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עברית  >>הישג נדרש 7 >> הישגים נדרשים >> תכנית הלימודים

הישג נדרש 7: קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים כחלק בלתי
                      נפרד מהמורשת התרבותית היהודית ותוך עמידה על

                      ייחודם הלשוני 
 

טקסטים מן המקורות היהודיים הם חלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית היהודית.
                       

תכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית – שפה, ספרות ותרבות מתייחסת לעיסוק בטקסטים

 
מהמקורות היהודיים כחלק מהחינוך הלשוני בעברית תוך הדגשת ייחודם הלשוני של 

הטקסטים ותרומתם להכרת הרבדים ההיסטוריים והתרבותיים של השפה, כמפורט בתכנית
בעמ' 61- 67.    

רכיבי ההישג הנדרש בקריאת טקסטים מהמקורות היהודיים מתייחסים לעיסוק בהם הן בבית
הספר הממלכתי והן בבית הספר הממלכתי-דתי.

העבודה על פי ההישג היא כאמור בתחום אחריותו של המורה כחלק מיישום התכנית.
רמת הביצוע של רכיבי ההישג בשכבות הגיל השונות, במקצועות העוסקים בטקסטים

מהמקורות היהודיים, תוגדר בהלימה לתכניות הלימודים הרשמיות לבית הספר הממלכתי
ולבית הספר הממלכתי-דתי במקצועות אלה (מקרא ממ'; תנ"ך ממ"ד; תושב"ע ממ' וממ"ד;

הלכה ממ"ד ועוד) . רמת הביצוע תביא בחשבון גם את ההישגים הנדרשים בקריאה ובכתיבה,

 
בהאזנה ובדיבור.
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