
 המחלקה לערבית
 דף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג 

 
 סטודנטים יקרים,

 ! סגל המחלקה מברך אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת תודה שבחרתם במחלקה לערבית.

לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים. מומלץ לקרוא מידע זה בעיון וכן לקחת בחשבון כי  
 . לבדי בחלקהמידע הינו 

 שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הוא באחריותכם!

 arab.dept@biu.ac.il -ליצירת קשר עם המחלקה בעת הרישום נא כתבו ל

 . המחלקהר אתלפנות דרך   או 8374531-03בטלפון קשר  צורניתן גם לי

 מבוא  .א
 

והתרבות  ות  , הספרמטרת הלימודים במחלקה לערבית היא להקנות לתלמידים היכרות עמוקה ורחבה עם השפה
מודרנית  ערבית בהם: ספרות  ,הערבית. תחומי הלימוד במחלקה פורשים בפני התלמידים מגוון רחב של נושאים

ים  רוכש ,יהודית. במהלך הלימודים-הערבית תספרווקלאסית, הגות ותרבות אסלאמית, שפה ובלשנות, וכן ה 
המאפשרת להם לקרוא את הקוראן במקורו, את כתבי   ,תלמידי המחלקה מיומנות גבוהה בשפה הערבית

 ועוד.    ,רומנים של נג'יב מחפוט' ,הרמב"ם
    

 מבנה הלימודים   .ב
 לא מובנה.   י חוג-ודו מובנה חוגי -, דוחוגי-חד הלימודים במחלקה לערבית מתקיימים במסלולים: 

  
   חוגי-חדמסלול 

-. בין הקורסים הנלמדים: שני פרושש"+ מספר קורסי מיומנות ללא  ש"ש  46תכנית הלימודים כוללת 
 סמינריונים ושלושה סמינריונים.  

 רשאים להצטרף בשנה"ל השלישית למסלול הישיר לתואר שני.   חוגי -חדתלמידי המסלול ה 
  

 מובנה   חוגי-מסלול דו

.  לת לימודים במחלקה לערבית ובמחלקה נוספת בעלת זיקה אקדמית למחלקה לערביתדים כולומ תכנית הלי
: לימודי המזה"ת, ספרות משווה, לשון עברית  שיכולות להתווסף למחלקה לערבית במסלול זה הןהמחלקות 

י  "אל, תנ"ך, היסטוריה כללית, לימודי א ולשונות שמיות, תולדות ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישר
   .פילוסופיה כלליתרב תחומי ו רבות צרפת, ישראל, ת-וארכיאולוגיה, ספרות עם

במחלקה   הקורסים. ש" ש+ מספר קורסי מיומנות ללא  ש"ש  27הלימודים במחלקה לערבית הם בהיקף של 
 קלאסי ומודרני(. )סמינריון אחד ושני סמינריונים משני תחומים שונים -פרו  הגשת כולליםרבית לע

המחלקה לערבית ממליצה במיוחד על שילוב עם המחלקות ללימודי המזה"ת ולספרות   ,ל זהבמסלו םילמעוניינ
 משווה.  

  
 לא מובנה   חוגי-מסלול דו

תכנית הלימודים כוללת לימודים במחלקה לערבית ובמחלקה נוספת שאין לה זיקה אקדמית למחלקה לערבית.  
 .  ש"שמיומנות ללא   י+ מספר קורס ש"ש 29תכנית הקורסים היא בהיקף של 

קלאסי  ומים שונים )סמינריון אחד ושני סמינריונים משני תח-פרוהגשת ערבית כוללים  ים במחלקה לרסוהק
 .  ומודרני(

 

mailto:arab.dept@biu.ac.il
http://arabic.biu.ac.il/


 :במחלקה לערבית קורסי המיומנות
לה  קורסים אד, פרוזה קלאסית קלה וערבית מדוברת. -א התקשורת של אמצעי  קורסי המיומנות הם: ערבית 

   ש"ש קורסים כלליים.  4-מ בכל המסלולים הנ"ל די המחלקה ימ פוטרים את תל
ד" ו"ערבית מדוברת"  -א  של אמצעי התקשורתסטודנטים המעוניינים לקבל פטור מקורסי המיומנות "ערבית 

ידי ראש  -ידי המורים המלמדים קורסים אלו. הפטור מנוכחות בקורסים יינתן על-ייבחנו על ידיעותיהם על
 . ש"ש 64קורסים כלליים ויש להשלימם עד לש"ש  4-טל הפטור מ זה מבובמקרה  המחלקה בלבד.

  
 שני   ראלול ישיר לתומס

  85בממוצע  - בלבד  חוגי-חדבמסלול ה  -גרת התואר הראשון  במס הישני תלמידים שיסיימו את שנת הלימודים ה
בע שנות לימוד תואר  ומעלה יוכלו להצטרף ללימודי המסלול הישיר לתואר שני, שבמסגרתו ניתן לסיים תוך אר

 ראשון ותואר שני .  
 .  רביתעלמחלקה הירות  לפרטים נוספים נא לפנות למזכ

  

 
 החובה לפי שנים:פירוט קורסי 

  
   שנה א:

  

מספר  
 הקורס 

 ש " ש ת הערו שם הקורס 

 1 70ציון מעבר  וק א' יסודות הדקד  36-107-01

 1 70ציון מעבר  בי דקדוק ער 36-108-01

 1 דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה  א'  התקשורת  עי של אמצערבית  36-135-01

 1 דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה  תקשורת ב'  עי המצא ערבית של  36-136-01

 0  פרוזה קלאסית קלה  36-123-01

 1  מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים 36-132-01

 1 36-132-01המשך לקורס  הדרכה בכתיבה אקדמית  36-134-01

 2 75ציון מעבר  ' תחביר א  36-202-01

חוגיים לבחור אחד  -על תלמידי המסלולים הדו החדשה  יתרבות הערספ קריאת טקסטים מה 36-153-01
 הקורסים מבין שני 

1/0 

 1/0 סופרים מצריים מודרניים קריאה ביצירותיהם של  36-154-01

 1  ים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית פרק 36-231-01

 1  ת פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרני 36-233-01

 0  ' א  סףקריאה נו חומר  36-547-01

 

 לשנה א' לפי מסלולים  ש"ש"כ סה

 11 חוגיים -המסלולים הדו  12 חוגי -מסלול חד

 

 

 

 

 

 

 



 שנה ב': 

 
מספר  
 הקורס 

 ש " ש ת הערו שם הקורס 

 2 36-202-01המשך לקורס  תחביר ב'  36-203-01

 0 ית שפת אם ם לדוברי ערב, חובה ג36-136-01המשך לקורס  ערבית של אמצעי התקשורת ג'  36-137-01

 0 ם לדוברי ערבית שפת אם , חובה ג36-137-01המשך לקורס  ערבית של אמצעי התקשורת ד'  36-138-01

 0 דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה  ערבית מדוברת  36-207-01

 2 דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה  ית הבעה בכתב בערב 36-210-01

 1  סיר א' קוראן ותפ 36-168-01

 1  ר ב' קוראן ותפסי 36-169-01

 2  סיים טקסטים היסטוריים קלא 36-130-01

 2  מבוא לערבית יהודית  36-517-01

 0  ב' אה נוסף רי חומר ק 36-608-01

תלמיד   לול החד חוגי נדרשים לשני פרו"סים.תלמידי המס שרויות פלבחירה ממגוון הא םסמינריוני-פרו 
 חד חוגיים נדרשים לא-המסלולים הדו

2/4 

 

 ' לפי מסלולים בלשנה  ש"ש"כ סה

 14 חוגי -מסלול חד

 12 חוגיים -המסלולים הדו

 .'מוד שני קורסי בחירה כבר בשנה בלל  חוגי-חד לתלמידי המסלול המומלץ 
 

    :'שנה ג
 

 בכל מסלול  ש"שסה"כ  שם הקורס 

 חוגי לא מובנה -דו חוגי מובנה -דו חוגי-חד 

 4 4 6 שרויות פממגוון אלבחירה  םסמינריוני

 2 0 14 שרויותפהרצאות לבחירה ממגוון א

   ן בשנה ג'הנית" ערביתהשירה "ה קורסעל תלמידי כל המסלולים ללמוד את 
 הרצאה כסמינריון או כ

 
 אר במחלקה לערבית תול ש"שסה"כ 

 חוגי לא מובנה -מסלול דו י מובנה חוג-דומסלול  חוגי -מסלול חד

46 27 29 

 

 

 

 

 



 פרטים נוספים:   .ג
על התלמידים להשלים את שאר הנקודות הדרושות לתואר   ,סי החובה המפורטים לעילוסף לקורבנ .1

בשנים השונות, על פי קביעת    הםבמסלולים שבהם הם לומדים, מתוך מבחר קורסי הבחירה המוצעים ל
 יועצי המחלקה.  

  ב )שנה א'(,-של אמצעי התקשורת אערבית  מם ערבית פטורים מהקורסים הבאים:יים ששפת אתלמיד .2

 . והבעה בכתב בערבית )שנה ב'( )שנה ב'( רבית מדוברתע

עד חמישה קורסים    (בכתב מראש המחלקה באישור)" יוכלו ללמוד חוגי -חדתלמידים הלומדים במסלול " .3
מחלקה  קורסים של הל קה אקדמית זי בעלי להיות  םיכיצר . קורסים אלהש"ש  6או עד  במחלקות אחרות

שלים את מכסת השעות במסלול  ב של ראש המחלקה, ניתן להלערבית. במקרים חריגים ובאישור בכת
במיוחד  ", חוגי -חדו ייחשבו לתלמידים במסלול ה"מקורסי התואר השני במחלקה. קורסים אל חוגי-חדה

 אר.  תומניין הנקודות לב ה, כאלו שקיבלו פטור מקורסים שונים במחלק
 

 חובת הבעה עברית  .ד

 .  ד לפחות של הבעה עברית בשנה הראשונה ללימודיהםמם ערבית חייבים בקורס אחיתלמידים ששפת א

 ישראלית חייבים ללמוד ולהיבחן בשני קורסים במחלקות:   ם שאין להם תעודת בגרותדיתלמי

 (מלבד הבעה)לשון עברית  .א

 ספרות עברית   .ב
 

 אנגלית וחובת קורס תוכן באנגלית חובת שפה זרה  .ה
ראשון ממוינים לקורסים באנגלית על פי תוצאות חלק  כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר אילן לתואר

 . האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם

 לימודים.  בחישוב ממוצע ה קורסי אנגלית אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים
  היחידה לאנגלית כשפה זרה.מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר 

  , חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני(החל משנה"ל תשפ"ב)סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון 
פיה התקבל -הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שניקורסים באנגלית 

 :סטודנט לאוניברסיטה, כדלקמןה

בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה,   119פי הציון שלו באנגלית )עד  -סטודנט שעל
אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות   קורסים   ואנגלית מתקדמים ב'.דהיינו אנגלית מתקדמים א' 

 שבהן הוא לומד.

חייב בקורס אחד בלבד באנגלית -בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( 120-133לו באנגלית )בין שפי הציון -סטודנט שעל
כלומר קורס שיינתן   ,יתיהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגל -כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' 

 אליות.  ישעות סמסטר 2לו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של במחלקה ש

 .קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר

פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה  -(ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם 134פי הציון שלו באנגלית )-סטודנט שעל
 שעות סמסטריאליות כ"א.   2בהיקף של   זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית,

 .שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר

 לימודי יסוד ביהדות:  חובת   .ו
 .ד ביהדותספר ללימודי יסובית הבאתר תמצאו למידע נוסף . ש''ש 10השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 
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