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 70% הבגרות= לקראת בחינתללומדים  במורשת דרוזיתותכנון הוראה שנתי סילבוס 

מטרותיה של תכנית לימודים זו היא לפתח לומדים בעלי מודעות וזיקה עמוקה לזהותם הדרוזית, למורשת עדתם ולשפה הערבית כחלק 
 מתרבותם וזהותם.

עמודים   נושא 
בספר 
 הלימוד

מס' 
 שעות 

 הערכה דרכי הוראה )התלמידים( מטרות

 

 

 

1. 

 ?הם הדרוזיםמי הקדמה, 

 מאפייני הדרוזים הייחודיים -

 כינויי הדרוזים -

 השורשים של הדרוזים -

מוקדי ההתיישבות של  -

 הדרוזים

 הדרוזים בישראל -

 הדרוזים בסוריה -

 הדרוזים בלבנון -

  

 

 

9-31 

 

 

 

10-12 

יכירו את הערכים מהמורשת הדרוזית -

המחייבים את הדרוזי בחיי היום יום 

ייכות ויבינו את בכל מעגלי ההשת

הכללים ונורמות ההתנהגות הנגזרים 

 מערכים אלה ויתנהגו על פיהם.

יבינו את הגורמים להתיישבות של בני  -

ואת  העדה הדרוזית בתקופות שונות

השינויים שחלו בעדה בעקבות ההגירה 

 וההתיישבות.

למידה -

פרונטאלית 

הסבר בשילוב 

 דיון קבוצתי

 צפייה בסרט.-

 

 דף עבודה -

 משחק קאהות-

 מבחן-

שבעת  -אלפדאאיל אלסבע .2

 העקרונות

 סדק אלסאן -

 חפד אלאח'ואן -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

יבינו את עקרונות האמונה, יתנהגו על  -

פיהם ויבינו את תרומתם לטיפוח אדם 

 מוסרי וערכי.

למידה 

פרונטאלית 

הסבר בשילוב 

 דיון קבוצתי

 דף עבודה -

 מבחן-
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 תרק עבאדת אלעדם -

 אלבראאה מן אלאבאלסה -

 תוחיד אללה -

 אלרדא -

 אלתסלים -

יכירו ויבינו את המצוות בין אדם  - 5-7 44-54

לבוראו, מצוות עשה ואל תעשה ויהיו 

 מודעים למחויבותם לנהוג על פיהן.

צפייה בסרט  -

 קצר

 סגירת מדהב אלתוחיד . 3

 סגירת זרם התוחיד -

הגורמים לפרשנות שגוייה  -

 של מדהב אלתוחיד

 הסיבות לסגירת הזרם -

 הסיבה הרוחנית פילוסופית -

 עקרון אלתקייה -

 הסיבה ההיסטורית פוליטית -

  

 

 

 

104- 

108 

 

 

 

 

5-7 

יבינו את הגורמים הנסיבות ואת חלקם  -

של מייסדי האמונה בתהליך התפתחות 

והתגבשות העדה הדרוזית כקבוצה 

 אתנית דתית ייחודית.

פועלם יבינו את הגישות השונות לגבי  -

 ותרומתם לשימור אלדעווה.

למידה  -

פרונטאלית 

הסבר בשילוב 

דיון קבוצתי 

 ולמידת חקר.

 

 

 מבחן-

מקורות מדהב אלתוחיד  .4

 הדרוזי

הכלאפה הפאטמית רקע  -

 היסטורי.

הכליפים הפאטמים  -

 הראשונים

  

 

 

 

 

117-

152 

 

 

 

 

 

12-15 

 

יבינו את תרומתם של אישים מרכזיים  -

 בגיבוש האמונה הדרוזית.

יבינו את המשותף לאסלאם ולהגות  -

הדרוזית ואת מעמדם ותפקידם הייחודי 

של אחדים מחברי הנביא מוחמד 

 )אלסחאבה(.

למידה  -

פרונטאלית 

הסבר בשילוב 

 דיון קבוצתי 

צפייה בסרט -

"אלחאקם 

 באמר אללה"

 

 דף עבודה-

 מבחן-
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היסטוריית יסוד מדהב  -

 אלתוחיד.

עליית אלחאקם באמר אללה  -

 לכלאפה

אללה נלחם  אלחאקם באמר -

 בשחיתות

הרפורמה החברתית דתית  -

 שהטיל לאחאקם

יצירת התנאים לעליית מדהב  -

 אלתוחיד

יסוד מדהב אלתוחיד  -

 והתחלת פרסומו רשמית

 מצוקה של אלדרזי -

 היעלמותו של אלחאקם -

 מצוקת עלי אלדאהר -

 המשך פרסום אלתוחיד -

סגירת הקריאה למדהב 

 אלתוחיד

יבינו את משמעות המושג מונותאיזם  -

על פי ההגות הדרוזית ויכירו את 

 מקורותיו.

שותף בין המונותאיזם על יבינו את המ -

פי ההגות הדרוזית לבין היהדות 

 והנצרות.

יבינו את השפעתם ותרומתם של  -

מייסדי האמונה ופועלם בשלב ייסוד 

 האמונה.

יכירו ויבינו את תהליך הפצת הדעוה על  -

 היבטיו השונים ואת הסיבות להצלחתו

יכירו את האזורים בהם הופצה ואת  -

 זהות המאמינים החדשים.

יכירו אירועים מרכזיים בתקופת  -

 היווצרות העדה.
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 העדה הדרוזית בישראל .5

הדרוזים מיעוט במזרח  -

 התיכון

השינויים שעברה בהם העדה  -

 הדרוזית בישראל

 הדרוזית במזינההזהות  -

 השתלבות הדרוזים במדינה -

מוסדות העדה הדרוזית  -

 במדינה

המועצה הדתית הדרוזית  -

 בישראל

בתי המשפט הדרוזים  -

 בישראל

  

 

241-

290 

 

 

22-25 

יבינו את מעמד העדה הדרוזית בישראל  -

 וכיצד היא משתלבת במדינה ובחברה.

יכירו מוסדות דתיים של העדה  -

 את תפקידם. הדרוזית ויבינו

יכירו את ההתפתחות שחלה במעמד  -

ובתפקיד של המוסדות והארגון העדתי 

לאורך הדורות ועד ימינו ואת הוויכוח 

הציבורי כיום בסוגיית התפקיד, 

 הסמכויות, דרכי המינוי והרלוונטיות.

יבינו את תרומת כל אחד מהמוסדות  -

בטיפוח הזהות הדרוזית בגיבוש העדה 

 יחודית לאורך הדורות.ובשימורה כעדה י

יכירו את התפקידים המרכזיים  -

שממלאת המנהיגות הרוחנית בארגון 

העדה ובמוסדותיה ויבינו את תרומתה 

בגיבוש הערכים ונורמות ההתנהגות של 

 החברה הדרוזית.

יכירו את מבנה החברה הדרוזית  -

בישראל ויבינו את השינויים החברתיים 

למידה  -

פרונטאלית 

הסבר בשילוב 

 דיון קבוצתי.

צפייה בסרט  -

"הדרוזים 

 בישראל"

 

 דף עבודה-

 משחק קאהות-

 מבחן-
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 21-הוהכלכליים שחלו בה מסוף המאה 

 ואת השלכותיה על החברה הדרוזית.

 -מקומות קדושים בישראל .6

 מקאם נביא שועיב 

 מקאם נביא שועיב בחיטין -

 קדושת המקאם -

מבנה האתר ותפקידו בחיי  -

 הדרוזיתהעדה 

  

 

216- 

221 

 

 

3 

יכירו נביאים מהדת הדרוזית ויבינו את  -

פועלם ותרומתם על פי האמונה 

 הדרוזית.

יכירו את האתרים הקדושים לעדה  -

הדרוזית ויבינו את חשיבותם במורשת 

 הדרוזית.

יכירו את החגים ואת המנהגים השונים -

לחיזוק הזיקה של בני העדה למורשת 

 הדרוזית ולשימורה.

למידה  -

פרונטאלית 

הסבר בשילוב 

 דיון קבוצתי 

 ביקור בקבר-

צפייה בסרט -

על הקבר 

 הקדוש

  

 דף עבודה -

 מבחן -

 

 


