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יחידות הוראה בהוראת הערבית

הקדמה
ליחידות ההוראה בתכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים במגזר היהודי
תכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים לכיתות ה'-ו' מבוססת על הוראת השפה המדוברת בשילוב הדרגתי
של מיומנויות של ראשית הקריאה והכתיבה בערבית .התכנית מתמקדת בשיח בערבית מדוברת בנושאים
יומיומיים ובהכרת התרבות הערבית ,וחושפת את הלומדים לאותיות ולמילים בערבית באופן הדרגתי.
לימוד ערבית בבתי הספר היסודיים נועד לאפשר ללומדים לנהל שיח יומיומי בסיסי בערבית ,לחבב עליהם
את השפה ,להגביר את המוטיבציה שלהם ,להרחיב את ידיעותיהם באמצעות חשיפה לתרבות הערבית ,לעודד
סובלנות ולאפשר להם ליצור קשר עם דוברי ערבית בארץ ובעולם.
על מנת להשיג מטרה זו ,על המורה להגביר את השימוש בשפה הערבית המדוברת במהלך השיעורים ככל
האפשר ,הן מצדו/ה (כאמצעי חשיפה) והן מצד התלמידים (לשם התרגול) באמצעות משחקי תפקידים ,מדרש
תמונה והפעלות חווייתיות.
בהתאם לתכנית הלימודים ,הלהג המוצג בתכנית שלהלן הוא הלהג העירוני הארצישראלי .המורה תפנה את
תשומת לב התלמידים לכך שבערבית המדוברת מספר רב של דיאלקטים ,ולכן עשויים להיות הבדלים באוצר
המילים ובהגייתן של המילים בפי דוברים מאזורים שונים.
לימוד הערבית המדוברת ייעשה בשלבי הלימוד הראשונים בתעתיק עברי כאמצעי עזר לתלמידים ,לצד
השמע והדיבור .החל מאמצע כיתה ה' יחשוף המורה את התלמידים לאותיות בערבית באופן הדרגתי ,ובשלב
מאוחר יותר ,בכיתה ו' ,למילים הכתובות בערבית ,מילים דומות לעברית ,שיש בהן לעורר את תחושת הקשר
האטימולוגי בין העברית והערבית ,ובכך להגביר את המוטיבציה ללימוד השפה הערבית .כל זאת מאחר
והתכנית משלבת דיבור ושיח בערבית מדוברת כמטרת על ובנוסף לכך ,רכישת ראשית מיומנויות הקריאה
באמצעות זיהוי האותיות בערבית וזיהוי מילים בסיסיות כתובות בערבית .מומלץ לחשוף את התלמידים לכמה
שיותר מילים דומות בין העברית והערבית על מנת להמחיש את הקרבה בין שתי השפות.
בכל יחידת לימוד הוספנו טבלה שמרכזת את אוצר המילים שנלמד באותה יחידה בתעתיק עברי ,ולצדו
המילים בערבית ובתרגום עברי .ציינו כוכבית לצד המילים בערבית שמהוות חלק מתכנית הלימודים הרשמית
הכוללת בערבית הכתובה ,שעל המורה ללמד את תלמידיו באופן אקטיבי.
התעתיק יהיה בסיסי ויכלול מילים ,משפטים וקטעים קצרים.
אין הכוונה שיהיו קטעי קריאה ארוכים שאותם התלמיד יצטרך לקרוא ,אלא קטעי דו שיח בין שני אנשים.
כך למשל ,בנושא הברכות ,שבו מופיעה הברכה והתשובה לה על מנת לדמות סיטואציות טבעיות של דיבור
יומיומי.
כל המשימות יכללו קטעי שמע שילוו לתרגיל ,וזאת כדי שהתלמיד יוכל לשמוע בביתו ולתרגל.
מצורפת חוברת יחידות הלימוד אשר מחולקת לכתות ה' ולכתות ו'.
ברצוננו להודות לכותבי היחידות ,לצוות הפדגוגי במשרד החינוך ,אשר חיבר את היחידות והעיר הערות.
תודה לד"ר אלון פרגמן על העריכה האקדמית והלשונית.
בברכת הצלחה,
רוני ברדה

הודא חלבי

סיגלית שושן

מדריכה ארצית

מדריכה ארצית

מפמ"ר ערבית

להוראת הערבית המדוברת
עד תשע"ח

להוראת הערבית בבתי הספר היסודיים
מתשע"ח

ועולם הערבים והאסלאם
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ג'אמלאת  -ברכות
יחידת הוראה ֻמ ַ

יחידות הוראה לכיתה ה'
ג'אמלאת  -ברכות
יחידת הוראה ֻמ ַ
מטרת על :התלמיד יכיר את נושא הברכות בערבית.
מטרות אופרטיביות :התלמיד יידע מתי להשתמש בברכות שונות לאירועים שונים.
התלמיד יידע כיצד להשיב על ברכות שונות.
אוצר המילים ביחידה זו:
הברכה
ּוס ְהלַ ן
ַא ְהלַ ן ַ

התשובה
ַא ְהלֵ ין ַ /א ְהלַ ן פיּכ/י
اهلين /

ַֿסּבאח (א)לְ ֵח'יר
(אפשר גם):
ַֿסּבאח (א)לְ וַ ְרד

فيك

ַֿסּבאח (אל)נּّור
صباح ال ّنور

פירוש והסבר
ברוכים הבאים (הברכה מורכבת
וס ְהל
מהמילים ַא ְהל (משפחה) ַ
(מישור) ,בדומה למי שמברך:
תרגיש בבית ,תרגיש בנוח.
בוקר טוב – בוקר אור
בוקר של ורדים

יאסמין
ַֿסּבאח (א)לְ ְ
ַֿסּבאח (א) לְ ֻפ ّל

בוקר של פרחים

صباح الخير /الورد /الياسمين  /الف ّل
ַמסא (אל)נּّור
ַמסא (א)לְ ֵח'יר
مساء ال ّنور
مساء الخير

ערב טוב – ערב טוב (מילולית:
ערב אור)

בוקר של יסמין

ַמ ְר ַחּבא

ַמ ְר ַח ְּב ֵתין مرحبتين

مرحبا

ּוס ְהלַ ן
(ואפשר גםַ ):א ְהלַ ן ַ

(ל)סّלַ אם ַעלֵ יּכֹם
ִא ַ

(אל)סّלאם
ַ
ּועלֵ יּכֹם
ַ

שלום עליכם – ועליכם השלום

السّالم عليكم
יְ ְעטיּכ/יְ ְעטיּכי/יְ ְעטיּכֹם (א)
עאפיֶ ה
לְ ְ

وعليكم السّالم
ַאלְ לַ ّה יְ ַעאפיּכ /יְ ַעאפיּכי/
יְ ַעאפיּכֹם

שהאל ייתן לכ/ם בריאות – שהאל
יברך אותך/אתכם

يعطيك العافية
ַמ ְּברּוּכ

هللا يعافيك
ּבארּכ פיּכ/י
ַאלְ לַ ّה יְ ֶ

مبروك
ֻשּכְ ַרן

هللا يبارك فيك
ַע ְפוַ ן

شكرً ا

ً
عفوا

שלום – שלום שלום

מזל טוב – שהאל יברך אותך
(מילולית :את פיך)
תודה – בבקשה
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יחידות הוראה לכיתה ה'

הברכה

התשובה

ִמן לֻ ְט ַפּכ /לֻ ְט ֶפּכ

ִת ְסלַ ם

من لطفك

تسلم

ֻמ ְמתאזִ ,חלּו

-

ممتاز ,حلو
ִאנְ ַש ַאלְ לַ ّה

-

إن شاء هللا
ּכיף חאלַ ּכ  /חאלֶ כּ?
كيف حالك؟

פירוש והסבר
(זה) מטובך (בתגובה למי שנותן
לנו מחמאה) .המילה לֻ ְטפ מציינת
עדינות ("מעדינותך") – תודה.
מצוין ,יפה
בעזרת האל

ִאלְ ַח ְמ ֻד לִ לַ ّה ַ /מ ְּבסּוט  /ה,

מה שלומָך ְ /ך?  -תודה לאל,

אשי (א)לְ חאל,
אשיַ ,מ ִ
ְמניח/הַ ,מ ִ
יַ ְעני ,נֻ ֿ ّס נֻ ֿ ّס

בסדר,

الحمد هلل ,مبسوط ,منيح ,ماشي,
ماشي الحال ,يعني ,نصّ نصّ

טוב (מילולית" :הולך"),
ככה ככה (מילולית :חצי חצי)

שיעור 1
ּוס ְהלַ ן על הלוח – קריאה והסבר .מה המילים אומרות לנו? לכל ברכה
פתיחת שיעור :כתיבת הברכה ַא ְהלַ ן ַ
בערבית יש תשובה  /מספר תשובות ,שגם כוללות ברכה למברך.
ּוס ְהלַ ן .
לא ְהלַ ן ַ
כתיבת תשובות ַ
יאסמין( /א) לְ ֻפלّ .הסבר כל תשובה .יש
לימוד ַֿסּבאח (א)לְ ֵח'יר והתשובות ַֿסּבאח (אל)נּّור ( /א)לְ וַ ְרד ( /א)לְ ְ
להקפיד על הגיית ח רפה כמו במשפטּ :כיף חאלַ ּכ  /חאלֶ כּ?
הסבר קצר על אותיות השמש ,אל הידיעה ,שדה ,תעתיק והגייה:
(א)לְ ֵח'יר  -הטוב
ַֿסּבאח בוקר
תעתיק והגייה

ה-א של אל הידיעה לא נשמעת באמצע משפט

של س לעומת ص

תעתיק והגייה של ح לעומת خ
				

לימוד ַמסא (א)לְ ֵח'יר – ַמסא (אל)נּّור.
התלמידים מעתיקים ומתרגלים עם המורה ובזוגות.
ּוס ְהלַ ןhttps://www.youtube.com/watch?v=oEaJBP-3F44 :
בסוף השיעור לומדים את השיר ַא ְהלַ ן ַ

שיעורים 3 - 2
חזרה על הברכות שנלמדו :המורה שואל והתלמידים עונים ,תרגול בזוגות.
עאפיֶ ה – ַאלְ לַ ّה
(אל)סّלאם יְ ְעטיּכֹם (א)לְ ְ
ַ
ּועלֵ יּכֹם
(ל)סّלַ אם ַעלֵ יּכֹם – ַ
הוספת הברכות ַמ ְר ַחּבא – ַמ ְר ַח ְּב ֵתין ִ +א ַ
יְ ַעאפיּכ ֻ +שּכְ ַרן – ַע ְפוַ ן .בכל שיעור מוסיף המורה  3 – 2ברכות ותשובות ,על פי רמת הכיתה.
עאפיֶ ה.
יש להקפיד על הגיית ח ו-ע ולתרגל זאת ,למשל בברכות ַמ ְר ַחּבא – ַמ ְר ַח ְּב ֵתין ,יְ ְעטיּכֹם (א)לְ ְ
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ג'אמלאת  -ברכות
יחידת הוראה ֻמ ַ

הסבר על כינויים חבורים:
–עלֵ יּכ.
ַעלֵ יּכֹם – עליכם בעברית – סימון הסיומת .כך עם כל הכינויים .למשל :עליך ַ
תרגול עם המורה ובזוגות  /קבוצות.
דף עבודה :למתוח קו בין הברכה לתשובה ,להשלים תשובה  /ברכה ,למשל:
				
ּוס ְהלַ ן
ַא ְהלַ ן ַ
		
ַֿסּבאח (א)לְ ֵח'יר
					
ֻשּכְ ַרן

ַע ְפוַ ן
ַא ְהלַ ן פיּכ
ַֿסּבאח (א) לְ ֻפלّ

וכמובן ,לחזור ולתרגל זאת בעל-פה ב"פינג פונג" בין המורה לתלמידים.
תרגיל נוסף  -השלמת הברכות בכתב ובעל פה ,למשלַ - ____________:מסא (אל)נּّור.

שיעורים 5 – 4
חזרה בעל פה על הברכות שנלמדו בצורה משחקית.
ּבארּכ פיּכ/י ( +האדא) ִמן לֻ ְט ַפּכ /לֻ ְט ֶפּכ ֻ +מ ְמתאז ִ +חלּו ִ +אנְ ַש ַאלְ לַ ّה ּ +כיף חאלַ ּכ /
הוספת ַמ ְּברּוּכ – ַאלְ לַ ّה יְ ֶ
אשי (א)לְ חאל ,יַ ְעני ,נֻ ֿ ّס נֻ ֿסّ.
אשיַ ,מ ִ
חאלֶ כּ? ִאלְ ַח ְמ ֻד לִ לַ ّה ַ /מ ְּבסּוט/הְ ,מניח/הַ ,מ ִ
בכל שיעור מוסיף המורה  3 – 2ברכות ותשובות לפי רמת הכיתה.
הסבר קצר על זכר – נקבה (בתוספת ה' בדומה לעברית):
שמח – שמחה – ַמ ְּבסּוט/ה .תרגול עם המורה ובזוגות  /קבוצות.
דף עבודה סיכום ברכות.
המורה יכין  /תכין פלקט עם שמות התלמידים בערבית ותאריך יום ההולדת .כך כל תלמיד יזהה את שמו כתוב
בערבית.
א(ל)סّלאם קַבְּל (א)לְכַּלאם – השלום לפני הדיבור .התלמידים ינסו לתרגם ואחרי התרגום
ַ
לימוד הפתגם
לכתוב/לצייר סיטואציה המתאימה לאמרה זו או יחפשו תמונה/ירכיבו קולאז' שמשקפים זאת ויציגו בשיעור
הבא בפני הכיתה.
לימוד השיר ַמ ְּברּוּכ https://www.youtube.com/watch?v=KQBA4Q7f-Ik
בבית הם צריכים להכין מעין הצגה בזוגות  /קבוצות קטנות בנושא ברכות – שילוב עברית וערבית.

סיכום היחידה:
בסוף היחידה התלמיד יכיר את הברכות ואת התשובה/ות לכל ברכה ,יידע מה המשמעות ויידע מתי להשתמש
בכל ברכה ובאיזה מצב  /אירוע.
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ילתי – ַתעארף – אני ומשפחתי – היכרות
ּוע ְ
יחידת הוראה אנא ֵ
מטרת על :התלמיד יכיר את נושא המשפחה בערבית.
מטרות אופרטיביות :התלמיד יידע כיצד להציג את בני משפחתו.
התלמיד יידע כיצד לשלב בצורה נכונה את אוצר המילים של ההיכרות ושל המשפחה בתוך משפט.
אוצר המילים ביחידה זו:
*أب ,أبي
ַאּבַ ,אּבּוי
*أ ّم ,أ ّمي
ֻאםّ ִ /אםֻّ ,אמّי
*أخ ,أخي – إخوة
ַאח'ַ ,אח'ּוי – ִא ְח'וֶ ה
)ח'ואתַ ,ח'ואתי *أخت ,أختي – أخوات ,أخواتي
(א ַ
ֻא ְח'תֻ ,א ְח'תי – ַ
*إسم ,إسمي
ִא ְסםִ ,א ְסמי
عمر ,عمري
ע ְֹמר ,ע ְֹמרי

אבא ,אבי
אמא ,אמי
אח ,אחי – אחים
אחות ,אחותי – אחיות ,אחיותיי
שם ,שמי
גיל ,אני בן  /בת...

ה/סנִ ין (במקביל ללימוד
ַסנֶ ְ
המספרים)
*إبن
ִא ְּבן
*بنت
ִּבנְ ת
*ولد
וַ לַ ד
סיומת x -ין לזוגי (מבלי להיכנס להסברים דקדוקיים נרחבים)
ביטויים ופתגמים:

שנה ,שנים
בן ,ילד
בת ,ילדה
ילד

ג'ארּכ (א)לְ ַקריּב וַ לַ א ַאח'ּוּכ (א)לֵ ְּבעיד  -שכנך הקרוב ולא אחיך הרחוק (טוב שכן קרוב מאח רחוק).
ַ .1
ִ .2א ְסם ַעלא גִ ְ'סם ִ /א ְסמֹו ַעלא גִ ְ'סמֹו  -שמו מעיד עליו (כשמו כן הוא).
להזכירכם :חזרה על המילים

שיעור 1
פתיחת שיעור :חזרה על הברכות בעל פה :המורה מברך ,והתלמידים עונים .לאחר מכן התלמידים מברכים זה
את זה.
המורה מציג את עצמו ִא ְסמי,ִ ....א ְסם ֵעילְ תי....
המורה שואל את התלמידים מה לדעתם נאמר פה.
אחר כך המורה פונה לאחד התלמידים ואומר ִא ְס ַמּכ עדן ופונה לאחת התלמידות ואומר ִא ְס ֶמּכ רותם ושוב
חוזר על זה עם תלמידים אחרים .אחר כך שואל את אחד התלמידים את השאלות:
שּו ִא ְס ַמּכִ /א ְס ֶמּכ? התלמידים עונים וגם שואלים אחד את השני .ניתן לעשות סבב כיתתי ,כשכך תלמיד/ה
פונה לזה שלצדו/לצדה ,וכך כולם מתרגלים ביטוי זה בצורת זכר ונקבה.
ּוא ְסם ִאמّי מרים.
המורה אומרִ :א ְסם ַאּבּוי ברוך ִ
התלמידים :אבא שלך ברוך ואמך מרים.
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ּועילְ תי – ַתעארף
יחידת הוראה אנא ֵ
– אני ומשפחתי – היכרות

ּّכ/מּכ?
המורה פונה לתלמידים ושואל :שּו ִא ְסם ַאּבּוּכּ/כִ ? שּו ִא ְסם ֻא ַמ ֶ
התלמיד ִא ְסם ַאּבּוי .....
ִא ְסם ִאמّי ......
רּבעין ַסנֶ ה.
המורה ע ְֹמרי (גילי) ַא ַ
ִאנְ ֶת יא אסף ,ע ְֹמ ַרּכ ִת ְסע ְסנין.
ַק ֵדّיש ע ְֹמ ֶרּכ ,יא דיאנה?
ע ְֹמרי ַע ַשרה.
תרגול :
המורה אומר את המילה בערבית ,והתלמיד צריך להגיד אותה בעברית ולהפך.
המורה שואל ותלמיד עונה.
התלמידים שואלים אחד את השני.
כל תלמיד אומר מה שמו ,שם משפחתו ,גילו וכן מתייחס לאביו או לאימו.

שיעורים 3 - 2
רי...אסם אּבוי...אסם ֻאמّי...
ִ
מי...ע ְמ
ֻ
חזרה על מה שנלמד :כל תלמיד מציג את עצמוִ :א ְס
הוספת המילים אח' ֻ +א ְח'ת  +הריבויים.
כל תלמיד מספר על אחיו ואחיותיו (שם וגיל).
עבודה בזוגות :כל תלמיד מספר לחברו על משפחתו ואז שניהם מספרים ,כל אחד על משפחתו של החבר,
לכל הכיתה.
משימה לבית :כל תלמיד יכין עץ משפחה עם שמות וגילאים של ההורים והאחים.

שיעור 4
חזרה על המילים .הצגת עץ המשפחה של כל תלמיד .אפשר במצגת.
לימוד ִא ְּבן ִּ +בנְ ת  +וַ לַ ד  +התייחסות לסיומת זוגי בערבית.
תרגול משפטים :לַ ַאּבּוי וַ לַ ֵדיןִ ,א ְס ְמהֹם...
משחק :העברת כדור וכל אחד בתורו צריך להגיד פרט על משפחתו.
משחק נוסף :העברת כדור בין תלמידי הכיתה ,אולם הפעם תלמידי הכיתה צריכים לומר פרטים על התלמיד
שהכדור בידו מהזיכרון (שם אביו ואמו ,כמה אחים ואחיות יש לו וכיוצא בזה).

שיעור 5
חזרה על כל המילים.
לימוד שני פתגמים:
(א)לקריּב וַ לא ַאח'ּוּכ (א)לְ ְּבעיד
ַ
ג'ארּכ
ַ
ִא ְסמֹו ַעלא גִ ְ'סמֹו
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לתת לתלמידים לנסות לתרגם ואז להסביר .כל תלמיד יכתוב על סיטואציה המתאימה לכל אחד מהפתגמים.
אפשר גם לצייר .לשוחח על זה בכיתה .לנסות למצוא פתגמים מקבילים בעברית.

לסיום:
קישור לשיר "ּבאּבא ֵפין" (איפה אבא) :
https://www.youtube.com/watch?v=wyOJfLSeZIE

סיכום היחידה:
בסוף יחידה זו יכיר התלמיד את כל אוצר המילים של המשפחה הגרעינית ויידע לספר על משפחתו ,כולל
שמות וגילאים.
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יחידת הוראה ִאלְ ַמ ְד ַר ֶסה – בית הספר

יחידת הוראה ִא ְל ַמ ְד ַר ֶסה – בית הספר
מטרת על :התלמיד יכיר את נושא בית הספר.
מטרות אופרטיביות :התלמיד ילמד אוצר מילים הקשור לנושא בית הספר.
התלמיד יידע לספר על נושא בית הספר ולענות על שאלות הקשורות לנושא זה.
אוצר המילים ביחידה זו:
ַמ ְד ַר ֶסה

سة
* َمد َْر َ

בית ספר

ִתלְ מיד' – ַתלאמיד'

*تلميذ  -تالميذ

תלמיד -תלמידים

מיד'ה – ִתלְ מיד'את
ִתלְ ֶ

*تلميذة  -تلميذات

תלמידה  -תלמידות

אחה
ַס ַ

ساحة

חצר

ִא ְס ִתראחהֻ ,פ ְר ַֿסה

إستراحة ,فرصة

הפסקה

פאתר
ַד ְפ ַתר – ַד ִ

*دفتر  -دفاتر

מחברת -מחברות

ּכְ תאּב – ּכֻ תֹּב

*كتاب  -كتب

ספר – ספרים

ַשנְ טה

شنطة

תיק

ַקלַ ם – ַא ְקלאם

قلم  -أقالم

עט  -עטים

ַקלַ ם ְר ַסֿא ֿס

قلم رصاص

עיפרון

ַֿסףّ

*صف
ّ
*معلّم  /معلّمة  /أستاذ ,أستاذة

כיתה
מורה

דירה
ֻמדיר – ֻמ ַ

*مدير ,مديرة

מנהל – מנהלת

סּכְ ֵר ֵתיר ,סּכְ ֵר ֵתירה

سكرتير ,سكرتيرة

מזכיר ,מזכירה

ַד ְרס – ְדרּוס

*درس  -دروس

שיעור  -שיעורים

ְמ ַעלֶ ّם – ְמ ַעלְ ֶّמה ֻ /א ְסתאד' –
תאד'ה
ֻא ְס ֶ

שיעור 1
לאחר פתיחת השיעור (ברכות וחזרה על נושאים קודמים) פותח המורה במשפטים כמו:
מיד'ה ֻהוֶ ...
(אל)תّלְ ֶ
ִ
(אל)תّלְ מיד' ֻהוֶ ִ ...א ְסם האדי
ִ
ִא ְסם האדי (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה ֻהוֶ ִ ...א ְסם האדא
ّ...א ְסם ְמ ַעלֶ ّם (אל) ַסֿّףّ ֻהוֶ ִ ...א ְסם ְמ ַעלְ ֶّמת (אל) ַסֿّףّ
דירת (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה ִהיֶ ִ
ִא ְסם ֻמדיר (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה ֻהוֶ ִ ...א ְסם ֻמ ַ
ִהיֶ ّ...
התלמיד מצביע על תלמידים שונים כשהוא אומר את המשפטים ואז התלמידים מנסים לנחש מה פירוש
המילים.
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המילים שיילמדו בשיעור הראשון:
ַמ ְד ַר ֶסה
ִתלְ מיד'
מיד'ה
ִתלְ ֶ
ֻמדיר
סּכְ ֵר ֵתירה
כלומר מילים שאפשר להצמיד אליהן שמות פרטיים .כל תלמיד יכול להציג את עצמו:
מיד'ה פי ַמ ְד ַר ֶסת..
ִא ְסמי.....אנא ִתלְ מיד' ִ /תלְ ֶ
את ַע ַלّם ולהשתמש בו במשפט:
אפשר ללמד את הפועל ַּב ְ
את ַעלַ ّם פי ַמ ְד ַר ֶסת...
אנא ַּב ְ
ניתן ללמד גם את כינויי הרמז האדא ,האדי ולהשתמש בהם במשפטים קצרים.
אפשר לתרגל את אוצר המילים בעזרת משחק זיכרון.

שיעור 2
חזרה על השיעור הקודם :התלמידים מציגים את עצמם  /את חבריהם לכיתה.
לימוד המילים הבאות יכול להיעשות בעזרת הצמדת פתקית עם שם החפץ על החפץ עצמו :האדא ַד ְפ ַתר /
ּכְ תאּב ַ /קלַ ם ִח ְּברַ /קלַ ם ְר ַסֿאסֿ או :האדי ַשנְ טה.
יש להתייחס כמובן גם לריבוי של המילים.
ניתן ללמד פה את נושא הצבעים ולשלב במערך השיעור:
א(ל)שّנְ טה ִּבלֹון ַא ְח ַמר.
ַ
האדי ַשנְ ַטתי.
ללמד כינוי שייכות:
(אל)שّנְ טה? האדי ַשנְ ַטתי.
ַ
לַ מין האדי
המורה מראה בהתחלה חפצים שלו ואז חפצים של תלמידים .להתייחס לכינויים שלי ,שלו ושלה בהתחלה.
המורה מצביע על חפצים שונים והתלמידים עונים:
שּו האדא? האדא ַד ְפ ַתר...כל תלמיד שואל את השני ומציג חפצים שלו.

שיעור 3
חזרה על השיעור הקודם דרך שאלות.
לימוד המילים :סאחהֻ ,פ ְר ַֿסהַ ,ד ְרס ַֿ
וסףّ
תרגול בעל פה:
מי.....אנא ְמ ַעלֶ ّם פי ַמ ְד ַר ֶסת...
ַ
• ִא ְס
'אמס
•אנא ְמ ַעלֶ ّם לַ לֻ ّע'ה (א)לְ ַע ַר ִּביֶ ّה פי (אל) ַֿסّף (א)לְ ַח ֶ
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יחידת הוראה ִאלְ ַמ ְד ַר ֶסה – בית הספר

הבנה דרך הדמיון לעברית:
ח'אמס.
ֶ
האדא ִתלְ מיד' פי (אל) ַֿסّףّ (א)לְ
לאחר מכן ניתן להראות תמונות של תלמידים בהפסקה ולתאר:
(אל)תّלְ מיד' ּבילְ ַעּב פי (א)לְ ֻפ ְר ֿסה פי (אל)סّאחה
ִ
האדא
מיד'ה ְּב ִת ְקרא פי (א)לְ ֻפ ְר ֿסה...
(אל)תّלְ ֶ
ִ
האדי
הערה :בחרנו להשתמש במילת היחס פי בשל הדימיון לשפה הכתובה.
יש להתייחס לפעלים שונים (ברשימת הפעלים).
התלמידים ינסו להבין את דברי המורה דרך התמונות.
פעילות לסיכום השיעור :כל תלמיד מתייחס לעצמו בהפסקה:
אנא פי (אל)סّאחה ...אנא פי (אל) ַסֿّףّ...

שיעור 4
חזרה וסיכום דרך משחק זיכרון ,אחד שואל את השני ותרגול בעל פה.
מצ"ב מצגת סיכום.

סיכום היחידה
בסיום היחידה יידע התלמיד להשתמש במילים הקשורות לנושא בית הספר במשפטים שונים כמו :האדא
ִתלְ מיד' פי ַמ ְד ַר ֶסת...
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יחידות הוראה לכיתה ה'

ארי  -ביתי
י/ד ִ
ית ַ
יחידת הוראה ֵּב ִ
מטרות על:
1 .1התלמיד יכיר/יידע להשתמש באוצר מילים בערבית המדוברת בנושא הבית והמשפחה בביטויים
ובמשפטים בסיסיים.
2 .2התלמיד יידע את חשיבות המשפחה בחיי הפרט בתרבות הערבית.
3 .3התלמיד יתוודע למנהג הכנסת האורחים ולמנהגי האירוח בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל ויכיר את
יתּכ".
אלּ-בית ֵּב ַ
ֵ
"ת ַפ ַֿדל,
משמעות הביטוי ְ
מטרות אופרטיביות
1 .1התלמיד יידע לספר על המשפחה הפרטית שלו ,כמה נפשות יש בה ,מה גילו של כל אחד ,מה כל אחד
אוהב או לא אוהב.
2 .2התלמיד ימסור מידע בסיסי על מקום מגוריו ויתאר את חדרי הבית בערבית.
3 .3התלמיד יוכל לנהל שיחה בסיסית עם המורה או עם תלמידים אחרים ולתאר את הבית שלו (מה יש בתוך
ארע?
יתּכ? וֵ ין ִאנְ ֶת ַסאּכֶ ן? ִפי ַאיّ ַש ֵ
הבית ומסביב לו) ,במקביל ילמד לשאול שאלות ולהשיב עליהן :וֵ ין ֵּב ַ
יתּכ?.)...
אּבק? ּכַ ם ֻע ְ'ר ֵפה ִפי ֵּב ַ
ארה? ַאיְ ّ ַט ֵ
ַאיְ ّ ַע ַמ ַ
4 .4התלמיד ייחשף לנושאים הדקדוקיים הבאים:
•זכר/נקבהּ :כיף ַחאלַ ּכ?ּ /כיף ַחאלֵ ּכ? ִא ְחּכִ ילִ י ַען ַחאלַ ּכִ /..א ְחּכִ ילִ י ַען ַחאלֶ ּכְ ..ת ַפ ַֿדّלְ /ת ַפ ַֿדֿלִ י ..
מעלֵ ّם/
סוטה – ִתלְ ִמיד'ִ /תלְ ִמ ֶיד'ה ַ -
מרּבוטה :להציג את הצורות ַסאּכֶ ןַ /סאּכְ נֶ ה ַ -מ ְּבסוטַ /מ ְּב ַ
ַ
• ַתא
מעלְ ֶّמה ֻ -מ ִדירֻ /מ ִד ַירה ....
ַ
אוצר המילים ביחידה זו:
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ַאנא סאּכֶ ן  /סאּכְ נֶ ה פי

أنا ساكن  /ساكنة في

אני גר  /גרה ב

יתּכ
יתּכֵּ ,ב ֵ
ֵּביתֵּ ,ביתיֵּ ,ב ַ

*بيت ,بيتي ,بيتك

בית ,ביתי ,ביתָך ,ביתְך

ֵּבית ַא ְר ֿדיّ

بيت أرضيّ

בית קרקע

ַעמארה ֵּ /בית ֻמ ְש ַת ַרּכ

عمارة  /بيت مشترك

בניין  /בית משותף

שארע
ֶ

*شارع

רחוב

נֻ ְמרה ַ /ר ַקם

نمرة  /رقم

מספר

ַחארה

حارة

שכונה

ַמדינֶ ה

*مدينة

עיר

דֹולֶ ה

*دولة

מדינה

ַק ְריֶ ה

*قرية

כפר

ַּבלַ ד

*بلد

יישוב
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ארי  -ביתי
י/ד ִ
ית ַ
יחידת הוראה ֵּב ִ

טאּבק
ֶ

طابق

קומה

ִמ ְֿס ַעד

مصعد

מעלית

ַד ַרג'

درج

מדרגות

ַשקّה

شقّة* ,دار

דירה

יתּכ
יתּכֵּ /ב ֵ
ביטויים ופתגמיםֵּ :ביתי ֵּב ַ
 .אשירים מומלצים (לבחירת המורה)
(א)ל-ע ִאילַ ה"  -ن ُ
َحن العَائلة https://www.youtube.com/watch?v=qtcr84PaNxE
ַ
"1 .1נַ ְחנֻ
"אלִ ף ַּבא ּבֹוּבאיה" أ ِلف بَا بُوباية https://www.youtube.com/watch?v=wdgjo8LyFUw
ַ 2 .2
משחקים
•משחק הזיכרון (ניתן לבקש מהתלמידים להכין בבית כמשימת אתגר כרטיסיות עם תמונות ומילים שלמדו
ביחידה זו).
•בינגו מילים (המורה מכינה דפי בינגו המכילים אוצר מילים שנלמד ביחידה) ,ניתן לבקש גם מהתלמידים
להביא את המשחק עצמו "בינגו" כדי לעורר עניין אצל התלמידים ובו-זמנית לתרגל אוצר מילים שנלמד.
לכל מילה במשחק ,חשוב לציין ביטוי ,צירוף או משפט קצר הכולל אותה כדי להמחיש את השימוש
ביומיומי הדבור במילה זו.
•הצגה (ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות ,כל קבוצה תכתוב תסריט דומה למה שנלמד ביחידה על הילדים
הערבים ולבנות משהו דומה על התלמידים עצמם ,כל אחד יספר כמה דברים על עצמו).
•תאטרון בובות – אפשר לעשות חגיגה גדולה בכיתה ,חלק מהילדים הוא הקהל וחלק מציגים בובות
שמדברות "ערבית" – הקהל יוכל לשאול אותם שאלות בערבית והבובה עונה וכו').
•משחק תפקידים בשילוב אביזרים ופריטי לבוש (בדומה לרעיונות קודמים).
•אם אחד התלמידים מנגן בכלי מסוים ,ניתן להציע לתלמידים ללמוד לנגן את אחד השירים שנלמדו בכיתה,
להביא את הכלי המוסיקלי לכיתה ולשיר ביחד איתו.
הערכה חלופית
1 .1התלמיד יצלם סרטון קצר ,יציג את בני המשפחה ויצלם את ביתו (או שישלב תמונות של בני המשפחה),
יתאר מה יש בבית ומחוצה לו ,על פי אוצר המילים שנלמד ביחידה.
2 .2התלמיד יכין דגם של ביתו ויתאר בערבית את הבית שלו ואת אנשי הבית.
3 .3התלמיד יכין משחק קופסה/קלפים לתרגול אוצר מילים שנלמד ביחידה (פירוט לעיל בתת-כותרת
"משחקים") .ניתן לבקש מהתלמידים לומר צירוף או משפט שכולל את המילה שעל גבי הקלף .מי שיצליח
להרכיב את המשפט הארוך ביותר מכל מילה יזכה במספר הנקודות הרב ביותר.
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יחידות הוראה לכיתה ה'

שיעור 1
1 .1כותרת היחידהֵּ :ביתי/דארי
שיחה פתוחה עם התלמידים :ספרו על הבית/המשפחות שלכם בעברית( .לרשום תוך כדי על הלוח/
להקליד במצגת מוכנה מראש עם שמש האסוציאציות את תשובות התלמידים).
2 .2שאלות מקדמות חשיבה 5( :דק')
•האם אתם מכירים משפחות ערביות?
•כמה נפשות מונה משפחה ערבית לדעתכם?
•האם ביקרתם פעם אצל משפחה ערבית? איך הבית שלהם נראה?
•האם אתם מכירים משפחות ערביות שאינן מוסלמיות?
•האם אתם מכירים מילים בערבית הקשורות לבית ולמשפחה?
אריַ א" המורה
"א ְס ִמי ַמ ִ
نتعرف علىַ ...תעאלּו נִ ְת ַע ַרّף ַעלא ...בואו נכיר ִ
3 .3פעילות בכיתה :המורה קורא :تعالو
ّ
משמיע את הקטע והתלמידים מאזינים – אפשר להציג את הטקסט בתעתיק/בערבית במצגת /על הלוח:
ַמ ְר ַח ַּבא مرحبا.
ח'ורי.
אריַ א مارياַ .אנַ א ִמן ַדאר دار ִ
ִא ְס ִמי ַמ ִ
ְֿ
(א)ל ִע ְּב ַראנִ י ִּביקּולּו "נצרת".
(אל)נַّאס ֵֿרהִּ .ב ְ
ַאנַ א ַסאּכְ נֶ ה ִפי
א(ל)נַّאס ְֵֿרה ִהי ַאּכְ ַּבר ַּב ַלד ַע ַר ֵּביֵّה ִפי ִא ְס ַראאיל.
יחיֵّה.
ַאנַ א ִּבנְ ת ַע ַר ִּביֵّה ַמ ִס ִ
ּומ ְס ִל ִמין.
יחיֵ ין ֻ
ִפי (אל)נַّאס ְֵֿרה ַסאּכְ נִ ין ַע ַרּב ַמ ִס ִ

השמעת הקטע על ידי המורה בפעם הראשונה ללא הפסקה .קריאה שנייה עם תרגום (בעזרת התלמידים)
ודגש על מילים חדשות:
ַ 1 .1אנַ א ִמן ַדאר دار – הסבר על משמעות המילה 'דאר' בחברה הערבית' ,דאר' דומה למילה העברית "דירה"
ּואנא ִמן
ויש לה שתי משמעויות :בית או שם משפחה – לתרגל עם התלמידים את המשפטִ :א ְסמיַ ......
דאר.)....
ַ 2 .2אנַ א ַסאּכְ נֵ ה ִפי (אל)נַ ְֿ
ّאס ֵֿרה .לתרגל את המשפט בכיתה :אנא סאּכֶ ן פי  ..אנא סאּכְ נֶ ה פי...
 3 .3א(ל)נַ ְֿ
אאיל .ערך היתרוןַ :אּכְ ַּבר (גדול מ)-
ّאס ֵרה ִהי ַאּכְ ַּבר ַּבלַ ד ַע ַר ֵּביֵ ّה ִפי ִא ְס ַר ִ
יחיֵ ّה .לשאול :מה הדת של מאריא? מה אתם חושבים משמעות השם שלה? איזה
ַ 4 .4אנַ א ִּבנְ ת ַע ַר ִּביֵ ّה ַמ ִס ִ
שם מקביל בעברית? (מרים אמו של ישוע – בנצרות 'מריה הקדושה' היא אמו של ישוע – מנהיג הדת
הנוצרית ,מאריא תלמד אותנו על הדת שלה ועל חגים ומנהגים לערבים נוצרים בארץ).
ִ 5 .5פי (אל)נַ ְֿ
ּומ ְסלִ ִמין .מי גר בנצרת? רק ערבים? איזה דתות יש? מה זה
יחיֵ ין ֻ
ّאס ֵרה ַסאּכְ נִ ין ַע ַרּב ַמ ִס ִ
"מסלמין"? שמתם לב למילה בריבוי מוסיפים בסוף (-ין) .לדוגמהְ :מ ַעלְ ّמין (ריבוי של
"מסיחיין"? מה זה ֻ
מעלّם) מורים.
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ארי  -ביתי
י/ד ִ
ית ַ
יחידת הוראה ֵּב ִ

משימה לבית وظيفة للبيت
לתרגל את המשפטים שלמדנו היום ולהקליט מידע על עצמכם ולשלוח לוואטסאפ/למייל .לבחור  5-7תלמידים
שיציגו את התוצרים שלהם בפני הכיתה לשיעור הבא.

שיעור 2
חזרה על השיעור הראשון .כל תלמיד מספר איפה הוא גר.
המשך המידע על מאריא:
יתי ִפי
ארהֵּ ,ב ִ
ַאנַ א ַסאּכְ נֵ ה ִפי ַע ַמ ַ
ّאּבע.
ַّאּבק (אל) ר ֶ
(אל) ט ֵ
(אל)נַّח'ל"( .שכונת
ֵ
"חי
אר ְתנַ א ַ
ִא ֵסם ַח ִ
'הדקלים').

השמעת הקטע על ידי המורה בפעם הראשונה ללא הפסקה .קריאה שנייה עם תרגום (בעזרת התלמידים)
ודגש על מילים חדשות:
אר ְתנַ אֿ ,סאלוןַ ,מ ְט ַּבח' ,תרגול המילים החדשות.
אּבקַ ,ח ִ
ארהַ ,ט ֵ
ַע ַמ ַ

שיעור 3
חזרה ולימוד מילים חדשות:
ארה ִמ ְֿס ַעד ּוּכַ מאן ַד ַרג'.
(א)לע ַמ ַ
ַ
ִפי
אּבק יַ ְעני (א)לְ ַעמארה עאלְ יֶ ה (גבוהה)
ּופיהא ַ 5טוַ ֶ
(הוספת שמות תואר במידת הצורך).
תרגול המילים החדשות.

שיעור 4
חזרה על המילים.
תרגול מסכם.
פינת הפתגם:
יתּכ – לנסות לפרש ואחר כך לצייר ציור או לכתוב סיטואציה מתאימה.
ִאלְ ֵּבית ֵּב ַ
סיכום היחידה
בסיום היחידה יידע התלמיד לתאר איפה הוא גר ואיך בנוי ביתו ,באיזו קומה הוא גר וכמה חדרים בבית.
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יחידות הוראה לכיתה ה'

יחידת הוראה ֻע ֶ'ר ְפתי  -חדרי
מטרות על:
1 .1התלמיד ישלוט בשמות החפצים בחדר בערבית.
2 .2התלמיד יידע לשלב את החפצים הבסיסיים בחדר בשיח הבין אישי.
3 .3התלמיד יכיר פתגמים מהתרבות הערבית המכילים אוצר מילים מהיחידה" :חדרי".
מטרות אופרטיביות
התלמיד יידע לנסח משפטים בשילוב עם מילים הקשורות לחדר.
אוצר המילים ביחידה זו:
ֻע ְ'ר ֶפה ַֿ /
אֹודה

غرفة  /أوضة

חדר (נקבה בערבית)

ֻש ַּבّאּכ ַ -שּבאּביּכ

شبّاك  -شبابيك

חלון – חלונות

ַּבאּב

*باب

דלת

ְח'זאנֶ ה

خزانة

ארון

ַת ְח'ת ְ /פ ָראש

تخت  /فراش

מיטה

ַטאוְ לֶ ה

طاولة

שולחן

ּכֻ ְר ִסיّ

كرسيّ

ּכסא

ַמּכְ ַת ֶּבה

مكتبة

ספריה ,שולחן כתיבה

יּותר
ַחאסוּב ּ /כַ ְמ ְּב ֶ

حاسوب  /كمبيوتر

מחשב

ִתלְ ִפזְ יֹון

تلفزيون

טלוויזיה

שיעור מספר 1
•המורה תולה על הלוח כרטיסיות תמונות של חפצים בחדר הנלמדים לצד שמותיהם.
•המורה עורך היכרות ראשונית בין התלמידים לאוצר המילים החדש :המורה מצביע על חפץ אומרת אותו
בקול והתלמידים חוזרים אחריו.
•המורה אומר שם חפץ בעברית והתלמיד קורא את החפץ בערבית.
•המורה מציג לתלמידים סרטון ללימוד חפצים בחדר:
https://www.youtube.com/watch?v=J7n4aBFun0U
המורה יכול לעצור את הסרטון לאחר כל משפט ,והתלמידים יחזרו על כל משפט במקהלה .לאחר מספר
חזרות ,ניתן להקרין את הסרטון ללא קול (בלי שמע) ולתאר את החפצים בחדרה של הילדה.
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יחידת הוראה ֻע ֶ'ר ְפתי  -חדרי

שיעור מספר 2
•המורה תולה את כרטיסיות החפצים ללא שמם בעברית ומזמין תלמידים להצמיד את השם בערבית
לכרטיסייה המתאימה .כאשר תלמיד מסיים להתאים בין השם בערבית לכרטיסייה המתאימה (תמונת
החפץ) המורה מבקש שהתלמידים יחזרו בקול אחריו .לאחר מכן הוא מבקש מהתלמידים לחזור על המילה
במשפט.
•המורה תולה את שם החפץ ומזמין ללוח תלמיד שיבחר את כרטיסיית (תמונת החפץ) הנכונה .כאשר
תלמיד מסיים להתאים בין השם בערבית לכרטיסייה המורה מבקש שהתלמידים יחזרו בקול אחריו .לאחר
מכן הוא מבקש מהתלמידים לחזור על המילה במשפט.
•משימה בזוגות :המורה מחלק לכל זוג תלמידים דפים ,ועל פי שמות החפצים בחדר שנלמדו ,מבקש מהם
להכין משחק זיכרון (שם חפץ – מילה בערבית) .לאחר שהתלמידים מסיימים להכין ,הוא מאפשר להם
לשחק באופן עצמאי בכיתה.
•הצעה נוספת למורה :רצוי לעשות שימוש בדגמים של בתים מפלסטיק או בעזרת חוברות עם מדבקות של
חפצים/בתים.

שיעור מספר 3
•המורה יוציא את תלמידי הכיתה וישחק עימם בחצר בית הספר את המשחק "תופסת החפצים".
•המורה מחלק את תמונות החפצים על הרצפה.
•המורה מכריז על שם חפץ בערבית ועל הילדים לגעת בתמונה הרלוונטית.
•דף עבודה :המורה מבקש מהתלמידים לגזור את שם החפץ ממחסן המילים ולהתאימו לתמונה.
•מחסן מיליםֿ :ס ַּורה ְּ -ב ַסאט ּ -כֻ ְר ִסיّ ֻ -ש ַּבّאּכ  -טאוְ לֶ ה ַ -מּכְ ַת ֶּבה ַ -חאסּוּב .
אפשר להוסיף את שמות הצבעים (יחידת הצבעים) וליצור צירוף ובהמשך משפטַ :ת ְח'ת ִּבלֹון ַא ְסוַ ד -פי
ֻע ֶ'ר ְפתי ַת ְח'ת ִּבלֹון ַא ְסוַ ד.
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יחידות הוראה לכיתה ה'

שיעור מספר 4
התלמידים יתארו את החדר בתמונה או כל חדר אחר ,אותו הם יצלמו ויביאו לכיתה .למשל:

•האזנה ִ -א ְס ִתמאע:
המורה כותבת על הלוח שאלות מטרימות שמיעה בעברית לפני שמיעת הקטע .לאחר השמיעה הראשונה
התלמידים מתבקשים להשיב על שאלות 1ו 2-בלבד .לאחר השמיעה השנייה התלמידים מתבקשים להשיב על
שאלות  3ו .4-מומלץ מאוד שהמורה תאמר שאלות אלה גם בערבית על מנת להגביר את חשיפת התלמידים
לשפה הערבית ולצמצם את השימוש בעברית.
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יחידת הוראה ֻע ֶ'ר ְפתי  -חדרי

השאלות:
 -1מי הדוברים?
 -2כמה חדרים בבית?
 -3איך נראה החדר של עאדל?
 -4איך החמיא מוסא לעאדל?
קטע שמיעה:
עאדל
מוסא( :אורח) ַמ ְר ַח ַּבא יא ֶ
ָ
ּוס ְהלן יא מוסא
עאדל( :המארח) ַא ְהלַ ן ַ
ּוחלּו
יתּכ ּכְ ִּביר ,גְ ִ'דיד ִ
מוסאֵּ :ב ַ
עאדלֻ :שּכְ ַרן
ֵ
יתּכ?
מוסאַ :אּכַ ם ֻע ְ'ר ֶפה פי ֵּב ַ
וּבלְ ּכֹון
יתי ַח ְ'מס ֻע ַ'רףֿ :סאלֹוןַ ,מ ְט ַּבח'ַ ,ח ַמّאם ַ
עאדל :פי ֵּב ִ
ֵ
מוסא :שו פי ֻע ֶ'ר ְפ ַתּכ?
עאדל :פי ֻע ְ'ר ְפתיַ :ת ְח'תַ ,מּכְ ַת ֶּבהְ ,רפּוףּ ,כֻ ְר ִסיַّ ,טאוְ לֶ הֻּ ,ב ְר ַדאיְּ ,בסאט ּוחאסּוּב.
ֵ
ומ ַר ַת ֶּّבה.
מוסאֻ :מ ְמ ַתאזֻ ,ע ְ'ר ְפ ַתּכ ִחלוֶ ה ְ

סיכום היחידה:
בסיום יחידה זו התלמיד יידע לזהות את כל שמות החפצים בחדר ולומר צירופים קצרים כגון :האדא  +שם
החפץ או האדי  +שם החפץ.
לאחר מכן ,התלמיד יתבקש לחבר משפט קצר או רצף של  3-2משפטים קצרים שבהם הוא ישתמש באוצר
המילים החדש ,בשילוב עם אוצר המילים שלמד עד כה .דוגמאות:
 .1אני תלמיד .בחדר שלי יש...
 .2אחותי לומדת בכיתה ה' בבית ספר ...בחדר שלה יש מחשב וטלוויזיה.
 .3איפה הספר? הספר בחדר שלי על הכיסא.
במידה וחסרות מילים מסוימות לתלמיד ,ניתן לשלב מילים בעברית ,והמורה יסייע לתלמיד לומר אותן בערבית.
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יחידת הוראה ִא ְל ַארקאם  -המספרים
מטרות על:
1 .1התלמיד ישלוט במספרים מ1-עד .10
2 .2התלמיד ידע לשלב את המספרים בשיח הבין אישי.
מטרות אופרטיביות
התלמיד יידע לנסח משפט עם מספרים.
אוצר המילים ביחידה זו:
: 19 – 0
לאת/הַ ,א ְר ַּבע/הַ ,ח ְ'מ ֶס/הִ ,ס ֶתّ/הַ ,ס ְּבע/ה,
ין/תנְ ֵתיןַ ,ת ֶ
ואחד/הְ ,תנֵ ִ
ִֿֿס ְפרַ ,
עת ַעשַ ,ח ִ'מ ְס ַת ַעשִ ,סת ַّעשַ ,ס ְּב ַע ַת ַעשַ ,ת ַמנְ ַת ַעש,
ַתמאנְ /יֶ הִ ,ת ְסע/הַ ,ע ַשר/הְ ,ח ַד ַעשְ ,תנַ ַעשַ ,תלַ ַת ַעשַ ,א ְר ַּב ַ
עת ַעש
ִת ְס ַ
אלע ַשראתִ :ע ְשריןַ ,תלאתיןַ ,א ְר ְּבעיןַ ,ח ְ'מסיןִ ,סתّיןַ ,ס ְּבעיןַ ,תמאניןִ ,ת ְסעין.
ַ
העשרות. 90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 , 20 :
מיֶ ה – مئة – 100
ַאלְ ףַ ,אלְ ֵפין  -ألف ,ألفين 2000 , 1000 -
ביטויים ופתגמים:
ַע ְֿֿספּור ִּב(א)לְ ִאיד וַ לַ א ַע ַש ַרה ַע(אל)שّגַ ַ'רה
عصفور باإليد وال عشرة على ال ّ
شجرة
ציפור אחת ביד ולא עשר על העץ (עדיף להשיג מעט ובטוח ,מאשר להשיג
הרבה שהוא בספק).

שיעור מספר 1
•המורה עורך היכרות ראשונה עם המספרים מ 1-עד  .10מציג על הלוח מספרים ומבקש מהתלמידים לחזור
אחריה במקהלה.
•המורה מצביע על מספר ומבקש מהתלמידים לומר במקהלה את המספר בערבית.
•המורה מציג סרטון המספריםhttps://www.youtube.com/watch?v=fJ50Po9_yYo :
•משחק :התלמידים עומדים במעגל ,מעבירים כדור ביניהם תוך כדי ספירה עד .10-אם הכדור נופל ,מתחילים
לספור מחדש.
•אפשרות נוספת :לספור את כל המספרים הזוגיים או האי-זוגיים ,וכן לספור מ 10-עד .1
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יחידת הוראה ִאלְ ַארקאם  -המספרים

שיעור מספר 2
עת ַעשַ ,ח ִ'מ ְס ַת ַעשִ ,סת ַّעשַ ,ס ְּב ַע ַת ַעשַ ,ת ַמנְ ַת ַעש,
הקניית המספרים מ 11-עד ְ : 19ח ַד ַעשְ ,תנַ ַעשַ ,תלַ ַת ַעשַ ,א ְר ַּב ַ
עת ַעש.
ִת ְס ַ
לתרגל תוך השוואה לעברית :למה זה דומה? להראות כרטיסיות .להתאים בין ציור לבין המספר.
•המורה מחלק תמונות של חפצים לפי מספר מסוים ,ומבקש מהתלמידים לומר מספר מתאים לתמונה :שּו
תאּב/ד ְפ ַתר ?...אפשר להשתמש בכל תמונה שהיא שהתלמידים הביאו.
ַ
(אל)סּّורה? ּכַ ם ּכְ
ִּב ְתשּוף פי
ֿ
• משחק :התלמיד ישלוף פתק מסלסלה ויבצע ההוראה הכתובה בו:
למשל :לבקש מהתלמידים לומר את תאריך הולדתם ,תאריך היום ,מספר טלפון שלהם ,תעודת זהות ועוד.

שיעור מספר 3
•התלמיד יידע לשלב את המספרים (העשרות) בשיח הבין אישי :המורה עורכת היכרות ראשונה עם
המספרים  30 , 20 , 10וכו' .מציגה על הלוח מספרים ומבקשת מהתלמידים לחזור אחריה במקהלה.
אלע ַשראתִ :ע ְשריןַ ,תלאתיןַ ,א ְר ְּבעיןַ ,ח ְ'מסיןִ ,סתّיןַ ,ס ְּבעיןַ ,תמאניןִ ,ת ְסעין.
ַ
•הבעה בעל-פה :המורה כותב על הלוח משפט תבניתֻ :ע ְמר ַאח'ּוי ִע ְשרין ַסנֶ ה .מבקש מהתלמידים ליצור
משפטים לפי התבנית הנלמדת תוך שינויים במספר ובשם עצם.
•משחק :התלמידים עומדים במעגל ,מעבירים כדור ביניהם תוך כדי ספירה בעשרות וכו' .אם הכדור נופל,
מתחילים לספור מחדש.
•שילוב פתגמיםַ :ע ְֿספּור ִּב(א)לְ ִאיד וַ לַ א ַע ַש ַרה ַע(אל)שַّגַ ַ'רה  -המורה מבקש מהתלמידים לפרש את הפתגם
ולנחש מה המשמעות .לנסות למצוא פתגם דומה בעברית ולחשוב על סיטואציה בה אפשר להשתמש
בפתגם.

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יידע התלמיד להשתמש במספרים הפשוטים יחסית ולשלבם במשפטים שונים ,כמו להגיד
את גילו ואת מספר הטלפון ,הבית ועוד.

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

23

יחידות הוראה לכיתה ה'

יחידת הוראה ִא ְל ַא ְלואן – הצבעים
מטרת על:
1 .1התלמיד ישלוט בשמות הצבעים בערבית (בצורת הזכר).
מטרות אופרטיביות:
1 .1התלמיד ינסח צירופים ומשפטים בשילוב צבעים.
2 .2התלמיד ידע לשלב את הצבעים בשיח הבין אישי.
אוצר המילים ביחידה זו:
לֹוןַ ,אלְ וַ אן

لون ,ألوان

צבע ,צבעים

ַא ְח ַמר

أحمر

אדום

ַא ְסוַ ד
ַא ְּביַ ֿד

*أسود

שחור

*أبيض

לבן

أزرق

כחול

أخضر
بنّيّ

ירוק
חום

ַבנַ ְפ ַסג'יّ ,לֵ ילַ ּכִ יّ

بنفسجيّ ,ليلكيّ

סגול

רדקאּנִ יّ
ֻּב ְר ֻּתקאליֻּّ ,ב ַ

برتقاليّ ,بردقانيّ

כתום

וַ ְרדיّ  /זַ ְהריّ

ورديّ  /زهريّ

ורוד

ַאזְ ַרק
ַא ְח ַֿ
'דֿר
ֻּבנّיّ

שיעור מספר 1
•המורה תולה על הלוח כרטיסיות בצבעים הנלמדים לצד שמות הצבעים.
•המורה עורך היכרות ראשונית בין התלמידים לאוצר המילים החדש :המורה מצביע על צבע אומרת אותו
בקול והתלמידים חוזרים אחריה.
•המורה אומר צבע בעברית והתלמיד קורא את הצבע בערבית.
•המורה מראה לתלמידים סרטון ללימוד הצבעים:
https://www.youtube.com/watch?v=_5_tde_doWc
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יחידת הוראה ִאלְ ַאלְ ואן – הצבעים

מילות השיר/דקלום:
(אל)תّפّאח ַאנא ַמוְ ג'ּוד ,פי (א)לּכַ ַרז ַאנא ַמוְ ג'ּוד
ֻ
פי
מין ַאּכּון??? מין ַאּכּון???
ר....אנַ א ַא ְח ַמר
ַ
ַא ְח ַמ
(א)לּב ְר ֻתקאל ַאנא ַמוְ ג'ּוד
ֻ
פי (א)לגַ 'זַ ר ַאנא ַמוְ ג'ּוד ,פי
מין ַאּכּון??? מין ַאּכּון???
ّ.....אנא ֻּב ְר ֻתקאליّ
ֻּב ְר ֻתקאלי ַ
פי (אל)לַ ّיְ מּון ַאנא ַמוְ ג'ּוד ,פי (א)למֹוז ַאנא ַמוְ ג'ּוד
מין ַאּכּון??? מין ַאּכּון???
ר......אנא ַא ְ ֿס ַפר
ַ
ַא ְ ֿס ַפ
השיר/דקלום מאפשר לימוד של אוצר מילים מעבר לצבעים.

שיעור מספר 2
•המורה תולה את כרטיסיות הצבעים ללא שמם בעברית ומזמין תלמידים להצמיד את השם בערבית
לכרטיסיית הצבע המתאימה .כאשר תלמיד מסיים להתאים בין השם בערבית לכרטיסיית הצבע המורה
מבקש שהתלמידים יחזרו בקול אחריו .לאחר מכן ,אומרים מספר מילים שנלמדו עד כה ,שמשתלבות עם
מילת הצבע ,למשל :לוח ירוק ,חולצה ירוקה ,ספר ירוק וכיוצא בזה.
•המורה תולה את שם הצבע ומזמין ללוח תלמיד שיבחר את כרטיסיית הצבע הנכונה .כאשר תלמיד מסיים
להתאים בין השם בערבית לכרטיסיית הצבע המורה מבקש שהתלמידים יחזרו בקול אחריו .לאחר מכן
מנסים לחבר משפטים קצרים (בהסתמך על התרגיל הקודם ,שכבר בו נזכרו מילים רבות) ,למשל:
 .1בחדר שלי מחשב שחור ותמונה בצבע צהוב וכחול.
 .2על השולחן מחברת ירוקה ומחברת בצבע תכלת.
 .3יש לי ארנב לבן.
 .4הקפה בצבע חום.
•מומלץ לבקש מהתלמידים לחבר בבית מספר משפטים המכילים את המילים החדשות במשולב עם מילים
שנלמדו בשיעורים הקודמים.
•כמו כן ,ניתן לבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות ולחבר דו-שיח ביניהם ,שיכיל כמה שיותר אוצר מילים
שנלמד עד כה ,כולל ברכות פתיחה וסיום ,שאלות ותשובות וכיוצא בזה .התלמידים יציגו דו-שיח זה בכיתה
בעל-פה .יש להקפיד על הגייה נכונה (בעיקר של הצלילים הבלתי מוכרים לרובם ,כגון ח ו-ע ,ס' ועוד).
•המורה חוזר עם התלמידים על השיר ואף מחלק לתלמידים את מילות השיר.
•משימה בזוגות :המורה מחלק לכל זוג דפים על-פי הצבעים שנלמדו ומבקש מהם להכין משחק זיכרון.
(צבע – מילה בערבית) .לאחר שהתלמידים מסיימים להכין הוא מאפשר להם לשחק באופן עצמאי בכיתה.
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שיעור מספר 3
•המורה יכול לשחק עם התלמידים משחק בכיתה ,שבו הוא אומר צבע מסוים (למשל ,של חולצה) בערבית,
וכל מי שיש פריט הלבוש בצבע הזה אמור להרים את ידו .אפשרות אחרת היא שהמורה מציג חפצים
בצבעים שונים ,ועל תלמידי הכיתה לומר את שם הצבע בערבית .העיקרון במשחקים מהסוג הזה :מהירות
התגובה והגייה נכונה (של אותיות כמו ח ,ע).
•המורה יוציא את תלמידי הכיתה וישחק עימם בחצר בית הספר את המשחק "תופסת הצבעים" .המורה
מכריז על צבע בערבית ועל הילדים לגעת בצבע .מי שלא מוצא את הצבע ,עומד ליד המורה.
•דפי צביעה בערבית.
2
1
4
3
1

1
6
2
1
5

4
1
6
1
2

3
2
1
4
3

4
3
6
2
5

1
2
5
1
3

–6בנַ ְפ ַסג'יّ
ַ
–5אזְ ַרק
ַ
-4א ְח' ֿדר
ַ
ֿפר
-3א ְֿס ַ
ַ
-1א ְחמר -2וַ ְרדיّ
ַ

סיכום היחידה:
בסיום יחידה זו התלמיד יידע לזהות את כל הצבעים ולחבר משפטים בשילוב הצבעים ,למשל :האדא ַקלַ ם
ִּבלֹון ַא ְחמר.
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לאּבס /
יחידת הוראה ִאלְ ַמ ֶ
ִאלְ ַאואעי  -הבגדים

לאּבס ִ /א ְל ַאואעי  -הבגדים
יחידת הוראה ִא ְל ַמ ֶ
מטרת על:
התלמיד יכיר את נושא הבגדים בערבית.
מטרות אופרטיביות :
•התלמיד יידע את אוצר המילים של הבגדים.
•התלמיד יידע לתאר את בגדיו וצבעיהם בערבית.
• התלמיד יידע לנהל שיח עם אוצר המילים.
אוצר המילים ביחידה זו:
*لبس ,لبست
ْ
بالبس  /بلبس  /البس  /البسة

אני לובש  /ת

ַּבנְ ַטלֹון ַטויל ַ /ק ֿסיר

بنطلون طويل  /قصير

מכנסיים ארוכים  /קצרים

ַקמי ֿס ְּ /בלּוזֶ ה

قميص  /بلوزة
فَا ِنلَّة

גופייה

מאיֹו

مايو

בגד ים

ֻפ ְסתאן

فستان

שמלה

ַתנּّורה

تنّورة

חצאית

גַ 'ראּביןּ ,כַ לְ סאת

جرابين ,كلسات

גרביים

ּכַ ּבّות ּ /כַ ּבּّוד

كبّوت  /كبّود

מעיל

ּכֻ נְ ַדרה

كندرة

נעל ,נעליים

ִש ְּב ִשּב

شبشب

כפכף

יטה
ַש ְחוֵ ַ

شحويطة

נעלי בית

ַ ֿסֿנְ ַדל

صندل

סנדלים

ַטקיֶ ّה

طقيّة

כובע ,כיפה

לִ ֶּבס ,לְ ִּב ְסת
לאּבס /
ֶ
ּבאלְ ַּבס ַּ /בלְ ַּבס /
לאּב ֶסה
ְ

ַפאנִ לّה

הוא לבש ,לבשתי

חולצה

שיעור מס' 1
חלק א – פתיחה (המורה אומר את שם הצבע והתלמיד מתבקש להרים את הצבע המתאים).
חלק ב -נושא הבגדים
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שלב רכישה :המורה מקנה לתלמידים משפטי בסיס שאותם הם ידברו בסוף שיעור.
למורה:
לכתוב על הלוח את הנושא תוך כדי קריאה:
אּבס ( /א)לְ ַאוַ אעי = הבגדים.
ּוענַ א (א)לְ יֹום (א)לְ ַמלַ ֶ
ַמוְ ֿד ְ
שלב הרכישה
המורה :מצביע על החולצה שלו ואומר:
אּבס ְּבלּוזֶ ה ִּבלֹון ַא ְּביַ ֿד (צבע החולצה).
ַאנַ א לַ ֶ
לאּב ֶסה ְּבלּוזֶ ה ִּבלֹון...
ְ
לאּב ֶסה? ַאנא
ְ
המורה פונה לאחת התלמידות ושואל שו אנת
לאּבס = לובש ְּ /בלּוזֶ ה = חולצה
ֶ
כותב על הלוח
אּבס ְּבלּוזֶ ה ִּבלֹון .....
מצביע על תלמיד ואומר :דני לַ ֶ
התלמידים :לובש
לאּבס = לובש
ֶ
המורה:
לאּבס ְּבלּוזֶ ה ִּבלֹון .........
ֶ
דני
אּבס = לובש
כותב על הלוח לַ ֶ
המורה :פונה לכמה תלמידים/ות ושואל
אּב ֶסה ?
ׁשּו ִאנְ ִת לַ ְלאּבס?
ֶ
שו ִאנְ ֶתכל תלמיד צריך להגיד משפט –
אּב ֶסה ְּבלּוזֶ ה ִּבלֹון ( .......צבע)
אּבס/לַ ְ
ַאנַ א לַ ֶ
אּבס ַּבנְ ַטלֹון ִּבלֹון ......
המורה מצביע על המכנס ואומר ַאנַ א לַ ֶ
ַּבנְ ַטלֹון = מכנסיים וכותב על הלוח
מתרגל את המילה ַּבנְ ַטלֹון כפי שתירגלנו את המילים הנ"ל.
אפשר להכניס את שני התארים גם בשיעור הזה
ַטוִ יל = ארוך
ַק ִֿסיר = קצר
מתרגלים אותם כמו שאר המילים בשיעור.
אּב ֶסה ַּבנְ ַטלֹון ַטוִ יל.
ַאנַ א לַ ְ
אּבס ַּבנְ ַטלֹון ַק ִֿסיר.
ַאנַ א לַ ֶ
סיכום שיעור :
התלמיד יגיד את המשפטים הבאים:
אּבס?
 ׁשּו ִאנְ ֶת לַ ֶאּב ֶסה?
 ׁשּו ִאנְ ִת לַ ְּוּבנְ ַטלֹון ַטוִ יל ַ /ק ִֿסיר ִּבלֹון .........
אּב ֶסה ְּבלּוזֶ ה ִּבלֹון ַ ......
אּבס /לַ ְ
ַ -אנַ א לַ ֶ
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לאּבס /
יחידת הוראה ִאלְ ַמ ֶ
ִאלְ ַאואעי  -הבגדים

שיעורים 3 - 2
חלק א :
•חזרה על אוצר המילים של שיעור מס'  1דרך משחק מסירת כדור .המורה מוסר את הכדור לאחד התלמידים
ועל התלמיד לתאר את לבושו בערבית .אחר כך התלמיד מוסר לתלמיד אחר וכך הלאה.
•תיאור תמונה (המורה מביא תמונות מעיתון או מספר של דמויות לבושות בגדים ועל התלמיד לתאר את
התמונה).
חלק ב :
יטה.
אּבאתִׁ ,ש ְּב ִשּבַ ,ט ִקםַ ,ש ְחוֵ ַ
אוצר מיליםֻ :פ ְס ַתאןַ ,תנ ַּّורהַ ,ק ִמי ֿסּ ,כֻ נְ ַד ַרהַֿֿ ,סנְ ַדלּ ,בֹוט ,גַ ַ'ר ַ
ניתן ללמד את המילים החדשות דרך תיאור תמונה מקטלוגים של חברות ,מתמונות של תצוגות אופנה
מהעיתון ,או להיכנס לאתר של אחת החברות ולהוציא תמונה בנושא הבגדים.
•יש לכתוב את המילים על הלוח עם קריאתן.
•כרטיסיות (מילה בערבית  +תמונה של הבגד).
חלק ב  :תרגול
•התלמידים קוראים את המילים מהלוח.
•המורה מציג תמונה של בגד (בכרטיסיות או מהמחשב) והתלמיד צריך להגיד את המילה בערבית .לאחר
מכן ,על תלמידי הכיתה לחבר משפט עם מילה זו או שאלה ותשובה שמכילות מילה זו ,למשל :מה את/ה
לובש/ת היום? אני לובש/ת חולצה לבנה (או :חולצה בצבע לבן).
•המורה מציג בפני התלמיד תמונה והתלמיד צריך לתאר את התמונה בגד +צבע .חשוב לעודד את התלמידים
לומר שניים-שלושה משפטים קצרים ברצף כדי לדמות סיטואציה טבעית של שיחה מצד אחד ,וכדי להמחיש
שימוש מעשי של המילים בדיבור בצורה קלה מצד שני.
•התלמיד יתאר את הלבוש של חבריו .מצורף קישור לדוגמא https://www.youtube.com/watch?v=V-
oixkUHvhk
משימה זוגית  :התלמיד מדבר עם חברו ומתאר את הלבוש של חברו בפניו.
משימה לבית :ניתן לבקש מהתלמידים לצלם את בני משפחתם ולתאר מה הם לובשים תוך שימוש מקסימלי
באוצר המילים שלמדו עד כה.
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משחק זיכרון:
מצורפות כרטיסיות מילים למשחק הזיכרון .אפשר לבקש מהתלמידים להביא תמונות תואמות מהבית ואז
לשחק או להכין משחק לבד .מומלץ מאוד להוסיף למשחק הזיכרון הזה את המילים מהשיעורים הקודמים
על מנת שלא יישכחו וכדי להעלות את רמת הקושי של המשחק .לאחר מכן ,חשוב לבקש מהתלמידים לחבר
משפטים עם מילים אלה ולשלב בין המילים החדשות למילים שנלמדו בשיעורים הקודמים.

ַתנ ַּّורה

ֻפ ְסתאן

יטה
ַש ְחוֵ ַ

ִׁש ְּב ִׁשּב
ּבֹוט
ִריַ א ַדֿה

ּכַ ּבּّוד

ַֿסנְ ַדל

ַט ְקם
ַפאנִ לّה

מאיֹו

ַטקיֶّה

ּכְ פּוף
ְּבלּוזֶ ה

ַּבנְ ַטלֹון

אּבין
גַ ַ'ר ִ
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לאּבס /
יחידת הוראה ִאלְ ַמ ֶ
ִאלְ ַאואעי  -הבגדים

משחק בינגו:
דוגמה לבינגו :המורה מכין טבלאות דומות לטבלאות המצורפות .לחילופין ,ניתן לכתוב את אוצר המילים על
הלוח ולבקש מהתלמידים להכין טבלה שניתן להכניס בה שש מילים.
ֻפ ְסתאן

ַט ְקם

ּכֻ נְ ַדרה

ַּבנְ ַטלֹון

ַֿסנְ ַדל

ּכַ ּבּّוד

ַתנּّורה

ַטקיֶ ّה

גֻ ְ'רזַ אי

ֻפ ְסתאן

ּכַ ּבּّוד

מאיֹו

ַטויל

גַ 'ראּבין

ַקמי ֿס

קס̄יר

ַתנּّורה

ַפאנִ לّה

סיכום שיעור:
התלמידים יאמרו את המשפטים הבאים:
-

אּבס?
ׁשּו ֻהוֶ ّ לַ ֶ

-

אּב ֶסה?
ׁשּו ִהיֶ ّ לַ ְ

-

אּבס?
ׁשּו ִאנְ ֶת לַ ֶ

-

אּב ֶסה?
ׁשּו ִאנְ ִת לַ ְ

-

אּבס ַּבנְ ַטלֹון ִּ ......בלֹון ַא ְח ַמר.........
ַאנַ א לַ ֶ

-

אּבס ַט ְקם ִּ .......בלֹון ַא ְסוַ ד..........
ִאנְ ֶת לַ ֶ
אּב ֶסה ֻפ ְסתאן ִּ .....בלֹון ַא ְּביַ ֿד.......
ִאנְ ִת לַ ְ

-

אּב ֶסה ְּבלּוזֶ ה ִּ .........בלֹון וַ ְרדיّ .......
ִהיֶ ّ לַ ְ

-

אּבס גֻ ְ'רזַ איְ ִּ ........בלֹון ֻּבנִ ّיّ ...........
ֻהוֶ ّ לַ ֶ

-

לאחר מכן ,יחברו רצף של מספר משפטים וינהלו שיחה קצרה ביניהם ,ובה ישלבו מילים ומשפטים אלה.
וַ ְר ֶקת ַע ַמל
 .1מיתחו קן בין המילה לתרגומה בערבית.
ֻפ ְס ַתאן

חצאית

ּכֻ נְ ַד ַרה

כפכף

ַּבנְ ַטלֹון

סנדלים

ַתנ ַּّורה

שמלה

ִש ְּב ִשּב
ַֿסנְ ַדל

כובע
נעל

ַט ִקיֶ ّה

מכנסיים
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 .2משימת האזנה:
האזינו למשפטים הבאים ,אמרו אותם בקול רם ותרגמו אותם לעברית.
לאחר התרגום לעברית ,בחנו את עצמכם האם אתם זוכרים איך לומר משפטים אלה שוב בערבית?
ִענְ די ַפאנִ לّה ִּבלֹון ַא ְח ַמר __________________________
אּבס ַט ְקם ___________________________
ַאנַ א לַ ֶ
ַהאדי ְּבלּוזֶ ה ִחלְ וֶ ה ______________________________
ַק ִמיסֿ ִּבלֹון ַא ְּביַ ֿד _______________________________
אּב ֶסה ַמאיֹו ְמלַ וַ ّן _____________________________
יעל לַ ְ
חברו מספר משפטים נוספים שאתם יכולים לומר בערבית בשלב הזה עם המילים החדשות שלמדתם.
 .3פתרו את התפזורת שלפניכם.
ֻפ

ְס

ַפ

ַא

נִ

ל

ה

ְב

ְס

זִ

ּכַ

ּב

ו

ד

ל

נְ

ַת

נ

ו

ַר

ה

ו

ַד

לַ

א

ְב

ס

ע

זֵ

ל

ו

מ

ן

ם

ד

ה

ט

ן

ה

ַט

ִק

ם

אּבסַֿ ,סנְ ַדל ,לֹון.
מחסן מילים ֻ :פ ְס ַתאןְּ ,בלּוזֵ הַ ,פאנִ לّהַ ,ט ְקםּ ,כַ ּבּّוד ,לַ ֶ

סיכום היחידה:
בסוף יחידה זו יידע התלמיד לשלב חלקי לבוש בתוך משפטים ,לתאר את מה שהוא לובש כולל צבע ,או את
מה שלובשים חבריו.
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יחידת הוראה אע ֿדאא (א)לְ גִ ְ'סם  -איברי הגוף

יחידת הוראה ֿ
(א)לגִ ְ'סם  -איברי הגוף
ְ
אעדאא
מטרת על:
התלמיד ישלוט בשמות אברי הגוף.
מטרות אופרטיביות:
•התלמיד יידע לשלב את אברי הגוף בשיח הבין אישי.
•התלמיד יתאר את איברי גופו בשילוב תארים וצבעים.
אברי המילים ביחידה זו:
ַראס

*رأس

ראש

ִאיד

إيد (*يد)

יד

ִאגְ 'ר ִ(רגְ 'ל)

إجر (*رجل)

רגל

לִ ַסאן

لسان

לשון

(א ְד'ן)ִ ,דינֵ ין
ַדאן ֻ

أذن

אוזן ,אוזניים

ֵעיןֻ ,עיּון

*عين ,عيون

עין ,עיניים

ֻתםّ

تمّ (فم)

פה

ַש ְער

شعر

שיער

ַּב ְטן

بطن

בטן

שיעור מספר 1
•המורה עורך לתלמידים היכרות ראשונית עם אוצר המילים החדש :המורה מצביע על איבר גוף ,אומר אותו
בקול והתלמידים חוזרים אחריו.
•המורה מבקש מהתלמידים להצביע על אברי הגוף ללא הכוונה שלו.
•משחק המלך אמר – אלְ ַמלִ ּכ ַקאלִ :אלְ איד ַעלַ א (אל)רّאס ִ /אלְ איד ַעלַ א (א)לְ ַּבטן ...כללי המשחק הרגילים
של המלך אמר ,עד שנשאר תלמיד אחרון שלא התבלבל.
•ניתן לאתגר את התלמידים החזקים ולבקש מהם להיות המלך.
•מצורפות בזאת המלצות לשיר וללימוד אברי גוף בערבית.
https://www.youtube.com/watch?v=H8-BYXhTnPU

שיעור מספר 2
•המורה תולה על הלוח כרטיסיות עם שמות אברי הגוף ותמונה של האיבר .המורה מצביע על איבר הגוף,
אומר אותו בקול והתלמידים חוזרים אחריו.
•המורה אומר איבר גוף בעברית והתלמיד קורא את איבר הגוף בערבית.
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•המורה מחלק את התמונות של אברי הגוף לתלמידים ומבקש מהם להתאים אותם לכרטיסיית השמות שעל
הלוח.
•כל תלמיד בתורו יצביע על איברי גופו ויתאר אותם בשילוב צבעים ו/או שמות תוארַ :האדי ֻעיּוניֻ .עיּוני
ִּבלֹון ֻּבנّיّ.

שיעור מספר 3
• המורה יכין מראש דמות של ילד/ילדה ויבקש מהתלמידים לכתוב את איברי הגוף שהחיצים מצביעים
עליהם.
•ניתן לעבוד עם התלמידים גם על כינויי השייכותַּ :ב ְטני ַּ /ב ְטנַ ּכ וכו'.
•שילוב פתגמים :לַ ּכֻ לّ לִ סאן ִאנְ סאןַ ,עלא ֵעיני ּוראסיִ ,מן ֻתמّכ לַ ַּבאּב (אל)ס ַّמאא .אפשר לנסות לבקש
מהתלמידים לפרש את הפתגם ולנחש מה המשמעות .לנסות למצוא פתגם מקביל בעברית ולחשוב על
סיטואציה בה אפשר להשתמש בפתגם.

סיכום היחידה:
התלמיד יידע לנסח משפט שלם שבו יש איבר גוף וכן שם תואר או צבע ,למשלַ :אנְ פי ַק ֿסיר או ַש ְערי ַטויל
ִּבלֹון ַא ְסוַ ד.
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יחידת הוראה ִא ְל ַאוְ קאת  -ביטויי זמן
מטרת על:
התלמיד יכיר את נושא ימי השבוע ומילות הזמן.
מטרות אופרטיביות :
•התלמיד יידע את שמות ימי השבוע.
•התלמיד יידע לנהל שיח עם אוצר המילים.
אוצר המילים ביחידה זו:

يوم األحد ,يوم االثنين ,يوم الثّالثاء,
(אל)תّנֵ ין,
ְ
יֹום (א)לְ ַא ַחד,
يوم األربعاء ,يوم الخميس ,يوم
ّלאתה( ,א)לְ ַא ְר ַּב ַעה,
(אל)ת ֶ
ַ
سبت
(אל)ס ְּّבת الجمعة ,يوم ال ّ
ַ
(א)לְ ַח'מיס( ,א)לְ גֻ ְ'מעה,
*يوم
יֹום
ִאלְ יֹום
ֻּבּכְ רא
ּבארח
ִא ְמ ֶ
ַּב ְעד

יום ראשון ,שני ,שלישי ,רביעי,
חמישי ,שישי ,שבת
יום

اليوم
بكرا
امبارح (أمس)
*بعد

היום
מחר
אתמול
אחרי

بعد بكرا
أوّل امبارح
دائما
بعدين
سا  /هلقيت
هلاّ  /ه ّ
*سنة ,عام

מחרתיים
שלשום
תמיד
אחר כך
עכשיו
שנה

ַּב ְעד ֻּבּכְ רא
ּבארח
אמ ֶ
ّלת) ְ
(אוַ ִ
ַאוַ לّ ַ
דאיְ ַמן
ַּב ְע ֵדין
ַהלַ ّא ֵ /ה ַסّא ַ /הלְ ֵקית
ַסנֶ הַ ,עאם
ביטויים ופתגמים:
יֹום ַע ַסל ּויֹום ַּב ַֿסל  -يوم عسل ويوم بصل  -יום דבש ויום בצל

יֹום ִאלַ ּכ ּויֹום ַעלֵ יּכ  -يوم لك ويوم عليك  -יום בעדך ויום נגדך (יש ימים טובים ,ויש ימים רעים)
לַ א ְת ַאגֶ ّ'ל ַע ַמל (א)לְ יֹום לַ ֻּבּכְ ַרא -ال تؤ ّجل عمل اليوم لبكرا  -אל תדחה למחר את מה שאפשר לעשות היום.
ֻּבּכְ ַרא ִפי (א)לְ ִמ ְש ִמש  -بكرا في المشمش  -מחר בעונת המשמש (עונת המשמש קצרה ,ולכן סביר שהבטחה
שאדם זה מבטיח לא תתקיים).
שיר :פסטיבל שיר היונה (דמיון בין שתי השפות) https://www.youtube.com/watch?v=Z8iqO3K3deA

שיעור 1
המורה אומר את ימי השבוע לפי הסדר:
(אל)ס ְּّבת.
ַ
ّלאתה( ,א)לְ ַא ְר ַּב ַעה( ,א)לְ ַח'מיס( ,א)לְ גֻ ְ'מעה,
(אל)ת ֶ
ַ
(אל)תّנֵ ין,
ְ
יֹום (א)לְ ַא ַחד,
(א)לא ַחד .התלמידים אומרים בעברית יום ראשון וכך אומר את כל הימים.
ַ
וחוזר פעם נוספת ואומר יֹום
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כשמגיע ליום שישי שואל :מה שונה יום שישי מכל שאר הימים?
התלמידים אומרים שכל ימי השבוע לפי המספרים רק שישי ושבת לא.
המורה אומר שזה נכון ומסביר מדוע נקרא יום (א)לְ גֻ ְ'מ ַעה ולא יום ִס ֶתّה.
תרגול ימי השבוע עם התלמידים:
המורה אומר את היום בערבית והתלמיד אומר בעברית ולהפך.
שלב רכישה:
(אל)ס ְּّבת.
ַ
ּבארח ּכאן יֹום
המורהִ :אלְ יֹום יֹום (א)לְ ַא ַחדֵ ,א ְמ ֶהתלמידים :אתמול יום שבת
המורה :נכון ,אמבארח = אתמול.
ּבארח ּכאן _________.
המורהִ :אליֹום יום (א)לְ ַא ְר ַּבעהֵ ,א ְמ ֶّלאתה .כך מתרגל כמה משפטים.
(אל)ת ֶ
ַ
התלמידים עונים יום
(א)לח'מיסֻּ ,בּכְ רא יום (א)לְ גֻ ְ'מ ַעה.
ַ
המורהִ :אליום יוםהתלמידים :מחר יום שישי.המורה ֻּבּכְ רא = מחר.המורה מתרגל את המילה ֻּבּכְ רא בכך שאומר כמה משפטים כנ"ל.
עדיןַּ ,ב ְעד ֻּבּכְ רא).
ּבארחַ ,דאיְ ַמןַּ ,ב ֵ
(ּב ְעדַ ,אוַ ّל ֵא ְמ ֶ
וכך גם מלמד את המילים הבאות ַ

שיעור 2
דף עבודה
רניַ :מ ְר ַח ַּבא יא אמירּ ,כיף חאלַ ּכ?
אמירַ :אנא ַמ ְּבסּוט ּוּכיף חאלַ ּכ ִאנְ ֶת?
רניַ :אנא ַת ְע ַּבאן.
אמיר :לֵ יש ִאנְ ֶת ַתעּבאן יַ א רני?
מד ַר ֶסה.
ّלאתה וִ (א)לְ יֹום (א)לְ ַא ְר ַּבעה ּבארּוח ַמ ִשי ַע(א)לְ ְ
ּבארח (אל)ת ֶ
רניִ :א ְמ ֶ
אמירּ :כמאן ֻּבּכְ רא (א)לְ ַח'מיס?
ּוּב ְעד ֻּבּכְ רא (א)לְ גֻ ְ'מ ַעה ּכַ מאן.
רני :לַ אֻּ ,בּכְ רא (א)לְ ַח'מיס ּבארּוח פי (אל)סّיַ ארה ַ
משימות:
1 .1מתח קו בין היום בתעתיק לשם היום בעברית:
(אל)ס ְּّבת
ַ
ّלאתה( ,א)לְ ַא ְר ַּב ַעה( ,א)לְ ַח'מיס( ,א)לְ גֻ ְ'מעה,
(אל)ת ֶ
ַ
(אל)תّנֵ ין,
ְ
יֹום (א)לְ ַא ַחד,
חמישי ,שני ,שבת ,שלישי ,רביעי ,שישי ,ראשון.
2 .2כתוב את היום המתאים במקום המתאים:
ּבארח (שלשום) אמבארח (אתמול) (אל)תّנין ִאלְ יֹום (היום) ֻּבּכְ רא (מחר) ַּב ְעד ֻּבּכְ רא (מחרתיים)
אמ ֶ
לת) ְ
(אוַ ّ ִ
ַאוַ ّל ַ
__________ __________ __________
__________
__________
ّלאתה  -שלישי( ,א)לְ ַא ְר ַּב ַעה  -רביעי( ,א)לְ ַח'מיס -
(אל)ת ֶ
ַ
(אל)תّנֵ ין  -שני,
ְ
מחסן :יֹום (א)לְ ַא ַחד  -ראשון,
(אל)ס ְּّבת  -שבת.
ַ
חמישי( ,א)לְ גֻ ְ'מעה  -שישי,
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3 .3ענה על השאלות הבאות:
 .1איך אמיר מרגיש? __________________.
"ת ְע ַּבאן"? ____________.
 .2מה פירוש המילה ַ
 .3באיזה ימים רני נוסע לבית הספר במכונית? _______________________.

שיעור 3
פעילויות:
1 .1אמרו את שמות ימות השבוע החל מיום ראשון עד שבת ,ולאחר מכן – מהסוף להתחלה.
2 .2כתבו להלן את שמות ימות השבוע החל מיום ראשון ואילך.

ّלאתה.
(אל)ת ֶ
ַ
(אל)תّנֵ ין( ,א)לְ ַא ְר ַּב ַעה( ,א)לְ ַא ַחד( ,א)לְ ַח'מיס( ,א)לְ גֻ ְ'מעה,
ְ
(אל)ס ְּّבת,
ַ
3 .3מה הפירוש? (השתמש/י במחסן הנתון)?
ּבארח? ____________________
אמ ֶ
(אוַ ל ִّת) ְ
ַאוַ ّל ַ
ּבארח?
אמ ֶ
ְ

____________________

ִאלְ יֹום?

____________________

ֻּבּכְ רא?

____________________

ַּב ְעד ֻּבּכְ רא?

____________________
שלשום ,מחר ,מחרתיים ,אתמול ,היום

4 .4השלם/י:
אליום (א)לְ גֻ ְ'מעה ,מה יהיה ֻּבּכְ רא?

____________

(אל)תّנֵ ין ,מה יהיה ַּב ְעד ֻּבּכְ רא?
ְ
אליום

____________

ּבארח?
אמ ֶ
אליום (א)לְ ַח'מיס ,מה היה ְ

____________

ּבארח?
אמ ֶ
(אוַ ל ִّת) ְ
(אל)ס ְּّבת ,מה היה ַאוַ ّל ַ
ַ
אליום

____________

5 .5לתרגול ימות השבוע ,המורה יכול לשאול באילו ימים לומדים מקצוע מסוים ,למשל אנגלית ,חשבון ,חינוך
גופני.

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יידע התלמיד כיצד להשתמש במילות הזמן ולשבץ אותן נכון במשפטים תקינים.
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רוּבאת  -מאכלים ומשקאות
ומ ְש ַ
ּכולאת ַ
יחידת הוראה ַמ ְא ַ
מטרת על:
התלמיד יכיר/יידע אוצר מילים בערבית המדוברת בנושא מאכלים ומשקאות (פירות ,ירקות ,הכנת עוגה,
מאכלים מיוחדים בחברה הערבית ועוד).
מטרות אופרטיביות
1 .1התלמיד ילמד להגיד אוצר מילים בנושא מאכלים ומשקאות ,במיוחד מאכלים מיוחדים ונפוצים בחברה
הערבית.
2 .2התלמיד ימסור מידע בסיסי על אוכל שהוא אוהב.
3 .3התלמיד יוכל לנהל שיחה בסיסית עם המורה או עם תלמידים אחרים ולתאר ארוחה מסוימת שאוכלים
בבית ,מתכון לסלט/למאכל/לקינוח.
4 .4התלמיד יכיר שמות של מאכלים מסורתיים בחברה הערבית.
אוצר המילים ביחידה זו:
ַאּכַ לַ ,אּכַ לֶ ת
ּבאּכֹל

*أكل ,أكلت
باكل

הוא אכל ,אכלתי
אני אוכל/ת

אש ַרּב ַּ /ב ְש ַרּב
ִש ֶרּב ַּ /ב ְ

*شرب  /باشرب  /بشرب

הוא שתה  /אני שותה

ְפטּורַ :ק ְהוֶ הַ ,חליּב ,שאיֻ ,סּכַ ّר,
שֹוּכֹוֻ ,ח ְ'ּבז ,גִ ְ'ּבנֶ ה ,זִ ְּב ֶדהַ ,עסַֿל,
ַעסֿיר ֻּב ְר ֻתקאל ֻּ /ב ְר ְדקאן

فطور* :قهوة* ,حليب ,شاي ,س ّكر,
شوكو ,خبز ,جبنة ,زبدة ,عسل,
عصير برتقال /بردقان

ארוחת בוקר :קפה ,חלב ,תה,
סוכר ,שוקו ,לחם ,גבינה ,חמאה,
דבש ,מיץ תפוזים.

שֹור ַּבה,
ַע'דאַ :ס ַמּכַ ,מ ַר ַקה ַ /
לַ ְח ֶמה ,ג'אג'ַ ,סלַ ַטת ֻח ְֿ
'דרה,
ַּבטאטא ַמ ְקלִ יֶ ّהֻ ,רזַّ ,מעּכַ רֹונֶ ה,
ּבאר ֶדה
שניצלּ ,כַ ַּבאּבַ ,מיֶ ّה ַ /מיّ ְ
ַעשאֵּ :בי ֿדה ַמ ְקלִ יֶ ّהַּ ,בנְ דֹורה,
מסְֿ ,טחינֶ ה,
ְח'יארִ ,פלְ ִפלַּ ,ב ַֿסלֻ ,ח ֻ ّ
תֹוסת
ְ
ַפואּכֶ הֻ :תפّאח ,מֹוז ,נְ ג'א ֿסַּ ,בטّיח',
לַ יְ מּוןִ ,מ ְש ִמשֵ ,ענַ ּב ,תּותֻּ ,ב ְר ְד ַקאן,
ח'וֹח'ַ ,מנְ ַדלִ ינַ אַּ ,ב ְרקּוקִ ,תין

ארוחת צהריים :דגים ,מרק ,בשר,
غداء :سمك ,مرقة  /شوربة ,لحمة,
جاج ,سلطة خضرة ,بطاطا مقليّة ,رزّ ,עוף ,סלט ירקות ,צ'יפס ,אורז,
ي מקרוני ,שניצל ,כבאב ,מים קרים.
معكرونة ,شنيتسل ,كباب ,ميّة  /م ّ
باردة
عشاء :بيضة مقليّة ,بندورة ,خيار,
فلفل ,بصل ,ح ّمص ,طحينة ,توست

فواكه :تفاّح ,موز ,انجاصّ ,
פירות :תפוחים ,בננות ,אגסים,
بطيخ,
ليمون ,مشمش ,عنب* ,توت ,بردقان ,אבטיחים ,לימונים ,משמשים,
ענבים ,תותים ,תפוזים ,אפרסקים,
خوخ ,مندلينا ,برقوق ,تين
קלמנטינות ,שזיפים ,תאנים

خضرة :بندورة ,خيار ,فليفلة (فلفل),
ֻח' ְֿד ַרה:
(פלְ ֶפל) ,بصل ,جزر ,بطاطا ,كوسا ,ملفوف,
יפלֶ ה ִ
דֹורהְ ,ח'יַ ארְ ,פלֵ ְ
ַּבנְ ַ
ּכּוסאַ ,מלְ פּוף ,خسّ ,بقدونس
אטאַ ,
ַּב ַסֿל ,גַ 'זַ רַּ ,ב ַט ַ
ַח'סַּّ ,ב ְקדּונֶ ס
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ארוחת ערב :חביתה ,עגבניה,
מלפפון ,פלפל ,בצל ,חומוס,
טחינה ,טוסט
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ירקות :עגבניות ,מלפפונים,
פלפלים ,בצלים ,גזרים ,תפו"א,
קישואים ,כרוב ,חסה ,פטרוזיליה

רוּבאת -
יחידת הוראה ַמ ְאּכולַ את ַומ ְש ַ
מאכלים ומשקאות

זֵ ית ,זֵ ית זֵ יתּון

*زيت ,زيت زيتون

שמן ,שמן זית

זאּכִ י

زاكي

טעים

ביטויים ופתגמים:
ֻּ .1בּכְ ַרא ִפי (א)לְ ִמ ְש ִמש بكرا في المشمش
מחר בעונת המשמש (עונת המשמש קצרה ,ולכן סביר שההבטחה שאדם זה מבטיח לא תתקיים).
 .2יֹום ַע ַסל ּויֹום ַּב ַסֿל يوم عسل ويوم بصل יום דבש ויום בצל (יש ימים טובים ,ויש ימים פחות טובים).
המלצות לפעילויות:
שירים (לבחירת המורה):
"סלַ ַטה" https://www.youtube.com/watch?v=0HyixXR3A7Q
 .1أغنية "سلطة يا سلطة"  -שיר ַ
ל-מנְ ַדלִ ינַ ה" (פוזי ומוזי) https://www.youtube.com/watch?v=r1CVrt11iPc
"אנַ א ֵא ַ
 .2أغنية "أنا المندلينا" שיר ַ
משחקים
•חוברת מתכונים "השף הצעיר" ال ّ
صغير :כל קבוצה מקלידה  /מעצבת מתכון לסלט  /פיתה עם זעתר
شيف ال ّ
 /לבנה  /בצל  /גבינה ,טחינהַ ,תּבולֵ ה ,פלאפל ,קינוחים ועוד.
•הכנת מאכל ביחד בכיתה  /ארוחת בוקר בריאה והכנת פתקים עם אוצר מילים (כמו מדבקות בסופר) וכו'.
•הצגה (ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות ,כל קבוצה תכתוב תסריט בדומה למה שנלמד ביחידה ,ותכין תוצר
ي أبو سمير" .אפשר גם
יצירתי ,לדוגמה" :في مطعم أبو رامي"  ,في ال ّ
سوق"" ,د ّكان الخضرة"" ,عند الخضرج ّ
לחשוב על תסריט קצר למהדורת חדשות בדומה לפוזי מוזי ותותי .שני תלמידים יציגו נושא אקטואלי
וישתמשו באוצר המילים שלמדו ביחידה זו (אם זה קשור למאכלים ומשקאות או בכלל).
•משחק תפקידים של מוכר וקונה ,למשל :אילו ירקות את/ה אוהב/ת? איזה פרי אכלת היום? מה יש לארוחת
צהרים? מה את/ה אוכל/ת בערב?

שיעורים 2+1
המורה נכנס לכיתה עם סלסלת פירות וירקות (אמיתיים או מפלסטיק) ואומר את שם הפרי או הירק תוך
הצגתו :האדי ַּבנְ דֹורה ...לאחר מכן כותב את המילים על הלוח .אפשר גם להראות במצגת .שיעור אחד מוקדש
לפירות ושיעור אחד לירקות.
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תרגול:
1 .1המורה מחזיק ירק או פרי ושואל והתלמיד עונה.
ּבאחּבّ):
ִ
אחּבّ) :וגם על דרך השלילה( :אנא ַמא
–(אנא ַּב ִ
(ּב ְת ִחּבّ) ו ַ
2 .2התלמידים אומרים משפטים עם הפועל ִ
שּו ִּב ְת ִחּבّ?
אחּבّ...
אנא ַּב ִ
ּבאחּבّ...
ִ
אנא מא
نتعرف على ...בואו נכיר "פוזי מוזי ותותי" فوزي موزي وتوتي ( 15דק')
3.3تعالو ّ
מציגים תמונה של הדמויות "פוזי מוזי" – מה זה "מוזי" בעברית? לאור התחפושת שלו הם ידעו "בננה" .ומה
זה "תותי"? תותית .אותה מילה בעברית.
המורה מסביר ששתי הדמויות מאוד ידועות ואהודות בקרב ילדים ערבים בישראל .אין ילד ערבי (לא
משנה מה דתו או מהיכן הוא בארץ) ,שאינו מכיר אותם .הם מופיעים בהצגות ובאירועים שונים בכל רחבי
הארץ והילדים מעריצים אותם.
"סלַ ַטה":
היום נלמד שיר של "פוזי מוזי" ו"תותי" השיר נקרא ַ
https://www.youtube.com/watch?v=0HyixXR3A7Q
– המורה פונה לתלמידים :מה תרגום המילה? סלט .מילה דומה בשתי השפות ולקוחה מהמילה האנגלית
"סלַ ַטה" והתלמידים מאזינים – אפשר להציג את השיר בתעתיק/בערבית
 - saladהמורה משמיע את השיר ַ
במצגת /על הלוח או לחלק דף לכל תלמיד שידביק למחברת.

שיעור 3
חזרה על אוצר המילים הקודם .כל תלמיד מספר מה הוא אכל  /מה הוא אוהב לאכול ולשתות בבוקר .אפשר
להראות במצגת או בתמונות.
לימוד ארוחת צהריים כמו שלמדנו על ארוחת הבוקר ,עם הצגת תמונות וכו'.
משימה לבית  -הכנת תפריטים ותרגול.

שיעור 4
חזרה על אוצר המילים הקודם .התלמידים מציגים תפריטים לארוחות צהריים שונות במסעדות.
לימוד אוצר מילים הקשור לארוחת ערב וכן את המילה "זאכי" טעים ,כפי שלימדנו את ארוחת הבוקר והצהריים.
תרגול :
•המורה אומר את המילה והתלמיד מתרגם.
ּבארח (אל) ֻדֿ ְّהר ( /אל) ֻסֿ ְּّבח?
אמ ֶ
•המורה שואל את התלמיד :שּו ַאּכַ לֶ ת ְ
•התלמידים שואלים אחד את השני :שּו ְּבתֹאּכֹל פי (א)לְ ְפטּור ַ /ע'דא?
משימת אתגר
כל תלמיד יכין "צלחת" מאכלים  /מתכון למאכל מסוים  /קינוח ,ויתכונן להציג בערבית .ניתן להביא תמונות
של המשפחה אוכלת (במצגת) ולהציג כל דמות בכמה מילים בערבית :מי בתמונה? מה הוא אוכל? ניתן
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רוּבאת -
יחידת הוראה ַמ ְאּכולַ את ַומ ְש ַ
מאכלים ומשקאות

להתייחס לפריטים נוספים שמופיעים בתמונות ,למשל פריטי לבוש ,צבעים ,חפצים שנמצאים בחדר וכיוצא
בזה ,לשם תרגול אוצר המילים שנלמד עד כה במשפטים.

שיעור 5
חזרה ובדיקת תפריטים ,הצגות.
פתגמים:
1 .1יֹום ַע ַסל ּויֹום ַּב ַֿסל
ֻּ 2 .2בּכְ רא פי (א)לְ ִמ ְש ִמש – ציור או כתיבת סיטואציה.
סיכום :התלמידים יכינו תסריט להצגה של "במסעדת אבו ראמי" ובמסעדות אחרות עם תפריטים שונים.

סיכום היחידה:
בסיום יחידה זו יידע התלמיד לתאר מה הוא אוכל בכל ארוחה ,כחלק משיחה בהיקף רחב יותר ,שתכלול הצגת
עצמי ובני משפחתי ,מה אני עושה/לומד בבית הספר ,ומה המאכלים המועדפים עלי.
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ّיעה  -השעה/השעון
(ל)ס ַ
יחידת הוראה ִא ֵ
מטרות על:
התלמיד יכיר את המספרים .1-12
התלמיד יידע לשאול מה השעה ולהשיב עליה בשעות שלמות בלבד.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יכיר את המספרים בערבית.
התלמיד יוכל לשאול מה השעה ולענות על כך בערבית.
המלצות:
 .1להציג תמונות של שעון בשעות שונות או שעון עם מחוג שזז.
 .2התלמידים עובדים בזוגות עם לוח ומחוגים וכל אחד מאתגר את חברו.
 .3שילוב פתגמים ושירים בהוראה.
אוצר המילים ביחידה זו:
ّיעה?
(אל(ס ַ
ֵ
ַק ֵדّיש

ساعة؟
قدّيش ال ّ

מה השעה?

ואח ֶדה
ַ

واحدة

אחת

ִתנְ ֵתין

تنتين

שתים

לאתה
ַת ֶ

ثالثة

שלוש

ַא ְר ַּבעה

أربعة

ארבע

ַח ְ'מ ֶסה

خمسة

חמש

ִס ֶתّה

ستّة

שש

ַס ְּבעה

سبعة

שבע

ַתמאנְ יֶ ה

ثمانية

שמונה

ִת ְסעה

تسعة

תשע

ַע ַשרה

عشرة

עשר

ְח ַד ַעש

حدعش

אחת עשרה

ְתנַ ַעש

تنعش

שתים עשרה

שיעור 1
חזרה על המספרים .12 – 1
קדّיש (אל) ֵסّיעה? – מה השעה? והתשובה א(ל) ֵסّיעה ...שעה מדויקת בלבד.
לימוד השאלה ֵ ّ
המורה מדביק על הלוח שעון עם מחוגים זזים ומתרגל.
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יעה  -השעה/השעון
(ל)סّ ַ
יחידת הוראה ִא ֵ

תרגול לדוגמה:
(התלמידים מציירים את המחוגים לפי השעה הנתונה).
(א)למ ְד ַר ֶסה.
ַ
ّיעה ַתמאנְ יֶ ה .ראמי ְּביּו ַסֿל ַע
א(ל) ֵס ַ

(א)לּבית.
ֵ
ואחדה .ראמי ּבירּוח ַע
ّיעה ַ
א(ל) ֵס ַ

רסה.
(א)למ ְד ֶ
ַ
ّיעה ַע ַשרה .ראמי ְּביַ אּכֹל פי
א(ל) ֵס ַ

(א)לּבית.
ֵ
ראמי ֻבּּכְ ֻתב ִפי
לאתהִ .
ّיעה ַת ֶ
א(ל) ֵס ַ

הערה :מילת היחס עלא מתקצרת בשפה המדוברת לאות ע.

תרגול:
תרגיל :1
ענה על השאלות הבאות בתעתיק ותרגם:
 .1באיזו שעה ראמי מגיע לבית הספר? ________________.
 .2מתי ראמי כותב את שיעורי הבית? _________________.
 .3מתי ראמי חוזר הביתה? ________________________.
תרגיל :2
צייר שעון עם השעה המתאימה לנתון:
ّיעה ִת ְס ַעה
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ְח ַד ַעש
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ַא ְר ַּב ַעה
א(ל)ס ַ
ֵ

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

43

יחידות הוראה לכיתה ה'

תרגיל ( :3התלמידים מוסיפים מחוגים לשעה שהם מחליטים).
ّיעה?
(אל)ס ַ
ֵ
ַק ֵדّיש
______________________
______________________
______________________

שיעור 2
חזרה על השעון .כל תלמיד אומר משפט עם שעה שלמה .המורה מבקש לתרגם שעות מסוימות.
פעילות  +תרגול :התלמידים יאמרו את מערכת השעות בבית הספר בכל יום (איזה מקצוע הם לומדים בכל יום
ובכל שעה) .ניתן לעשות סבב בין התלמידים בכיתה ,כך שכל אחד יתייחס לשעה מסוימת ביום מסוים (למשל,
אנחנו לומדים ערבית ביום שלישי בשעה אחת עשרה).
פעילות נוספת :כל תלמיד יאמר מספר דברים שהוא עושה בשעות מסוימות במהלך היום (ניתן לשלב עברית
אם לא יודעים את כל המילים ,והמורה יסייע בתרגומם לערבית) .למשל ,אני קם בשעה שבע בבוקר ,אני הולך
לבית הספר בשבע וחצי ,אני חוזר הבייתה בשתיים ורבע ,אני מכין שיעורים בשש בערב וכיוצא בזה.
שירים:
(השירים המומלצים כאן מיועדים לכל היחידה :מספרים  +שעון ,ומופיעים בנוסף בכל שיעור ,לבחירת המורה).
שיר בנושא המספריםhttps://www.youtube.com/watch?v=fJ50Po9_yYo :
שיר בנושא המספריםhttps://www.youtube.com/watch?v=KuzaW5nhkx4 :
שיר קושקוש ת'לאת' ַמרّאת פי (א)ליוםhttps://www.youtube.com/watch?v=zdZgYkzyjqg :
ּותכלّם קריאת השעוןhttps://www.youtube.com/watch?v=HGVeaCqWVKo :
ְת ַעלّם ְ
שיר אלבית אלעתיק :البيت العتيق والساعة – قديش الساعة؟
https://www.youtube.com/watch?v=sg49kBh00TY

סיכום היחידה:
בסוף יחידה זו יידע התלמיד לשאול מה השעה ולענות בשעות שלמות:
ّיעה...
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה? -
(אל)ס ַ
ֵ
ַק ֵדّיש
התלמיד יידע לשלב שאלות ותשובות בנושא זה במסגרת שיחה רחבה יותר שתכלול מגוון שאלות ותשובות
בנושאים השונים שנלמדו עד כה.
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יחידת הוראה ִאלְ גִ 'האת  -הכיוונים

יחידת הוראה ִא ְלגִ 'האת  -הכיוונים
מטרת על:
התלמיד יכיר את הכיוונים.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יוכל לשאול ולענות על שאלות בנוגע להתמצאות במרחב.
אוצר המילים ביחידה זו:
ַש ַמאל

ش َمال
َ

צפון

גַ 'נּוּב

َجنُوب

דרום

ַע ְ'רּב

غ َْرب

מערב

ַש ְרק

ش َْرق

מזרח

פֹוק

فُوق

מעל

ַת ֵחת

ت َحت

מתחת

גַ ְ'מּב

َجمب (جنب)

ליד

פי

*فِي

ב ,בתוך

ַעלא

علَى
* َ

על

ִאלַ א  /לִ

*إلى  /ل

אל ,ל

ֻד ְע'רי

دُ ْغري

ישר

המילה עלא מתקצרת לאות ע בשפה הערבית המדוברת.

המלצות והצעות דידקטיות:
 .1שימוש באפליקציות בסמארטפונים כדי להסביר כיצד מגיעים ממקום למקום בערבית.
כל תלמיד/ה מציין/ת מי יושב/ת לידו/ה ,מאחוריו/ה ומלפניו/ה.
 .2הצגת תרשים של בניין קומות עם דירות .על כל דירה מצוין שם המשפחה שגרה בדירה .התלמידים אומרים
מי גר ליד מי ,מי גר מתחת למי ומי גר מעל מי.
 .3משחק "מחפשים את המטמון" בבית הספר בערבית.
 .4שילוב פתגמים ושירים בהוראה.
 .5שיר בנושא הכיווניםhttps://www.youtube.com/watch?v=bEoEJQget8s :
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שיעור 1
המורה מתחיל בהשמעת טקסט .אפשר לצרף תמונות או להציג.
ּואמאני
ַא ַמל ַ
(א)לּבלַ אד.
ִ
אמל ַסאּכְ נֶ ה ִפי ַקריית יַ ְרּכַ א ִפי ַש ַמאל
)לּבלַ אד.
(א ִ
אמאנִ י ַסאּכְ נֶ ה ִפי ַמדינַ ת באר (אל)ס ְּّבע פי גַ 'נּוּב ִ
(א)לאוְ ַסט.
ַ
אמל ואמאנִ י ַסאּכְ נאת ִפי (אל)ש ְّרק
(א)לע ְ'רּב.
ַ
(א)לְ ֻמ ַתוַ ִסّט (הים התיכון) ִפי
(א)לא ְּביַ ֿד ַ
ַ
(א)לּב ְחר
ַ
אמל ִּב ְתרּוח ּכֻ לّ יֹום (א) לגֻ ְ'מעה עלא
תרגול:
שאלות:
 .1איפה גרה אמל? ____________________.
 .2איפה גרה אמאני? ___________________.
 .3מי גרה בצפון? _____________________.
 .4מי גרה בדרום? ____________________.
 .5מה פירוש הפעלים הבאים :סאּכְ נֶ ה ִּ _______ -ב ְתרּוח . ________ -
 .6מתח קו בין המילה לפירושה:
צפון  -דרום – מזרח  -מערב
ַש ְרק ַ -ע ְ'רּב – ַשמאל  -גַ 'נּוּב
 .7כתוב את הפירוש של המילים הבאות:
פי ____________ -
ַעלא __________ -
ִאלא __________ -
מחסן( :ב/בתוך – על  -אל/ל)

שיעור 2
המורה מתחיל בתרגול המילים שנלמדו בשיעור הראשון.
לאחר מכן ,טקסט נוסף להצגה:
סמיר ,אמיר ,ירין ודניאל (קרובי משפחה).
אמיר סאּכֶ ן גַ ְ'מּב ירין.
סמיר סאּכֶ ן ִמן פֹוק אמיר.
ודניאל סאּכֶ ן ִמן ַת ְחת אמיר.
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יחידת הוראה ִאלְ גִ 'האת  -הכיוונים

 .1מלא את הטבלה לפי הנתון בטקסט( :בניין המגורים של קרובי המשפחה המופיעים בטקסט).
ירין

 .2מה פירוש המילים הבאות:
גַ ְ'מּב ____________.
פֹוק _____________.
ַת ְחת ____________.
 .3השלם:
אמיר גר מעל ל.________ -
דניאל גר מתחת ל.____________ -
סמיר גר מעל ל._______________ -
אמיר גר ליד __________________.

סיכום היחידה:
בסוף יחידה זו יידע התלמיד לתאר מיקום של חפצים שונים בתוך הבית או מיקום של הבית ביחס לעצמים
נוספים.
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יחידת הוראה ִא ְל ַחיַ וַ אנַ את – החיות
מטרת על:
התלמיד יכיר את שמות החיות בערבית.
מטרות אופרטיביות:
א .התלמיד יידע לשלב את שמות החיות בשיח הבינאישי ויידע לתאר אותן תיאור בסיסי.
ב .התלמיד יוכל להבין קצר קצר בנושא החיות
ג .התלמיד ילמד את נושא ערך היתרון.

אוצר המילים ביחידה זו:
המילה
ַחיַ וַ אן ר' ַחיַ וַ אנַ את

حيوان ,حيوانات

גַ ַ'מל
ִפיל
ִק ְרד
ַע'זַ אל
ַא ַסד
ִדיּכ
גַ 'אגֶ 'ה
ּכַ לְ ּב
ִקטّ
ַא ְרנַ ּב
ְח ַמאר
ַע ְסֿפּור

جمل
فيل
قرد
غزال
أسد
ديك
دجاج
كلب
قطّ
أرنب
حمار
عصفور

תרגום
חיה ,בעל חיים
ר' חיות ,בעלי חיים
גמל
פיל
קוף
צבי ,עופר
אריה
תרנגול
תרנגולת
כלב
חתול
ארנב
חמור
ציפור

שיעור 1
•המורה תולה על הלוח תמונות חיות בצבעים שונים ומסביר לתלמידים שהוא יגיד משפטים שיתחילו בשם
החיה כולל הצבע של החיה.
דוגמא  :פיל ִּבלֹון ַרמאדֿיّ
(התלמידים למדו את אוצר המילים של הצבעים בעבר .ניתן לחזור על אוצר מילים זה).
לאחר כל משפט המורה תולה את שם החיה מתחת לתמונה.
•אפשרות שנייה להוציא את השמות ,לבקש מהתלמידים להגיע אל הלוח ולתלות את שמות החיות מתחת
לתמונה המתאימה.
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יחידת הוראה ִאלְ ַחיַ וַ אנַ את – החיות

במרפאה של דוקטור דוליטל
דוקטור דוליטל נהג לאסוף בעלי חיים למרפאתו ולטפל בהם .הוא אף הצליח ללמוד את שפת החיות ולדבר
איתן .החיות סיפרו לדוקטור על עצמןִ .קראו את המשפטים הבאים וכִ תבו ,איזו חיה אמרה לרופא כל משפט?
ַ -אנַ א ַמלִ ּכ (א)לְ ַחיַ וַ אנַ את

_____

אחּבّ (א)לְ גַ 'זַ ר
ַּ -ב ִ

_____

אחּבّ ַאאּכֹל (א)לְ מֹוז
 ַּב ִֿאחּב (א)לְ ִאנְ ַסאן
ַ -אנַ א ַֿס ֵ

_____
_____

אחּבّ ַא ְש ַרּב (א)לְ ַחלִ יּב
ַּ -ב ִ

_____

 -א(ל)נַ ّאס ִּביקּולּו ִאנّי ַא ְח ַמק

_____

(אל)ס ַّמאא
ַ
אטיר ִפי
ַּ -ב ִ

_____

'אּבה
ַ -אנַ א ַאּכְ ַּבר (א)לְ ַחיַ וַ אנַ את ִפי (א)לְ ַע ַ

_____

(אל)ס ְّח ַראא
ַֿ
יסמּّונִ י ַס ִפינֶ ת
ִּ -ב ַ

_____

ַ -אנַ א ֻאםّ (א)לְ ַא ְפ ַראח'

_____

שיעור 2
לימוד נושא דקדוקי וחזרה על שמות החיות:
חזרה על "חיואנאת" החיות שנלמדו .המורה שוב חוזר על המילה "חיואנאת" ומשתמש במשחק הזיכרון כדי
לחזור על החיות שנלמדו בשיעור קודם.
כרטיסיות למשחק הזיכרון :התלמידים יתאימו מילים או יביאו תמונות של חיות או יכינו משחק כלשהו.

ַא ְרנַ ּב

ִק ّט

גַ ַ'מל

ַא ַסד

ִפיל

לאחר מכן המורה תולה על הלוח תמונות של החיות .כל פעם הוא משווה בין זוג חיות ומשתמש להשוואה בשני
המושגיםּ :כְ ּבירַ ,אּכְ ּבר  /זְ ע'ירַ ,אזְ ַע'ר.
התלמידים כמובן מכירים את התארים ּכְ ּביר  /זְ ע'יר
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דוגמה :
ִאלְ ַא ַסד ַאּכְ ַּבר ִמן (א)לְ ּכַ לְ ּב.

ִאלְ ּכַ לְ ּב ַאזְ ַע'ר ִמן (א)לְ ַא ַסד.

תרגול ערך היתרון בעל פה:
ּכְ ִּביר ַ -אּכְ ַּבר ִמן ...יותר גדול מ-
זְ ִע'יר ַ -אזְ ַע'ר ִמן ...יותר קטן מ-
גַ ִ'מיל ַ -אגְ ַ'מל ִמן ...יותר יפה מ-
ַטוִ יל – ַא ְטוַ ל ִמן ...יותר גבוה מ-
השלימו באמצעות ערך היתרון:
ִאלְ ַע ְֿסֿפּור _______ ִמן (א)לְ ַא ַסד.
ִאלְ ִק ְרד ________ ִמן (א)לְ ִפיל.
ִאלְ ַע'זַ אל _______ ִמן (אל)גַ ّ'אגֶ 'ה.
אפה ______ ִמן (א)לְ ַא ְרנַ ּב.
ִא(ל)זֻ ַّר ֶ
ִאלְ ִפיל ________ ִמן (א)לְ ִקטّ.
(א)לח ַמאר.
ְ
ִאלְ ַא ַסד ________ ִמן
(אל)דּّב.
ֻ
ִא(לְ ִ)דّיּכ _______ ִמן

שיעור מס'  : 3פתגמים
ּ1 .1כַ ְל ֵּבין ֻּב ְק ֻתלּו ַא ַסד
תרגום מילולי :שני כלבים יכולים להרוג אריה.
המורה שואל את התלמידים מה התרגום לדעתם ומה המשמעות.
כלומר ,שני אנשים חלשים יכולים לגבור על אדם חזק כשהם מאוחדים.
חשוב שהמורה יסביר את הפתגם גם בערבית ,במילים קלות ובמשפטים פשוטים על מנת להגביר את הבנת
השמע של התלמידים .התלמידים יחזרו אחריו ,במידת האפשר.
משימה:
כיתבו סיפור בעברית המתאים לפתגם המופיע לעיל .שבצו את הפתגם הערבי שבחרתם בסיפור .המורה יוכל
לבחור מספר סיפורים ולומר אותם בערבית קלה .התלמידים יחזרו אחריו ,במידת האפשר.
(א)ל ַּבטّ ַעוַ ّאם
ְ
ַ 2 .2פ ְרח'
תרגום מילולי :האפרוח של הברווז הוא שחיין.
המורה שואל את התלמידים מה לדעתם המשמעות.
כלומר ,בנו של אדם מוכשר הוא מוכשר כמוהו .מקביל לפתגם" :התפוח אינו נופל רחוק מהעץ".
חשוב שהמורה יסביר את הפתגם גם בערבית ,במילים קלות ובמשפטים פשוטים על מנת להגביר את הבנת
השמע של התלמידים .התלמידים יחזרו אחריו במידת האפשר.
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יחידת הוראה ִאלְ ַחיַ וַ אנַ את – החיות

משימה:
כיתבו סיפור בעברית המתאים לפתגם המופיע לעיל .שבצו את הפתגם הערבי שבחרתם בסיפור .המורה יוכל
לבחור מספר סיפורים ולומר אותם בערבית קלה .התלמידים יחזרו אחריו במידת האפשר.
 .2משחק פנטומימה חיות .התלמיד יצטרך להציג בפנטומימה חיה מתוך רשימת החיות שנלמדה .התלמידים
יצטרכו לזהות את החיה ,תוך שהם משתמשים בשמה בערבית.
אפשרות נוספת להעשרה לנושא החיות (בהתאם לשיקול דעת המורה).
ַס ִפינֶ ת נּוח
המורה מתחיל בקריאת סיפור בשילוב מצגת תמונות או תליית תמונות על הלוח.
ַעלִ יּ :כִ יף ַחאלַ ּכ יַ א נּוח?
נּוחִ :אלְ ַח ְמ ֻד לִ לַ ّהַ ,מ ְשע'ּול ּכְ תיר ִמן (אל) ֿס ַּבאח ַח ַתّא (אל)לֵ ّיל.
ַעלִ י :לֵ יש ַמ ְשע'ּול ּכְ תיר? שּו ְּב ִת ְע ַמל ּכֻ לִ ّ (א)לְ יֹום?
ּّופאן.
אּבנִ י ַס ִפינֶ ה ַח ַתّא ַאנְ ִקד' ֵעילְ ִתי וַ (א)לְ ַחיַ וַ אנַ את ִמן (אל)ט ַ
נּוחַּ :ב ְ
(אל)ס ִّפינֶ ה?
ַ
אדי
ּומין ַרח יִ גִ 'י ִאלַ א ַה ִ
ַעלִ יִ :
ּו(א)לח ַמאר ּו(א)לְ ַע ְֿספּור
ְ
נּוחּ :כֻ לّ נֹוע ִמן ַאנְ וַ אע (א)לְ ַחיַ וַ אנַ אתִ ,ד'ּכְ ר וַ ֻאנְ ַת'אִ .מ ְת'ל (א)לְ ִפיל ּו(א)לְ ּכַ לְ ּב
'רהא.
ּואלַ א ַא ִח ַ
ּו(אל)דّיּכ ּו(א)לְ ִקטّ ִ
ִ
ּו(א)לְ ַא ְרנַ ּב ּו(א)לְ גַ ַ'מל ּו(א)לְ ִק ְרד ּו(א)לְ ַע'זַ אל ּו(א)לְ ַא ַסד
(אל)ס ִّפינֶ ה...
ַ
ּّופאן ַק ִריּבֻ ...ח ְ'דנִ י ַמ ַעאּכ לַ
ַעלִ י :וַ יְ לִ י יַ א נּוחִ ...א(ל)ט ַ
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וַ ַר ַקת ַע ַמל
 .1כיצד אומרים בערבית?
תיבת נוח
חיות
שיטפון עצום
זכר ונקבה
מן הבוקר עד הלילה
 .2הוציאו מתוך הטקסט את החיות ששמותיהן דומים לשמות החיות בעברית.
_________________________________________________________________________
 .3הביטו בתמונה של תיבת נוח המופיעה בעמוד הקודם .הקיפו בעיגול את החיות שאתם מזהים בתמונה.
ִפיל

ִקטّ

ַעסֿפּור

ַא ַסד

ּכַ לְ ּב

גַ 'אגֶ 'ה

ִק ְרד

ְח ַמאר

ֻדּבّ

גַ ַ'מל

ַא ְרנַ ּב

אפה
זֻ ַר ֶ

סיכום היחידה:
בסיום יחידה זו יכיר התלמיד את שמות החיות ויידע כיצד לשלב אותם במשפטים עם שמות תואר .זאת,
בשילוב אוצר המילים שנלמד השיעורים הקודמים.

52

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

יחידת הוראה ִאלְ ַא ְעיַ אד – החגים

יחידת הוראה ִא ְל ַא ְעיַ אד – החגים
מטרת על:
התלמיד יכיר את שמות החגים .חשוב לציין ,שהחגים נלמדים בזמן שהם חלים בו לפי לוח השנה העברי,
וההמלצה היא להקדיש לכל חג מספר דקות ,כדי שהתלמידים יכירו את המושגים הרלוונטיים .אין צורך
להעמיק בלימוד ,שכן הם לומדים על החגים היהודיים במסגרת שיעורי חינוך .לצד החגים היהודיים יש מקום
לדבר גם על חגים מוסלמים לפי הזמן בו הם חלים (לוח השנה ההג'רי) ,וגם במקרה זה יש להקדיש מספר דקות
להכרת מושגים חשובים (ראו יחידת חגים לכיתות ו').

מטרות אופרטיביות:
 .1התלמיד יכיר את שמות חגי ישראל בערבית.
 .2התלמיד יוכל להבין קטע קצר העוסק בחגים.
 .3התלמיד יידע לשלב את שמות החגים בשיח הבינאישי.
 .4התלמיד יתוודע על קצה המזלג לנושא הקהילות היהודיות בארצות האסלאם ולקיומה של הערבית היהודית.
 .5התלמיד ילמד את נושא כינויי הרמז.
אוצר המילים ביחידה זו:

תרגום

המילה
ִעיד ר' ַא ְעיַ אד

عيد ,أعياد

חג ר' חגים

(אל)סّנֶ ה
ַ
ַראס

سنة
رأس ال ّ

ראש השנה

יום (א)לְ ֻע ְ'פ ַראן

يوم الغفران

יום הכיפורים

ִעיד (א)לְ ֻע ְרש

عيد العرش

חג סוכות

ִעיד (א)לְ ַאנְ וַ אר

عيد األنوار

חג חנוכה

אח'ר
ִעיד (א)לְ ַמ ַס ִ

عيد المساخر

חג פורים

ִעיד (א)לְ ִפ ְֿסֿח

عيد الفصح

חג הפסח

אס ִת ְקלַ אל
ִעיד (א)לִ ְ

عيد االستقالل

יום העצמאות

ִעיד (א)לְ ַענְ ַסֿ ַרה

عيد العنصرة

שבועות

שיעור ִ – 1א ְל ַא ְעיַ אד
נּורי.
ַא ִמירַ :מ ְר ַח ַּבא יַ א ִ
נּוריַ :מ ְר ַח ְּב ֵתיןּ .כִ יף ַחאלַ ּכ (א)לְ יֹום ,יַ א ַא ִמיר?
ִ
יפּכ ִאנְ ֶת?
(א)לח ְמ ֻד לִ לַ ّהּ .וּכִ ַ
ַ
ַא ִמירַ :מ ְּבסּוט
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נּוריַ :אנַ א ַמ ְּבסּוט ּכַ ַמאן (א)לְ יֹוםַּ ,בס ַקלְ ַקאן ְשוַ י.
ִ
נּורי?
ַא ִמיר :לֵ יש יַ א ִ
ַֿ
אעלֵ ّם
הּודיֶ ّהּ .כִ יף ַּב ַ
(אל)סّףّ ַען (א)לְ ַא ְעיַ אד (א)לְ יַ ִ
אחּכִ י ִפי
לּב ְת ִמנִ ّי ִאנّוֹ ֻּבּכְ ַרא ַּב ְ
מעלְ ֶّמה ַט ַ
נּוריַ :ע ַשאן (א)לְ ַ
ִ
ֿ
ֿ
אדא (א)לְ ַמוְ דּוע?
אּבי ַה ַ
ַא ְס ַח ִ
נּורי!!
ַא ִמירִ :ענְ ִדי ִפּכְ ַרה ,יַ א ִ
אמיד'
(אל)תّלַ ִ
ַ
אתהא .וַ
אד ַ
ּבהא סֻֿוַ ר ַמ ְאּכּולַ את (א)לְ ַא ְעיַ אד וַ ַע ַ
ּוּבגַ 'נְ ַ
ֻאּכְ ֻתּב ַעלַ א (אל)לّוח ַא ְס ַמאא (א)לְ ַא ְעיַ אד ִ
אא ֶמה .שּו ַראיַ ּכ?
אדאת (א)לְ ֻמלַ ִ
רּבטּו ֵּבין (א)לְ ִעיד ּו(א)לְ ַע ַ
לַ אזֵ ם יֻ ֻ
ימה ,יַ א ַא ִמירִ .אנְ ֶת ַע ְּב ַק ִרי .יַ אללַ הַ ,ת ַעאל נִ ְּב ַדא.
נּוריִ :פּכְ ַרה ַעזִ ֶ
ִ
וַ ַר ַקת ַע ַמל
1 .1קרא שוב את הדיאלוג בין נורי לאמיר .כיצד אומרים בערבית?
החגים היהודיים_______________
הנושא הזה__________________
יש לי רעיון__________________
מאכלי החגים________________
מנהגים____________________
מה דעתך?__________________
אתה גאון!!__________________
2 .2מדוע נורי טרוד? מהי המשימה שהטילה עליו המורה?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3 .3מהו הרעיון שהציע לו אמיר?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4 .4צרפו תמונה לכל אחד מהמושגים הרשומים במסגרת.
ִעיד (א)לְ ַענְ ַֿס ַّרה,

(אל)סّנֶ ה,
ַ
ַראס

יֹום (א)לְ ֻע ְ'פ ַראן,

(א)לאס ִת ְקלַ אל,
ְ
ִעיד
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ִעיד (א)לְ ַאנְ וַ אר,
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ִעיד (א)לְ ִפ ְֿסח,
ִעיד (א)לְ ֻע ְרש

אח'ר,
ִעיד (א)לְ ַמ ַס ִ

יחידת הוראה ִאלְ ַא ְעיַ אד – החגים

5 .5לפניך איור של חודשי השנה העבריים .כתוב ליד כל חודש עברי את השם הערבי של החג החל בחודש זה
(מתוך רשימת החגים שלמדת .היעזר במחסן המילים המופיע בתרגיל  .)4אפשרות נוספת :לצייר ליד כל
מונח תמונה מתאימה של החודש .אפשר להכין משחק זיכרון.
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שיעור 2
1 .1שירי חגים בערבית
מומלץ ללמד שירי חגים בערבית .המורה יכול ללמד מתוך המגוון הרחב של השירים הקיימים בעברית
ולתרגמם לערבית או לחבר יחד עם התלמידים מילים חדשות.
2 .2תשבץ חגים
1

4

6

5

2

3

הגדרות:
מאוזן:
ּוחלִ יּב.
אדא (א)לְ ִעיד ְּביֹאּכְ לּו (אל)נַ ّאס גִ ְ'ּבנֶ ה ַ
ִ 1 .1פי ַה ַ
2 .2כך אומרים "סוכה" בערבית.
ִ 3 .3עיד (א)לְ ֻח ִרّיַ ّה.
מאונך:
אאיל.
ִ 1 .1עיד ִמילַ אד דֹולֶ ת ִא ְס ַר ִ
ּוּביזּורּו (א)לְ ּכַ נִ יס.
אדא (א)לְ יֹום ִּביסּֿומּו (אל)נַ ّאס ִ
ִ 2 .2פי ַה ַ
3 .3השלם :חג האורים
"עיד _______".
הוא ִ
אדא (א)לְ ִעיד ְּביֹאּכְ לּו (א)לְ יַ הּוד "אוזן המן".
ִ 4 .4פי ַה ַ
(אל)סّנֶ ה (א)לְ ִע ְּב ִריֶ ה.
ַ
ִּ 5 .5ב ַדאיַ ת
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יחידת הוראה ִאלְ ַא ְעיַ אד – החגים

ג .מטלות חווייתיות
1 .1התלמידים יכינו תפזורת וישלבו בה את שמות החגים בערבית.
2 .2התלמידים ישאלו הורים /סבים/שכנים ומכרים  -אלו שירים היו שרים היהודים בארצות ערב בחגי ישראל,
ויקליטו אותם.
ד .כינויי הרמז
אדא  -זה ,הזה (לזכר)
ַה ַ
אדי  -זאת ,הזאת (לנקבה)
ַה ִ
ַהדֹול  -אלה ,האלה (לרבים ולרבות)

אדא ִעיד -
ַה ַ
זה חג

אדא (א)לְ ִעיד -
ַה ַ
החג הזה

ַה(-א)לְ ִעיד -
החג הזה

אדי ְמ ַעלְ ֶّמה -
ַה ִ
זאת מורה

(א)למ ַעלְ ֶّמה -
ְ
אדי
ַה ִ
המורה הזאת

(א)למ ַעלְ ֶّמה -ְ
ַה
המורה הזאת

ַהדֹול וְ לַ אד -
אלה ילדים

ַהדֹול (א)לוְ לַ אד -
הילדים האלה

ַה(-א)לוְ לַ אד -
הילדים האלה

ַהדֹול ַּבנַ את -
אלה בנות

ַהדֹול (א)לְ ַּבנַ את -
הבנות האלה

ַה(-א)לְ ַּבנַ את -
הבנות האלה

השלימו את המשפטים הבאים באמצעות כינויי הרמז ותרגמו:
ימה.
________ ִפּכְ ַרה ַעזִ ֶ
נּורי.
אחּבי ִ
________ ַֿס ִ
________ ֻמ ִסלְ ִמין ִמן לֻ ְּבנַ אן.
אחּבّוֹ ּכְ ִתיר.
________ (א)לְ ִעיד ַּב ִ
(א)למ ַעלְ ֶّמה – ֻא ִמّי.
ְ
________
אּבי.
________ (א)לוְ לַ אד ַ -א ְֿס ַח ִ
________ (א)לְ ַּבנַ את ִמן ַעּכַ ّא.
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שיעור  - 3העשרה
הגדות של פסח בערבית יהודית
המורה יוכל להראות לתלמידים הגדות של פסח הכתובות בערבית יהודית (מכאן יוכל לצאת ולספר בקצרה
על הערבית היהודית ועל הקהילות היהודיות בארצות האסלאם) .אפשר לחפש הגדות ישנות ,לצלם ,לחפש
קישורים וכו' .תלמידים שלהם מכרים או קרובי משפחה שהגיעו מהקהילות היהודיות בארצות האסלאם,
ישאלו אותם על ההגדות של פסח שהשתמשו בהם טרם העלייה לארץ.

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יכיר התלמיד את שמות חגי ישראל בערבית וישוחח על המנהגים בכל חג.

58

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

ג'אמלאת  -ברכות
יחידת הוראה ֻמ ַ

יחידות הוראה לכיתה ו'
יחידות ההוראה בכיתה ו' נועדו לחזק את הידע שנרכש אצל התלמידים בשנת הלימודים הראשונה ולהרחיבו,
הן מבחינת היקף אוצר המילים ,הן מבחינת מספר המשפטים שהתלמידים יתבקשו לומר (אורך השיחה).

ג'אמלאת  -ברכות
יחידת הוראה ֻמ ַ
מטרת היחידה הזו היא למעשה לחזור על הברכות שנלמדו בכיתה ה' ,לחזקן ולהוסיף ברכות נוספות ,תוך
תזכורת ,שבשפה הערבית נעשה שימוש רב בברכות ובתשובות ,שכוללות למעשה גם הן ברכות למברך.
מטרת על:
התלמיד יחזור על הברכות שנלמדו ,על חשיבות הברכות בערבית ,על חשיבות התשובות ועל הוספת ברכות
באירועים שונים.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יגדיל את מספר הברכות והתשובות להן ויידע לברך ולענות באירועים שונים.
אוצר המילים ביחידה זו:
ַאלְ לّה יְ ַח'לّיּכ/י هللا يخلّيك
(וגםַ ):אלְ לّה יִ ְח ַפזַ ּכ /יִ ְח ַפזֶ ּכ هللا يحفظك

שאלוהים ישמור עליך/עלייך
שאלוהים ישמור עליך/עלייך

אידיּכ/י يسلم إيديك
יְ ַסלֵ ّם  /יִ ְסלַ מּו ֵ
ּואידיּכ/י وإيديك
התשובהֵ :

יבורכו ידיך/ידייך
 -וידיך/ידייך

ח'אט ֶרּכ بخاطرك
ח'אט ַרּכְּ /ב ְ
ְּב ְ
ّלאמהִ ,אלא (אל)לִ ַّקאא
(אל)ס ֶ
ַ
התשובהַ :מ ַע
سالمة ,إلى اللّقاء
مع ال ّ

ברשותך (לפני שנפרדים)
 -להתראות

עימן نعي ًما
נַ ַ
התשובה :יִ נְ ַעם ַעלֵ יּכ/י ينعم عليك

שהאל יברך אותך (למי שהסתפר/ה)
 -שהאל יברך גם אותך

شكرا
ֻשּכְ ַרן
ً
התשובה :לא ֻשּכְ ר ַעלא ואגֶ 'ּב ال شكر على واجب

תודה
 -על לא דבר

تشرفنا
ְת ַש ַר ְّפנא ّ
(ל)ש ַّרף ִאלי ال ّ
شرف لي
ַ
התשובהִ :א

נעים מאוד
 -הכבוד הוא לי

ּואנְ תּו
ּואנְ ִתי ַסאלְ ֶמה ִ /
ּואנְ ֶת ַסאלֶ ם ִ /
ּכֻ לّ ַסנֶ ה ִ
ַסאלְ ִמין كل سنة وانت سالم
ּואנְ תּו
ּואנְ ִתי ַסאלְ ֶמה ִ /
ּואנְ ֶת ַסאלֶ ם ִ /
תשובהִ :
ַסאלְ ִמין وانت سالم

שנה טובה ,חג שמח לך/לכם (מילולית :כל שנה
שיהיה לך  /לכם טוב)
תשובה :שיהיה טוב גם לך /לכם
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ּואנְ תּו ְּב ֵח'יר ك ّل عام وانت
ּ/ואנְ ִתיִ /
ּואנְ ֶת ִ
ּכֻ לّ עאם ִ
بخير
ּואנְ תּו ְּב ֵח'יר وانت بخير
ּ/ואנְ ִתִ /
ּואנְ ֶת ִ
התשובהִ :

שנה טובה
 -שנה טובה

לאמ ֶתּכ سالمتك
ּכ/ס ְ
לאמ ַת ַ
ַס ְ
התשובהַ :אלְ לַ ה יְ ַסלְ ַّמּכ /יְ ַסלְ ֶّמּכ هللا يسلّمك

תבורך ,תהיה/תהיי בריא/ה
 -שהאל יברך אותך

יא ַסלאם ! מאשאלְ לّה! يا سالم ,ما شاء هللا

איזה יופי ,בלי עין הרע (מה שירצה /רצה האל)

ִמן ַפ ְֿדלַ ּכַ /פ ְֿדלֶ ּכ ,לַ וְ ַס ַמ ְחת/י من فضلك ,لو سمحت

בבקשה ממך ,אם תואיל/י

ַֿס ְח ֵّתין – ַעלַ א ַקלְ ַּבּכַ /קלְ ֶּבּכ ص ّحتين – على قلبك

בתיאבון – לבריאות גם לך

سف
ִמ ְת ַא ֵסّףִ /מ ְת ַא ְס ֶّפה متأ ّ

אני מצטער/ת ,סליחה

ביטויים:
ּוע ְש ִרין ַסנֶ ה عقبال المئة وعشرين سنة – עד ( 120שתחיה מאה ועשרים שנה).
ֻע ְק ַּבאל (א)לְ ִמיֶ ّה ִ
ַסנֶ ה ִחלְ וֶ ה سنة حلوة – שנה טובה (שנה מתוקה ,לציון יום הולדת).

שיעורים 2 – 1
חזרה על הברכות שנלמדו .הדגשת חשיבות הברכות והתשובות ,שגם הן למעשה ברכות ,בתרבות הערבית.
ח'אט ֶרּכ
ח'אט ַרּכְּ /ב ְ
עימן – ַאלְ לַ ה יִ נְ ַעם ַעלֵ יּכ/י ֻ +שּכְ ַרן – לא ֻשּכְ ר ַעלא ואגֶ 'ּב ְּ +ב ְ
(ל)ש ַّרף ַאלי  +נַ ַ
ַ
ְת ַש ַר ְّפנא – ִא
ّלאמה – ִאלא (אל)לִ ַّקאא .בכל שיעור יילמדו  3 – 2ברכות ,לפי רמת התלמידים.
(אל)ס ֶ
ַ
– ַמ ַע
תרגול עם המורה ובזוגות .אפשר לתלות כרטיסיות ולהתאים ,משחק זיכרון שיכינו התלמידים וכן תרגול בעל
פה ,דף עבודה התאמה בין טורים ,השלמות ועוד .לתרגל גם את הברכות הקודמות.

שיעורים 4 – 3
בדיקת שיעורי בית וחזרה
ּואנְ ֶת/
ּואנְ תּו ַסאלְ ִמין ּ +כֻ ל עאם ִ
ּואנְ ִתי ַסאלְ ֶמה ִ /
ּואנְ ֶת ַסאלֶ ם ִ /
ַאלְ לّה יְ ַח'לّיּכ/י ַ +אלְ לّה יִ ְח ַפזַ ּכ /יִ ְח ַפזֶ ּכ ּ +כֻ לّ ַסנֶ ה ִ
ּ/ואנְ ִתי ְּב ֵח'יר ִ +מן ַפ ְדֿלַ ּכַ /פ ְדֿלֶ ּכ ,לַ וְ ַס ַמ ְחת/י .בכל שיעור יילמדו  3 – 2ברכות ,לפי רמת
ּואנְ ֶת ִ
ּואנְ ִתי ְּב ֵח'יר – ִ
ִ
התלמידים.
תרגול עם המורה ובזוגות.
משימה:
הכנת ברכות שנה טובה בכיתה לחברים .אפשר להכין ברכה למשפחה בבית בערבית .ניתן לשלב מילים
שנלמדו בערבית או לשאול את המורה כיצד לכתוב אותן.
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ג'אמלאת  -ברכות
יחידת הוראה ֻמ ַ

שיעורים 6 – 5
חזרה .חלוקת ברכות שנה טובה בכיתה .כל אחד קורא את הברכה שהוא קיבל מחברו.
לאמ ֶתּכ – ַאלְ לַ ה יְ ַסלְ ַّמּכ /יְ ַסלְ ֶّמּכ  +יא ַסלאם ! מאשאלְ לַ ّה! ִ +מ ְת ַא ֵסّף/
ּכ/ס ְ
לאמ ַת ַ
ַֿס ְח ֵّתין – ַעלַ א ַקלְ ַּבּכַ /קלְ ֶּבּכ ַ +ס ְ
ּוע ְש ִרין ַסנֶ ה ַ +סנֶ ה ִחלְ וֶ ה.
ִמ ְת ַא ְס ֶّפה ֻ +ע ְק ַּבאל (א)לְ ִמיֶ ّה ִ
תרגול עם המורה ובזוגות.
דף עבודה.
סיכום נושא הברכות.
רּבאח.
ּואנא פי דארי  +א(ל) ַסֿ ַּבאח ַ
דארּכ ַ
לימוד פתגמיםַֿ :ס ַּבאח (א)לְ ֵח'יר יא ג'אריִ ,אנְ ֶת פי ַ
התלמידים ינסו לתרגם את הברכות ולאחר שמתרגמים ,כל אחד יצייר  /יכתוב סיטואציה מתאימה לברכות.
התלמידים ילמדו את השיר מברוכ – מזל טוב ובכל פעם שיש יום הולדת בכיתה ,ישירו אותו:
https://www.youtube.com/watch?v=KQBA4Q7f-Ik

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יידע התלמיד לברך בזמנים ובמצבים שונים וכן יידע להשיב ויבין את חשיבות השימוש
בברכות בתרבות הערבית.
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יחידות הוראה לכיתה ו'

ילתי – ַתעארף – אני ומשפחתי – היכרות
ּוע ְ
יחידת לימוד – אנא ֵ
עארף – אני ומשפחתי – היכרות
ילתי – ַת ֻ
ּוע ְ
יחידת הוראה אנא ֵ
מטרת על:
התלמיד ירחיב את נושא המשפחה בערבית.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יידע כיצד להציג את בני משפחתו המורחבת.
התלמיד יידע כיצד לשלב בצורה נכונה את אוצר המילים של ההיכרות ושל המשפחה בתוך משפט.
אוצר המילים ביחידה זו:
ُو ِلدْتُ

וְ לִ ֶדתְ ,ח'לִ ְקתִ ,אנְ וַ לַ ֶדת

נולדתי

ֻמ ְס ַת ְש ַפא

ُم ْست َ ْشفًى

ַעזّאּבי/ה

أعزبّ ,
عزابي

רווק/ה

ִמ ְתזַ וֶ ّג'/ה

ُمت َزَ ّ ِوجُ ,مت َزَ ّ ِو َجة

נשוי/נשואה

ַעםַّ /ע ֶמّה

ع َّمة
ع ّمَ ,
َ

דוד/ה מצד האב

ַח'אל/ה

خَال ,خَالَة

דוד/ה מצד האם

גִ 'דّ ִ /סיד

َجدّ

ג'דّה ִ /סתّ
ֶ

َجدَّة
أ َ ْهل

ַא ְהל

בית חולים

סבא
סבתא
משפחה (ומכאן הביטוי :אהלן
וסהלן)

שיעור 1
ח'ּוי/א ְח'תיֻ ,ע ְמרי...
ֻ
ּבּוי/אמّיַ /א
ִ
חזרה על נושא המשפחהִ :א ְסמיִ ...א ְסם ֵעילְ תי ַ /א
לימוד המילים וְ לִ ֶדת ֻ +מ ְס ַת ְש ַפא .ליצור משפט :וְ לִ ֶדת פי ֻמ ְס ַת ְש ַפא...פי...
כל אחד מספר היכן הוא נולד ,היכן אחיו נולדו...

שיעור 2
חזרה ולימוד ַעםّ /ה  +ח'אל  /ה ַ +עזّאּבי ִ +מ ְתזַ וֶ ّג' .ליצור משפטים בשילוב אבן ובנת מכיתה ה'ִ :א ְסם ִא ְּבן ַעמّי...
ֻע ְמרֹו...
לדבר על חשיבות ההפרדה בין הדוד מצד האב לבין הדוד מצד האם בתרבות הערבית.
להוסיף את המילים האלה לעץ המשפחה מכיתה ה'.

שיעור 3
כל אחד מציג את עץ המשפחה החדש שלו ,כולל שמות וגילאים.
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עארף
ּועילְ תי – ַת ֻ
יחידת הוראה אנא ֵ
– אני ומשפחתי – היכרות

לימוד המילים גִ 'דّ/ה ַ +א ְהל.
להוסיף גם מילים אלה לעץ המשפחה.
לספר על הסבא והסבתא.

שיעור 4
כל אחד מציג את משפחתו הגרעינית והמורחבת בעץ המשפחה ובתמונות שהביא מהאלבום המשפחתי ומדבר
על כמה מבני המשפחה.
התלמידים גם יכולים להתחלף עם חבריהם ושכל אחד יספר על משפחתו של חברו (מהזיכרון או לפי תמונה
או לפי עץ המשפחה שכל אחד הכין).

סיכום היחידה
 .1בסיום יחידה זו יידע התלמיד לספר על בני משפחתו הגרעינית והמורחבת (סבא ,סבתא ,דודים ובני דודים),
מה שמותיהם ,היכן נולדו ובני כמה הם.
 .2כל תלמיד יחבר מספר משפטים נוספים בשילוב אוצר המילים החדש עם אוצר המילים שנלמד עד כה.
 .3כל זוג תלמידים יחבר שיחה שתכלול מרכיבים שונים של שיחה שנלמדו עד כה:
מילות ברכה ונימוס (בוקר טוב ,שלום ,)...שאילת שאלות מסוגים שונים (כמה אחים ואחיות יש לך? בני כמה
הם? במה הם עובדים? אחיך נשוי? כמה ילדים יש לו? היכן נולדו הוריך? והיכן נולדו סבא וסבתא שלך?)
ומענה עליהן ,משפטי פרידה (תודה רבה ,להתראות) .התלמידים יציגו שיחה זו בפני הכיתה (ניתן לערוך סבב
בין התלמידים).
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יחידות הוראה לכיתה ו'

יחידת הוראה ִא ְל ַמ ְד ַר ֶסה – בית הספר
מטרת על:
התלמיד ירחיב את נושא בית הספר.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד ילמד אוצר מילים הקשור לנושא בית הספר.
התלמיד יידע לספר על נושא בית הספר ולענות על שאלות הקשורות לנושא זה.
אוצר המילים ביחידה זו:

לֹוח

*لوح

לוח

ّאחה
ַמס ַ

ساحة
م ّ

מחק/מטלית ללוח

ַמ ְקלַ ֶמה

مقلمة

קלמר

ّאסה
ّאסה ּ /כַ ּב ֶ
ַד ַּב ֶ

دبّاسة  /كبّاسة

שדכן

(הוא)
ְמּכַ יֵ ّף ַ

مكيّف (هواء)

מזגן

ח'ארטה
ְ

خارطة

מפה

ַמחّאי

م ّحاي

מחק

ַּברّאי

برّاي

מחדד

ַֿס ַמע' ִ ,ד ֵּבק

صمغ ,دبق

דבק

ְמ ַק ֿסّ

مقص
ّ

מספריים

ַמ ְס ַטרה

مسطرة

סרגל

ֻס ַא'אל

*سؤال

שאלה

גַ 'וַ אּב

*جواب

תשובה

שיעור 1
המורה מתחיל בחזרה על המילים מכיתה ה'.
ח'ארטה  -מילים דומות
ְ
לאחר מכן מצמיד פתקיות עם מילים לחפצים שונים :לֹוחַ ,מחّאיַ ,מ ְקלַ ֶמהַ ,מּכַ יֶ ّף
לעברית או למילים שהם כבר מכירים.
יש להציג כל חפץ:
האדא לֹוח
האדא ַמּכַ יֶ ّף
ח'ארטה
ְ
האדי
האדי ַמ ְקלַ ְמתי – חזרה על כינויי שייכות.
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יחידת הוראה ִאלְ ַמ ְד ַר ֶסה – בית הספר

התלמידים מתרגמים את שמות החפצים ושואלים זה את זה:
שּו האדא? שּו האדי?

שיעור 2
חזרה על השיעור הקודם
המורה אומר:
ִענְ די ֻס ַאאל :שּו האדא?
הוא חוזר על המילה ֻס ַאאל כמה פעמים ,והתלמידים מנסים להבין ולענות .המורה אומר:
אלְ גַ 'ואּב ֻהוֶ ّ – ...ניסיון להבין את המילה גַ 'ואּב.
להצמיד פתקיות לחפצים ַ -מסّאחה ַּ -ברّאי ולתרגל.

שיעור 3
חזרה ותרגול
ומ ְס ַטרה ולתרגל דרך שאלות ותשובות.
ّאסהַֿ ,ס ַמע'ְ ,מ ַק ֿסّ ַ
לדּב ֶ
להצמיד פתקיות ַ

שיעור 4
תרגול מסכם ,חזרה על כל המילים .אפשר דרך משחק זיכרון או מצגת או קהוט.
פתגמים
ֻ 1 .1א ְטלֻ ּב (א)לְ ִעלְ ם וַ לַ וְ פי (אל) ֿסّין.
פאתר (א)לְ ּכְ ּבאר.
2 .2א(ל)זְ ّע'אר ַד ֶ
לנסות להבין לבד ואז לפרש .התלמידים מציירים או כותבים משהו הקשור לפתגמים.

סיכום היחידה
 .1בסיום היחידה יידע התלמיד לתאר חפצים בכיתה ובבית הספר.
 .2כל תלמיד יחבר מספר משפטים נוספים בשילוב אוצר המילים החדש עם אוצר המילים שנלמד עד כה.
 .3כל זוג תלמידים יחבר שיחה שתכלול מרכיבים שונים של שיחה שנלמדו עד כה:
מילות ברכה ונימוס (בוקר טוב ,שלום ,)...שאילת שאלות מסוגים שונים (היכן אתה לומד? מה יש לך בקלמר?
יש לך מחדד?) ומענה עליהן ,משפטי פרידה (תודה רבה ,להתראות) .התלמידים יציגו שיחה זו בפני הכיתה
(ניתן לערוך סבב בין התלמידים).
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יחידות הוראה לכיתה ו'

יחידת הוראה ִא ְלּבית – הבית
מטרת על:
התלמיד ירחיב את אוצר המילים של נושא הבית.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יתאר את חדרי הבית בצורה מורחבת ומפורטת.
אוצר המילים ביחידה זו:
ַמ ְט ַּבח'

*مطبخ

מטבח

ַּבלְ ּכֹון

بلكون

מרפסת

ֿסֿאלון

صالون

סלון

ֻע ְ'ר ֶפה – ֻע ַ'רף

*غرفة – غرف

חדר – חדרים

ֻע ְ'רפת נֹום

غرفة نوم

חדר שינה

ֻדשّ

دشّ

מקלחת

ַחמّאם

ح ّمام

אמבטיה ,שירותים

אפע
ֵּבית ַמיַّ ,מנַ ֶ

ي ,منافع
بيت م ّ

שירותים

ביטויים ופתגמים:
(אל)טّריק.
ַ
(אל)רّפיק ַק ְּבל
ַ
ּוען
ִ .1א ְס ַאל ַען (א)לְ ג'אר ַק ְּבל (אל)דّאר ַ
الرفيق قبل ّ
الطريق.
إسأل عن الجار قبل الدّار وعن ّ
שאל על השכן לפני (שאתה קונה) דירה ועל החבר לפני שאתה יוצא לדרך.
ַ .2חמّאם ַּבלא ַמיّ ح ّمام بال ميّ אמבטיה בלי מים (בלגן).

שיעור 1
חזרה על אוצר המילים מכיתה ה':
וֵ ין ִאנְ ֶת סאּכֶ ן?
פי ַאّי ַמדינֶ ה ַ /ק ְריֶ ה ַּ /בלַ ד?
טאּבק?
ֶ
ִאנְ ֶת סאּכֶ ן פי ַעמארה? ּכַ ם
ושאלות נוספות...
הקניית אוצר מילים חדש :לתלות תמונות או דרך מצגת או שאפשר לבקש מראש לגזור תמונות של חדרים
שונים בבית:
ללמד את המיליםַ :מ ְט ַּבח'ַּ ,בלְ ּכֹון ,סֿאלֹוןֻ ,דשّ  -מילים דומות לעברית.
כל תלמיד יוסיף שם תואר :פי ֵּביתי ַמ ְט ַּבח' ּכְ ּביר ,פי ֵּביתי סֿאלֹון גְ 'דיד...
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יחידת הוראה ִאלְ ּבית  -הבית

שיעור 2
חזרה על אוצר המילים והוספת המילים ֻע ְ'ר ֶפהֻ ,ע ְ'ר ֶפת נֹום.
לעבוד עם תמונות .כל אחד יספר כמה חדרים יש בביתו ,כמה חדרי שינה ומי ישן בכל חדר.

שיעור 3
חזרה ולימוד המילים בית מיّ וחמّאם.
התלמידים מתארים את כל הבית.
לשיעור הבא אפשר להכין אלבום עם חדרי הבית או מצגת וכל אחד יתאר את ביתו.
אפשרות נוספת :כל אחד יצטרך לתאר את ביתו של חברו (מהזיכרון או לפי תמונה שהביא).
פתגמים:
ַ 1 .1חמّאם ַּבלא ַמיّ
ִ 2 .2א ְס ַאל ַען (א)לְ ג'אר ַק ְּבל (אל)דّאר – לנסות לנחש את הפירוש ,להסביר ולצייר או לכתוב סיטואציה מתאימה.

שיעור 4
כל תלמיד מתאר את ביתו .אפשר לעבוד עם מצגת או להביא אלבום תמונות ולתאר.

סיכום היחידה
בסיום היחידה יידע כל תלמיד לתאר את החדרים בביתו .במשימת הסיכום ליחידה זו ,יהיה על התלמיד להפגין
ידע בנושא זה במסגרת שיחה רחבה יותר ,שבה יספר על עצמו ,על משפחתו ,על לימודיו בבית הספר וכיוצא
בזה.
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יחידת הוראה ֻע ֶ'ר ְפתי  -חדרי
מטרות על:
1 .1התלמיד יחזור על אוצר המילים מכיתה ה' ויגדיל אותו.
2 .2התלמיד יידע לשלב את הצבעים בשיח הבין אישי.
3 .3התלמיד ידע לשלב את שמות התואר בשיח הבין אישי.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יידע לשלב את אוצר המילים בנושא החדר במשפטים.
אוצר המילים ביחידה זו:
ַרףّ – ֻרפוף

رف  -رفوف
ّ

מדף  -מדפים

ְּב ַסאט

بساط

שטיח

רדאי
ֻּב ַ

برداي

וילון

לַ ְמ ַּבה

لمبة

מנורה

ֿסּורה – ֻֿסוַ ר

صورة  -صور

תמונה – תמונות

שיעור מספר 1
•המורה תולה על הלוח כרטיסיות של תמונות החפצים החדשות המופיעות בטבלה למעלה.
•המורה עורך היכרות ראשונית בין התלמידים לאוצר המילים החדש :המורה מצביע על מילה ,אומר אותה
בקול והתלמידים חוזרים אחריו במקהלה.
•המורה מציג את המילים בערבית על הלוח ומבקש להתאים לכל תמונה מילה שמתארת אותה.
•המורה אומר מילה בעברית והתלמיד קורא את המילה (שם החפץ) בערבית.
•בשלב הבא ,משלבים את המילים החדשות בצירופים ובמשפטים קצרים ,למשל באמצעות הוספת שם
תואר ,כגון :פי ֻע ֶ'ר ְפ ִתי ְּבסאט ְמלַ וַ ّן.
•בשלב הבא ,משלבים את אוצר המילים החדש במשפטים תוך שימוש מרבי באוצר המילים שנלמד עד כה.

שיעור מספר :2
•המורה תולה את תמונות החפצים ומזמין ללוח תלמיד שיבחר כרטיסייה לפי ההוראה שלו למשל :פי
ּבירה.
ֻע ֶ'ר ְפתי סּֿורה ּכְ ֶ
•המורה תולה את תמונות החפצים ומזמין ללוח תלמיד שיבחר אחת מהתמונות ויחבר לה משפט בעל-פה.
•משימה בזוגות :המורה מחלק לכל זוג דפים על פי אוצר המילים הנלמד ומבקש מהם להכין משחק זיכרון.
(מילה בערבית – מילה בעברית) .לאחר שהתלמידים מסיימים להכין הוא מאפשר להם לשחק באופן
עצמאי בכיתה.
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יחידת הוראה ֻע ֶ'ר ְפתי  -חדרי

התלמידים יקבלו משימה:
*הכנת מצגת שיתופית :כל תלמיד יצלם את חדרו ויתאר את החפצים שבו .כל תלמיד מעלה תמונה של חדרו
למצגת שיתופית.
בכיתה מציגים את המצגת ומשוחחים על החפצים בחדרים.
وظيفة للبيت :עבודה לביצוע בבית:
תרגמו את המילים (אפשר גם למתוח קו בין מילה לבין תרגום או למצוא תמונה למילה) :חאסּוּב ,טאוְ לֶ ה,
ַח'זאנֶ ה ועוד.
אפשרות נוספת :הוספת שם תואר לכל מילה.

שיעור 3
התלמידים מציגים את המצגת השיתופית .כל אחד מתאר את חדרו  /חדרו של חברו  /אחותו  /מישהו מבני
ּבירה .פי ֻע ְ'ר ֶפ ְתהא ַח'זאנֶ ה ִּבלֹון ַא ְּביַ דֿ...
משפחתו בשילוב שמות תואר וצבעים :האדי ֻע ְ'ר ַפת ֻא ְח'תיֻ .ע ְ'ר ֶפ ְתהא ּכְ ֶ
שילוב פתגמים לסיום:
ّאּבה هللا بيس ّكر باب بس بيفتح بوّابة.
יפ ַתח ַּבוַ ֵ
יסּכֵ ّר ַּבאּב ַּב ְס ְּב ְ
ַאל ّלה ִּב ַ
אללה סוגר דלת ופותח שער (לא להתייאש).
ראשּכ ִמדّ ִאגְ ֵ'ריּכ على قدّ فراشك مدّ اجريك.
ַעלא ַקדّ ְפ ַ
לפי מידת מיטתך מתח את רגליך (אל תקפוץ מעל ה "פופיק" ,התאם את עצמך למה שיש).
התלמידים מנסים לנחש את התרגום ואחר כך את המשמעות .כל אחד מצייר/כותב/מתאר משהו הקשור
לפתגם.

סיכום היחידה
בסוף יחידה זו יידע התלמיד כיצד לתאר את חדרו בערבית בשילוב שמות תואר וצבעים .התלמיד יכול להביא
תמונות מחדרו ,ולתאר אותן .לאחר מכן יחליפו התלמידים ביניהם את התמונות ,וכל תלמיד יתאר את חדרו
של חברו.
הפעילות המסכמת ליחידה זו חייבת להביא בחשבון את מכלול אוצר המילים שנלמד עד כה ,למשל בדו-שיח
בין שני תלמידים או בין המורה לכל תלמיד/ה ,שיכלול מגוון רחב של אוצר מילים בנושאים שונים.
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יחידת הוראה ִא ְל ַארקאם  -המספרים המונים והסודרים
מטרות על:
התלמיד יבסס את אוצר המלים של כיתה ה' ויגדיל את אוצר המילים.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יידע לשלב את המספר המונה והסודר בשיח הבין אישי.
הערה :המספר המונה נלמד בשנת הלימודים הקודמת.
אוצר המילים ביחידה זו:

(אלְ אּולַ א),
ִאלְ ַאוַ ّל ִ
(ל)תّאלֶ ת,
(ל)תّאניִ ,א ַ
ִא ַ
'אמס,
ّאּבעִ ,אלְ ַח ֶ
(ל)ר ֶ
ִא ַ
ّאּבע,
(ל)ס ֶ
ّאדסִ ,א ַ
(ל)ס ֶ
ִא ַ

األول (األُولى) ,الثّاني ,
ّ
الثّالث ,الرّابع ,الخامس,
سابع ,الثّامن,
سادس ,ال ّ
ال ّ
التّاسع ,العاشر

הראשון (הראשונה) ,השני,
השלישי ,הרביעי ,החמישי,
השישי ,השביעי ,השמיני,
התשיעי ,העשירי

ّאסע,
(ל)ת ֶ
ّאמןִ ,א ַ
(ל)ת ֶ
ִא ַ
אשר
ִאלְ ַע ֶ
שימו לב :האחדות קודמות לעשרות
אלמיאתִ :מיֶ הֵ ,
מיתיןַ ,תלַ ְתמיֶ ה ,المئات :مئة ,مئتين ,تلتمئة,
ַא ְר ַּב ְעמיֶ הַ ,ח ְ'מסמיֶ הִ ,ס ְתّמיֶ ה,
أربعمئة ,خمسمئة ,ستّمئة,
סעמיֶ ה
ַס ְּב ְעמיֶ הַ ,ת ַמנְ מיֶ הִ ,ת ְ
سبعمئة ,ثمنمئة ,تسعمئة

המאות,500 ,400 ,300 ,200 :
900 ,800 ,700 ,600

שיעור 1
חזרה על המספרים:
•המורה מציג על הלוח את המספרים שלמעלה ומבקש מהתלמידים לחזור אחריו במקהלה.
•המורה מקנה את המספרים באמצעות שאלות:
(א)לּבנְ ת?....
ִ
למשלַ :ק ֵדّיש ע ְֹמר (א)לְ וַ לַ ד /
התלמידים צריכים לענות באמצעות המספרים הנלמדים.

שיעור 2
•התלמיד יידע להקשיב ולהבין את הנשמע ויצליח לנסח תשובות בעל-פה בערבית.
• ִא ְס ִתמאע  -האזנה:
שאלות מטרימות שמיעה( :ניתן לשאול את השאלות בערבית מדוברת).
תחילה המורה מבקש מהתלמידים להעתיק את השאלות בעברית.
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יחידת הוראה ִאלְ ַארקאם  -המספרים

• -1ציינו מספר הפעמים ששמעתם מספרים במהלך ההאזנה.
• -2כמה ילדים יש לדובר?
• -3כמה אחים יש לדובר?
• -4בן כמה הבן הבכור?
• -5איזו כיתה מחנך הדובר?
קטע שמיעה:
• ַמ ְר ַח ַּבאִ ,א ְס ִמי נִ ְמרַ .אנא ְמ ַעלֶ ّם לִ לֻ ַّע'ה (א)לְ ַע ַר ִּביֶ ّה פי ַמ ְד ַר ַסת אופק.
ּוח ְ'מ ִסין ַסנֵ הִ .מ ְתגַ 'וֶ ّז.
• ֻע ְמ ִרי ַא ְר ַּב ַעה ַ
ּוע ְש ִרין ַסנֵ הִ .אלִ י ִת ְסעה ִא ְח'וֶ ה,
רּבעה ִ
ּותלַ את ַּבנאתֻ .ע ֵמר ִא ְּבנִ י (א)לְ ּכְ ִּביר ַא ַ
אחד ַ
רּבעה אוְ לַ אד ,וַ לַ ד וַ ַ
• ִאלִ י ַא ְ
וח ְ'מ ֶסה ַח'ואת.
ַא ְרּבעה ִא ְח'וֶ ה ַ
ארע (א)לְ ַּבלּוט נֻ ְמ ַרה ַס ְּב ַעה.
• ַאנא סאּכֶ ן ִפי ַש ֶ
עאשר ַר ַקם ַח ְ'מ ֶסה.
ֶ
)סّףّ (א)לְ
• ַאנא ֻמ ַר ִּבّי לִ (אלְ ַ
משימה  -הבעה בעל-פה:
המורה מבקש מהתלמידים להחליף פרטים בקטע ולספר אותו לפי התאמה לתלמיד.

שיעור מספר 3
1 .1התלמיד יידע לשלב את המילה חצי בשיח הבין אישי.
2 .2התלמיד יבין את הכללים הקיימים במספרים :צורה זוגית ,נקבה וזכר.
½ =  ........ 0.5נֻ סֿّ
•ְ = 12.5תנַ ְעש ּונֻ סֿّ
•ַ = 5.5ח ְ'מ ֵסה ּונֻ סֿّ
אתה ּונֻ סֿّ
•ַ = 3.5תלַ ֵ
ּוע ְש ִרין ּונֻ סֿّ
•ִ = 26.5ס ֵתّה ִ
•המורה מקנה את המספרים (המספרּ +ונֻ ֿסّ) באמצעות שאלות ותשובות שונות.
ַק ֵדّיש ֻע ְמ ַרּכ? בן כמה אתה  /בת כמה את?
• ֻע ְמרי ַא ְר ַּב ְע ַת ַעש ()14
ּבע ַת ַעש ּונֻ ֿסّ ()14.5
• ֻע ְמרי ַא ְר ְ
• ֻע ְמרי ַתלַ ַת ַעש ()13
• ֻע ְמרי ַתלַ ַת ַעש ּונֻ ֿסّ ()13.5
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ואח ֶדה
ואחד – ַ
•כללים במספריםַ :
•צורה זוגיתִ :תנְ ֵתין (נקבה) ְ -תנֵ ין(זכר)
•צורה זוגית (שני ילדים :וַ לַ ֵדין  -שתי בנותִּ :בנְ ֵתין).
ואח ֶדה ִ -תנְ ֵתין
שימו לב :בנקבה נאמר ַ
ואחד
ואח ֶדה ונאמר וַ לַ ד ַ
נאמר בערביתִּ :בנְ ת ַ
בלשון נקבה :נאמר בצורה זוגיתִ :תנְ ֵתין
בלשון זכר :נאמר בצורה זוגית :תנֵ ין
ניתן לתרגל לפי שיקול המורה.

שיעור 4
המספר הסודר:
•המורה מציג את המספרים הסודרים על הלוח ומבקש מהתלמידים לחזור אחריו במקהלה.
•המורה מקנה את המספר הסודר ,שואל את התלמידים :פי אّי ַֿסףّ (א)לְ ולַ ד? התלמידים עונים תשובות
שונות בהתאם למספר הסודר.
ַֿ
(אל)סّףّ (א)לְ ַאוַ ّל .כל תלמיד יענה
קאעד פי
ֶ
•תרגול נוסף :מקומות ישיבה בכיתה :תבנית של משפט :אנא
על השאלה בתורו.
•משחק :התלמידים עומדים במעגל ,מעבירים כדור ביניהם תוך כדי ספירה .אם הכדור נופל ,מתחילים
לספור מחדש.
ف – משימה לביצוע בכיתה:
وظيفة لل ّ
ص ّ
השלימו את המשפטים הבאים על עצמכם:
• ִא ְסמי......
•ע ְֹמרי.......
•ע ְֹמר ַאּבּוי.......
•ע ְֹמר ִאמّי.......
•ע ְֹמר ַאח'ּוי........
•ע ְֹמר ֻא ְח'תי........
תאריח'........
•וְ לִ ֶדת פי ְ
• ַר ַקם ֶטלֶ פֹוני............
وظيفة للبيت – שיעורי-בית:
• משימה בעל-פה :איך אומרים( ...אפשר להפוך חלק מהתרגיל לערבית והתלמידים יצטרכו לתרגם לעברית):
• אבי בן .45
• אמי בת .41
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יחידת הוראה ִאלְ ַארקאם  -המספרים

• אחי בן .24
• אחותי בת .16
• מספר ביתי .86
• נולדתי בשנת .1985
•  - 1ספר אחד
•  - 2תלמידה אחת
•  - 3שתי כיתות
•  - 4כיתה ה'
•  - 5כיתה ו'
•  - 6תאריך היום
•  - 7מספר טלפון
•  - 8תאריך לידה
•  - 9הגיל של האמא
•  - 10הגיל של האבא

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יידע התלמיד להשתמש במספרים הסודרים ובמספרים המורכבים .זאת ,במסגרת שיחה
מורכבת יותר שתכלול את אוצר המילים הרחב שנלמד עד כה.
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יחידת הוראה ִא ְל ַא ְלואן – הצבעים
מטרות על:
התלמיד ירחיב את הכרת נושא הצבעים.
מטרות אופרטיביות :
התלמיד יידע לשלב את הצבעים בשיח הבין אישי.
אוצר המילים ביחידה זו:
ִפדֿّיֿّ

ضيّ
ف ّ

כסוף

ַד ְ'הּביّ

ذهبيّ

מוזהב

ַשפّאף

شفّاف

שקוף

ְמלַ וַ ّן

ملون
ّ

צבעוני

פאתח
ֶ

فاتح

בהיר

ע'אמק
ֶ

غامق

כהה

ביטויים ופתגמים:
ִא(ל)נّאס ַא ְשּכַ אל ַאלְ וַ אן
النّاس أشكال ألوان האנשים צורות וצבעים (האנשים שונים זה מזה).

שיעור 1
•המורה תולה על הלוח כרטיסיות בצבעים הנלמדים לצד שמות הצבעים.
•המורה עורך היכרות ראשונית בין התלמידים לאוצר המילים החדש :המורה מצביע על צבע ,אומר אותו
בקול והתלמידים חוזרים אחריו.
•המורה אומר צבע בעברית והתלמיד קורא את הצבע בערבית.
•אפשר להראות את הסרטון בשנית:
https://www.youtube.com/watch?v=_5_tde_doWc
שיר נוסףhttps://www.youtube.com/watch?v=gAkUqEhjVqg :
ניתן לזהות בו אותיות ומילים בערבית הכתובה.

שיעור 2
•המורה תולה את כרטיסיות הצבעים ללא שמם בעברית ומזמין תלמידים להצמיד את השם בערבית
לכרטיסיית הצבע המתאימה.
•כאשר תלמיד מסיים להתאים בין השם בערבית לכרטיסיית הצבע ,המורה מבקש שהתלמידים יחזרו בקול
אחריו.
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יחידת הוראה ִאלְ ַאלְ ואן – הצבעים

•המורה תולה את שם הצבע ומזמיו ללוח תלמיד שיבחר את כרטיסיית הצבע הנכונה.
•כאשר תלמיד מסיים להתאים בין השם בערבית לכרטיסיית הצבע ,המורה מבקש שהתלמידים יחזרו בקול
אחריו.
•המורה חוזר עם התלמידים על השיר ואף מחלק לתלמידים את מילות השיר.
•משימה בזוגות :המורה מחלק לכל זוג דפים על פי הצבעים שנלמדו ומבקש מהם להכין משחק זיכרון.
(צבע – מילה בערבית) .לאחר שהתלמידים מסיימים להכין הוא מאפשר להם לשחק באופן עצמאי בכיתה.
•המורה יוציא את תלמידי הכיתה וישחק עימם בחצר בית הספר את המשחק "תופסת הצבעים" .המורה
מכריז על צבע בערבית ועל הילדים לגעת בצבע.
•דפי צביעה בערבית.
1
6
2
1
5

2
1
4
3
1

4
1
6
1
2

3
2
1
4
3

4
3
6
2
5

1
2
5
1
3

'אמק ַ .4א ְח ַֿ
אתח ַ .5אזְ ַרק ַּ .6בנַ ְפ ַסג'יّ
'דר ַפ ֶ
ִ .1פדֿّיّ ַ .2ד ַהּביّ ַ .3א ְֿס ַפר ַע ֶ
אלק ְרש (א)לְ ַא ְּביַ דֿ ּבינְ ַפע פי (א)לְ יֹום (א)לְ ַא ְסוַ ד.
שילוב פתגמיםִ :
א(ל)נّאס ַא ְשּכאל ַאלְ ואן.
התלמיד ינסה להבין את פירוש המילים ,להבין את הרעיון ,למצוא פתגם מקביל בעברית ולחשוב על סיטואציה
שבה ניתן להשתמש בו.

סיכום היחידה:
בסיום יחידה זו התלמיד יידע לזהות את כל הצבעים ולחבר משפטים בשילוב הצבעים ,למשל :האדא ַקלַ ם
ִּבלֹון ַא ְח ַמר.
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לאּבס ִ /א ְל ַאואעי  -הבגדים
יחידת הוראה ִא ְל ַמ ֶ
מטרת העל :
התלמיד ירחיב את הכרת נושא הבגדים בערבית.
מטרות אופרטיביות :
•התלמיד יידע את אוצר מילים של הבגדים.
•התלמיד יידע לתאר את בגדיהם וצבעיהם בערבית.
•התלמיד יידע לנהל שיח עם אוצר המילים.
אוצר המילים ביחידה זו:

ַמנְ דילַ ,שאל

منديل ,شال

מטפחת ,של (צעיף)

ַש ְמ ִסיֶ ّה

شمسيّة

מטריה ,שמשיה

ַּב ְדלֶ ה ַ /ט ְקם

بدلة  /طقم

חליפה

גַ 'זְ ֶמה

جزمة

זוג מגפיים

גֻ ְ'רזאי

جرزاي

סוודר

אראת
נַ זאראת ,נ ַדֿ ַ

نظارات

משקפיים

ּבֹוט

بوط

נעליים (עם שרוך)

ּבֹוט ריא ֿדה

بوط رياضة

נעלי ספורט

יעה
ֵס ַ

*ساعة

שעון ,שעה

ח'אתם
ֶ

خاتم

טבעת

ְסוארֶ ,א ְסוארה

سوار ,اسوارة

צמיד

ְקשאט ִ /חזאם

قشاط  /حزام
سنسال

חגורה
שרשרת

זִ יّ ֻמוַ ַחّד

زيّ مو ّحد

תלבושת אחידה

ִסנְ סאל

76

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

לאּבס /
יחידת הוראה ִאלְ ַמ ֶ
ִאלְ ַאואעי  -הבגדים

שיעור 1
חלק א – פתיחה
מומלץ לפתוח את השיעור במשחק על אוצר המילים החדש ,שיילמד בכתה ו' ,תוך חזרה על אוצר המילים
הישן שנלמד בשנה שעברה בכיתה ה' בנושא הצבעים.
המורה אומר את שם הצבע והתלמיד מתבקש להרים את הצבע המתאים.
חלק ב  -חזרה על נושא הבגדים שנלמד בכיתה ה
למורה :
יש לכתוב על הלוח את הנושא תוך כדי אמירת המשפטים:
אּבס ( /א)לְ ַאוַ אעי = הבגדים.
̄וענַ א (א)לְ יום (א)לְ ַמלַ ֶ
ַמוְ ֻד ְ
אּבס.
(א)למלַ ֶ
ַ
המורה ַ :ת ַעאלּו נְ שּוף ׁשּו ְב ִת ְתזַ ּכַ ّרּו ִמן ַמוְ דּ̄וע
המורה  :פונה לתלמידים/ות ,מרים תמונה של בגד ושואל:
אדי?
אדא ַ /ה ִ
•ׁשּו ַה ַ
אּב ֶסה?
•ׁשּו ִאנְ ִת לַ ְ
אּבס?
•ׁשּו ִאנְ ֶת לַ ֶ
כמובן אם לא זוכרים ,המורה אומר ומתרגל את המילה.
אּב ֶסהְּ ,בלּוזֶ הִּ ,בלֹוןַּ ,בנְ ַטלֹוןַ ,טוִ ילַ ,ק ִֿסירֻ ,פ ְס ַתאןַ ,תנ ַּّורהַ ,ק ִמי ֿסּ ,כֻ נְ ַד ַרהַֿ ,סנְ ַדל,
אּבס ,לַ ְ
אוצר המילים לחזרה :לַ ֶ
גַ ַ'ר ַּבאתִׁ ,ש ְּב ִׁשּבַ ,ט ְקם.
אּבס
ִא ְל ַמ ַל ֶ
צייר את הבגד או הדבק תמונה ,תרגם והוסף שם תואר כדי לתאר את הבגד.

ְּבלוזֶ ה

ַּבנְ ַטלֹון
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אּבין
גַ ַ'ר ִ

ַמאיֹו

גֻ ְ'רזַ אי

ַט ִקיֶ ّה

גַ 'זְ ֶמה

ֿסַֿנְ ַדל

ַמנְ ִדיל
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לאּבס /
יחידת הוראה ִאלְ ַמ ֶ
ִאלְ ַאואעי  -הבגדים

ּכַ ּבּّוד

ֻפ ְס ַתאן

ַתנّ ַּורה

ַפאנִ ّלה

ּכְ פוף

ּכֻ נְ ַד ַרה
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סיכום שיעור:
התלמיד יאמר את המשפטים הבאים בגופים ַאנַ א ִ,אנְ ִתִ ,אנְ ֶתֻ ,הוֶ ִّ ,היֶ ّ:
אּב ֶסה?
ׁשּו ִאנְ ִת לַ ְאּבס?
 ׁשּו ִאנְ ֶת לַ ֶויל/ק ֿסיר ִּבלֹון ַא ְּביַ ֿד...
ַ
אּב ֶסה ַּבנְ ַטלֹוןַ ...ט
 -אנא לַ ְ

שיעורים 3 – 2
חלק א בקצרה :
•חזרה על אוצר המילים של שיעור מס'  1דרך משחק מסירת כדור :המורה מוסר את הכדור לאחד התלמידים
ועל התלמיד לתאר את לבושו בערבית .אחר כך התלמיד מוסר לתלמיד אחר וכך הלאה.
•תיאור תמונה (המורה מביא תמונות מעיתון  /מספר של דמויות לבושות בגדים ועל התלמיד לתאר את
התמונה).
חלק ב (המלצה) הטרמה לפני דו שיח:
אראתּ ,בֹוטּ ,בֹוט ִריַ ַֿ
'אתםְ ,סוַ ארִ ,חזַ אםִ ,סנְ ַסאל,
יעהַ ,ח ֶ
אדֿהֵ ,ס ַ
אוצר מיליםַ :מנְ ִדילַׁ ,ש ְמ ִסיֶ ّהַ ,ט ְקם ,גַ 'זְ ֶמה ,גֻ ְ'רזַ אי ,נַ זַ ַ
זִ יّ ֻמוַ ַחّדִ ,קיַ אס.
כרטיסיות מילה בערבית  +תמונה של הבגד :יש לבקש מהתלמידים לומר מהן התמונות שהם רואים עלהלוח.
חלק ג :
שאלות הכוונה לפני האזנה לדו שיח:
לַ וֵ ין רינה ּוהודא ִּב ְ ّדהֹם יְ רּוחּו?לאן רוצות ללכת רינה והודא?לֵ יש ִּב ְ ّדהֹם יְ רּוחּו?למה הן רוצות ללכת?אפ ַקת הודא ִאנّוֹ ְתרּוח ַמע רינה?
 ַהל וַ ַ האם הודא הסכימה ללכת עם רינה?אּבס?
 ִמן ַאّי ֻדּכّאן ִא ְש ַתרּו (א)לְ ַמלַ ֶ מאיזו חנות קנו את הבגדים?אש ַת ַרת רינה?
שּו ְמה קנתה רינה?לַ מין פיה עיד מילאד?למי יש יום הולדת?המורה קורא את הטקסט או התלמידים מאזינים לקטע מושמע.
מענה על שאלות בעל-פה:
לאחר הקריאה של המורה או האזנה לקטע ,התלמידים עונים על שאלת הכוונה בעל-פה.
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יחידת הוראה ִאלְ ַמ ֶ
ִאלְ ַאואעי  -הבגדים

חלק ד:
עבודה קבוצתית:
התלמידים מתרגלים את הטקסט באמצעות מענה על השאלות .כל תלמיד שואל תלמיד אחר מהקבוצה מתוך
השאלות.
סיכום השיעור :התלמיד יאמר את המשפטים בגופים הבאיםַ :אנַ א ִ,אנְ ִתִ ,אנְ ֶתֻ ,הוֶ ִّ ,היֶ ّ:
אדי?
אדא ַ /ה ִ
ׁשּו ַה ַ
אּב ֶסה?
 ׁשּו ִאנְ ִת לַ ְאּבס?
 ׁשּו ִאנְ ֶת לַ ֶאּב ֶס/ה ַּבנְ ַטלֹוןַ ...טויל  /ק ֿסיר ִּבלֹון ַא ְּביַ ֿד.
...אנא לַ ְ
 לַ וֵ ין רינה ּוהודא ִּב ְ ّדהֹם יְ רּוחּו?לאּבס.
 ִא ְש ַת ַרת ִמן ֻדּכّאן (א)לְ ַמ ֶהא/ענְ דֹו עיד מילאד.
ִ
די/ענְ ְד
ִ
ִ -ענְ

שיעור 3
אד ֶת'ה :האזינו לדו שיח ובצעו את המשימות שאחריו:
ֻמ ַח ַ
רינה ַ :אלּוַ ,מ ְר ַח ַּבא!
יחּכִ י?
אליאס ַ :א ְהלַ ן וַ ַס ְהלַ ןִ ,מין ִּב ְ
הודא?
הודאֻ .מ ְמּכִ ן ַת ְע ִטיני ַ
אח ֶּבת ַ
רינה ַ :אנַ א רינהַֿ ,ס ְ
הודא ַ :מ ְר ַח ַּבא רינהּ ,כִ יף ַחאלֶ ּכ?
רּוחי ַמ ִעי?
אּבס לַ עיד ִמילַ אד נּורִּ .ב ְת ִ
יחה! ִּב ִדّי ַארּוח ַע (א)לְ ֻמגַ ַ'מّע ַעׁשאן ַא ְש ְת ִרי ַמלַ ֶ
רינה ְ :מנִ ַ
ׁתרי.
הודאַ :אּכידּ ,כַ ַמאן ַאנַ א ִּב ִדّי ַא ְש ְ
אמלִ ין ַתנְ זִ ילַ את.
רינה ְ :ס ִמ ְעת ִאנّוֹ יוסוף ומוסא ַע ְ
יעה?
הודא ַ :טיֶ ּבִ ,פי ַאّיְ ֵס ַ
יעה ַח ְ'מ ֶסה.
רינה ִ :פי ֵס ַ
הודא ִ :א ַת ַّפ ְקנַ א.
פי ֻדּכַ אן יוסוף
רינה ׁ :שּופי ַהאדי (א)לְ ַּב ְדלֶ ה?
הודא ִ :חלְ וֶ ה! ׁשּו ַר ְאיֵ ּכ פי ַהאדי (א)לְ גֻ ְ'רזַ איְ ?
יס ֻהם (נמדוד אותם).
רינה ּ :כַ ַמאן ִחלּו! ַתעאלי נְ ִק ְ
יסי ַהיְ (א)לְ גַ 'זְ ֶמהִ ,חלְ וִ ין ּכְ ִתיר.
(אל)סّנְ ַסאלִ ,ק ִ
ִ
אדא (א)לְ ִחזַ אם וְ ַהיְ
הודא ּ :כְ ִתיר ִחלְ וֶ הֻ ,ח ִטّי ַה ַ
ּואנְ ִת ׁשּו ִּב ֶדּّכ ִת ְׁש ְתרי?
רינה ִ :
ּוהדֹול (אל)נַ ّזאראת.
ּוהאדא (א)לְ ַמנְ ִדיל ַ
אח'ד ַהאדא (א)לְ גֻ ְ'רזַ איְ ַ
הודא ַ :אנַ א ִּבדّי ַא ֻ
רינה ִ :חלּוַ .ת ַעאלי נִ ְׁש ְתרי ַמע ַּב ְע ֿד (א)לְ ַה ִדיֶ ّה לַ נּור.
ּוסנְ ַסאל.
'אתםִ ,א ְסוַ ארה ִ
אח'ד ֵסיעהַ ,ח ֶ
הודא ִ :פיׁש ִמ ִׁשּכְ לֶ הְּ ,בנַ ֻ
רינה ִ :חלּו!
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1 .1חפשו בעיתון  5תמונות של בגדים ואימרו משפט על כל בגד:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 .2השלימו את המשפטים הבאים בעל-פה והקליטו את עצמכם הוגים את המילה:
אּב ֶסה _________ (מכנסיים) ַטויל.
אנא לַ ְ
ִענְ די (חולצה) ________ ִּבלֹון _______.
ִא ְש ַת ֵרית (צעיף) ________ ִּבלֹון _________.
האדא (מטפחת) _________.
האדי (משקפיים) ________ ַש ְמ ִסיֶ ّה.
התחלקו לזוגות ואמרו משפטים אלה כשיחה ביניכם (לכל אחד יהיה יותר מתפקיד אחד) .לאחר מכן ,התחלפו
בתפקידים.
אמרו צירופים עם המילהִּ :ב ִדّי ,למשלִּ :ב ִדّי ַארּוח (אני רוצה ללכת) ,אני רוצה לרוץ ,אני רוצה לקרוא ,אני רוצה
לשחק ,אני רוצה לקנות.
לאחר מכן אמרו צירופים אלה בתוך משפטים ,למשל :אני רוצה לקנות תיק חדש ,אני רוצה ללכת לקולנוע.

שיעור 4
הערכה חלופית  -תצוגת אופנה
לעשות תצוגת אופנה בכיתה או באולם הספורט .אפשר להזמין הורים ,מנהלת וכולי.
נדרש שיהיה קריין וכל תלמיד או זוג ילכו על מסלול תוך כדי הצגת לבושם.
אר ֿד (א)לְ ַאזְ יַ א (יש לומר שם התלמיד/ה).
אר ֿדת ַ /ע ֶ
אד ִתי ,נֻ ַק ִדّם לַ ּכֻ ם ַע ִ
הקריין אומרַ :סיִ ַّדאתי וַ ַס ַ
העאר ֿד/ה צריכים ללכת על המסלול המכוסה בבד אדום ,תוך כדי שהוא אומר ַאנַ א לַ אּבס/ה .............מתאר/ת
את בגדיו/יה.
סיכום הנושא :התלמידים חוזרים על המשפטים ומתארים בגדים ,מה כל אחד לובש לאירועים שונים.

סיכום היחידה:
בסיום היחידה יידע התלמיד להשתמש בפריטי הלבוש השונים ולתאר מה הוא לובש ומה חבריו לובשים.
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יחידת הוראה ֿ
אעדאא (א)לגִ 'סם -
איברי הגוף

יחידת הוראה אעדֿאא (א)לגִ 'סם  -איברי הגוף
מטרת על:
התלמיד יבסס את אוצר המלים של כיתה ה' ויגדיל את אוצר המילים.

מטרות אופרטיביות:
1 .1התלמיד ינסח צירופים ומשפטים בשילוב צבעים.
2 .2התלמיד יידע לשלב את איברי הגוף בשיח הבין אישי.
אוצר המילים ביחידה זו:

ֿאּבע
ִא ְֿס ַּבע – ַא ַֿס ִ

إصبع  -أصابع

אצבע  -אצבעות

ּכִ ֵתף

كتف
ّ
سن – سنان

כתף

ִסןّ – ְסנַ אן

שן  -שיניים

שיעור 1
•המורה חוזר על אוצר המילים שנלמד בכיתה ה' דרך שאלות ותשובות :כל תלמיד יתאר את איברי גופו,
המורה מצביע על איבר ושואל מה זה ,תמונות והתאמה.
•המורה עורך לתלמידים היכרות ראשונית עם אוצר המילים החדש של כיתה ו' :המורה מצביע על איבר גוף,
אומר אותו בקול והתלמידים חוזרים אחריו.
•המורה מבקש מהתלמידים להצביע על איברי הגוף ללא הכוונה שלו.
•משחק המלך אמר – ִאלְ ַמלֶ ּכ ַקאלִ :אלְ איד ַעלַ א (אל)רّאסִ ,אלְ ַמלֶ ּכ ַקאלִ :אלְ איד ַעלַ א (א)לְ ַּב ְטן ...כללי
המשחק הרגילים של המלך אמר ,עד שנשאר תלמיד אחרון שלא התבלבל.
•ניתן לאתגר את התלמידים החזקים ולבקש מהם להיות המלך.
•חזרה על השיר:
( https://www.youtube.com/watch?v=X7QyFly47Sgפוזי ומוזי)

שיעור 2
•המורה תולה על הלוח כרטיסיות עם שמות איברי הגוף ותמונה של האיבר .המורה מצביע על איבר הגוף,
אומר אותו בקול והתלמידים חוזרים אחריו.
•המורה אומר איבר גוף בעברית והתלמיד קורא את איבר הגוף בערבית.
•המורה מחלק את התמונות של איברי הגוף לתלמידים ומבקש מהם להתאים אותם לכרטיסיית השמות שעל
הלוח.
•כל תלמיד בתורו יצביע על איברי גופו ויתאר אותם בשילוב צבעים ו /או שמות תוארּ :כִ ְתפי ַערי ֿד.
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שיעור מספר 3
•התלמידים יכינו משחק זיכרון בנושא איברי הגוף ואחר כך ישחקו בזוגות.
• המורה יכין מראש דמות של ילד/ילדה ויבקש מהתלמידים לכתוב את איברי הגוף שהחיצים מצביעים
עליהם.
אּב ַעּכ זַ יّ ַּב ְע ֿד.
•פתגמים לסיום הנושאִ :מש ּכֻ ל ַא ֿס ְ
ּבאר ֶדה.
ּואגְ ֵ'ריּכ ִּב ַמיّ ְ
אידיּכ ִ
• ֻחטّ ֵ
• ְּבעיד ַען (א)לְ ֵעיןְּ ,בעיד ַען (א)לְ ַקלְ ּב.

סיכום היחידה
התלמיד יידע לנסח משפט שלם שבו יש איבר גוף וכן שם תואר או צבע ,למשלַ :אנְ פי ַקסֿיר או ַש ְערי ַטויל
אתח.
ִּבלֹון ֻּבנّיّ ַפ ֶ
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יחידת הוראה ִאלְ ַאוְ קאת ּו(אל)טّ ְקס -
עונות השנה ומזג האויר

יחידת הוראה ִא ְל ַאוְ קאת ּו(אל)ט ְّקס  -עונות השנה ומזג האוויר
מטרות על:
התלמיד ירחיב את ביטויי הזמן  -ימות השבוע ,תיאורי זמן ,עונות השנה.
התלמיד יכיר את המילים המציינות את מזג האוויר.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד ישלב מושגי זמן במשפטים תקינים.
התלמיד יתאר את מזג האוויר כעת ואת עונות השנה.
התלמיד יוכל לנהל שיחה בסיסית על מזג האוויר.
התלמיד יוכל לדעת את ימות השבוע ,עונות השנה.
אוצר המילים ביחידה זו:
ַח'ריף

خريف

סתיו

ִש ַתא

شتاء

חורף

ַרּביע

ربيع

אביב

ֵֿסֿיף

صيف

קיץ

לַ טיף

لطيف

נעים

ּבארד
ֶ

بارد

קר

ַט ְקס

طقس

מזג אוויר

ַתלְ ג'

ثلج

שלג

ַש ְהר

شهر

חודש

לֵ יל

ليل

לילה

ֻֿד ֶהר

ظهر

צהריים

ביטויים ופתגמים:
(ל)דّנְ יא ִשתא  /שֹוּב.
ִ .1א ֻ
גשום היום  /חם היום (מילולית :העולם גשם  /העולם חם).
ַ .2אּב (אל)לַ ّהّאּב.
חודש אוגוסט הלוהט (הוא החודש החם ביותר בשנה).
ַ .2אדאר (א)לְ ַע'דّאר
חודש מרץ הבוגדני (מזג האוויר בחודש מרץ הוא הפכפך).
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שיעור 1
ּוענא ֻפסּֿול (אל)סّנֶ ה = עונות השנה.
המורה :אלְ יֹום ַמוְ דֿ ְ
ו(א)לח'ריף.
ַ
(אל)ר ִּّביע
ַ
(אל)סّיף,
ֵֿ
א(ל)שّתא,
ִ
(אל)סّנֶ ה ִהיֶ ّ:
ַ
ֻפסּֿול
המורה מציג תמונות של עונות השנה וסופר יחד עם התלמידים ,לאחר מכן מציג תמונה ואומר ַפ ְֿסֿל = עונה.
(אל)סّיף תולה תמונה על הלוח וכותב על
ֵֿ
(אל)שّתא  -תולה את התמונה על הלוח וכך כל העונותַ .פ ְֿסֿל
ִ
ַפסֿל
יד כל תמונה את שם העונה בערבית.
תרגול:
•המורה אומר את המילה בערבית ותלמיד מתרגם או להפך.
•התלמיד יוצא ללוח ומתאים את המילה לתמונה הנכונה.
שיר על עונות השנה (המורה יכול לבחור שיר אחר):
https://www.youtube.com/watch?v=I4adNKEc_E4

שיעורים 3 – 2
המורה פותח את השיעור בחזרה על אוצר המילים של שיעור מס' :1
•מסירת כדור (המורה מוסר את הכדור ,תוך כדי שהוא אומר מילה בערבית והתלמיד צריך לתרגם ולהפך).
אחר כך התלמיד מוסר לתלמיד אחר וכך הלאה.
•התלמיד יוצא אל הלוח ומתאים את המילה לתמונה.
מהלך השיעור :
ִא ְסמי ראזיֵּ ,ביתי ְּבעיד ַען (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה.
ּבארדּ .באוְ ַֿסֿל פי (אל)סّיארה.
פי (אל)שّתא (אל)ט ְّקס ֶ
(אל)סّיף (אל)ט ְّקס חאמיּ .באוְ ַֿסל ּכַ מאן פי (אל)סّיארה.
ֵֿ
פי
פי (אל)רּّביע (אל)ט ְّקס לַ טיףּ .באוְ ַֿסֿל ַמשי.
(א)לח'ריף (אל)ט ְّקס לַ טיףּ .באוְ ַֿסֿל ּכַ מאן ַמשי.
ַ
פי
המורה קורא טקסט .תוך כדי קריאה המורה מציג תמונות של עונות השנה ובכל עונה מציג תמונה מתאימה
ומדביק על הלוח:
ּותלְ ג'
ּבארד ּוּבינְ זֵ ל ַמ ַטר (תמונה של גשם) ַ
(אל)שّתא (מציג תמונה של חורף) (אל)ט ְّקס (מזג האוויר) ֶ
ִ
פי
(תמונה של שלג) ּבאוְ ַֿסֿל פי (אל)סّיארה.
(אל)סיף (מציג תמונה של קיץ) (אל)ט ְّקס (מזג האוויר) חאמיּ .באוְ ַֿסל ּכַ מאן פי (אל)סّיארה.
ֵֿ ّ
פי
פי (אל)רּّביע (מציג תמונה של אביב) (אל)ט ְّקס לַ טיף ּבאוְ ַֿסל ַמשי.
(א)לח'ריף (מציג תמונה של סתיו) (אל)ט ְّקס לַ טיף ּבאוְ ַֿסל ּכַ מאן ַמשי.
ַ
פי
לאחר קריאה ראשונה המורה חוזר על המשפטים ומוסיף על יד כל תמונה את שם העונה ומזג האוויר בה.
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יחידת הוראה ִאלְ ַאוְ קאת ּו(אל)טّ ְקס -
עונות השנה ומזג האויר

תרגול :
המורה אומר את המילה בערבית והתלמיד יגיד אותה בעברית ולהפך.(אל)סיף ,לאחר מכן פונה לתלמידים ושואל אותם:
ֵֿ ّ
ּבאחּבّ
ִ
ּבאחּבّ אוהב -
ִ
המורה אומר אנא ַאّי ַפ ְֿסל (עונה) ִאנְ ֶת ִּב ְת ִחּבّ? התלמיד עונה.א(ל)ט ְّקס ּביּכּון לַ טיף.
ַ
שּו ּביּכּון (אל)ט ְّקס פי ַפ ְֿסֿל (אל)רּّביע?תיאור תמונה (המורה מביא תמונות מעיתון או מספר על עונות השנה ועל מזג האוויר ,ועל התלמיד לתאראת התמונה).
לימוד פתגמים .התלמיד ינסה לנחש את משמעות הפתגם ומתי משתמשים בו .אפשר לעשות הצגה או לצייר
את הפתגם.
סיכום שיעור:
התלמיד יגיד את המשפטים הבאים:
 פי (אל)ש ַّתא ּבינְ זֵ ל ַמ ַטר.(אל)סיף (אל)ט ְّקס לַ טיף.
ֵֿ ّ
 פי(אל)תّלְ ג'.
ַ
אחּבّ ַאלְ ַעּב ִּב
 ַאנא ַּב ִֵֿ
ּו(אל)סّיף.
(אל)שّתא
ִ
 ַפ ֿסְל (א)לְ ַח'ריף( ,אל)רּّביע,דף עבודה ( :1אופצייה)
ִא ְסמי ראזיֵּ ,ביתי ְּבעיד ַען (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה.
ּבארדּ .באוְ ַֿסֿל פי (אל)סّיארה.
פי (אל)שّתא (אל)ט ְّקס ֶ
(אל)סיף (אל)ט ְّקס חאמיּ .באוְ ַֿסל ּכַ מאן פי (אל)סّיארה.
ֵֿّ
פי
פי (אל)רּّביע (אל)ט ְّקס לַ טיףּ .באוְ ַֿסל ַמשי.
(א)לח'ריף (אל)ט ְّקס לַ טיףּ .באוְ ַֿסֿל ּכַ מאן ַמשי.
ַ
פי
תרגיל :1
מתח קו בין העונה לתרגומה:
ִשתא

ַח'ריף

ֵֿסיף

ַרּביע

קיץ

אביב

חורף

סתיו

תרגיל :2
ענה על השאלות הבאות:
 .1באיזו עונה מגיע ראזי לבית הספר במכונית? _____________________________.
 .2איזו עונה ראזי מתאר כנעימה? ______________________________________.
 .3באיזה פועל השתמש ראזי כדי לתאר את הגעתו לבית הספר? _________________.
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דף עבודה ( :2אופציה)
תרגיל :1
(אל)סّנֶ ה ִהיֶ ّ:
ַ
ֻפ ֿסּול
ֵֿ
ו(א)לח'ריף:
ַ
(אל)סّיף( ,אל)רּّביע
א(ל)שّתא,
(אל)סיף.
ֵֿ ّ
ּבאק ֻעד פי ַפ ְֿסל
ַאנא ְ
ּביש ְת ֵע'ל פי ַפ ְֿסל (אל)שّתא.
ַאּבּוי ְ
(אל)רּّביע.
ַ
סאפר פי ַפ ְֿסֿל
ֻאמّי ִּב ְת ֶ
שאלות :ענו על השאלות הבאות בתעתיק ערבי ולמדו לומר אותן בעל-פה:
 .1איזו עונה באה אחרי הסתיו? ___________________________.
 .2איזו עונה באה אחרי האביב? __________________________.
 .3באיזו עונה האבא של הכותב עובד? _____________________.
 .4באיזו עונה הכותב ְּביֻ ְק ֻעד? ___________________________.
 .5באיזו עונה אמא של הכותב נוסעת? _____________________.
תרגיל :2
תרגם לעברית:
ַש ְהר _____ ַפ ְֿסל _____ יֹום _____ ַסנֶ ה _____
תרגיל :3
כתוב את התרגום של המילים הבאות השתמש במחסן המילים הנתון:
יום_______ :
אחרי_______ :
שנה_______ :
חודש________ :
(ש ְהר – ַּב ְעד  -יֹום ַ -סנֶ ה)
מחסן מיליםַ :

סיכום היחידה
התלמיד יידע להשתמש במילות זמן ובעונות השנה כדי לתאר את מזג האוויר .בפעילות המסכמת ,התלמידים
יקיימו דו-שיח בזוגות (או עם המורה) שיכלול אוצר מילים רחב שקשור לנושא זה ,כגון פריטי לבוש ,צבעים,
שמות תואר (חם ,קר) ,תיאור מזג האוויר וכיוצא בזה.
ניתן לשחק משחק תפקידים בין שני תושבי כדור הארץ – האחד מתגורר באזור חם והאחר באזור מושלג – והם
משוחחים באמצעות סקייפ ומתארים את מזג האוויר בארצם .שיחה זו תכלול מילות ברכה ,שאלות ותשובות
במגוון רחב של נושאים וכיוצא בזה.
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רוּבאת -
יחידת הוראה ַמ ְאּכולַ את ַומ ְש ַ
מאכלים ומשקאות

רוּבאת  -מאכלים ומשקאות
ומ ְש ַ
ּכולאת ַ
יחידת הוראה ַמ ְא ַ
מטרות על:
 .1התלמיד ירחיב את אוצר המילים בערבית המדוברת בנושא מאכלים ומשקאות (פירות ,ירקות ,הכנת עוגה,
מאכלים מיוחדים בחברה הערבית ועוד).
 .2התלמיד ילמד להזמין אוכל ומשקה במסעדה/בדוכן/בחנות ירקות/בשוק ממוכר ערבי ,לתרגל שימוש
באוצר המילים שנלמד ביחידה.
מטרות אופרטיביות
1 .1התלמיד ילמד להגיד אוצר מילים בנושא מאכלים ומשקאות.
2 .2התלמיד ינהל שיחה על אוצר המילים הנ"ל.
3 .3התלמיד יוכל לתאר ארוחה מסוימת שאוכלים בבית ,מתכון לסלט/למאכל/לקינוח.
המלצות:
משחקים:
משחק זיכרון (ניתן לבקש מהתלמידים להכין בבית כמשימת אתגר כרטיסיות עם תמונות ומילים שלמדוביחידה זו :פירות ,ירקות ,מאכלים ,משקאות ועוד).
בינגו מילים :המורה מכין דפי בינגו המכילים אוצר מילים שנלמד ביחידה( ,ניתן לבקש מאחד התלמידיםלהביא את המשחק עצמו "בינגו" כדי לעורר עניין אצל התלמידים ובו-זמנית לתרגל אוצר מילים שנלמד).
חוברת מתכונים "השף הצעיר" ال ّصغير :כל תלמיד/קבוצה מקלידה/מעצבת מתכון לסלט/פיתה עם
شيف ال ّ
זעתר  /לבנה  /בצל  /גבינה ,טחינהַ ,תּבולֵ ה ,פלאפל ,קינוחים ועוד.
הכנת מאכל ביחד בכיתה  /ארוחת בוקר בריאה והכנת פתקים עם אוצר מילים (כמו מדבקות בסופר) וכו'.הצגה (ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות ,כל קבוצה תכתוב תסריט בדומה למה שנלמד ביחידה ותכין תוצרسوق"  -בשוק" ,د ّكان الخضرة" – חנות הירקות,
יצירתי .לדוגמה" :في مطعم أبو رامي" – במסעדת אבו ראמי ,او "في ال ّ
ي أبو سمير" – אצל הירקן אבו סמיר .אפשר גם לחשוב על תסריט קצר למהדורת חדשות
"عند الخضرج ّ
בדומה לפוזי מוזי ותותי ,שני תלמידים יציגו נושא אקטואלי וישתמשו באוצר מילים שלמדו ביחידה זו (אם
זה קשור למאכלים ומשקאות או בכלל).
משחק תפקידים של קונה ומוכר בסופר או של לקוח ומלצר במסעדה.אם אחד התלמידים מנגן בכלי מסוים ,ניתן להציע לתלמידים ללמוד לנגן שיר שנלמד ביחידה ,להביא אתהכלי המוסיקלי לכיתה ולשיר ביחד אתו.
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אוצר המילים ביחידה זו:
אפ ֻטר ַּ /ב ְפ ֻטר
ַּב ְ

بافطر  /بفطر

אני אוכל/ת ארוחת בוקר

ּבאת ַע'דّא ַּ /ב ְת ַע'דّא
ְ

باتغدّى  /بتغدّى

אני אוכל/ת ארוחת צהרים

ּבאת ַעשّא ַּ /ב ְת ַעשّא
ְ

شى /بتع ّ
باتع ّ
شى

אני אוכל/ת ארוחת ערב

ג'ּועאןַ ,ע ְטשאןַ ,ש ְּבעאן

جوعان ,عطشان ,شبعان

רעב ,צמא ,שבע

ְמ ַרּבّאִ ,ת ְטלִ י

مربّى ,تطلي

ריבה

ּכַ ְעּכ

كعك

כעכים ,עוגיות

ִּב ְסּכֹות

بسكوت

עוגיות ,ביסקוויטים

ְּבהאראתִ :מלְ חִ ,פלְ ֶפל

بهارات :ملح ,فلفل
مكابيس ,مخلّل

שֹוּכֶ ה
ִסּכִ ّינֶ ה

شوكة
س ّكينة

סכין

ַמ ְעלַ ֶקה

معلقة

כף

'ירה
ַמ ְעלַ ֶקה זְ ִע ֶ

معلقة صغيرة

כפית

ּכֻ ַּבّאיֶ ה
ַֿס ְחן

كبّاية

כוס

صحن

צלחת

ִּבדّי ַא ְש ְתרי

بدّي أشتري

אנּי רוצה לקנות

ּכילֹו ,נֻ ֿסّ ּכילֹו

كيلو ,نصف كيلو

ק"ג ,חצי ק"ג

ַמּכאּביסְ ,מ ַח'לַ ّל

תבלינים :מלח ,פלפל
חמוצים
מזלג

ביטויים ופתגמים:
ארת ֵּביתי خبزي وزيتي عمارة بيتي
ֻ .1ח ְ'ּבזי ּוזֵ יתי ַע ַמ ֶ
הלחם שלי והשמן שלי הם בניין ביתי (ביתי משגשג בזכות הלחם והשמן המצויים בו).
ֵּ .2בי ַדֿת (א)לְ יום וַ לַ א גַ 'אגֶ 'ת ֻּבּכְ ַרא بيضة اليوم وال جاجة بكرا
הביצה של היום טובה מהתרנגולת של מחר (דבר קטן ובטוח עדיף על דבר גדול המוטל בספק).
הערכה חלופית
1 .1תחרות סרטונים :התלמיד יצלם סרטון ,בו הוא מכין סלט/מאכל ,מדבר בערבית ומשלב את אוצר המילים
הנלמד ביחידה (יש לאפשר לתלמידים חופש בחירה של כל מאכל שירצו להגיש).
2 .2התלמיד יכין משחק קופסה  /משחק זיכרון  /טריוויה  /קלפים לתרגול אוצר המילים שנלמד ביחידה (ניתן
לשלב מילים שנלמדו ביחידה בערבית/בתעתיק ותמונות) .פירוט לעיל בתת-כותרת "משחקים".
3 .3בתהליך ההערכה יש להעריך את הלומדים על פי מספר ממדים ויכולות :בתחום הקוגניטיבי ,החברתי,
האישי ,הרגשי ,תוך שימת דגש על מגוון היכולות והאינטליגנציות המרובות שלהם :ציור ,הצגה ,משחק,
נגינה ,דקלום ,שירה ועוד.
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רוּבאת -
יחידת הוראה ַמ ְאּכולַ את ַומ ְש ַ
מאכלים ומשקאות

שיעור 1
חזרה על אוצר המילים של המאכלים והמשקאות שנלמד בכיתה ה' דרך תמונות ,ודרך תפריטים שהכינו
התלמידים בכיתה ה' .בנוסף יילמדו פעלים הקשורים לאוכל תוך חזרה על המשפטים:
"ּבאפ ֵטר" איזו ארוחה? התלמידים
ְ
ּבאפ ֵטר ֵּבי ֿדֿה ַמ ְקלִ יֶ ّה( ...המורה שואל מה מזכירה לכם המילה
ְ
 ַאנא"ּבאפ ֵטר" .המורה
ְ
אומרים :ארוחת בוקר .המורה :בערבית במקום להגיד אני אוכל ארוחת בוקר אומרים
כותב את הפועל על הלוח.
תרגול:
מילה ותרגומה.כל ילד מספר מה הוא אכל אתמול בבוקר  /בצהריים  /בערב.-התלמידים שואלים אחד את השני מה אוהבים לאכול בבוקר  /בצהריים  /בערב.

שיעור 2
חזרה על הפעלים שנלמדו בשיעור הקודם דרך משחק הכדור .כל תלמיד יספר מה הוא אכל אתמול.
לימוד שמות המאכלים ביחידה( :אפשר גם דרך תמונות ,תרגום מילים).
ּומּכאּביס.
ְמ ַרּבّאּ ,כַ ְעּכִּ ,ב ְסּכֹותְּ ,ב ַהאראת ַ
תרגול על ידי שאלת שאלות:
 ִאנְ ֶת ִּב ְת ִחּבّ ְּב ַהארהת?שּו ִּב ְת ִחּבّ תֹאּכֹל?•הכנת מתכון למאכל כמו סלט  /דגים .
•הכנת תפריטים.

שיעור 3
המורה נכנס לכיתה עם כל כלי המטבח ומציג אותם :כל כלי עם שמו בערבית.
דוגמה  :האדי שֹוּכֶ ה.
אפשרות אחרת :תמונה של כלי .ניתן לתלות על הלוח ולכתוב על יד התמונה את שמה.
תרגול:
המורה אומר את המילה בערבית והתלמיד אומר אותה בעברית ולהפך.התלמיד יוצא אל הלוח ומתאים את המילה לתמונה.אפשר לשאול מה שם הכלי שהוא בצבע אדום? (לפי הצבעים של הכלים).-אפשר להביא כלים בגדלים שונים ולבקש מהתלמיד להחזיק את הצלחת ולהגיד :האדא ֿס ְחן ּכְ ּביר  /זְ ע'יר.
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שיעור 4
חזרה על אוצר המילים דרך משחקים  /שאלת שאלות.
(ּבדّי ַא ְש ְתריּ ,כילֹו ,נֻ ֿ ّס ּכילֹו ,ג'ּועאןַ ,ע ְטשאן ַ -ש ְּבעאן).
לימוד אוצר המילים הבאִ :
אפשר ללמד מ "תעלّם ותכלّם" ,דרך דו שיח אצל הירקן להכניס את כל המילים .לאחר מכן לתרגל דרך:
•דף עבודה
•התלמידים יכינו הצגה.
•התלמידים יכינו דו שיח.

שיעור 5
חזרה ולימוד הפתגמים:
ארת ֵּביתי  -הלחם שלי והשמן שלי הם בניין ביתי (ביתי משגשג בזכות הלחם והשמן המצויים
ֻ 1 .1ח ְ'ּבזי ּוזֵ יתי ַע ַמ ַ
בו).
ֵּ 2 .2בי ַדֿת (א)לְ יום וַ לַ א גַ 'אגַ 'ת ֻּבּכְ ַרא  -הביצה של היום טובה מהתרנגולת של מחר (דבר קטן ובטוח עדיף על
דבר גדול המוטל בספק).
ציור או סיטואציה בקשר לפתגמים.

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יידע התלמיד איך לקנות בחנות ואיך לתאר מאכלים שונים בארוחות שונות.
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ّיעה -
(אל)ס ַ
ֵ
יחידת הוראה ַק ֵדّיש
מה השעה/השעון

ّיעה  -מה השעה/השעון
(אל)ס ַ
ֵ
יחידת הוראה ַק ֵדّיש
מטרת על:
התלמיד יידע להשתמש באוצר המילים שקשור לשעה ולשעון.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יידע כיצד לענות על שעה וחלקי השעה בערבית.
אוצר המילים ביחידה זו:

ִּב(אל)זַ ְּّבטַ ,ת ַמאם

بالضّبط ,تمام

ִאלّא

בדיוק
פחות

ֻר ְּבע

ربع

רבע

נֻ ֿ ّס

نص
ّ
ثلث

חצי

ֻתלְ ת
קיקה – ַדקאיֶ ק
ְד ֶ
–ת'ואני
ת'אניֶ ה ַ

שליש

دقيقة – دقائق
ثانية  -ثواني

דקה – דקות
שניה – שניות

שיעורים 1+2
(אל)סّיעה והתלמידים עונים .אפשר לבוא
ֵ
בפתיחת השיעור חזרה על השעון מכיתה ה' :המורה שואל ַק ֵדّיש
עם שעון גדול ומחוגים זזים ,לכוון ולשאול.
לאחר מכן המורה מוציא כרטיסיות ,על כל כרטיסייה תמונה ומשפט וקוראים ביחד .אפשרות נוספת :להכין
מצגת במקום כרטיסיות.
על הכרטיסיות:
(אל)סّיעה ַס ְּבעה ּונֻ סّ.
ֵ
יּוסף ּוסאמי ּכֻ לّ יֹום ְּביּו ֿסלּו ַע (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה ַמ ְּבסּוטין
ֵ
ּוּבית ַעלַ ّמּו ִאשי גְ 'דיד.
ְ
ּביק ַראּוֻּ ,בּכֻ ְתּבּו
פי (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה ְ
ואח ֶדה ִּב(אל)זַ ְּّבט ּבירּוחּו ַע (א)לְ ֵּבית.
(אל)סّיעה ַ
ֵ
פי
אח ֶדה ּונֻ סّ̄ ְּביּו ֿסלּו ַע (א)לְ ֵּבית.
(אל)סّיעה וַ ַ
ֵ
פי
(אל)סّיעה ִתנְ ֵתין ִאלّא ֻרּבע ְּביֹאּכְ לּו.
ֵ
פי
(אל)סّיעה ִתנְ ֵתין ֻּור ְּבע ֻּבּכֻ ְתּבּו.
ֵ
פי
ּבית ַפ ַרّג'ּו ַע (אל)תّלְ ִפזְ יֹון.
(אל)סّיעה ַא ְר ַּבעה ִאלّא ֻתלְ ת ְ
ֵ
פי
לאחר מכן להביא שעון לכיתה (מחוגים  +דיגיטלי) ,לכוון לפי הטקסט ,משפט משפט ,לקרוא את המשפט שוב
ולתת לתלמידים להבין מה השעה לבד .לאחר מכן אפשר לתרגל בעל פה.
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המורה מחלק דף עבודה ועובדים בכיתה:
 .1שאלות:
הקף את התשובה הנכונה:
 .1יוסף וסאמי מגיעים לבית הספר (לפי השורה הראשונה):
א .שמחים

ב .עצובים

ג .עייפים ד .מרוצים

 .2יוסף וסאמי אוכלים בשעה:
א .שתיים

ב .אחת וחצי ג .עשרים לשתיים ד .רבע לשתיים

 .3מה עושים יוסף וסמי בבית הספר?
א .כותבים

ב .קוראים

ג .לומדים

ד .כל התשובות נכונות

 .3איך אומרים בערבית :
.1

1ארבע וחצי ________________

.2

2ארבע בדיוק _______________

.3

3ארבע ורבע ________________

.4

4מה השעה___________ _____________

 .4צייר שעונים לפי הפעילות של יוסף וסאמי:
יוסף וסאמי מגיעים לבית הספר  -יוסף וסאמי כותבים  -יוסף וסאמי רואים טליווזיה
5 .5צייר שעונים על פי הנתונים הבאים:
א(ל)סّיעה ַח ְ'מ ֶסה ּונֻ סֿّ

א(ל)סّיעה ִס ֶתّה ֻּור ְּבע

פעילות  +תרגול :התלמידים יכינו שעונים מקרטון עם מחוגים זזים ויתרגלו את הזמנים הניתנים.
פתגמים:
יעה – כאב של שעה ולא כל שעה (עדיף לסבול שעה אחת מאשר כל הזמן) – התלמיד ינסה
יעה וַ לַ א ּכֻ לّ ֵס ַ
וַ גַ 'ע ֵס ַ
להבין את הפתגם ואחר כך לחשוב על סיטואציה המתאימה לפתגם זה .אפשר גם לצייר.
שיר אלבית אלעתיק البيت العتيق والساعة – قديش الساعة؟:
https://www.youtube.com/watch?v=sg49kBh00TY

שיעור 3
חזרה על המילים ועבודה על טקסט שהמורה משמיע/ה.
אלּבריד
ַ
לּו/טלְ עּו/ראחּו ַע( -א)לְ ַּבריד.
ּוסעיד וִ ְֿס ִ
סאמי ַ
ּביפ ַתח (א)לְ ַּבריד.
לאתה ַ
ّיעה ַת ֶ
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה?
ַק ֵדّיש (אל) ֵס ַ
ּוח ְ'מ ֶסה.
ואח ֶדה ּונֻ סّ ַ
ّיעה ַ
א(ל)ס ַ
ֵ

94

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

ّיעה -
(אל)ס ַ
ֵ
יחידת הוראה ַק ֵדّיש
מה השעה/השעון

ּוסעיד פי (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה.
סאמי ַ
ّיעה?
(אל)ס ַ
ֵ
ַק ֵדّיש
לאתה ִאלّא ַע ַשרה.
א(ל)סّיעה ַת ֶ
ֵ
וִ ְֿסלּו ַע (-א)לְ ַּבריד ּו(א)לְ ּבאב ְמ ַסּכַ ّר.
ّיעה?
(אל(ס ַ
ֵ
ַק ֵדّיש
לאתה ִּב(אל)ז ְּّבט.
ّיעה ַת ֶ
(ל(ס ַ
ִא ֵ
וִ ְֿסלּו ַע(-א)לְ ַּבריד ּו(א)לְ ּבאּב ַמ ְפתּוח.
ּוסעיד.
ִפ ְרחּו סאמי ַ
תרגול:
.1מתח קו בין המספר בערבית למקביל שלו בעברית:
לאתה – ַא ְר ַּבעה – ַח ְ'מ ֶסה – ִס ֶתّה – ַס ְּבעה – ַתמאנְ יֶ ה – ִת ְסעה – ַע ַשרה
ואחד – ְתנֵ ין – ַת ֶ
ַ
חמש  -שבע  -שלוש  -תשע  -עשר  -שש  -אחד  -שתיים  -שמונה  -ארבע
 .2ענה על השאלות הבאות בערבית ובעברית:
א .לאן הולכים סאמי וסעיד? _______________________________.
"ּבריד" ? ____________________________.
ב .באיזו שעה נפתח הַ -
"ּבריד" ומה מצאו? _________________.
ג .סאמי וסעיד הגיעו בשלוש ל ַ
 .3תאר מה קרה בכל זמן נתון:
ּוח ְ'מ ֶסה._____________________________ :
ואח ֶדה ּונֻ סّ ַ
ّיעה ַ
א(ל)ס ַ
ֵ
א.
ّיעה ִתנְ ֵתין ֻּור ְּבע.__________________________________ :
א(ל)ס ַ
ֵ
ב.
לאתה ִאלّא ַע ַשרה._____________________________ :
ّיעה ַת ֶ
א(ל)ס ַ
ֵ
ג.
לאתה ִּב)אל(ז ְּّבט.______________________________ :
ّיעה ַת ֶ
א(ל)ס ַ
ֵ
ד.
 .4תרגם לעברית:
ّיעה ִס ֶתّה_____________
א(ל)ס ַ
ֵ
ואח ֶדה____________
ّיעה ַ
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ַס ְּבעה____________
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ִתנְ ֵתין____________
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ַתמאנְ יֶ ה___________
א(ל)ס ַ
ֵ
לאתה ___________
ّיעה ַת ֶ
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ִת ְסעה____________
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ַא ְר ַּבעה ___________
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ַע ַשרה____________
א(ל)ס ַ
ֵ
ّיעה ַח ְ'מ ֶסה ___________
א(ל)ס ַ
ֵ
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 .5מתח קו:
ּוע ְשרין
ּוח ְ'מ ֶסה ִ
ּוח ְ'מ ֶסהִ -ס ֶתّה ַ
לאתה ִּב(אל)זַ ְּّבטַ -א ְר ַּבעה ַ
ּותלְ ת ִ -תנְ ֵתין ּונֻ ֿ ّס – ַת ֶ
ואח ֶדה ֻ
ַ
– 13:20 – 18:25 - 15:00 – 14:30

16:05

 .6תרגול קריאת השעון( :אפשר להוסיף תמונות עם זמנים שונים או לבקש מהתלמידים שיציירו שעונים עם
זמנים שונים ולכתוב בעברית ובתעתיק מה השעה).
ّיעה? (מה השעה?)
(אל)ס ַ
ֵ
שאלהַ :ק ֵדّיש
ּוע ַש ַרה (חמש ועשרה)ַ ,ח ְ'מ ֶסה ֻּור ְּבע (חמש
ּוח ְ'מ ֶסה (חמש וחמישה)ַ ,ח ְ'מ ֶסה ַ
תשובהַ :ח ְ'מ ֶסה (חמש)ַ ,ח ְ'מ ֶסה ַ
ּותלְ ת (חמש ועשרים)ַ ,ח ְ'מ ֶסה ּונֻ סֿّ ִאלّא ַח ְ'מ ֶסה (חמש עשרים וחמש)ַ ,ח ְ'מ ֶסה ּונֻ ّסֿ (חמש וחצי),
ורבע)ַ ,ח ְ'מ ֶסה ֻ
ּוח ְ'מ ֶסה (חמש שלושים וחמש)ִ ,ס ֶתّה ִאלّא ֻתלְ ת (עשרים לשש)ִ ,ס ֶתّה ִאלّא ֻר ְּבע (רבע לשש)ִ ,ס ֶתّה
ַח ְ'מ ֶסה ּונֻ ّסֿ ַ
  
ִאלّא ַע ַש ַרה (עשרה לשש)ִ ,ס ֶתّה ִאלّא ַח ְ'מסה (חמישה לשש).
שירים מומלצים ללימוד יחידת השעון והמספרים( :לבחירת המורה)
ניתן לנצל את ההזדמנות ולזהות מילים שכתובות בערבית בסרטון יחד עם התלמידים.
שיר בנושא המספרים:
https://www.youtube.com/watch?v=fJ50Po9_yYo
שיר בנושא המספרים:
https://www.youtube.com/watch?v=KuzaW5nhkx4
שיר קושקוש ת'לאת' מראת פליוםhttps://www.youtube.com/watch?v=zdZgYkzyjqg :

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יידע התלמיד כיצד לשאול מה השעה וכיצד להשיב בכל האפשרויות.
בפעילות מסכמת ,על התלמידים להפגין שליטה במגוון רחב של אוצר מילים ולחבר שיחה
שתכלול אוצר מילים רחב ממגוון הנושאים שנלמדו לאורך השנה.
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יחידת הוראה ִאלְ גִ 'האת  -הכיוונים

יחידת הוראה ִא ְלגִ 'האת  -הכיוונים
מטרות על:
התלמיד ירחיב את אוצר המילים השייך לנושא הכיוונים.
התלמיד יידע ויתמצא במרחב.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יוכל לשאול ולענות על שאלות בנוגע להתמצאות במרחב.
אוצר המילים ביחידה זו:

וַ ַרא

وراء

מאחורי

ֻקדّאםְ ,ק ַּבאל

قدّام ,قبال

מול ,לפני

ַע(-א)לְ יַ מין

على اليمين
على ال ّ
شمال

ימינה

(אל)שّמאלְ
ַע

שמאלה

ַּברّא

برا
ّ
جوة
ّ

פנימה ,בפנים

ְּב ִעיד

*بعيد

רחוק

ַק ִריּב

*قريب

קרוב

גֻ 'וّה

החוצה ,בחוץ

שיעור 1
המורה מתחיל בחזרה על המילים שנלמדו בנושא זה בכיתה ה'.
לאחר מכן יש הכרת מילים חדשות:
ַמ ְד ַר ֶסת נַ דין
(א(לּבנּכ.
ַ
יפא וַ ַרא
ַמ ְד ַר ֶסת נדין פי ֵח ַ
(א(לּבריד.
ַ
ַמ ְד ַר ֶסת נדין ְק ַּבאל
(א(למ ְד ַר ֶסה.
ַ
ֵּבית נדין ע)א(לְ יַ מין מן
ֵּבית נדין ְק ַּבאל (אל(סּّוק.
)א(לְ ַמלְ ַעּב.
)אל(ש ַّמאל ִמן ִ
ְ
ֵּבית נדין ַע
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תרגילים:
 .1מה פירוש המילים הבאות:
ְקּבאל ________.
ַע(-א)לְ יַ מין _________.
ַע(-אל) ְש ַّמאל _________.
ַעלא_______.
פי ________.
וַ ַרא_________.
 .2הבית של נדין מול __________.
הבית של נדין מימין ל._____________ -
הבית של נדין משמאל ל.____________ -
בית הספר של נדין מאחורי ה._________________ -
 .3כתוב מי יושב לידך בכיתה:
ַע(-א)לְ יַ מין _____________.
ע(-אל)ש ַّמאל ___________.
ְ
וַ רא __________________.
ְק ַּבאל ________________.
 .4מקם את המקומות המוזכרים בטקסט לפי הסדר.

ַּבנְ ּכ

סּוק

שיעור 2
חזרה על המילים דרך שאלות ותשובות.
המורה מתחיל בחזרה.
ֵּבית ַֿס ְּברין
ֵּבית ַֿס ְּברין עלַ א גַ ַ׳ּבל (א)לּכַ ְר ֶמל.
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יחידת הוראה ִאלְ גִ 'האת  -הכיוונים

ֵּבית ַֿס ְּברין פי ֻע ֶספיא גַ ְ'מּב (אל)סּّוק.
ֵּבית ַֿס ְּברין ַק ִריּב ִמן (א)לְ ַמ ְד ַר ֶסה.
ֵּבית ַֿס ְּברין ְּב ִעיד ַען (א)לְ ַמלְ ַעּב.
תרגילים:
 . 1על איזה הר נמצא הבית של סֿברין?
_____________________________
 .2ליד מה נמצא הבית של סֿברין?
____________________________
 . 3למה קרוב הבית של סֿברין?
___________________________
 . 4ממה רחוק הבית של סֿברין?
__________________________
 .5מתח קו בין המילה לפירושה:
ַק ִריּב – ְּב ִעיד – ַעלא – גַ ְ'מּב – פי
ב - -רחוק – קרוב – ליד – על
קישור בנושא הכיווניםhttps://www.youtube.com/watch?v=bEoEJQget8s :
ניתן לנצל את ההזדמנות ולזהות את האותיות והמילים בערבית בסרטון יחד עם התלמידים.
פתגמים וביטויים:
ּואיד ִמן ֻק ַדّאם
ִאיד ִמן וַ ַרא ִ
إيد من وراء وإيد من قدّام
יד מאחור ויד מלפנים .משל למי שנכשל בעשיית דבר וחזר בידיים ריקות.
התלמידים מנסים להבין את הפירוש ואז משוחחים על הפתגם .כל אחד מצייר/כותב סיטואציה המתאימה
לפתגם.

סיכום היחידה
בסוף יחידה זו יידע התלמיד לתאר מיקום של חפצים שונים בתוך הבית או מיקום של הבית ביחס לעצמים
נוספים.
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(א)ל ִמ ַהן  -מקצועות ובעלי מלאכה
ְ
וא ְסֿ ַחאּב
יחידת הוראה ֻסֿנַ ע ַ
מטרת על:
התלמיד ירחיב את הכרת נושא המקצועות בערבית.
מטרות אופרטיביות:
התלמיד יידע את אוצר המילים של המקצועות.
התלמיד יידע לתאר את המקצועות של הוריו בערבית.
התלמיד יידע לנהל שיח עם אוצר המילים.
התלמיד יהפוך את שמות המקצועות מזכר לנקבה.
אוצר המילים ביחידה זו:

دكتور/ة
مدير/ة

מנהל/ת

ֻמחאמי/ה

محامي/ة

עורך/ת דין

ְמ ַהנְ ֵדס/ה

مهندس/ة
معلّم/ة

מהנדס/ת

ֻש ְרטיّ/ה ּבֹוליס/ה

شرطيّ/بوليسة
سكرتير/ة
ّ
موظف/ة بنك

פקיד/ת בנק

אסּב/ה
ֻמ ַח ֶ

محاسب/ة

מנהל/ת חשבונות

ַר ֶּבّת ֵּבית

ربّة بيت

עקרת בית

ַּביַ ّאע/ה

بيّاع/ة

מוכר/ת

חארס
ֶ

حارس

מאבטח/שומר

שֹופיר/ה
ֵ

شوفير/ة
طيّار/ة

נהג/ת

ַדּכְ תֹור/ה
ֻמ ִדיר/ה

ְמ ַעלֶ ّם/ה
ִסּכְ ֶר ֶתיר/ה
ֻמוַ זַ ّף/ת ַּבנְ ּכ

ַטיַ ّאר/ה

רופא/ה

ה/מורה
ָ
מור
ֶ
שוטר/ת
מזכיר/ה

טייס/ת

שיעור 1
חלק א  -נושא המקצועות
שלב רכישה :המורה מקנה לתלמידים משפטי בסיס שאותם הם ידברו בסוף השיעור.
המורה יכתוב על הלוח את הנושא תוך כדי אמירה:
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וא ְֿס ַחאּב (א)לְ ִמ ַהן -
יחידת הוראה ֻֿסנַ ע ַ
מקצועות ובעלי מלאכה
וענַ א (א)לְ יֹום (א)לְ ִמ ַהן = המקצועות.
ַמוְ ֻֿד ְ
שלב הרכישה
המורה :המלצה להתחיל באוצר המילים הדומה לעברית .המורה מחזיק תמונה של מהנדס ואומר:
האדא ְמ ַהנְ ֵדס
תולה על הלוח תמונה +מילה
תמונה = ְמ ַהנְ ֵדס
וכך עושים עם כל המילים .אפשר ללמד את כל אוצר המילים בשיעור אחד ואפשר לחלק את אוצר המילים
לשני שיעורים ,תלוי בכיתה.
המורה:
מבקש מהתלמידים לחזור אחריו על כל אוצר המילים.המורה מוציא את התמונות מהלוח ואומר את המקצוע בעברית .התלמידים צריכים להגיד את המקצועבערבית .לדוגמה :פקיד  -התלמיד אומר ֻמוַ זַ ّף.
התלמיד ניגש אל הלוח ומתאים תמונה למילה.המורה אומר את המילה בזכר ותלמיד אומר אותה בנקבה (כמובן שהנושא נלמד בשיעורים קודמים).המורה אומר כל מילה במשפט ומבקש מהתלמידים לחשוב על משפטים נוספים שבהם ניתן להשתמשבמילים אלה בשילוב אוצר המילים שנלמד עד כה.
חלק ג -סיכום שיעור :
התלמיד יגיד את שמות בעלי המקצועות בזכר ובנקבה.
 ְמ ַעלֶ ّם  /מהֻ -מ ִדיר  /ה

שיעורים 3-2
חלק א :
חזרה על אוצר המילים של שיעור מס'  1דרך משחק מסירת כדור :המורה מוסר אתהכדור לאחד התלמידים ואומר את שם המקצוע בערבית .על התלמיד להגיד את שם
המקצוע בעברית ולהיפך.
חלק ב :
אׁש ְת ֶע'ל בגופים ַאנַ אֻ ,הוֶ ִّ ,היֶ ّ
לימוד הפועל ַּב ְ
יׁש ִת ֶע'ל
אׁש ְת ֶע'לִ ,היֶ ّ ִּב ִת ְׁש ִת ֶע'לֻ ,הוֶ ّ ִּב ְ
ַאנַ א ַּב ְ
אש ְת ֶע'ל ְמ ַעלّם  -אני עובד/ת (כ)מורה.
המורה אומר :אנא ַּב ְ
כותב על הלוח:
אׁש ְת ֶע'ל = אני עובד/ת
אנא ַּב ְ
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ִהיֶ ّ ְּב ִת ְׁש ִת ֶע'ל = היא עובדת
יׁש ִת ֶע'ל = הוא עובד
ֻהוֶ ّ ִּב ְ
המורה מבקש מהתלמידים לחזור אחריו על אוצר המילים.
פונה לתלמידים אחד אחד ושואל:
שת ֵע'ל ֻאמּّכ?
שּו ְּב ִת ְּביש ְת ֵע'ל ַאּבּוּכ?
שו ְּביש ְת ֵע'ל גַ 'דּّכ?
שו ְאפשר לשאול על כל בני המשפחה וניתן להוסיף עוד שמות בעלי מקצוע אם צריך.
ניתן ללמד את הצירוף הבא:
 ִּבדّי ַאּכּון ַטיّאר...שּו ִּב ֶדּّכ ַתּכּוני?שּו ִּב ַדּّכ ְתּכּון?כל תלמיד יגיד מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול.
חלק ב :תרגול
התלמידים קוראים את המילים מהלוח.משימה זוגית :התלמיד מנהל דו שיח עם חברו ושואל במה הוריו עוסקים ומה הוא רוצה להיות.
להלן כרטיסיות מילים עם תמונות למשחק הזיכרון (ניתן לפתוח את השיעור השלישי ביחידה זו עם משחק
זה בתור חזרה):

סיכום היחידה
 .1התלמידים יאמרו את המשפטים הבאים:
ּביש ְת ֵע'ל ֻמ ִדיר...
 ַאּבּוי ְ ִאמّי ְּב ִת ְש ְת ֵע'ל ֻמחאמיֶ ה...ּביש ְת ֵע'ל ַאּבּוּכ?
 שּו ְ שּו ְּב ִת ְש ְת ֵע'ל ִאמּّכ? ִּבדّי ַאּכּון ַטיַ ّאר... .2כל תלמיד יחבר מספר משפטים נוספים וישלב בהם את אוצר המילים החדש עם אוצר המילים שנלמד עד
כה.
 .3כל זוג תלמידים יחבר שיחה שתכלול מרכיבים שונים של שיחה שנלמדו עד כה:
מילות ברכה ונימוס (בוקר טוב ,שלום ,)...שאילת שאלות מסוגים שונים (מה שלומך? היכן אתה גר? מה אתה
לומד? מה השעה? במה עובדים הוריך?) ומענה עליהן ,משפטי פרידה (תודה רבה ,להתראות) .התלמידים
יציגו שיחה זו בפני הכיתה (ניתן לערוך סבב בין התלמידים).
 .4משחק טריוויה או "מונית הכסף" (כשהנהג או הנהגת ששואלים את השאלות מתחלפים) – התלמידים יכינו
שאלות בערבית במגוון נושאים .ייערך סבב בין תלמידי הכיתה .בכל פעם יתבקש תלמיד אחר להשיב על
השאלה .במידה ולא יידע את התשובה ,התור יעבור לתלמיד הבא.
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וא ְֿס ַחאּב (א)לְ ִמ ַהן -
יחידת הוראה ֻֿסנַ ע ַ
מקצועות ובעלי מלאכה

שילוב פתגמים:
(ל)סּّכאפיّ חאפי ּו(א)לחאיֶ ּכ ַע ְריאן  -הסנדלר הולך יחף ,והאורג  -עירום.
ִא ְ
התלמיד ינסה להבין את פירוש המילים ,להבין את הרעיון ,למצוא פתגם מקביל בעברית ולחשוב על סיטואציה
שבה ניתן להשתמש בו.
ַא ְע ִטי (א)לְ ֻח ְ'ּבז לַ לְ ַח ַ'ּבّאז וַ לַ וְ ַאּכַ ל נֻ ֿסّוֹ  -תן את הלחם לאופה ,גם אם יאכל חצי ממנו (אל תוותר על המקצועיות).

לסיכום:
בסוף היחידה יידע התלמיד כיצד לבנות משפט נכון ,תוך שימוש במקצועות ,בהתייחסות כללית וספציפית
לבני משפחתו .זאת ,במסגרת שיחה ארוכה ומורכבת יותר ,שתכלול אוצר מילים ממגוון הנושאים שנלמדו עד
כה.
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יחידת הוראה ִא ְל ַא ְעיַ אד – החגים בדתות השונות
מטרת על:
התלמיד ירחיב את אוצר המילים בנושא החגים .בכיתה ו' ניתן מקום נרחב לחגים מוסלמים ,דרוזים ונוצרים,
אך יש מקום גם להקדיש מספר דקות לפני כל חג יהודי כדי להזכיר את המילים שלמדו בכיתה ה'.
מטרות אופרטיביות:
 .1התלמיד יכיר שמות של חגים מוסלמים ,דרוזים ונוצרים.
 .2התלמיד יוכל להבין קטע קצר העוסק בחגים אלו.
 .3התלמיד יידע לשלב את שמות החגים בשיח הבינאישי.
 .4התלמיד יתוודע בהרחבה למנהגים ולמצוות העיקריות בחגי האסלאם ובדת הדרוזית.
שמות החגים והמצוות ביחידה זו (בהתאם לתכנית הלימודים):

ִעיד (א)לְ ִפ ְטר
ִעיד (א)לְ ַא ְֿד ַחא
ִעיד (א)לְ ִמילַ אד
ִעיד (אל)נַ ّ ִּביّ ֻש ֵעיּב
ֿסֹום ַר ַמ ַֿדאן
ַחגّ'

عيد الفطر
عيد األضحى
عيد الميالد
ي شعيب
عيد النّب ّ
صوم رمضان
ح ّج

חג שבירת הצום
חג הקרבן
חג המולד
חג הנביא יתרו
צום רמדאן
עלייה לרגל

שיעור 1
א .חזרה על שמות חגי ישראל שנלמדו בשנה שעברה:
המורה יציג תמונות של חגי ישראל ,שאת שמותיהם למדו התלמידים בשנה שעברה (ניתן להשתמש בתמונות
המופיעות במערך השיעור של כיתה ה') .התלמידים יצטרכו לומר בערבית את שמות החגים.
ב .המורה ישאל את התלמידים אלו חגים מוסלמים ,נוצרים ודרוזים הם מכירים וירשום על הלוח את שמות
החגים בטבלה.

חג מוסלמי

חג נוצרי

חג דרוזי

ִעיד (א)לְ ִפ ְטר

ִעיד (א)לְ ִמילַ אד

ִעיד (אל)נַ ִּّביّ ֻש ֵעיּב

ִעיד (א)לְ ַא ְֿד ַחא
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ִעיד (א)לְ ַא ְֿד ַחא

יחידת הוראה ִאלְ ַא ְעיַ אד – החגים

ג .המורה יתמקד בחגי המוסלמים וישאל את התלמידים מתי נחגג עיד (א)לפטר ,ומהי המצווה הבולטת ביותר
שמקיים מוסלם בחג הקרבן .המורה ירשום על הלוח את המושגים הבאים:
ַש ְהר ַר ַמ ַֿדאן
ֿסֹום ַר ַמ ַֿדאן
ַחגّ'
ד .עבודה בקבוצות:
(א)לפ ְטר,
ִ
המורה יחלק את התלמידים למספר קבוצות ,כל קבוצה תקבל חג אחד מתוך חמשת החגים :עיד
(א)לא ְֿדחא אצל הדרוזים ,עיד (א)למילאד ועיד (אל)נּّביّ ֻש ֵעיּב  -ותצטרך
ַ
(א)לא ְֿדחא אצל המסלמים ,עיד
ַ
עיד
לחקור על החג ולהביא את כל המידע שברשותה .בתחילה יכתבו התלמידים על החג מתוך ידע אישי ,ולאחר
מכן תוך כדי שימוש בסמארטפונים בשיעור.
התלמידים יתייחסו לנקודות הבאות:
שם החג ,הדת שאליה משתייך החג ,משמעות השם ,מתי נחגג ומה הוא מציין ,מצוות ומנהגים בולטים בחג.
ה .מליאה בכיתה :נציג מכל קבוצה יציג את המידע שהביאו התלמידים על החג.

שיעורים 3-2
התייחסות לכל חג בנפרד
כעת ,משקיבלו התלמידים מושג כללי על החגים ,יתייחס המורה לכל חג וחג בנפרד ,וירחיב על החג ,מקורו
ומנהגיו.
המורה ייעזר ברעיונות הבאים:
א .מצגת על העלייה לרגל
(א)לא ְֿדחא ועיד (אל)נּّביّ ֻש ֵעיּב).
ַ
ב .על חגי הדרוזים (התייחסות לעיד
ג .מצגת מקיפה על חודש הרמדֿאן ועיד (א)לפטר ,כולל קריקטורות מהעיתונות הערבית על חודש הרמדֿאן.
ד .קריקטורות לעיד (א)לא ֿדחא
אפשר להראות קריקטורות שונות.
ה .כתיבת ברכות בערבית ובעברית
המורה יחלק לתלמידים בריסטולים חתוכים בגודל כרטיס ברכה .המורה יכתוב על הלוח כמה ברכות לחג
ּואנְ תּו
בערבית ובתעתיק עברי .התלמידים ילמדו את הברכות (למשל :סֹֿום ַמ ְקּבּולַ ,ר ַמדֿאן ּכַ ריםּ ,כֻ לّ עאם ִ
ְּב ֵח'יר ,עיד ַסעיד וכו') ויכינו כרטיסי ברכה מקושטים לחג.
ו .חפשו תמונות וברכות על הקשורות לחגים שלמדתם והוסיפו מידע על החגים.
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שיעור 4
על חגים ופתגמים:
ַא ְד ַח'ל ַש ְע ַּבאן ִפי ַר ַמ ַֿדאן
(צורה נוספתַ :ח'לַ ט ַש ְע ַּבאן ִפי ַר ַמ ַֿדאן)
תרגום מילולי :הכניס את חודש שעבאן לחודש רמ ֿדאן.
כלומר ,הפך את היוצרות ,ערבב שני דברים שונים.
ַא ְטוַ ל ִמן ַש ְהר ַר ַמ ַֿדאן
תרגום מילולי :ארוך יותר מחודש רמ ֿדאן.
נאמר על דבר ארוך ,מתיש ובלתי נגמר.
משימה:
בחרו פתגם אחד מתוך שני הפתגמים שלעיל .כתבו סיפור בעברית המתאים לפתגם שבחרתם .שבצו את
הפתגם הערבי בסיפור.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

שיעור  - 5העשרה
זיארת עיד  -פרק 21
ַ
צפייה בפרק מהסדרה "תעלّם ותכלّם" -
https://youtu.be/t897B3lbbnc
אורך הפרק  23:30דקות.
הסרטון נחלק לשלושה חלקים:
חלק א  -עד דקה 11:30
(א)לא ְֿדחא ,בברכות ובמנהגי החג.
ַ
נתמקד בצפייה בחלק זה .חלק זה מתמקד בעיד (א)לפטר ועיד
חלק ב  -דקה  11:30עד דקה 17:00
חלק זה מתמקד בענייני דקדוק .נטיית פעלי עו''י בערבית.
חלק ג  -דקה  17:00עד הסוף
חלק זה עוסק בחמשת עמודי האסלאם ומסביר על העלייה לרגל למכה.
התלמידים יתמקדו בצפייה בחלק א' של הפרק ויקבלו דף שאלות ,שעליו יענו במהלך הצפייה:

106

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

יחידת הוראה ִאלְ ַא ְעיַ אד – החגים

דף צפייה:
לפני הצפייה בפרק קראו את השאלות וענו עליהן במהלך הצפייה.
 .1מהם שני החגים העיקריים של המוסלמים?
_________________________________________________________________________
 .2כתבו לפחות שתי ברכות שהמוסלמים מברכים בחג.
_________________________________________________________________________
"ת ַפ ַֿדّלּוִ ,מדּّו ִא ֵידיּכֻ ם" _______________
 .3מה פירוש המשפטְ :
 .4החג הקטן הוא __________________ הוא נחגג ____ ימים.
 .5החג הגדול הוא _________________ הוא נחגג _____ ימים.
 .6כיצד אומרים בערבית:
א .המוסלמים צמים חודש שלם _______________________
ב .מעלות השחר עד שקיעת השמש_____________________
ג .המוסלמים מאמינים ש____________________________
ד .הקוראן המכובד________________________________
 .7ענו בעברית :מה אומר המסלם אחרי הזכרת שמו של הנביא מחמד?
_________________________________________________________________________
ַֿ
הרמדאן? ______________________
 .8באיזו עונה חל חודש
מדוע? ____________________________________________________________________
ֿחא:
 .9כתבו לפחות שלושה מנהגים ומצוות שהמסלם מקיים בעיד (א)לְ ַא ְֿד ַ
_________________________________________________________________________
 .10כתבו לפחות דבר אחד שהילדים עושים בחג.
_________________________________________________________________________
עבודה נעימה!

סיכום היחידה
בסיום יחידה זו יכירו הילדים את חגי הדתות השונות ואת המנהגים בהם.
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שירים מומלצים להאזנה/הנאה ולהוראת השפה הערבית:
בושרת כיר חסין אלג'אסמי:
https://www.youtube.com/watch?v=QUBvVTNRp4Q
פסטיבל שיר היונה (דמיון בין שתי השפות):
https://www.youtube.com/watch?v=180ken4Pchs
פסטיבל שיר היונה (דמיון בין שתי השפות)  +תעתיק:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8iqO3K3deA
שיר באג'י וינכ:
https://www.youtube.com/watch?v=dwS0q-k1bPY
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