 :לתכנית הלימודים החדשה לרציונ  :لـمـنـهـجدواعـي تـغـيـيـر ا

 من أهّم العوامل واالعتبارات التي استدعت تجديَد المنهج وتعديله: 

ات اجلذريرة املتسارعة يف جماالت احلياة املختلفة يف العقود األخّية. ففي هذه الفرتة،   - االستجابة للتغّير
ه بِقرية صغّية، وحدثت قفزة هائلة يف جمال حقرقت وسائل االترصال ثورة كربى، فأصبح العاَلم أشب

التكنولوجيا واملعلوماتيرة، حّتر بات من الصعب متابعة ما يُعرف بـِ "انفجار املعرفة". عالوة على هذا، 
ت تبًعا لذلك أمناُط احلياة والقيُم واملواقُف، وانعكس ذلك مجيعه يف األعمال األدبيرة اليت صدرت يف  تغّير

 هذه احِلقبة.

ات املتسارعة، وبعد مرور ما يربو على العمقدين منذ صدور املنهج القدمي، ظهر أدباء جدد، نتي - جة للتغّير
اته وإجنازاته، ممرا استدعى تغيّيم املنهج، وإدراجم  وصدرت أعمال أدبيرة جديدة تستلهم الواقع اجلديد مبتغّير

 األعالم اجلدد واآلثار األدبيرة اجلديدة فيه.

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

طقير واالستنتاج، ال حشو عقوهلم يف عمليرة التدريس، والتأكيد على حتفيز املتعلرمني على التفكّي املن
باملعلومات واملعارف الكثّية )ويف هذا قال أحدهم: "الرؤوس املصنوعة جيرًدا أفضل من الرؤوس اململوءة 
جدًّا"(. كذلك حيقرق املنهج طموحات الباحثني الذين نادمْوا باالبتعاد عن األحكام املْطلمقة يف تدريس 

دب اجليرد يوحي مبعاٍن خمتلفة للقرراء املختلفني. ويؤكرد املنهج كذلك وظيفةم األدب واآلثار األدبيرة، ألنر األ
 العمل األديبر اجلماليرة، وعدمم االقتصار على الوظيفة التواصليرة الضيرقة اليت تتجاهل "أدبيرة" النتاج األديبر.

اهات احلديثة اليت تؤمن بدور األدب يف تعزيز اهلُويرة واالن  - تماء، ويف ترسيخ قيم الدميقراطيرة االستجابة لالّتر
 والتعدرديرة والتعايش، وذاك ما متثَّل يف األدب التقدرمير العريبر والفلسطيينر يف هذا املنهج اجلديد.
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توسيع دراسة األدب يف املرحلة الثانويرة، وعدم االقتصار على وحدتني أو ثالث فقط، وخباصرة بعد إدراج  -
 اجلديد.  األدب العاملير ضمن منهج األدب

 
)בפועל, מופעלות  יחידות לימוד בספרות 5 תתכנית הלימודים כולל

ומקיפה יצירות מגוונות מהספרות לימוד: א', ב' וג'(  יח' 3כעת 
 הערבית והעולמית.

وهو ما ال جنده يف املنهج -يشمل هذا املنهج مخس وحدات تتضمرن خمتارات من األدب العريبر واألدب العاملير 
 .القدمي

 בתכנית שני מסלולים: قسم إلى قسمين أساسّيين:يو  

 
 : כולל יחידת חובה אחת -מסלול ראשון :القسم األّول

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

 كان حظر األدب العاملير حمدوًدا.
 2) בפועל. מופעלות  יחידות לימוד 1כולל  –מסלול שני  :القسم الثاني

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

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

 
 

 
 
 

 

 
 
 

حذفًا  –يجدر بالتنبيه أنّه بين الفترة واألخرى ستجري بعض التغييرات على المنهج 
 وإضافًة وتبدياًل.
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 עקרונות ותובנות כלליות األسـس والـمـبـادئ الـعـاّمـة

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

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

لفة؛ فقد يتناول النصَّ األديبَّ من يستطيع املتعلرم أن يتعامل مع النصوص األدبيرة مستخِدًما مقارمبات خمت -
منظور التحليل النفسير، وقد حيلرله من منظور اجتماعير، أو فلسفير أو ديينر، إىل غّي ذلك من املنظورات. 
له بـمْيدم أنر النصر األديبر يظلر متميـرزًا مبقورماته الفنرـيرة واجلماليرة، وعلى القارئ أالر يغفل هذه األبعاد الفنرـيرة يف حتلي

 املتلقري اليوم حيتلر مكانة أساسيرة يف نظريرة التحليل األديبر. نر ونقده، مع األخذ بعني االعتبار أ

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

 ترسيخ قيم التعدرديرة واالنفتاح على الثقافات العامليرة املختلفة.

يف اختيار النصوص، راعمى املنهُج مستوى النمور العقلير والعاطفير للمتعلرمني يف املرحلة الثانويرة. فليس كلر ما  -
غون، مبا فيه من تعقيد وتركيب يف املضمون واألسلوب، يالئم هذه الشرحية العْمريرة اليت مترر يكتبه الكبار البال

 يف مرحلة حرجة هلا تأثّيها يف بلورة شخصيراهتم ومواقفهم.

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

يراعي قدراِت املتعلرمني وحاجاهِتم الفرديرةم املختلفة. على هذا النحو، تشكِّل املرونُة يف االختيار استجابًة 
 للميول والقدرات الفرديرة املختلفة.

عرب العصور األدبيرة املختلفة، بدًءا من العصر  -شعره ونثره-ألدب العريبر يتوخرى املنهج اجلديد متثيل ا  -
اجلاهلير حّتر العصر احلديث، دون إغفال للمعايّي الفنرـيرة األدبيرة، مع األخذ باالعتبار قدراِت املتعلرمني 

 ونضجمهم، ومنظومةم القيم اليت تستحقر االهتمام والرعاية.

 
 قة نفسها في المختارات من األدب العالمّي.كذلك راعينا المبادئ الساب

 

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

وهذا ما ينعكس يف طرائق التدريس وطرائق التقييم املقرتمحة يف -ذي التوجيه الذايتر املستقلر املسؤول واملبادر 
 املنهج.
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يسعى املنهج اجلديد إىل دمج مهارات التفكّي العالية )الدمج؛ االستنتاج؛ التصنيف؛ املقارمنة؛ النقد؛ طرح  -
 األسئلة...( يف طرائق التدريس.

 

  מטרות כלליות األهــداف الـعـاّمـة

يف -ليهم، باإلضافة إىل تعويدهم يرمي تدريس األدب إىل إكساب املتعلرمني املتعةم يف قراءة النصوص األدبيرة وحتبيبمها إ
على القراءة الناقدة املتمثرلة يف تفكيك النصوص وحتليلها وإجراء حوار معها، مستخدمني األدواِت  -الوقت نفسه

 واملفاهيمم التحليليرةم الوظيفيرة اليت اكتسبوها.
على املطالعة األدبيرة، ليست ممهمرة  ممهمرة حتبيب األدب إىل املتعلرمني، وإكساهبم أدوات النقد والتحليل، وتعويدهم

سهلة، وال سيرما إذا أخذنا بعني االعتبار منافسة وسائل االترصال والرتفيه األخرى لالستئثار بأوقات الفراغ. فالقراءة 
الشاشة املتأمرلة الناقدة تتطلرب الرتكيز وبذل اجلهد لتحقيق األهداف املرجورة منها، أمرا الوسائط األخرى، املتمثرلة يف 

 الصغّية والسينما واحلاسوب وشبكات املعلومات )اإلنرتنت(، فتقدرم براجمها وموادَّها للمتلقرني بأقلر ما ميكن من عناء.
 

تعكس أهداف تدريس األدب يف جمملها األمهـريرةم البالغةم اليت يوليها املنهج لتنمية مملمكات الطلمبة، ليمُكونوا قرراًء مستقلرني 
يتر وقدرة على طرح األسئلة حول األعمال األدبيرة اليت يقرأوهنا، وإجراء حوار فعرال مع تلك األعمال ذوي توجيه ذا

لتفسّيها وحتليلها بدافع االهتمام الذايتر واالستمتاع. إنر إكساب املتعلرمني أدوات التفسّي هو أمر ضرورير لتنمية 
رراًء يـمُعون دقائقم التعبّي األديبر وكيفيرة استيعابه. مع ذلك، ال ميكن اسيرة األدبيرة واالستقالليرة لديهم، باعتبارهم قاحلسر 

اعتبار إكساب مثل هذه األدوات هدفًا حبدر ذاته، بل هو وسيلة لتوسيع آفاق ردود الفعل املتاحة للمتعلرمني ّتاه العمل 
 األديبر.

ع، حبسب اجملاالت املختلفة، مثل اجملال كان من املتعارف عليه أن تصنَّف أهداف تعليم األدب، وغّيه من املواضي
( واجملال العاطفير واجملال القيمير الرتبوير، ويمفصل بني تلك األهداف فصاًل تامًّا أو شبه تامر. أمرا يف  املعريفر )اإلدراكير

االت عند قراءة قائمة األهداف الواردة يف هذا املنهج، فلم نطبرق هذا التصنيف، وذلك أنرنا نرى أنر الفصل بني هذه اجمل
 عمل أديبر أو حتليله سيكون عمليرة مفتعلة إىل حدٍّ بعيد. أضف إىل ذلك أنر األعمال األدبيرة املختلفة تستدعي 

 

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

 

 מטרות עיקריות בהוראת ספרות: أبـرز أهـداف تـدريـس األدب:

تطوير االهتمام بقراءة األدب الفينرر باعتباره ّتربة شعوريرة مثرية وممتعة، ّتعل املتعلرمني الشبران يتلقَّْون   -
 أهنا أن تثّي فيهم أفكارًا ومشاركة شعوريرة.إبداعات من ش
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ة، مع مراعاة النطق السليم  ةقراءة جهورير  -وخباصرة الشعر-لعمل األديبر ا تطوير القدرة على قراءة  - طلقة معربر
 والدقيق.

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

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

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

 إلصدار األحكام الِقيمميرة على مثل هذه املواقف.

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

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

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

ستجابة املختلفة )الكتابيرة والشفويرة( إْثر تلقري األعمال األدبيرة وحتليلها )وحو: تطوير منهجير لطرائق اال  -
 التعبّي االنطباعير الذايتر؛ التعبّي التفسّيير النظرير(.

 فوق لمِبنة، ويتعررض على وحٍو دائم للتشكُّل. ةً مدار العصور لمِبن ىاعتبار األدب جماالً يتبلور عل -

 ئر الفنون، باعتباره فنر النصر املكتوب، ورؤية العالقات املتبادلة بينه وبينها.فهم متيُّز األدب بني سا -

 

מושגים ספרותיים ופרשניים  الـمـفـاهيـم والمـصطـلحـات األدبـيّـة الـنـقـديـّة

 ביקורתיים
ئة القــارئ املســتقلر ذكرنــا يف جمــال أهــداف تــدريس األدب أمهرـــيرةم تنميــة مهــارات الفهــم والتفســّي والتحليــل والنقــد يف تنشــ

ـــع يف عـــرض  املـــاهر املتـــذورق واملســـتمتع بالعمـــل األديبر. بـمْيـــدم أنر دراســـة العمـــل األديبر وحتليلـــه ال يعنيـــان اإلفـــراط أو التوسر
املفاهيم واملصطلحات النقديرة اجملرردة مبعزل عن النصر األديبر ذاته، "فليس املهمر هو تلقني املصطلحات النقديرة بقدر مـا 

ي أن يكـــون اهلـــدف هـــو إكســـاب التلميـــذ أداة حتليليرـــة، يســـتطيع إعـــادة تطبيقهـــا مبفـــرده علـــى أصـــناف أخـــرى مـــن ينبغـــ
 (.211-211ص –النصوص" )حممرد محرود 

 

ــد التواصــل مــع العمــل األديبر، وإقامــة عالقــة حواريرــة بــني الــنصر األديبر والقــارئ املــتعلرم حُتقِّــق  علــى تــدريس األدب أن يؤكر
ريرة والتفاعل مع النصر املقروء، وتأيت املصـطلحات األدبيرـة النقديـرة لتسـهم يف تلـك املتعـة وذلـك الفهـم، ومفًقـا املتعة الشعو 

 للسياق وأثناء التحليل.
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مــن املفــروض أن يبــدأ املــتعلرم يف اكتســاب املفــاهيم واملصــطلحات األدبيرــة املالئمــة حســب األجنــاس األدبيرــة يف املراحــل  
)يف املرحلتني االبتدائيرة واإلعداديرة(، مثر يتدررج هذا االكتساب ويتوسرـع كمًّـا وكيًفـا يف املرحلـة الثانويـرة، املبكررة من دراسته 

 مقرونًا دائًما بقراءة العمل األديبر وحتليله، فال يشكرل هدفًا يف حدر ذاته.

 

األدبيرـــة املختلفـــة، ومـــن خـــالل  يتعـــررف املـــتعلرم علـــى املفـــاهيم واملصـــطلحات مـــن خـــالل التعامـــل املباشـــر مـــع األعمـــال
االســتجابة لتلــك األعمــال وحُماورهتــا، وإبــداء ردود الفعــل املعلرلــة حوهلــا، مــع االبتعــاد عــن إقحــام املفــاهيم بصــورة متكلرفــة 
 وجافرة. لذا، يفضَّل اترباع الطريقة احللزونيرة يف التعـررف علـى املفـاهيم واملصـطلحات وفهمهـا، إذ تُعـرض يف البدايـة بصـورة

 مبسرطة، مثر تترسع الدائرة للتعررف بصورة أعمق وأمشل على تلك 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:  
 .اية؛ قصرة طويلة /رواية قصّية؛ قصرة قصّية /أقصوصة؛ قصرة قصّية جدًّا /أقصوصة قصّيةرو   

 التشكيل الزماينر. -
 التشكيل املكاينر. -

 الشخصيرات: أنواعها ووسائل بنائها. -
)الذروة(؛ حلظة الكشف والتنوير؛ نقطـة التحـورل؛ التهافـت؛  ةاألحداث: االستهالل؛ التصاعد؛ الصراع؛ القمر  -

 )بأنواعها(. ةالنهاي

 احلبكة والوسائل الفنرـيرة يف تشكيلها. -

 الراوي وزاوية اإلشراف. -

 موضوع العمل األديبر وأفكاره.  -

؛ األضــداد؛ نظــام الرتميــز ةوســائل فنـريرــة متنورعــة، وحــو: اللغــة ومســتوياهتا؛ احلــوار؛ املونولــوج؛ الفجــوات؛ املفارمقــ  -
؛ اإلغراب... )اإلشارة؛ الرمز؛ املبىن الرمزير املتكامل(؛ ا  لتناصر
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 בתחום הדרמה في الفّن المسرحيّ 

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

 صيرات؛ الزمان؛ املكان...احلوار(؛ املناجاة؛ احلبكة؛ الشخ
 

 בתחום השירה في الشعر

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

عاِدلزوير؛ التشخيص؛ اجملاالوسائل الفنرـيرة املستخدممة يف الشعر، وحو: التص 
ُ
. ؛ التشبيه؛ الكناية؛ امل  املوضوعير

 مبىن القصيدة: وحدة املبىن؛ وحدة املعىن؛ وحدة املوضوع؛ الوحدة العضويرة...
اإليقــاع واملوســيقا: علــم العمــروض؛ القافيــة؛ الــروير؛ التقفيــات الداخليرــة؛ التكــرار؛ اجلنــاس؛ التجــانس الصــويتر؛ التضــمني 

 /اجلريان...
 اإلحياء؛ االنزياح؛ املبالغة؛ توظيف األسطورة والرتاث...

؛ األنا الشاعرة؛ القناع...  التناصر

 ת הנראטיבבאומנוفي الفنون السرديّة:

( Meaningاملعــىن  (؛املثــال )اليوتوبيــا ؛التشــويه )اجلروتيســكا( ؛م )الســاركازم(الــتهكر  ؛الســخرية )الســاتّيا(  ؛)يف الــنصر
 ...)يف القارئ( Significanceالداللة 

 

 أبرز المفاهيم والمصطلحات في النثر والسرد القديمين والقرآن:  

 ובקוראן בנראטיב הקלאסימושגים בסיסיים בפרוזה, 
 ؛ إيراد الرباهني واحلجج.راألمثلة؛ الرتابط؛ التربي باملسجوع؛ اإلجياز؛ اإلطناب؛ التفصيل؛ ضر  رالنثر املرسل؛ النث

 ؛ الفصاحة...ةاإلعجاز؛ البالغ السورة؛ اآلية؛ الفاصلة؛
 

 אסכולות בספרות ובפרשנות المذاهب األدبّية والمقاربات النقديّة:

؛ الرمزيرة؛ (ةق بالواقعير حم لْ تُـ  ثمالثتهاو -ة البنيوير و النقد اجلديد و ة ة الروسير الشكلير )وكذلك:  الكالسيكيرة؛ الرومانسيرة؛ الواقعيرة
 (.من فكر ما بعد احلداثة وهي جزء حمورير )ة التفكيكير  احلداثة؛ ما بعد احلداثة؛ قري؛الوجوديرة؛ السرياليرة؛ نظريرة التل

 

 קריאה אישית עצמאית المطالعة الذاتّية

 تشّي األحباث إىل أمهـريرة القراءة وانعكاساهتا اإلجيابيرة على القرراء:
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واستثمار أوقات  ملتعة والرتفيهتحقيق اأساسيرة ل من أهمر الوسائل للتعلرم واكتساب املعرفة، وهي وسيلة (أي القراءة) فهي
هم يف إشباع العديد من احلاجات النفسيرة لدى القرراء، وتؤثرر يف صحرتهم النفسيرة؛ إذ تكون االفراغ املتزايدة. كذلك تس

ة القراءة وترسيخها أحيانًا وسيلًة للتطهُّر والتخلرص من املشاعر احملِبطة. لكلر ذلك، تسعى الرتبية احلديثة إىل غرس عاد
 لدى املتعلرمني.

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

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

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

قبال عليها، وبتوفّي البيئة يشجرع املعلرمون طملمبتمهم على املطالعة الذاتيرة، بإعطائهم القدوة الشخصيرة يف املطالعة واإل
القرائيرة الداعمة، ويوجرهوهنم إىل القيام بفعراليرات مراِفقة لعمليرة املطالعة، وحو: التعبّي عن أسباب اختيارهم كتب 
املطالعة؛ توثيق املقروء يف سجالرت أو ملفرات شخصيرة؛ تسجيل االنطباعات وردود الفعل حول املقروء يف دفاتر 

اء نقاش حول الكتب املقروءة وجوانبها املختلفة؛ متثيل أو كتابة مسرحيرة للقصص املقروءة )أو أجزاء اليوميرات؛ إجر 
منها(؛ عْقد حمكمة أدبيرة حول كتاب؛ إصدار صحيفة مدرسيرة تتطررق إىل الكتب اليت قرأها الطلمبة وردود فعلهم حوهلا؛  

 حاة من الكتب املقروءة... إىل غّي ذلك من الفعراليرات.كتابة توصيات بقراءة كتب )مع التعليل(؛ رسم لوحات مستو 

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

على األقل سنويًّا )إضافة إىل الكتب اإللزاميرة املطلوبة(، وأن  أن يقرأ كتابينطالمب طالب يف املرحلة الثانويرة مُ  على كلِّ 
املعلرمني متابعُة تلك املطالعة وتقييمها، دون اللجوء إىل يـُتـمومقَّع من يقوم بتنفيذ فعراليرات مراِفقة، من املقرتمحة أعاله، و 

 التحليالت املسهبة، ودون التوقرف عند التفاصيل املختلفة.    
   

שיטות,  –הוראת הספרות   الـطرائـق والـوسـائل واألنـشطـة -تـدريـس األدب 

 :כלים ופעילויות
وعـدم االقتصـار علـى مـن التنويـع يف الطرائـق والوسـائل واألنشـطة، ه املرجـورة، ال بـدر يف سبيل حتقيق تدريس األدب أهدافم 

 الروتينيرة. عتياديرةالوجاهيرة، وعلى الوسائل التقليديرة، واألنشطة اال -الطرائق التقليديرة
 

، ال تلقينيرـة مسـتهلكة، وهـذا يتطلرـب تـوفّي جـور مـن احلرريـرة والتشـجيع يجب أن تكون قراءة منتجة مبدعة قراءة األدب
علــى إبــداء االنطباعــات واآلراء الشخصــيرة املعلرلــة إزاء العمــل األديبر وأبعــاده املختلفــة. كــذلك يتطلرــب هــذا الرتكيــزم علــى 
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عمليرـــات التفكـــّي العليـــا، مـــن حتليـــل وتركيـــب وتقيـــيم وإبـــداع، وربـــطم املـــادرة املدرَّســـة خبـــربات املتعلرمـــني الســـابقة، وبـــالواقع 
 ذلك كلره يف احلياة العمليرة. االجتماعير والثقايفر، وتوظيفم 

إنر منح املتعلرمني احلرريرة واإلبداع، يف قراءة األعمال األدبيرة وحتليلها، ال يعين بالطبع الفوضى املطلقةم، بل جيب االعتماد 
 على دقرة فهم النصوص وسمرْب أغوارها قبل إصدار األحكام واالنطباعات الشخصيرة.

 

مــل األديبر تتطلرــب تنميــة مهــارات وقــدرات متنورعــة، كالقــدرة علــى التعبــّي الــذايتر عــن االنطبــاع القــراءة املنتجــة املبدعــة للع
، والقدرة على رؤية األبعاد املتعدردة والدالالت املختلفة )وذلك أنر العمل األديبر اجليرد ليس مغلًقا وال أحاديَّ  الشخصير

املختلفـــة، والبحـــث عـــن العالقـــات الـــيت تـــربط مـــا بـــني تلـــك  الداللــة(، والقـــدرة علـــى تفكيـــك الـــنصر وحتليلـــه إىل عناصـــره
 العناصر، مثر القدرة على إعادة تشكيل وبناء النصر من جديد، مع ترسيخ األصالة واإلبداع لدى املتعلرم.

 
همرـة من الطرائق احملبَّـذة يف تـدريس النصـوص األدبيرـة العمـُل التعـاوينُّ يف جمموعـات صـغّية، تعمـل كـلر جمموعـة منهـا يف م

ـــًدا عـــن إصـــدار األحكـــام املطلقـــة، وعـــن  معيرنـــة، وتأكيـــد أســـلوب النقـــاش واحلـــوار الـــدائم يف أجـــواء محيمـــة مشـــجِّعة بعي
 اإلمالءات والشروح اجلاهزة؛ وذلك أنر النصوص األدبيرة اجليردة مفتوحة على قراءات ودالالت متعدردة.

 
بـط تـدريس األدب بـالفنون اجلميلـة األخـرى، كالرسـم واملوسـيقا بغية تعميق فهم النصوص األدبيرة وتذورقها، مـن اجلـدير ر 

والغناء والتمثيل والنحت، واالستعانة بوسـائل تعليميرـة حمفرـزة، وعـدم االكتفـاء بالكتـاب املدرسـير واللـوح والقلـم العـري . 
كة املعلومات )اإلنرتنت(؛ من بني تلك الوسائل: األفالم؛ األشرطة املسجَّلة؛ األشرطة السمعيرة والبصريرة؛ احلاسوب؛ شب

 الصور واللوحات؛ التلفزيون واملذياع؛ اجملالرت؛ املعاجم؛ املوسوعات واملراجع األخرى.
 

 ومن األنشطة المساِعدة والمحّفزة في تدريس األدب:
 من تمثيل ورسم وغناء وكتابة إبداعّية؛-األنشطة اإلبداعّية  -
 بة، والتمثيل، ونظم الشعر؛في المطالعة، والخطا-المسابقات األدبّية  -
 إصدار المجاّلت الصّفـّية والمدرسّية؛ -
 إقامة النوادي والحلقات األدبّية؛ -
 إقامة المعارض المدرسّية؛ -
 عقد لقاءات بأديبات وأدباء محلّـّيين؛ -
 عقد ندوات أدبّية. -
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 :דרכי הערכה בהוראת הספרות التقييم في تدريس األدب

الــتعلرم، لــذا ينبغــي أن حيظــى باهتمــاٍم وعنايــٍة بــالغمنْي يف بنــاء املنــاهج التعليميرــة ويف -يف عمليرــة التعلــيمللتقيــيم دمْور مهــمر 
 تطبيقها يف احلقل.

-الــتعلرم، وال يقتصـــر علـــى النتــائج والتحصـــيالت يف اجملـــال العقلـــير -يف املعتــاد، يرمـــي التقيـــيم إىل حتســني عمليرـــة التعلـــيم
 التعلرم كذلك.- اجملاالت األخرى العاطفيرة واملهاراتيرة، ويساهم يف سّيورة عمليرة التعليماملعريفر، بل يتعدرى ذلك إىل

قـد يكـون التقيـيم تقييًمـا تشخيصـيًّا يقـيس مـدى اسـتعداد املتعلرمـني للـتعلرم، وحيـدرد معـارفهم السـابقة. وقـد يكـون تقييًمـا 
د يف تعــديل اخلطــط والــربامج والطرائــق علــى ضــوء نتائجــه. وقــد تكوينيًّــا بنائيًّــا، يواكــب عمليرــة التطبيــق والتنفيــذ، ويســاع

 يكون التقييم إمجاليًّا كذلك، يفحص مدى حتقُّق أهداف املنهج يف مرحلة معيرنة.
التقييم اجليرد يفحص كذلك مدى تشكُّل املتعلرم املستقلر ذي التوجيه الذايتر، حبيث ميتلك القدرات واملهارات اليت تؤهرله 

وإن كانــت تلــك النصــوص أحيانًــا مــن خــارج -ا مــاهرًا، حيلرــل النصــوص األدبيرــة، وينقــدها ومفــق معــايّي خمتلفــة ليكــون قارئًــ
 املنهج والكتب املدرسيرة املقرَّرة.

من املستحسمـن اشـرتاك املتعلرمـني يف عمليرـة التقيـيم، سـواء أكـان ذلـك يف حتديـد معـايّي التقيـيم أم يف إبـداء آرائهـم حـول 
 التعلُّم.-لفة لعمليرة التعليماجلوانب املخت

ــز علــى فحــص معلومــات املتعلرمــني الــيت اكتســبوها بــالتلقني واحلفــظ،  رــة طرائــق  إىل جانــب االمتحــان التقليــدير الــذي يركر
 وأساليب خمتلفة للتقييم.

 

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

ُمــراعني يف ذلــك أصــول وقواعــد   ،الطالــب يدرســهاحــول أعمــال أدبيرــة َل  تابّيــةووظــائك ك كتابــة أبحــا  -
 كتابة البحث اجليرد. 

أْن يقـــوم املتعلرمـــون أنفســـهم بتعلـــيم زمالئهـــم نصوًصـــا وموضـــوعاٍت  :למידת עמיתיםتعلُّـــم أقـــران:  -
 خمتلفًة بعد التحضّي الذايتر املسبق.

مبلــفر شخصــير )حقيبــة شخصــيرة( حيتــوي علــى أوراق أْن حيــتفظ املتعلرمــون  :פורטפוליו :بورتفوليــو -
 عمل وإجنازات قام هبا املتعلرمون يف حصص األدب ودراسته.

ــــةأعمــــال  - أْن يقــــوم املتعلرمــــون بأعمــــال إبداعيرــــة تُرافــــق تعلُّــــمم النصــــوص  :כתיבה יצירתית: إبداعّي
 األدبيرة، وحو:

  متثيل عمل أديبر أو أجزاء منه؛ 

    األديبر؛ كتابة هناية أخرى للعمل 

   .تلحني وغناء بع  النصوص الشعريرة 

 :  יצירתית כתיבהكتابة إبداعيَّة:  -
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ممرـــا قـــد يســـاهم يف   :טוריתקריאה ספרותית ור قـــراءة معّبـــرة وإلقـــاء معّبـــر للنصـــو  -
 حفظ النصوص أو أجزاء منها.

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

 .כתיבת יומן אישי וביוגראפי: :كتابة مذّكرات ويومّيات   -

שילוב הוראת הספרות בפעילויות תרבות בין ربـــــــش مـــــــ  أنشـــــــطة أخـــــــرى:  -

ربط تدريس األدب يف املدرسـة بأنشـطة وفعراليرـات ثقافيرـة تقـام  :כותלי בית הספר וחיצוניות
 عروض مسرحيرة؛ مشاهدة أفالم وغّي ذلك. خارج جدران املدرسة، وحو: جمالرت أدبيرة؛ مالحق أدبيرة؛

השתתפות פעילה בדיון  :المشـارَكة الفّعالــة فــي النقــاا والحـوار حــول عمــل أدبــيّ   -

 :ושיח על יצירה ספרותית
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينبغي أن يعتمد على فهم  ،ّي عمل أدبّي يقوم به الطَلبةأّن كّل عمل إبداعّي حول أاإلشارة إلى  تجدر
 .أّواًل  ذلك العمل فهًما جّيًدا
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, ספרותב ב'יחידה ב הלימודים חלוקת תכנית מסמך הלימה: .ב
 ההוראה לשעות בהלימה בחינוך הערבי 191919שאלון  

 הקדמה:

 مالءمة المنهج لمبدأ "التَّعلُّم ذي معًنى"

התאמת תכנית הלימודים בספרות למדיניות הלמידה 
 המשמעותית

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

 إشكاليَّات مجرة فيما يتعلرق مبكانة املنهج الدِّراسيِّ ودوره يف السَّّيورة الترعليميَّة. 

ت املناهج إىل احلدر الذي نشأت وعلى ضوء النُّمور املتسارع الذي  تشهده السرنوات األخّية يف اجملاالت املعرفيَّة، تضخرم
مر الذي أخذ حيمُول دون إمكانيرة التعمُّق يف العمليرة معه فجوة بني حجم املعرفة واإلطار الزرمينر املخصرص لتدريسها، األ

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

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

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

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

 وننوِّه أنر املالءمة املرفقة أدناه تقتصر حاليًّا على منهج املرحلة الثرانويرة 

من هنا يترضح أنر مالءمة املنهج الدِّراسيِّ ملتطلربات القرن أضحت عمليَّة ملحًَّة شريطة أن ترتكز على حواٍر شامل 
بية من جماالت ومشارب متنوِّعة.ومتعمِّق يف إط  ار مهينٍّ رْحب، مبشاركة أكادمييرني ومفكِّرين وخرباء يف الرتر
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اذ قرار بتنفيذ أنشطة وإجراءات هتدف " عمليرة تذويت مبدأ "التعلُّم ذي معىًن لدفعو" "، وعلى ضوء ما ذُِكرم آنًِفا، مَّ اختر
ر، على أن مترر هذه املالءمة بثالثة إجراءات أساسيرة:املناهج الترعليميرة القائمة على الفو مالءمة إىل   

ساعات التردريس(، وذلك بغرض ختصيص وقت  ) المنهج واإلطار الّزمنيّ  مضامينالمواءمة بين  . أ

 ".الّتعلُّم ذي معًنى" كاٍف لسّيورات
التـَّعممُّق عنصر أساسيرات املعرفة واملهارات، وعنصر فصول للتروسُّع و : تقسيم مواّد المنهج إلى عنصرين . ب

 .بالتنسيق مع التَّفتيش)حسب اختيار املعلِّم / املدرسة

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

 

 מושגיםمصطلحات ومفاهيم: 

ي التعلُّم ذتعديل املنهج ليوائم سياسة ": התאמת תכנית הלימודיםمالءمة المنهج التَّعليميِّ 
 :שילוב. دمج 3، חלוקה. تقسيم 2، הלימה. مواءمة 1"، وذلك عرب ثالث مراحل أساسيرة: معًنى

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

 املوادِّ يف مجيع أجزاء املنهج.
يف املوضوع )فصول إلزاميرة، بنسبة  أساسّيات المعرفة والمهاراتالتمييز بني : חלוקהتقسيم  .2

)فصول اختياريرة،  والتوسُّ  والتَّعّمق% من املوادر: يف املرحلة الثانويَّة يقريرم الترعلرم تقييًما خارجيًّا(، 07
 من املوادر: يف املرحلة الثانويرة يقميرم التَّعلُّم تقييًما داخليَّا يف املدرسة(.% 37بنسبة 

تعديل جمدرد للمنهج عرب دمج توجيهات، توصيات من شأهنا أن ترتقي مببدأ التعلُّم  :שילובدمج  .3
 ذي معىًن. ، مبا يف ذلك:

 دمج عوامل القيمة، التداخل واحلاجة 
 تقييم تشجِّع وتطوِّر  –تعلُّم  –ّي من مستويات عليا وطرق تدريس تطوير الترفكّي: دمج مهارات تفك

 تفكّيًا وفهًما متعمًِّقا يف اجملال املعريفِّ.

 عمليَّة مالءمة المنهج التعليمّي هي ضرورة حتمّية تهدف إلى االستجابة  الحتياجات الجهاز الّتعليميِّ الفوريّة.
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  ِّتعلُّم رقميَّة   -مضامني،  وسائل وطرق تدريس  ،دمج اجملاالت الرَّقمميَّة: دمج التنوُّر الرَّقمي
 .عليه والترشجيع التـََّعلُّم ذي معًنىتنمية  هبدفيف املنهج، 

  التَّقييم: دمج توصيات لتشكيلة من هذه الطُّرق يف املنهج  /التـَّعملُّم  / التَّعليمالتنوُّع يف طرق
 ".التـََّعلُّم ذي معًنىواليت من شأهنا أن تنمِّي وتشجِّع على "

 :بالمالءمةوتجدر اإلشارة إلى أننا اعتمدنا المسوِّغات والمقوِّمات التالية فيما يتعّلق 

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

 :ومن مقوِّمات ومسوِّغات اختيار مواّد الّتعمُّق والتـََّوسُّ  

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

 بعد تفعيل خطرة املالءمة(، واليت تتالءم وطرق تقييم بديلة مثل: 

 ظائف البحث  . أ
اكمير )بورتفوليو(. . ب  امللف الرتر
 الكتابة اإلبداعيَّة.  . ت
 معروضات وعرضهاإعداد  . ث
  متحان املدرسير التقليدير اال   . ج

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

 )انقر هنا(. لما َوَرَد َأْعالهرابش للّترجمة العبريَّة  مرفق:
 ِمٍر وجهوٍد مباركٍة َنْحَو تـََعلٍُّم ِذي َمْعًنىم  تمنِّياتنا لكم ولطالِّبكم بعمٍل ُمث

 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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  ההוראה לשעות בהלימה בספרות הלימודים חלוקת תכנית

 לפי  191919: במקום שאלון – )ספרות ב'( בספרות השנייה היחידה

החדשה לתלמידים אשר מתחילים את לימודיהם  דיםהלימו תכנית
 בכיתה י' בשנה"ל תשע"ה.

 חלוקת התכנים:אופן 

 )היבחנות חיצונית(  מהחומר 01%בסיס הידע והמיומנויות : 

 )הערכה בית ספרית(  מהחומר 31%קה והרחבה: עמה

 

 הסוגה הספרותית
ْوُع األَدبِي    النَّ

 תכנים
ة المطلوبة  المادَّ

 או
 أَوْ 

חלוקה חדשה 
 של הזמן

 عدد الساعات الحالي

 קוראאן

 رآن الكريمالق
  64 - 33اآليات:  –من سورة النُّور 

2 

 חדית'

 الحديث النََّبويَّ 

 ال يُؤِمن أحمدُُكْم...
ْيبمُة...  أال ال ميْنـمعمنَّ رمُجالً هم

 1 

ِهْم... ُْؤمنني يف توادِّهم ومتمرامحُِ
 ممثمُل امل

ا وجنممْوا"  حديث "جنم
 

2 
 ما أكرمم شابٌّ شيًخا ِلِسنِِّه...

 ليس الصراحل وجليس السُّوء.حديث اجل
 
 
 
 
 
 

 

 פרוזה קלאסית
خمتارات من عهد علير ابن أيب طالب لألشرت 

 النُّخمعير 
 

2 
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 –مرمي الصُّنراع ) من كتاب البخالء(  ثر القديمالنَّ 
 اجلاحظ

 

2 

 שירה קלאסית

 عر القديمالشِّ 

 3 عروة بن الورد –حلا اهلل صعلوًكا   الشرنفرى –الميرة العرب 
ْؤِنسُة  الصرمرة الُقشمّْيير  –حنْنُت ِإىل رميَّا 

ُ
 2 قيس بن امللوَّح –امل

 2  ابن الرومي –وحيد املغنِّية 
ْوُت مري  العقل والدرين ) من اللزوميرات  غدم

 أبو العالء املعمرِّير   -وسقط الزرند( 
 3 ابن الفارض  –قـمْليب حُيمدُِّثين 

درين بن لسان ال –موشَّح "جادك الغْيث" 
 اخلطيب

 –ُموشرح " هل دمرمى ظيْبُ احِلمى" 
 3 ابن سهل 

 שירה מודרנית

 الشِّعر الحديث
 

 3  أممْحمد شمْوقي  –زمْحلة 
 2  ميخائيل نعيمه -أمِخي 

بشارة اخلوري )األمْخطُل  –أمرمقُّ احلُْْسِن 
 الصَّغّي(

 3 

 6  نازك املالئكة –غمْساًل لِلعاِر 
 6  حممرد املاغوط –ئح أميُها السَّا

ُر اْلممْهجورة   3  يوسف اخلال –اْلِبئـْ
شكيب   –رباِعيَّات َلْ يمْكُتْبها اخْلميَّام 

 جمْهشان
ٌة أُْخرمى  فاروق   –الُقْدُس قصيدم

 3 ممواسير 

 פרוזה מודרנית

 المقالة
 6  مها خّي ناصر  –اللُّغُة العربيَُّة ومُعلوُم العمصر 

 3  حممرد الرميحي –العريبُّ  اخلطاب العلميُّ 

 סיפור קצר

 القصَّة القصيرة

ُء السُّْمعمِة  توفيق يوسف  –الصَّيبُّ األمْعرمُج  جنيب حمفوظ –بْيٌت سميِّ
 6 عموراد

 3 همْيفاء البيطار  –ممْوُت البمجمعمِة  مسّيه عزرام –عاٌم آخمُر 
 3 يُخوفأنطون ْتش  –األمَلم  جي. دي. موباسان –احْلِْليمُة 

 ברית חדשה

 اإِلنجيل
: اآليات:  –اإلجنيل    14 - 1إصحاح ممّتَّ

 
 

1 

 6  جمرْبا  إبراهيم جمرْبا –الِبئـُْر اأُلوىل  רומן
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 מפתח צבעים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6  باْولو ْكويلو –اخليْميائي  الرِّوايَة

شكسبّي )ترمجة: جرْبا ابراهيم  –مهمِْلْت  المسرحيَّة מחזה
 جمرْبا(

 4 شكسبّي -ُعطمْيل 

 22 70 11 اجملموع: סה"כ:

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

 03%יצירות בצבע לבן:  נכללות במסגרת בסיס הידע והמיומנויות בהיקף של  
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انحي دة من الوحدة المواد  المُ  תכנים  ( في إطار خطة المالءمة191919في األدب ) يةالث 

( במסגרת תכנית 111111)  בספרות  –אשר הוצאו מתוכנית הלימודים 

 ההלימה

 

 הסוגה 
 الن وع األدبي  

 או 
 أو

 משלים
 األمثال

  امليداينر  -ص صم اًل بدون قِ ثم مم  17
  صصم ثال مع قِ مْ أم  7
  (370 – 297أحاديث  ) من كتاب املختار: ص  17

 פרוזה קלאסית

 ثر القديمالنَّ 

عبد احلميد  –رسالته إىل أهِلِه وهو ُمْنهزٌِم  عبد احلميد الكاتب –خمتارات من رسالته ِإىل الُكتَّاب 
 الكاتب

 ابن املقمفَّع –قصة السَّممكات الثَّالث  ابن املقفرع –ممن ُتصاحب )من األدب الكبّي( 
  اجلاحظ -القاضي والذُّباب )احليوان( 

  الرَّفيق كتابُ   –السَّفرمُة الثَّانيمُة من سمْفرات السِّْندباد 

 שירה קלאסית

 عر القديمالشِّ 

  أبيات يف وصف احلصان 9علَّقُة امرئ القيس: املطلع + مُ 
  أبيات 9علَّقة طرفه: املطلع + مُ 
 قطمرير  -أبيات(  0أقول هلا )  األخطل -ح بين أمميَّة دْ مم 
  مالك بن الرريب –أبيات(  17) هِ سِ فْ نـم  رثاء
  عمر ابن أيب ربيعة -بيًتا(  17ًدا )نْ هِ  تم يْ لم 

  سأبو نوا –بْيًتا(  14) الترائيَّة

 שירה מודרנית

 الشِّْعُر الحديث

 أمحد شْوقي –بيًتا (  13مضناك ) أمحد شوقي –بيًتا(  16الررحلة ِإىل األندلس )
 خليل ُمطران –بيًتا(  16املساء ) يل ُمطرانخل –بيًتا(  19األهرام )
  إيليَّا أبو ماضي –مقاطع(  7الطَّالِسم ))

  سعيد عقل –بيًتا(  13ين )ليِ سائِ 
  بدر شاكر السَّيراب -ممْرحمى غمْيالن  
  صالح عبد الصَّبور –شنق زهران 
 طى / كن صديقيإىل تقمدُّمي من العصور الوس ُسعاد الَّصَّبَّاح –اْفرتاضات 
  أدونيس -مرثيَّة احلالرج 

  خليل حاوي –اجملوس يف أوروبرا 
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  وقانابراهيم طُ  –احلمبمِشيُّ الذَّبيح 
 فدومى طوقان –انتظار على اجلسر  فدومى طوقان –املكابر  فاين + هذا الصمتُ كم 

اب   فهد أبو خضرة  –م أيها القاد أو أمّية الصَّباح حنرا أمبو حمنَّا –تعاويذ الرتُّ
 ساَل ُجربان –اجلمنَّة الضائعُة  توفيق زيراد –املغمينِّ 

  شكيب جهشان –أِحبُُّكم لو تـمْعرِفونم كمْم 
 סיפור קצר

 القصَّة القصيرة
 حممرد نفراع –اهللُ أعطمى واهللُ أمخمذم  توفيق فيراض –النَّبع 

  حممرد علي طه –وردٌة لِعميـْينم حمفيظمة 

 ןרומ

 الرِّواية

مدمقر  جنيب حمفوظ –يـمْومم قُِتلم الزَّعيم 
 جنيب حمفوظ –زمقاق امل

ْحبوب  عبد الرَّمحن ُمنيف –النِّهايات 
م
رجال يف  أو يوسف القمعيد –بـملمُد امل
نمفاين –الشَّمس   غسران كم

  باولو كويلو –الغمريب 
 מחזה

 المسرحيَّة
  توفيق احلمكيم –جبماليون 

 ביוגרפיה

 الّسيرة الّذاتيَّة
  فْدومى طُوقان –عبة حلٌة صم بليرة .. رِ حلة جم رِ 

פרוזה 
 מודרנית

 المقالة

  أمحد أبو زيد –الثـرْورُة على اْلعمْولمممِة 
نِيَُّة  مدم
  جابر ُعصفور –التَّساُمح ، الدَّولمُة امل


