
        
 

  למה ערבית?

מדינת שנייה בה המחייבתשפה ההשפה הערבית היא שפת המזרח התיכון והיא 
  ישראל.

ידיעת השפה תאפשר לנו בינינו לבין שכנינו.  השפה הערבית מהווה גשר לקשר
  מתושבי מדינת ישראל. %02יצירת קשר עם ערביי ישראל, שהם 

ידיעת מסייעת לתקשר עם האחר. ככלי לתקשורת בין אישית ההערבית נלמדת 
מעשירה את  הכרת תרבות חדשה ומעניינת והמסורת שלהו השפה הערבית

 .סבלנות, לסובלנות הדדית ולהכרת האחרידיעותינו, ומקרבת אותנו ל

 בהווה

 נכס לכל החיים –שפה זכית ב 

  02%-02% קיבלת בונוס –למדת ערבית כמקצוע הרחבה באוניברסיטאות. 

 להטמיע את ארבע מיומנויות לליווי אישי במהלך השנה על מנת  במגמת ערבית זכית

 השפה: ההאזנה, השיחה, הקריאה והכתיבה.

 עם השפה הדבורה בתקשורת הבינאישית.יחד שלב של השפה הכתובה הצלחת ל 

  חוויה בלמידה,שלבת תקשוב בהוראה, אחרת המבדרך ולמידה קיבלת הוראה מגוונת 
 .ועוד מאגרי מידע ממוחשבים משחקים, שירים, 

  יםערבימעיתונים יכולת לקרוא ולשמוע ערבית תקשורתית ומודעות יש לך. 

  ה.יכולת לשוחח באופן סביר עם דוברי השפיש לך 

 תרבותה.ללשפה הערבית ו הקשוריםסיורים לימודיים יש לך אפשרות ליהנות מ 

 בעתיד

  הדורשות  ידיעת השפה הערבית.מובחרותגיוס ליחידות , 

   יתרון. –אזור דובר ערבית בידיעת השפה הערבית בשירות צבאי  

  למקום עבודה ממלכתיים כניסה כרטיס  מהווההשירות הצבאי ביחידות המובחרות– 
  טק.-שב"כ ,מוסד, משטרה, משרד החוץ ובמיוחד חברות הי

 בתיירות  הידע בשפה הערבית מאפשר ניהול עסקים וקשרי חוץ 
 ובתעופה ומוביל להצלחה בעסקים.

  ידע עשיר על המדינות השכנות ואפשרות בעתיד 
 .בתחום המסחר והתעשייה, לעסוק בקשרי חוץ

 

 

! תיכוןלבחור ערבית במזרח ה נכוןתמיד    



 

 

 

 לתרבות הערבית. יםהקשור ות ובסרטיםצפייה בהצג 

 .עבודה מקוונת ולמידה אינטראקטיבית  

 אקטיבית של עיתונים. ההאזנה לחדשות וקריא  

  פעילויות העשרה בתחומים שונים  -ימים של חוויה בכיתה י'  4  –גדנ"ע מזרחנים
  במימון מלא של חיל המודיעין.

   בכיתה יא'סמינר בערבית יומיים המשך. 

 למידה יצירתית ומגוונת המותאמת לצרכי התלמיד.  

  חלופית מגוונת, המאפשרת לכל תלמיד לבחור את הדרך על פי נטיית ליבו.הערכה 
 

 

 

 

 כיתה ט'.ב המוריםתלמידים שיימצאו מתאימים על ידי  ☺

 .תלמידים עם הרבה מוטיבציה ☺

 תלמידים עם אהבה או זיקה לשפה עשירה ומרתקת. ☺

  תלמידים המעוניינים ללמוד למידה חווייתית, מעניינת ומרתקת. ☺

 

 

 

 מעשירה מאוד

 

לפי דעתי חשוב מאוד להבין "
רבית,כאשר את התרבות הע

  .אנו מוקפים בארצות ערב

 

התרבות נושא ידע כללי ב"
 הערבית דרך טקסטים"

 

קל יותר להגיע לממוצע גבוה "
במגמת הערבית יותר מאשר 

 מקצועות אחרים בבית הספר"

 

האווירה מהנה במהלך "
השיעורים ואין אווירה 

נוקשה, אם זאת 
מעודדים את התלמידים 

 ויש תוצאות" -להשקיע

 

המגמה נותנת בסיס רחב "
בשפה אשר יכול לשמש ככלי 

נהדר בהמשך ליצירת 
אינטראקציה עם מוסלמים 

 בהמשך החיים"

 

נותן אופציות רחבות "
יותר בשירות הצבאי או 

  הלאומי"

 

ה הגיעו כמעט כל תלמידי המגמ"
 "02-02לממוצע ציונים של 

 

השפה חושפת אותך לחשיבה "
אחרת ולרעיונות שלא היית 

 "מוצא באף מקום אחר

 

ת זה לפתוח ללמוד במגמת ערבי"
  הזדמנויות ולפתוח את הראש"

 

המורים המקצועיים תמיד "
 ידאגו שתפנים ותצליח" 

 

קצועות שאתה אחד המ"
  לשיעורים" באמת מחכה

 


