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הקדמה
ליחידות ההוראה בתכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים במגזר היהודי

תוכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים לכיתות ה'-ו' מבוססת על הוראת השפה המדוברת בשילוב הדרגתי 

של מיומנויות ראשית הקריאה והכתיבה בערבית. התוכנית מתמקדת בשיח בערבית מדוברת בנושאים יום-

יומיים ובהכרת התרבות הערבית, וחושפת את התלמידים לאותיות ולמילים בערבית באופן הדרגתי.

לחבב  בערבית,  בסיסי  יום-יומי  שיח  לנהל  לתלמידים  לאפשר  נועד  היסודיים  הספר  בבתי  הערבית  לימוד 

עליהם את השפה, להגביר את המוטיבציה שלהם ללמידה, להרחיב את ידיעותיהם באמצעות חשיפה לתרבות 

הערבית, לעודד סובלנות ולאפשר ללומדי השפה הערבית ליצור קשר עם דוברי השפה הערבית. 

על פי תוכנית הלימודים ייעשה לימוד הערבית המדוברת בשלבי הלימוד הראשונים בתעתיק עברי, כאמצעי 

עזר, לצד פיתוח מיומנויות השמע והדיבור. החל מאמצע כיתה ה' ייחשפו התלמידים לאותיות בערבית באופן 

הדרגתי, ובשלב מאוחר יותר, בכיתה ו', הם ייחשפו גם למילים הכתובות בערבית שהן בעלות דמיון לעברית. 

חשיפה זו יש בה כדי לעורר את תחושת הקשר האטימולוגי בין העברית לערבית ובכך להגביר את המוטיבציה 

ללימוד השפה הערבית. 

לכתיבת יחידות ההוראה חבר צוות מורים ומדריכים לערבית במטרה לסייע ברכישת השפה הערבית המדוברת 

ללא הכרה קודמת של הכתב הערבי. החוברות שנערכו מיועדות לכל אחת משכבות הגיל ה' ו-ו'.

החוברת לתלמיד הנוכחית מבוססת על יחידות הוראה שחוברו לפני שנה על ידי צוות פדגוגי. החוברת הותאמה 

להוראה לתלמיד ונוספו אליה תרגילים רבים ומגוונים. 

החוברות לכיתות ה'-ו' עוסקות במגוון נושאים, על פי תוכנית הלימודים החדשה בערבית לבית הספר היסודי. 

כל יחידה כוללת תרגול של אוצר המילים הנלמד, משימות הבנה ברמת המשפט והטקסט ומשימות שהמיומנויות 

שנרכשו מיושמות בהן. תודה מיוחדת לגב' סיגל שובל ולגב' הודא חלבי, שתרמו לכתיבת החוברת, העשירו 

אותה והתאימו אותה למטרות התוכנית החדשה של משרד החינוך וליעדיה, וחיברו תרגילים רבים ומגוונים 

המאפשרים הוראה ולמידה חווייתיות. 

בכל יחידת לימוד בחוברת התרגול הוספנו טבלה המרכזת את אוצר המילים הנלמד באותה יחידה בתעתיק 

עברי, ולצידו המילים בערבית (השתדלנו ככל הניתן, להיצמד לערבית הספרותית) עם תרגומן העברי. כפי 

מתוכנית  חלק  בערבית שהן  המילים  לצד  כוכבית  ציינו  היסודיים,  הספר  לבתי  הלימודים  בתוכנית  שמצוין 

הלימודים הרשמית בערבית הכתובה .אוצר מילים זה, המלווה בכוכבית, נלמד גם בתוכנית הלימודים בחטיבת 

הביניים, במטרה שהוא יקשר בין רכישת השפה בבתי הספר היסודיים לבין רכישתה בחטיבת הביניים.

בנוסף שולבו בחוברת פתגמים שמטרתם לפתוח צוהר לשפה הערבית ולתרבותה.

בסיומה של כל יחידה מופיעות פעילויות יצירה או משחק המזמנות שיח בערבית תוך שימוש באוצר המילים 

ובתבניות המשפטים שנלמדו בחוברת.

בסוף חוברת התרגול לתלמיד צורף פרק לתרגול יחידות ההוראה, תרגול הכולל חשיפה לאותיות ולמילים 

בערבית באופן הדרגתי. המורים ישלבו את התרגול באופן עקבי ורציף יחד עם הוראת היחידה הדבורה במגוון 

הנושאים המופיעים בחוברת.

אנו מאחלים לכם למידה משמעותית, מהנה וחווייתית.

בברכת הצלחה,

צוות הפיתוח של חוברת התרגול 

 להוראת הערבית המדוברת

 בבתי הספר היסודיים
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יחידת ההוראה ֻמג'אַמלאת - ברכות 

אוצר המילים ביחידה זו:

פירוש והסברהתשובההברכה

ַאְהֵלין / ַאְהַלן פיּכ/י ַאְהַלן ּוַסְהַלן 

اھلین /  فیك
ברוכים הבאים (הברכה מורכבת 

מהמילים ַאְהל (משפחה) וַסְהל 

(מישור), והיא דומה לברכה: 

תרגיש בבית, תרגיש בנוח. 

ּבאח (א)ְלֵח'יר   ּבאח (אל)נּّור סַֿ סַֿ

صباح الّنور
(אפשר גם:)

ּבאח (א)ְלַוְרד  סַֿ

ּבאח (א)ְליאְסמין  סַֿ

ּבאח (א) ְלֻפלّ  סַֿ

صباح الخیر/ الورد/ الیاسمین / الفّل  

בוקר טוב – בוקר אור

בוקר של ורדים 

בוקר של יסמין

בוקר של פרחים 

ַמסא (א)ְלֵח'יר 

مساء الخیر
ַמסא (אל)נּّור 

مساء الّنور
(מילולית:  ערב טוב – ערב טוב

ערב אור)

ַמְרַחּבא

مرحبا
ַמְרַחְּבֵתין مرحبتین

ַאְהַלן ּוַסְהַלן  (ואפשר גם:)

שלום –  שלום שלום

ִא(ל)ַסַّלאם ַעֵליּכֹם 

الّسالم علیكم
לאם  ּוַעֵליּכֹם (אל)ַסّ

وعلیكم الّسالم
שלום עליכם – ועליכם השלום

ְיְעטיּכ/ְיְעטיּכי/ְיְעטיּכֹם (א)

ְלעאְפֶיה 

یعطیك العافیة

ְיַעאפיּכי/  ַאְלַלّה ְיַעאפיּכ/

ְיַעאפיּכֹם  

هللا یعافیك

שהאל ייתן לכ/ם בריאות – שהאל 

יברך אותך/אתכם

ַמְּברּוּכ 

مبروك
ַאְלַלّה ְיּבאֶרּכ פיּכ/י 

هللا یبارك فیك
מזל טוב – שהאל יברך אותך 

(מילולית: את פיך)

ֻשְּכַרן 

شكًرا   
ַעְפַון 

عفًوا 
תודה – בבקשה

ִמן ֻלְטַפּכ/ ֻלְטֶפּכ

من لطفك
ִתְסַלם

تسلم
(זה) מטובך (בתגובה למי שנותן 

לנו מחמאה). המילה ֻלְטפ מציינת 

עדינות ("מעדינותך") – תודה.   

ֻמְמתאז, ִחלּו 

ممتاز, حلو
מצוין, יפה-



יחידת ההוראה ֻמג'אַמלאת - ברכות

7מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

פירוש והסברהתשובההברכה

ִאְנַשַאְלַלّה 

إن شاء هللا
בעזרת האל-

ּכיף חאַלּכ / חאֶלכּ?

كیف حالك؟
ִאְלַחְמֻד ִלַלّה / ַמְּבסּוט / ה, 

ְמניח/ה, ַמאִשי, ַמאִשי (א)ְלחאל, 

ַיְעני, ֻנֿסّ ֻנֿסّ

الحمد ھلل, مبسوط, منیح, ماشي, 
ماشي الحال, یعني, نّص نّص

? - תודה לאל,  מה שלומ / 

בסדר, 

טוב (מילולית: "הולך"), 

(מילולית: חצי חצי) ככה ככה

שיעור 1
חברו קו בין הברכה לתשובה, וצבעו כל זוג בצבע שונה:

ַאְהַלן ּוַסְהַלן 

ּבאח (א)לֵח'יר; אפשר גם: ֿ סַֿ
ּבאח (ְא)לַוְרד  ֿ סַֿ

ּבאח (א)ליאְסמין  ֿ סַֿ
ּבאח (א)ְלֻפّל ֿ סַֿ
ַמסא א(ְל)ֵח'יר 

ַמְרַחּבא

ַלאם ַעֵליּכם  ִא(ל)סַّ

ְיְעטיּכ (א)ְלעאְפֶיה 

ַמְּברּוּכ 

ֻשְּכַרן 

ַעְפַון

ַמְרַחְּבֵתין

אללّה
יַּבאֵרּכ ִפיּכ

אללّה 
ַיַעאִפיּכ

ּוַעֵליֻּכם 
(אל)סַّלאם

ַמַסא 
ּור (אל)נّ

ֿסבאח 
ּור (אל)נّ

ַאַהֵלין
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2. קראו את הטקסט שלפניכם ומתחו קו מתחת לברכות המופיעות בו:

ַּבאח (א)ְלֵח'יר ַיא ַדִני. דנה: סֿֿ

ַּבאח (אל)נּّור. דני: סֿֿ

דנה: ִּכיף ַחאַלּכ ַיא ַדִני?

ה. וּכיף ִאְנִת? דני: ַאַנא ַמְּבסּוט (א)לַחְמִד ִלַלّ

דנה: ַאַנא ַמְּבסּוַטה ְּכִת'יר, ִאליֹום ִעיד ִמיַלאִדי (ִעיִדי).

דני: ַמְּברּוּכ.

ה ְיַּבאֵרּכ ִפיּכ. ّ דנה: ַאללִַ

3. העתיקו שלוש מן הברכות המופיעות בטקסט ובמקביל גם את התשובות לברכות:

התשובה לברכההברכה

מדוע דנה מרוצה מאוד?_______________________

העתיקו את הברכה המעידה על הסיבה לשמחתה של דנה

_______________________________________
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4. גזרו את המשושים והתאימו בין הברכה לתרגומה לעברית. 

הדביקו את המשושים בדף הבא וצבעו את הזוגות המתאימים.

רמז: יש להתחיל במשושה האמצעי ( שמצויר בתוכו עיגול).

 .תירבעל המוגרתל הכרבה ןיב ומיאתהו םישושמה תא ורזג .4
.םימיאתמה תוגוזה תא ועבצו אבה ףדב םישושמה תא וקיבדה
.)לוגיע וכותב ריוצמש ( יעצמאה השושמב ליחתהל שי :זמר

ּו ןַלַהַא ןַלַהַס

ְרַמ
ַּבַח

א

אַסַמ
) )א יִחְל ר

ןַרְּכֻׁש

 םאַלַס)ל(א
םֻּכיֵלַע

 םאַלַס)ל(א

ַּבַס
 חא

) א
( ְל

יֵח ר
_

_

_
אבה ךורב

לזמ
ט 

בו הַללאַׁשְנִא

ו ילע  םכ
ה ולש ם

 ןִמ
ְטֻל

ּכַפ ולש המ ?ךמ

ות ד
ה

ףיִּכ
ַח 

ַלא
?ּכ

זאַתְמֻמ

בוט רקוב
ורבמ כ

תואירבל

רע
ט ב

בו
זעב

 תר
אה

ל

 ,ןיוצמ
הלועמ

_

ולש ם

ַי יִטְע ּכ
) )א ֶיְפאַעְל ה

ךממ השקבב

'ה התיכ
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5.בחרו אחת מהברכות שלמדתם.

כתבו את הברכה בתוך המסגרת שלפניכם והוסיפו ציור שיבטא את משמעותה של הברכה.

זכרו! כשאתם מוסיפים ציור לברכה, שאלו את עצמכם אם הוא תואם את משמעותה.



יחידת ההוראה אנא ּוֵעיְלתי – 
ַתעארף – אני ומשפחתי – היכרות

13מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

הכינו שער ליחידה החדשה

יחידות ההוראה 
אנא ּוֵעיְלתי – ַתַעאֻרף – אני ומשפחתי – היכרות
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יחידת ההוראה אנא ּוֵעיְלתי – ַתעארף – אני ומשפחתי – היכרות

אוצר המילים ביחידה זו:

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

אבא, אבי*أب, أبيַאּב, ַאּבּוי

, ֻאמّי אימא, אימי*أّم, أّميֻאםّ / ִאםّ

אח, אחי – אחים*أخ, أخي – إخوةַאח', ַאח'ּוי – ִאְח'ֶוה

אחות, אחותי – אחיות, אחיותיי*أخت, أختي – أخوات, أخواتيֻאְח'ת, ֻאְח'תי – ַח'ואת, ַח'ואתי

שם, שמי*إسم, إسميִאְסם, ִאְסמי

עְֹמר, עְֹמרי

ַסֶנה/ְסִנין (במקביל ללימוד 

המספרים)

גיל, אני בן / בת...عمر, عمري

שנה, שנים

בן, ילד*إبنִאְּבן

בת, ילדה*بنتִּבְנת

ילד*ولدַוַלד

ופתגמים: ביטויים

1. ג'אַרּכ (א)ְלַקריּב ַוַלא ַאח'ּוּכ (א)ֵלְּבעיד - שכנך הקרוב ולא אחיך הרחוק (טוב שכן קרוב מאח רחוק).

2. ִאְסם ַעלא ִג'ְסם/ִאְסמֹו ַעלא ִג'ְסמֹו - שמו על גופו (כשמו כן הוא).

ככה זה כשיש שפות אחיות
הידעתם?

השפות ערבית ועברית שייכות לאותה משפחת שפות. מבנה המשפט וחלקיו דומים בשתי השפות.

1. נערוך היכרות עם השפה הערבית:

חברו קו בין המילה הערבית בתעתיק, לבין המילה בעברית:

שוכן, גר ַסַלאם   

שם ִאֵסם   

שלום (ההפך ממלחמה)  ַסאֵּכן   

שוכנת, גרה ַסאְּכֶנה   

2. שאלות למחשבה

א. אילו שני צלילים מתחלפים ביניהם בערבית ובעברית?

ב. מהו סימן הנקבה בערבית?



יחידת ההוראה אנא ּוֵעיְלתי – 
ַתעארף – אני ומשפחתי – היכרות

15מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

3. השלימו:

ִאְסִמי:.............

ַאַנא(אני) ִמן..............

ַאַנא ַסאֵּכן/ַסאְּכֶנה ִפי.....................

4. בואו נברך בערבית:

ַמְרַחְּבֵתין

שלום שלום

ַּבאח (אל)נּّור ַסֿ

בוקר אור

ְתַשַרְّפַנא

נעים להכיר

ִאְסִמי דני

שמי דני

ַּבאח (א)ְלֵח'יר ַסֿ

בוקר טוב

ַמְרַחַּבא

שלום

ִאְסִמי דני!!!

ְפַנא ַיא ַדִני!!!! ְתַׁשַרّ

ַּבאח (א)ְלֵח'יר ַיא ַדִני!!! ַסֿ
ַּבאח (אל)נּّור ַיא ַדַנה!!!! ַסֿ

ַמְרַחַּבא ַיא דני!!!

ַמְרַחְּבֵתין ַיא דנה!!!!
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5. בואו נחפש את המילים בתפזורת שהן פירושיהן של המילים שבמחסן:

ְפַנא, ַאַנא ּבאח, ַסאְּכֶנה, ִאְסִמי, ִתְלִמיֶד'ה, ַסאֵּכן, ַסַלאם, ְתַשַרّ המחסן: ִתְלִמיד', ְמַעְלֶّמה, ַסֿֿ

המורה שלכם תברך אתכם:

"ַמְרַחַּבא יא ַתַלאִמיד' "

אתם תענו:

ֶמה" "ַמְרַחְּבֵתין ַיא ְמַעְלّ

נבתלחוהדג

עזללחיעבד

יסמצתהרומ

מעימשלגקב

לכדזפרהרג

הגדרגפוטא

כעדמולשקש

יטרהדימלת

רעחעכדקרו
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6. סמנו אילו מילים אתם מכירים, וכתבו את פירושיהן:

ַראס______  

ֵטן ______ ַבּ

ִרֵג'ל ______

ֻרַמّאן _____

ֻתפַّאח _____

ַאח'______

ֻאְח'ת_____

ַאּב______

ֻאםّ______

ַאְרַנּב_____

ַׁשְמס _______

ַג'ַמל _______

ִעַנּב ________

ְחַמאר_______

ַּכְלּב ________

ֵּבית _______

ִפיל_______

ַחִליּב ______

ַּבִטיח׳ ______

ַזְיתּון _______

7. בואו נספר על עצמנו בעזרת המילה "ענדי" שפירושה בעברית "יש לי". 
השתמשו במילים מתוך משימה 6 וכתבו 5 משפטים:

לדוגמה: ִעְנִדי ַראס (יש לי ראש).

ִעְנִדי _______________________.         (                                            )

ִעְנִדי _______________________.         (                                            )

ִעְנִדי _______________________.         (                                            )

ִעְנִדי _______________________.         (                                            )

ִעְנִדי _______________________.         (                                            )

8. השוו את המשפטים שכתבתם עם המשפטים שכתב שכנכם
והשלימו את הטבלה:

ִעְנַדְּכ/ ֵדְכּ יש לךִעְנִדי (יש לי)
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כינויי - שייכות
...של שלי... של

9. קראו את השיחה שלפניכם:

סמיר: ַמְרַחַּבא

דנה: ַמְרַחְּבֵתין, ַאַנא ִאְסִמי דנה. שּו ִאְסַמְּכ?

א. ִמן ֵוין ִאְנִת? סמיר: ַאַנא ִאְסִמי סמיר. ַאַנא ִמן ַעַּכّ

יף ַחאַלְּכ ַיא סמיר? דנה: ַאַנא ִמן ֵחיַפא. ִכּ

יף ַחאֵלּכ ִאְנִת? סמיר: ַאַנא ַמְּבסּוט, ּוִכּ

דנה: ַאַנא ַמְּבסּוַטה.

סמיר: ְתַׁשַרְّפַנא.

שלשלשלי

ִעְנֵדְּכִעְנַדְּכִעְנִדיִעְנד

ִאְסֵמְּכִאְסַמְּכִאְסִמיִאֵסם

יֵתְּכֵבּיַתְּכֵּביִתיֵּבית ֵבּ

ַחאֵלְּכַחאַלְּכַחאִליַחאל

ַמְּבסּוַטה

ַמְּבסּוט

ִּכיף ַחאֵלְּכ?

ִּכיף ַחאַלְּכ?

ִאְנֶת - אתה
ִאְנִת - את

יף ַחאַלְּכ? -  ִכּ
? מה שלומ

האם אתם יודעים היכן גרים שני הילדים 
המשתתפים בשיחה?
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10. תרגמו את המשפטים הבאים לעברית:

א. סַַּֿֿבאח (א)ְלֵח'יר:__________________________

ב. ֵוין ִאְנֶת ַסאֵּכן?:____________________________

ג. ַאַנא ִמן ַעַּכّّא:_____________________________

ד. ִאְנֶת ִמן ֵחיַפא:____________________________

ה. ִאְנִת ִתְלִמיֶד'ה:____________________________

ֶמה:______________________________ ו. ִאְנִת ְמַעְלّ

ֶמה:____________________________ ם ּוְמַעְלّ ז. ְמַעֶלّ

ח. ַאַנא ּוִאְנֶת:_______________________________

ט. ְתַׁשַרְّפַנא:________________________________

י. ַמְרַחַּבא:__________________________________

יא. ַאַנא ַסאֵּכן ִפי ִאְסַראִאיל:_________________________

יב. ִעְנִדי ַּכְלְּב:_________________________________

יג. ִעְנַדְּכ ַּבִטיח׳?:________________________________

11. פתרו את התשבץ (יש לכתוב את המילים הערביות בתעתיק עברי):

מאוזן

1. גר

3. תלמיד

5. מצב

מאונך

2. אתה

4. שלום

12

34

5
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12. קראו את הטקסט שלפניכם:

13. כתבו נכון/לא נכון ליד כל משפט:

א. דני לומד בכיתה ה':______________________________________________

ב. דני גר ברחוב ויצמן: ____________________________________________

ג. דני גר בעכו:__________________________________________________

ד. דני תלמיד בכיתה ה':_____________________________________________

ה. בכיתה של דני 11 ילדים:_________________________________________

ו. דני בן 11 שנה:_________________________________________________

ז. דני לומד בבית ספר ויצמן, בכיתה ה':__________________________________

ח. לדני אח ואחות:_____________________________________________

ַׁשאִרע - רחוב
ףّ - כיתה ַסֿֿ

ַמְדַרֶסה - בית ספר
ֻעְמִרי - הגיל שלי

ַמְרַחַּבא. ִאְסִמי דני. ַאַנא ַסאֵּכן פי ַעַּכّא. 
ֵּביִתי ִפי ַׁשאֵרע הרצל. ַאַנא ִתְלִמיד' ִפי 
ّףّ ַמְדַרֶסת ויצמן. ַאַנא ִתְלִמיד' ִפי (אל)ַסֿ
(א)ְלַח'אִמס. ֻעְמִרי ְחַדעׁשר (11) ַסֶנה.

ִעְנדי ַאח' ּוֻאְח'ת
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14. רוצים לספר על עצמכם? המילים שלפניכם יעזרו לכם לעשות זאת:

ִפי ַסאְּכֶנה ַסאֵּכן ִעְנִדי ִאְסִמי ַאַנא

ַמְדַרֶסה ִתְלִמיֶד'ה ִתְלִמיד' ֻעְמִרי ַׁשאֵרע ַסֶנה

ַמְּבסּוַטה ַח'אִמס ַמְּבסּוט ףّ ַסֿֿ
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15. לסיכום בואו נחזור על אוצר המילים שלמדנו:

גזרו את הריבועים. נסו להתאים בין המשולשים - מילה ופירושה.

אם תעשו זאת נכון, תקבלו מרובע 3x4. הדביקו את הריבועים על הדף בעמוד הבא.
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ִעְנִדי ֵּבית
ّףّ (אל)ַסֿ

(א)לח'אמס
עְמִרי ְחַדעׁש

איפה הבית שלך? ברוכים

הבאים
ִעְנִדי ֵּבית

ַּכַמאן ַאַנא 

ִתְלִמיד'
כיף ַחאַלְּכ?

בבקשה

היכנסו

איוה, אנא פי
ّףّ (אל)ַסֿ

(א)לח'אמס

ְתַׁשַרְّפַנא ִאְנִת ִתְלִמיֶד'ה פי 
(א)ְלַמְדַרֶסה

גם אני תלמיד
כן, 

אני בכיתה ה'
כיתה ה׳

מה שלומך?
אני בן

אחת-עשרה
את תלמידה
בבית הספר

לכבוד
הוא לנו

בית ספר יש לי בית

ַאַהַלן ּוַסַהַלן לּו ְתַפַדֿّ ֵוין ֵּביַתּכ?

אני 
מישראל

עְמֵרּכ
ִתְסַעה

ַאַנא
ַסאֵּכנה ִפי 

ֵחיַפא

אני גר
בחיפה

ַאַנא 
ַמְּבסּוט

ַמְרַחַּבא, 
ׁשּו ִאְסַמְּכ?

וין אנת 
ַסאֵּכן ?

אני 
תלמיד

שמי
סמיר

יש לך
כלב

עְמַרּכ 
ַעַׁשַרה

ַאַנא 
ֶמה ְמַעְלّ

ַאַנא 
ִתְלִמיד'

איפה אתה 
גר?

ַאַנא מן 
ִאְסַרִאאיל

אני

מרוצה

ִאְסִמי 

סמיר

את בת

תשע

שלום.

מה שמך?

אני גרה

בחיפה

ַאַנא ַסאֵּכן 
ִפי ֵחיַפא

אתה בן

עשר

אני

מורה
ִעְנַדְּכ ַּכְלְבּ
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זמן תרבות...
ביחידה זו למדנו לספר על עצמנו - מה שמנו? היכן אנו גרים? - ופרטים נוספים. הכרנו אוצר מילים הדומה 

מאוד ברובו לעברית, ולמדנו כיצד נהוג לברך לשלום.
לא נסיים חלק  זה בלי ללמוד שני פתגמים שישרתו אותנו בתהליך רכישת השפה:

ֻּכל ִלַסאן ִאְנַסאן

התרגום: כל שפה, אדם.

המשמעות: מאחורי כל שפה נמצאים אנשים, לכל קבוצת אנשים תרבות משלה, והשפה משמשת מראה של 

אותה תרבות. 

ופתגם נוסף

ִאְסמֹו ַעַלא ִג'ְסמֹו -

התרגום: שמו על גופו.

המשמעות: שמו מעיד על אופיו, כשמו כן הוא.

הכינו (אפשר בזוגות) כרזה עם אחד מהפתגמים, .16

וחשבו על דרך יצירתית לאייר אותה.

ֵעיְלִתי

17. שבצו בתשבץ את המילים בתרגומן לעברית:

ֵעיֶלה - משפחה

ַאּב - אבא

ֻאםّ - אמא

ַאח' - אח

ֻאְח'ת - אחות

ַח'ַואת -אחיות

ִאְח'ֶוה - אחים

ִאֵּבן - בן 

ַוַלד - ילד

ִּבְנת - ילדה, בת

מאוזן

1. ֻאםّ

2. ַאח'

ן 3. ִאֵבּ

ְנת 4. ִבּ

מאונך

1. ֻאְח'ת

2. ַאּב

3. ַוַלד

12

34

5

6
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18. תרגמו את המשפטים הבאים לעברית:

ִעְנדי ֻאםّ:____________________________א. 

ִעְנדי ַאּב:____________________________ב. 

ִעְנדי ַאח':____________________________ג. 

ִעְנִדי ֻאְח'ת:___________________________ד. 

ִעְנִדי ַוַלד:_____________________________ה. 

ִעְנִדי ִּבְנת:____________________________ו. 

ִעְנִדי ִאֵּבן: ___________________________ז. 

ִעְנַדּכ ַאח'?___________________________ח. 

המילה בתוספת כינוי הקרבה
השייכות

ַאּבּויַאּב

ֻאִמّיֻאםّ

ַאח'ויַאח'

ֻאְח'ִתיֻאְח'ת

יש לי אבא ִעְנִדי ַאּב     
שם אבי:_____ ִאֵסם ַאּבּוי: _____   

הזוגי בערבית
בערבית צורת הריבוי של שניים/שתיים אינה צורת רבים אלא צורת זוגי.

ִתְלִמיֵד'ין - שני תלמידים ִתְלִמיד' - תלמיד אחד   

רביםזוגי (2)יחיד
ִאְח'ֶוהַאֵח'יןַאח'

ַח'ַואתֻאְח'ֵתיןֻאְח'ת

ִעְנֵדּכ - יש לִעְנַדְּכ - יש לִעְנִדי - יש לי

צורת הזוגי

(צירה+ין)

צורת היחיד
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19. ספרו על עצמכם ועל משפחתכם:

20. סמנו בצבע את האותיות המורות על כינוי השייכות בטבלה שלפניכם

שלהשלושלשלשלי

ִאֵסְמַהאִאְסמֹוִאְסֵמּכִאְסַמּכִאְסִמיִאֵסם

ֻעֵמְרַהאֻעְמרֹוֻעְמֵרּכֻעְמֵרּכֻעְמִריֻעַמר (גיל)

ְנְתַהאִּבְנתֹוִּבְנֵתּכִּבְנַתּכִּבְנִתיִּבְנת ִבּ

ֵּביְתַהאֵּביתֹוֵּביֵתּכֵּביַתּכֵּביִתיֵּבית

ֵעיִלְתַהאֵעיְלתֹוֵעיְלֵתּכֵעיְלַתּכֵעיְלִתיֵעיֵלה

ִאְסִמי:_____________________

ֻעְמִרי:_____________________

ַהאִד'י ֵעיְלִתי (זאת משפחתי):

ִאֵסם_______________________(אבא) 

ִאֵסם_______________________(אימא) 

ִעְנִדי ______________________(אח, אחים)

ִעְנִדי______________________(אחות, אחיות)
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21. אמרו בעל-פה בערבית או כתבו בתעתיק את המשפטים שלפניכם:

א. אני בן עשר:______________________________________

ב. לאבי שתי בנות:___________________________________

ג. יש לי שני אחים:____________________________________

ד. אבי בבית:_______________________________________

ה. שם אחותי מיכל:___________________________________

ו. הבת של אחי בחיפה:_________________________________

ז. הבת שלה בישראל:__________________________________

ח. יש לי שתי אחיות:____________________________________

ט. יש לי שני בתים:____________________________________

י. יש לי שני כלבים:____________________________________

22. קראו את הטקסט שלפניכם:

ַחַּבא, ִאְסִמי ַסִמיר ּוַאַנא ַסאֵּכן ַמע ֵעיְלִתי ִפי ֵחיַפא. ַמרְַ

יר ִאְסמֹו ַחאִמד. וֹ ִאְּבנֹו (א)ְלְּכִבּ ַאּבּוי ִאְסמֹו ַּבַסّאם. ִּביַסמּّוה ַאּבו ַחאֵמד ַלִאנّ

ַאּבּוי ֻמִדיר ַמְדַרֶסה.

ֶמת ַתַאִריך(הסטוריה) ִפי ַמְדַרסה ִאְּבִתיַדִאֶיّה (יסודי). י ִאֵסְמַהא ַנאְדַיה. ִהיֶّ ְמַעְלّ ִאִמّ

ִע'יר ִאְסמֹו ַח'אלד. ֻאְח'ִתי ִאֵסְמַהא ַיְסִמין.  יר ִאְסמֹו ַחאֵמד ּוַאח'ּוי (אל)ְזّ ִבּ ִעְנִדי ַאֵח'ין ּוֻאְח'ת. ַאח'ּוי (א)לְכּ

ַנא ַתַלאִמיד' ִפי (א)ְלַמְדַרֶסה. ֻּכְלّ

23. העתיקו מן הטקסט חמישה משפטים שיש בהם מידע על משפחתו של סמיר. 

      כתבו ליד כל משפט מה המידע המתקבל ממנו:

א._____________________________________________

ב._____________________________________________

ג._____________________________________________

ד._____________________________________________

ה._____________________________________________

24. השוו את המשפטים לאלה של חבריכם. הוסיפו לפחות משפט אחד נוסף, שנכתב על ידי החבר/ה.

_______________________________________________________
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25. ציירו את עץ המשפחה שלכם. שלבו בתוכו את אוצר המילים שלמדתם:

26. ספרו על משפחתכם לחברכם בעבודת עמיתים, והוא ישתף אתכם בפרטים על משפחתו. 

כתבו במשפטים את מה שסיפר לכם החבר (שמו הפרטי ושם משפחתו ומקום מגוריו):

תזכורת:  היעזרו בעמודים הקודמים לביצוע המשימה.
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זמן תרבות...

27. לתא המשפחתי חלק נכבד בתרבות הערבית, עם זאת מייחסים חשיבות רבה, 

       גם ליחסי השכנות. לפניכם פתגם המתייחס לעניין זה.

ַג'אַרּכ (א)ְלַקִריב ּוַלא ַאח'ּוּכ (א)ְלַּבִעיד.
תרגום: שכנך הקרוב ולא אחיך הרחוק.

א. האם אתם מכירים פתגם דומה בעברית?

כתבו את הפתגם:

____________________________________________

ב. כתבו את הפתגם במקום המתאים.
איירו את הפתגם ואת המסר שלו.

שימו לב: לא תמיד האיור של הפתגם והאיור של המסר שלו זהים!!

הפתגם:
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הספר יחידת ההוראה ִאְלַמְדַרֶסה  – בית

הכינו שער ליחידה החדשה
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זו: ביחידה המילים אוצר

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

בית ספר*َمْدَرَسةַמְדַרֶסה

תלמיד- תלמידים*تلمیذ - تالمیذִתְלמיד' – ַתלאמיד'

תלמידה - תלמידות*تلمیذة - تلمیذاتִתְלמיֶד'ה – ִתְלמיד'את

חצר  ساحةַסאַחה

הפסקהإستراحة, فرصةִאְסִתראחה, ֻפְרסַֿֿה

מחברת- מחברות*دفتر - دفاترַדְפַתר – ַדפאִתר 

ספר – ספרים*كتاب - كتبְּכתאּב – ֻּכֹתּב

תיקشنطةַשְנטה

עט - עטיםقلم - أقالمַקַלם – ַאְקלאם

رصاصַקַלם ְרסַֿֿאֿס עיפרון  قلم

כיתה*صّفסַֿףّ

ֶמה / ֻאְסתאד' –  ם – ְמַעְלّ ְמַעֶלّ

ֻאְסתאֶד'ה

מורה*معلّم / معلّمة / أستاذ, أستاذة

מנהל – מנהלת*مدیر, مدیرةֻמדיר – ֻמדיַרה

מזכיר, מזכירהسكرتیر, سكرتیرةֵסְּכֵרֵתיר, ֵסְּכֵרֵתירה 

שיעור - שיעורים*درس - دروسַדְרס – ְדרּוס

1.שבצו את המילים שבמחסן בטבלה שלפניכם:

הפירוש בעבריתרביםיחיד

שיעור, שיעורים

עט, עטים

תלמיד, תלמידים

ספר, ספרים

מחברת, מחברות

ַדַפאִתר   ֻּכֻתּב   ַדְפַתר   ַאְקַלאם   ַתַלאִמיד'    ְּכַתאְּב    ַדְרס    ִתְלִמיד'    ֻדרּוס המחסן:   ַקַלם 

2. שבצו את המילים שבמחסן בטבלה שלפניכם:

הפירוש בעבריתיחידהיחיד

מורה מורה

תלמיד, תלמידה

מנהל, מנהלת

ילד, ילדה

ֵרֵתיַרה ַרֵתיר    ֻמִדיַרה    ֵסְכּ ם    ֵסְכּ ֶמה    ִתְלִמיֶד'ה    ֻמִדיר    ַוַלד    ִּבְנת    ְמַעֶלّ המחסן:   ִתְלִמיד'    ְמַעלְّ
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3. שבצו את המילים שבמחסן בטבלה שלפניכם:

נקבהזכר

ףّ    ִתְלִמיֶד'ה ִתַראַחה    ַסֿ ם    ַמְדַרֶסה    ַקַלם    ְּכַתאּב    ַׁשְנַטה    ַדְרס    ַסאַחה   ִאסְִ המחסן: ְמַעֶלّ

שימו לב: מילה המסתיימת ב-ה' היא ממין נקבה.

4. מצאו את פירושי המילים שבמחסן בתוך התפזורת שלפניכם:

חדרצלותקכא

טהשתלהנמלב

יפתלמזאומג

כסאמנחברנד

לקביסטגהסה

מהגדעימיטע

קהחיפכדרעו

רוצמירפספז

שזרקתרבחמח

תטוקליהשצט

    

    

   

המחסן: ֻמִדיַרה    ְמַעְלֶّמה    ַאְקַלאם    ַתַלאִמיד'    ֻּכֻתּב    ִתְלִמיד'    ֻמִדיר    ַדְפַתר    ִאְסִתַראַחה

           ַסאַחה    ַׁשְנַטה
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הכינוי הרומז

זכרו!!!   הכינוי הרומז בא תמיד לפני שם העצם.

5. אמרו בעל-פה בערבית או כתבו בתעתיק את המשפטים שלפניכם:

 ___________________________________ א.    זה ילקוט:

 ________________________________ ב.    זה ספר שלי: 

 _________________________ ג.    שם המורה הזאת דורית:

 ____________________________ ד.    שם התלמיד הזה דן:

? ___________________________ ה.    מה שם התלמיד הזה:

ו.    מה שם התלמידה הזאת:__________________________ ?

 _______________________ ז.    אני תלמיד בבית הספר הזה:

 ________________________________ ח.    יש לי הפסקה:

 ____________________________ ט.    זאת המחברת שלו:

? ______________________________ י.     מי המורה הזאת:

ִעְנִדי ֻסַאאל - יש לי שאלה
? - איזה?     שּו? - מה?       ֵוין? - איפה? ִמין? - מי?    ַאיّ

6. חברו קו  בין השאלות לתשובותיהן:

האד'י - זאת
האד'י ֻמִדירה -

זאת מנהלת

האד'י ַסאַחה -

זאת חצר

האד'א - זה 
האד'א ֻמִדיר (א)למדרסה -

 זה מנהל בית הספר

האד'א ַקַלם -

זה עט

ֶמה•  ַהאִד'י ְמַעְלّ

ַהאִד'י ַׁשְנַטִתי.• 

(א)ְלַקַלם ִפי (אל)ַׁשְّנַטה.• 

אַחה•  דני ִפי (אל)ַסّ

ַהאַד'א ִתְלִמיד'.• 

ַהאַד'א ַדְפַתִרי.• 

ّףّ (א)ְלַח'אִמס.•  ַאַנא ִתְלִמיד' ִפי (אל)ַסֿ

ִאֵסם ַמְדַרְסִתי- _________.• 

ִמין ַהאַד'א? •

ִמין ַהאִד'י? •

ףّ ִאְנֶת? • ַסֿ ִפי ַאיّ

שּו ִאֵסם ַמְדַרְסַתְּכ? •

ַלִמין ַהאִד'י (אל)ַׁשְّנַטה? •

ַלִמין ַהאַד'א (אל)דְַّפַתר? •

ֵוין (א)ְלַקַלם? •

ֵוין ַדִני? •
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7. ענו על השאלות: 

ִיְלַעְּב?____ 1. ִמין ְבּ

ִתָקַרא? ______ 2. ִמין ְבּ

ְלִמיֶד'ה?______ ִתְקַרא (אל)ִתّ 3. שּו ְבּ

ְלִמיד'?_______ 4. ֵוין ְּבִיְלַעְּב (אל)תִّ

אַחה? ________ ְלמיד' ִפי (אל)ַסّ 5. ֵאְמַתא ְּבִיְלַעּב (אל)ִתّ

אַחה? ______ ְלִמיֶד'ה פי (אל)סַّ 6. ֵאְמַתא ְּבִתְלַעְּב (אל)ִתّ

8. קראו את הטקסט שלפניכם: 

ִאְסִמי ַחאֵמד ּוַאַנא ִתְלִמיד' פי ַמְדַרֶסת ַאְנַואר ִפי ַיאַפא.

ّףّ (א)ְלַח'אִמס. ַאַנא ִתְלִמיד' ִפי (אל)ַסֿ

ִפّי ַואַחד ּוִעְׁשִרין (21) ִתְלִמיד' ִפי ַסֿֿ

ִעְנִדי ַׁשְנַטה לֹוְנַהא ַאְחַמר ּוַאְסַוד.

פי ַׁשְנַטִתי ֻּכֻתּב ּוַדַפאֵתר. ִעְנִדי ְּכַתאּב ַעַרִּביّ, ְּכַתאְּב ִאְנְגִליִזיّ ּוְּכַתאּב ִעְּבִריّ. 

ר ּוַדְפַתר ַאְזַרק. ִעְנִדי ַדַפאִתר פי (אל)ַׁשְّנַטה - ַדְפַתר ַאְחַמר ּוַדְפַתר ַאְח'ַדֿֿ

ַפר. ִעְנִדי ַמְקַלֶמה(קלמר) ִפי ַׁשְנַטִתי. לֹוְנַהא ַאְסֿֿ

אסֿֿ (עפרון). ִפי (א)ְלַמְקַלֶמה- ַקַלם(עט), לֹונֹו ַאְסַוד, ּוַקַלם ַרַסֿֿֿ

ִחְּבّ ַמְדַרְסִתי. ַאַנא ַבּ

9. ענו על השאלות בערבית בהתאם לטקסט שקראתם:

א.    שּו ִאֵסם (אל)ִתְّלִמיד'?_______________________________

ב.    שּו ִאֵסם (א)ְלַמְדַרֶסה ִפי ַיאַפא?_________________________

ףّ ַחאֵמד?___________________________________ ַסֿ ג.    ִפי ַאיّ

ד.    ַאיّ לֹון ַׁשְנַטת ַחאֵמד?_________________________________

ֻתּב?______________________________________ ה.    ֵוין (א)ְלֻכּ

ו.    שּו ִפיה ִפי (א)ְלַמְקַלֶמה?__________________________________

ִיְלַעְבּ - משחק ְבּ

ְּבִתְקַרא - קוראת

ְּבִתְלַעְּב - משחקת
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זמן תרבות...
לפניכם פתגם בנושא ערכים:

ַּבאר. הפתגם: א(ל)ְזַّע'אר דַפאֵתר (א)לְכּ

התרגום: הילדים הקטנים הם המחברות של המבוגרים.

המסר: התנהגותם של אנשים משקפת את הערכים ואת הידע שהם רכשו מהמבוגרים מהם.

10. הציגו את הפתגם ואת המסר שלו בשני ציורים נפרדים.

זכרו!! הציור המתאים לפתגם אינו תמיד זהה לזה המתאים למסר שלו.

המסרהפתגם
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11. גזרו את הריבועים שלפניכם והתאימו בין המילה בערבית לתרגומה:

ּבאַתְּכ

םֶלַעְמ תלהנמ

תורבחמ

ה'ֶדיִמִלִת

םַלַק

הֶרומ

הקספה

הַריִדֻמ

הֶמְלַעְמ

הדימלת

רצח

'דיִמאַלַת

רֵתאַפַד

רועיש

םירפס

הֶסַרְדַמ

הַחאַרִתְִסִא

םידימלת

דימלת

ּבֻתֻּכ

סּורֻד םיטע

הריכזמ

'דיִמְלִת

ףַֿס םירועיש

להנמ

רַתְפַד

םאַלְקַא התיכ

הז

הַריֵתֵרְּכֵס

ןימלעמ טוקלי

רפס

הַטְנַׁש

א'ַדאַה

ןורפיע

הַרֹומ

הַחאַס

סְרַד

תרבחמ

רפס תיב

ריִדֻמ

םַלַק
ֿסאַֿסַר

טע

םירומ

'ה התיכ:המוגרתל תיברעב הלימה ןיב ומיאתהו םכינפלש םיעובירה תא ורזג .11
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םֶלַעְמ

הֶמְלַעְמ

ףַֿס

ִמינ ְמַעְלّ
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יחידת ההוראה ֵּביִתי/ַדאִרי - ביתי

הכינו שער ליחידה החדשה
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ביחידה זו: המילים אוצר

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

فيַאנא סאֶּכן / סאְּכֶנה פי ساكن / ساكنة אני גר / גרה בأنا

, בית*بیت, بیتي, بیتكֵּבית, ֵּביתי, ֵּביַתּכ, ֵּביֵתּכ בית, ביתי, בית

יّ أرضيֵּّבית ַאְרדֿֿ בית קרקע بیت

مشتركַעמארה / ֵּבית ֻמְשַתַרּכ בניין / בית משותףعمارة / بیت

רחוב*شارع  ַשאֶרע 

מספרنمرة / رقمֻנְמרה / ַרַקם 

שכונהحارةַחארה  

עיר*مدینةַמדיֶנה 

מדינה*دولةדֹוֶלה

כפר*قریةַקְרֶיה

יישוב*بلدַּבַלד 

קומהطابقַטאֶּבק  

ַעד  מעליתمصعدִמסְֿֿ

מדרגותدرجַדַרג' 

ה  דירהشقّة, *دارַשקַّ

ביטויים ופתגמים: ֵּביתי ֵּביַתּכ/ ֵּביֵתּכ

מומלצים (לבחירת המורה)א.  שירים

1 .https://www.youtube.com/watch?v=qtcr84PaNxE الَعائلة "ַנְחֻנ (א)ל-ַעִאיַלה" - نَحُن

2 .https://www.youtube.com/watch?v=wdgjo8LyFUw بُوبایة بَا "ַאִלף ַּבא ּבֹוּבאיה" ألِف

1. שבצו את המילים בתשבץ שלפניכם. כתבו אותן בתרגומן לערבית בתעתיק עברי:1. שבצו את המילים בתשבץ שלפניכם. כתבו אותן בתרגומן לערבית בתעתיק עברי:1. שבצו את המילים בתשבץ שלפניכם. כתבו אותן בתרגומן לערבית בתעתיק עברי:1. שבצו את המילים בתשבץ שלפניכם. כתבו אותן בתרגומן לערבית בתעתיק עברי:
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2. השלימו את המשפטים שלפניכם:

ִאְסִמי:_____________________

ַאַנא ַסאֵּכן/ַסאְּכֶנה ִפי:

ַׁשאִרע:__________ֻנְמַרה:______________

ַלד:______________ ִאֵסם (א)ְלַמִדיֶנה:/(א)ְלַבּ

ְוֶלה:_________________ ִאֵסם (אל)ַדّ

א(ל)ַטַّואּבק פי (א)ְלַעַמאֶרה

א(ל)ַטّאֵּבק (א)ְלַעאִׁשר10

אִסע9 א(ל)ַטّאֵּבק (אל)ַתّ

א(ל)ַטّאֵּבק (אל)ַתّ'אִמן8

אִּבע7 א(ל)ַטّאֵּבק (אל)ַסّ

א(ל)ַטّאֵּבק (אל)ַסّאִדס6

א(ל)ַטّאֵּבק (א)ְלַח'אִמס5

אִּבע4 א(ל)ַטّאֵּבק (אל)ַרّ

א(ל)ַטّאֵּבק (אל)ַתّ'אִלת'3

'אִני2 א(ל)ַטّאֵּבק (אל)ַתّ

א(ל)ַטّאֵּבק (א)ְלַאוַّל1

3. כתבו את המשפטים הבאים בערבית בתעתיק עברי:

א. אני גר בבית קרקע:_____________________________________

ב. ליד ביתי (יש) מדרגות: __________________________________

ג. הבניין נמצא ברחוב ויצמן:_________________________________

ד. בבניין (יש) מעלית גדולה:_________________________________

ה. ביתי בקומה החמישית: ___________________________________

ו. בביתי יש מדרגות:_______________________________________

ז. אני גר בקומה השישית: ____________________________________

ח. בבניין (יש) מעלית: _____________________________________

ט. אני גר בדירה:________________________________________

י. אני גר ברח' הרצל בעיר נהריה:_____________________________
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4. התאימו בין השאלה לתשובה:

5. תרגמו את השאלות ואת התשובות לעברית:

התשובה - ַג'ַואּבהשאלה - ֻסַאאל

מילות שאלה
ֵוין? - איפה?
ַאַּכם? - כמה?

ִמין? - מי

ֵוין ֵּביַתּכ? •

ק ִפי (א)ְלַעַמאֶרה? • ַּכם ַטאִבּ

יّ? • ִעְנֵדּכ ֵּבית ַאְרִדֿֿ

ִעְנַדּכ ַדַרג' ִפי (א)ְלֵּבית? •

אִּבק (א)ְלַח'אִמס? • ַעד ִאַלא (אל)ַטّ ִעְנֵדּכ ִמְסֿֿ

ֵוין ַׁשאֵרע ֶהְרֶצל? •

ִמין ַסאֵּכן ִפי ַמִדיֵנת ֵחיַפא? •

ַׁשאִרע ֶהְרֶצל ִפי ַמִדיֶנת ַתל-ַאִּביּב• 

 •. יّ ית ַאְרִדֿ ַלא, ַמא ִעְנִדיש ֵבּ

ַעד ְּכִּביר ִאַלא (אל)ַטّאֵּבק (א)ְלַח'אִמס•  ַנַעם, ִעְנִדי ִמְסֿ

ֻּכלّ (אל)ַתַّלאִמיד' ַסאְּכִנין ִפי ַמִדיֶנת ֵחיַפא• 

ֶרה•  אְסֿ ֵּביִתי ִפי (אל)ַנّ

ִפי (א)ְלַעַמאַרה ַטאִּבֵקין• 

ַנַעם, ִעְנִדי ַדַרג' ִפי ֵּביִתי.• 
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ַׁשאִרע ֶהְרֶצל ִפי ַמִדיֶנת ַתל-ַאִּביּב• 

 •. יّ ית ַאְרִדֿ ַלא, ַמא ִעְנִדיש ֵבּ

ַעד ְּכִּביר ִאַלא (אל)ַטّאֵּבק (א)ְלַח'אִמס•  ַנַעם, ִעְנִדי ִמְסֿ

ֻּכלّ (אל)ַתַّלאִמיד' ַסאְּכִנין ִפי ַמִדיֶנת ֵחיַפא• 

ֶרה•  אְסֿ ֵּביִתי ִפי (אל)ַנّ

ִפי (א)ְלַעַמאַרה ַטאִּבֵקין• 

ַנַעם, ִעְנִדי ַדַרג' ִפי ֵּביִתי.• 

ִמין ַסאֵּכן ִפי ֵּבית נּור?

6. חברו קו בין הצירוף בערבית למשמעותו בעברית:

ַאְוַלאד - ילדים

ַוַלד - ילד

ִאֵּבן - בן של

ַאח' - אח

ֻאְח'ת - אחות

ַאּב - אבא

ֻאםّ - אימא

ִּבְנת - בת

מילה בתוספת כינוי שייכות המילה

שלי

ִּבְנִתיִּבְנת

ִאְּבִניִאֵּבן

ַאח'ּויַאח'

ֻאְח'ִתיֻאְח'ת

ַאּבּויַאּב

ֻאִמّיֻאםّ

יש לזכור!!
ֻע'ְרפה - חדר

בסמיכות יש להגיד ֻע'ְרֶפת...
(האות ה' הופכת לת')

למשל: ֻע'ְרֶפת נֹום - חדר שינה

:תירבעב ותועמשמל תיברעב ףוריצה ןיב וק ורבח .6

יתוחא תיב

הניש רדח

לכואה רדח

לארשי תנידמ

וכע ריעה

דליה לש קיתה

הרומה טע

יִת'ְחֻא תיֵּב

אַּכַע תֵניִדַמ

םֹונתֵפְר'ֻע

דַלַוְל)א(תֶטְנַׁש

הֶמְלַעְמְל)א( םַלַק

לֵּכַאְל)א(תֶפְר'ֻע

ליִאאַרְסאתֵלְוַד

:םיאבה םיטפשמה תא קיתעתב ובתכ וא תיברעב הפ-לעב ורמא .7

_______________________________________________:לודג ילש רדחה    .א

________________________________________:ילש רדחה דיל יתוחא רדח    .ב

___________________________________________:)רא'ַג( ןכשה תיבב יחא    .ג

_________________________________________:הנושארה המוקב חבטמה    .ד

___________________________________________________ :ירדחב יחא    .ה

______________________________________________:יבנלא בוחרב יתיב     .ו

_____________________________________________:תיבב תוגרדמ יל שי     .ז

'ה התיכ
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הֶמְלַעְמְל
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7. אמרו בעל-פה בערבית או כתבו בתעתיק את המשפטים הבאים:

א.    החדר שלי גדול:_______________________________________________

ב.    חדר אחותי ליד החדר שלי:________________________________________

ג.    אחי בבית השכן (ַג'אר):___________________________________________

ד.    המטבח בקומה הראשונה:_________________________________________

ה.    אחי בחדרי: ___________________________________________________

ו.     ביתי ברחוב אלנבי:______________________________________________

ז.     יש לי מדרגות בבית:_____________________________________________

8. קראו את הטקסט שלפניכם:

ֶרה.  ֿ אסְֿ ַמְרַחַּבא. ִאְסִמי ַמאִריא. ַאַנא ִמן ַדאר ח'ּוִרי. ַאַנא ַסאְּכֶנה ִפי (אל)ַנّ

ב(א)ְלִעְּבַראִניّ ִּביקּולּו "נצרת"

ֶרה ִהֶיّ ַאְּכַּבר ַּבַלד ַעַרִּבֶיّה ִפי ִאְסַראִאיל.  ֿ אסְְֿ (אל)ַנّ

ה ַמִסיִחֶיّה.  ְנת ַעַרִּבֶיّ ַאַנא ּבְִ

ין ּוֻמְסִלִמין.  ֶרה ַסאְּכִנין ַמִסיִחיّ אְסֿֿ ִפי (אל)ַנّ

9. ענו על השאלות בעברית בהתאם לטקסט שקראתם:

א.    מי מספרת על עצמה?_________________

ב.    מה שם משפחתה של הילדה?___________

ג.     היכן הילדה גרה?_________________

ד.    מה ידוע לנו על העיר שהילדה גרה בה?       ______________________

ה.    על פי הטקסט מה פירוש המילה "ַמִסיִחיֶّה"?_____________________

ו.     למה הכוונה במילה "ַדאר" בשורה הראשונה?____________________

ַּבר"? יר" הוא גדול. מהו, לדעתכם, פירוש המילה "ַאְכּ ז.    פירוש המילה "ְּכִבּ

__________________________________________________

מאריא ממשיכה לספר על עצמה:

אֵּבע.  אֵּבק (אל)ַרّ ֶנה ִפי ַעַמאַרה, ֵּביִתי ִפי (אל)ַטّ ַאַנא ַסאְכּ

ַח'ל". ִאֵסם ַחאֵרְתַנא "ַחיّ (אל)ַנّ

ַעד ּוַּכמאן ַדַרג'. ֿ ִפי (א)לַעַמאַרה ִמסְֿ

ּופיַהא 5 ַטַואֶּבק ַיְעני (א)ְלַעמאַרה ַעאְלֶיה (גבוהה)

10. כתבו נכון/לא נכון ליד כל משפט

א. מאריא גרה בבניין._________________

ב. היא גרה בקומה החמישית.____________

ג. ביתה של מאריא ליד הנחל.____________

ד. פירוש המילה "חיّ" הוא שכונה.__________

ה. מאריא גרה בשכונת הדקלים.___________

ו. יש מדרגות בבניין ומעלית גם כן._________

ז. בבניין 4 קומות._____________________

ח. פירוש המילה "כמאן" הוא גם.____________
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זמן תרבות...
לפניכם פתגם:

ִאְסַאל ַען (א)ְלַג'אר ַקֵּבל (אל)ַדّאר.

התרגום: שאל על השכן לפני שתברר על הבית.

11. שאלה למחשבה:

מהו המסר בפתגם שלפנינו?

כתבו על אירוע שחוויתם, או ששמעתם על אודותיו, הממחיש את נכונות המסר של הפתגם שלמדנו:
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אַמַע
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'ַג רא
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ֶני

ה
אַׁש

עֵר

הַחאַס

דַעְסַמ
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יִלאַע

'ַח י
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הַר

ריִּבְּכ
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רַּב

הֶנְּכאַס

ןיִנְּכאַס
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 םעפ לכב :ןאכ דע םתדמלש המ תא ולגרתו םכירבח םע וקחש
 ללוכה תיברעב טפשמ רמול םכילע .הלימל ועיגת הייבוק וליטתש
 ןיקת וניא םכלש טפשמה םא .תירבעל ותוא םגרתלו הלימה תא
.ןכייחל ןושאר עיגמש ימ אוה חנמה .רוחאל םידע ינש ורזח

'ַח י
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יחידת ההוראה ֻע'ֶרְפתי - חדרי 

הכינו שער ליחידה החדשה
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ביחידה זו: אוצר המילים

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

חדר (נקבה בערבית)غرفة / أوضةֻע'ְרֶפה / אֹודַֿה

חלון – חלונותشبّاك - شبابیكֻשַּבّאּכ - ַשּבאּביּכ

דלת*بابַּבאּב

ארוןخزانةַח'ַזאֶנה

מיטהتخت /  فراشַתְח'ת / ְפָראש

שולחןطاولة  ַטאְוֶלה

ּכסאكرسيֻּّכְרִסיّ

ספריה, שולחן כתיבה مكتبةַמְּכַתֶּבה

מחשבحاسوب /  كمبیوترַחאסוּב /  ַּכְמְּביּוֶתר 

טלוויזיהتلفزیونִתְלִפְזיֹון 

1. שבצו את המילים בתשבץ. כתבו אותן בתרגומן לעברית:

'ה התיכ

.תירבעל  ןמורתב ןתוא ובתכ .בשתב םילימה תא וצבש .

ירדחיתְפֶר'ֻע הארוהה תדיחי

אֹו�ַה חדר (נקבה בערבית) أوضة /غرفة עֻ 'רְפֶה /

שַּבאּביּכ חלון – חלונותشبابیك-شبّاكשֻּבַّאּכ -

דלתباب*ּבַאּב

ארוןخزانةחְ 'זאנֶה

פְרָאש מיטה  فراش/تختתַחְ 'ת /

שולחןطاولة טַאוְלֶה

ּכסאكرسيّ ּכֻרְסִיّ

שולחן כתיבה مكتبةמַּכְתַּבֶה ספריה,

ּכַמְּבְיּותֶר  מחשב كمبیوتر /حاسوبחַאסוּב /

טלוויזיהتلفزیونתִלְפִזְיֹון 
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האד'י ֻע'ֶרְפתי

 פי ֻע'ֶרְפתי                     ַמְּכַתֶבּה

בחדרי                   ספריה (או כל חפץ אחר)

2. אמרו בעל-פה בערבית או כתבו בתעתיק את המשפטים שלפניכם: 

. __________________________________ א. בחדרי יש ארון:

. __________________________________ ב. בחדרי יש חלון:

ג. בחדרי יש 2 כסאות:________________________________ .

ד. בחדרי יש חלונות:_________________________________ .

. _________________________________ ה. בחדרי יש מחשב:

ו. בחדרי יש טלויזיה:_________________________________ .
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ִעְנִדי שַֻּׁבّאּכ ִפי ֻע'ֶרְפתי

יש לי       חלון (או כל חפץ אחר)      בחדרי

3. כתבו  את המשפטים בערבית או אמרו אותם בעל-פה: 

א. יש לי דלת בחדרי:____________________________________.

ב. יש לי דלת גדולה בחדרי:________________________________.

ג. יש לי מיטה בחדרי:____________________________________.

ד. יש לי שולחן וכיסא בחדרי:_______________________________.
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4. קראו את הטקסט:

מוָסא (האורח): ַמְרַחַּבא יא ̠עאֶדל.

̠עאֶדל (המארח): ַאְהַלן ּוַסְהלן יא מוָסא.

מוָסא: ֵּביַתּכ ְּכִּביר, ְג'ִדיד ּוִחלּו.

̠עאֶדל: ֻשְּכַרן.

מוָסא: ַאַּכם ֻע'ְרֶפה ִפי ֵּביַתּכ?

אלֹון, ַמְטַּבח', ַחַמّאם וַּבְלּכֹון. ̠עאֶדל: ִפי ֵּביִתי ַח'ְמס ֻע'ַרף: סֿֿ

מוָסא: שּו ִפי ֻע'ֶרְפַתּכ?

̠עאֶדל: ִפי ֻע'ְרְפתי: ַתְח'ת, ַמְּכַתֶּבה, ֻּכְרִסיّ, ַטאְוֶלה ּוַחאסּוּב.

מוָסא: ֻמְמַתאז, ֻע'ְרְפַתּכ ִחלֶוה וְמַרַתֶּבה.

5. מלאו את הטבלה שלפניכם במילים המתאימות מתוך הטקסט:

מילות שאלהתאריםרהיטיםחדרים
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6. תרגמו לערבית את המשפטים שלפניכם: 

א.     בית גדול:__________________________________________

ב.     בית חדש: __________________________________________

ג.     כמה חדרים בבית של :__________________________________

ד.     כמה חדרים בבית של :__________________________________

ה.     בביתי  ארבעה חדרים:___________________________________

ו.      בביתי מרפסת, מטבח ושירותים:____________________________

ז.      בחדרי מיטה, כיסא ושולחן, וילון, שטיח ומחשב:_________________

ח.     חדר  מסודר: _______________________________________

7. ספרו על החדר שלכם. השתמשו בתבניות של המשפטים שלמדתם: 

ֻע'ֶרְפתי
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8.  עבדו בזוגות. כל אחד יקרא בתורו את הטקסט שכתב.

     ציינו לפחות שני דברים המצויים בחדרו של חברכם.

פי ֻע'ְרֶפת     ____________      _____________

לדוגמה: ִפי ֻע'ְרֶפת דני ַח'ַזאֶנה – בחדר של דני יש ארון.

חפץשם
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9. לפניכם לוח משחק "5 בשורה".

המשחק נועד לשני שחקנים או לשתי קבוצות של שחקנים,

כל שחקן בתורו מרים קלף מהקלפים שהכין (ראו בעמוד 59), 

קורא את המשפט ומתרגם אותו לעברית. אם הוא הצליח, הוא לוקח כיסוי (יש לצבוע את הכיסויים 

הנמצאים בעמוד הבא ולגזור אותם) ומציב אותו במקום שבחר.

המטרה היא ליצור רצף של משושים לאורך או לרוחב, אך יחד עם זאת להפריע ליריב לעשות זאת.

מי שהצליח לכסות את רצף המשושים הוא המנצח.
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א. צבעו וגזרו את המשושים:

ב. כתבו את המשפטים ואת פירושם בטבלה כדי שיהיה לכם דף משוב למשחק:

התרגום לערביתהמשפט בערבית
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ג. העתיקו את המשפטים שכתבתם בטבלה (ללא התרגום), גזרו את הריבועים והתחילו לשחק:
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ההוראה ִאְלַארקאם - המספרים יחידת

הכינו שער ליחידה החדשה
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ביחידה זו: אוצר המילים

: 19 – 0

ְפר, ואַחד/ה, ְתֵנין/ִתְנֵתין, ַתלאֶת/ה, ַאְרַּבע/ה, ַח'ְמֶס/ה, ִסֶתّ/ה, ַסְּבע/ה, ִסֿֿ
ַתמאְנ/ֶיה, ִתְסע/ה, ַעַשר/ה, ְחַדַעש, ְתַנַעש, ַתַלַתַעש, ַאְרַּבעַתַעש, ַח'ִמְסַתַעש, ִסתַّעש, ַסְּבַעַתַעש, ַתַמְנַתַעש, 

ִתְסעַתַעש

20 – 90: ִעְשרין, ַתלאתין, ַאְרְּבעין, ַח'ְמסין, ִסתّין, ַסְּבעין, ַתמאנין, ִתְסעין.

העשרות: 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 .

100: ִמֶיה – مئة

1000, 2000: ַאְלף, ַאְלֵפין - ألف, ألفین

ביטויים ופתגמים

ַג'ַרה פּור ִּב(א)ְלִאיד ַוַלא ַעַשַרה ַע(אל)שّ ַעְסֿֿ

الّشجرة على عشرة وال باإلید عصفور
ציפור אחת ביד ולא עשר על העץ (עדיף להשיג מעט ובטוח, מאשר להשיג

הרבה שהוא בספק).
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לפניכם הספרות בערבית  כפי שהן נאמרות ונכתבות:

ַואַחד1۱

ְת'ֵנין2۲

ַת'ַלאֶת'ה3۳

ַאְרַּבַעה4٤

ַח'ְמֶסה5٥

ִסֶתّה6٦

ַסְּבַעה7۷

ַתַמאְנֶיה8۸

ִתְסַעה9۹

ַעַׁשַרה10۱۰

קישור לסרטון למספרים בערבית

https://www.youtube.com/watch?v=fJ50Po9_yYo

1. כתבו את המספרים שלפניכם בספרות רגילות.

_______ ۲۹۸    _______ ۱۹۷    _______ ٦۷۹    _______ ۳۲۱

_______ ۹۷٦    _______ ۱٦٥    _______ ۳٥٦ _______    ٤٦۱
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2. כתבו בספרות ערביות:

הגיל שלי:_______________

תאריך הלידה שלי:_____________

תאריך הלידה של חבר:_____________

מספר האנשים החיים בביתי:______________

מספר הבית שלי:________________

מספר הטלפון שלי:______________

3. מצאו את שמות הספרות בערבית בתפזורת שלפניכם:

_________0

_________1

_________2

_________3

_________4

_________5

_________6

_________7

_________8

_________9

והעבסתדגבא

עכאיטחזרפס

תצרפעסנמלמ

סשברנינת'קל

עדעגדחאותה

הוההתהת'אלת'

ילכיהסמח'תח

נשרקצפהתסנ

הינאמת'דגעא

נמלכיטחזהה
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4. פתרו את התשבץ שלפניכם (כל המילים בתשבץ הם שמות

של מספרים בערבית):

3

5

נואמןזואמ

דחאששו

עבשםייתש

הנומש3שולש5

עבראעשת

עבש

רשע

:תיברעב םירפמ לש

3
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יחיד ורבים

פירושרביםיחיד

עט/עטיםַאְקַלאםַקַלם

כסא/כסאותַּכַראִסיֻּכְרִסיّ

דלת/דלתותַאְּבַואּבַּבאּב

חלון/חלונותַׁשַּבאִּביּכשַֻּׁבّאּכ

שנה/שניםְסִניןַסֶנה

מחברת/מחברותַדַפאֵתרַדְפַתר

ַתאּב ספר/ספריםֻּכֻתּבְכּ

תלמיד/תלמידיםַתַלאִמיד'ִתְלִמיד'

5. השלימו את המשפטים על פי התמונות:

ולאלֹו'דַההזא'ַדאַה

__________א'ַדאַה

__________א'ַדאַה

__________א'ַדאַה

__________א'ַדאַה

__________א'ַדאַה

__________א'ַדאַה

__________לֹו'דַה

__________לֹו'דַה

__________לֹו'דַה

__________לֹו'דַה

__________לֹו'דַה

__________לֹו'דַה
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6. כתבו את שם המספר בכל משפט ותרגמו את המשפטים לעברית:

ّףّ._____________________ א.    ______ 8 ַתַלאִמיד' ַפי (אל)ַסֿ

ב.     ֻעְמִרי 10______ ְסִנין.___________________________

ג.     ִעְנִדי 5______ ֻּכֻתּב.____________________________

ית.______________________ ד.       ______  4ַאְּבַואב פי (א)ְלֵבּ

ה.       _______7 ַאְקַלאם ִפי (א)ְלַמְקַלֶמה.__________________

ְנַטה._____________________ ו.         _____6  ַדַפאֵתר ִפי (אל)ַׁשّ

_________________________. ّףّ יּכ פי (אל)ַסֿ ז.   _____3 ַׁשַּבאִבּ

אְוֶלה._________________ ח.  _____9 ַּכַראִסי ַג'ְמּב (ליד) (אל)ַטّ

    

תזכורת:

בערבית צורת הריבוי של שתיים אינה צורת רבים, אלא צורת זוגי.

ִתְלִמיד' - תלמיד אחד
ִתְלִמיֵד'ין - שני תלמידים

צורת היחיד     צירה + ין

זוגייחיד
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7. תרגמו את המשפטים שלפניכם לערבית: 

א.    יש לי תיק:___________________________________

ב.    יש לי שני עטים בקלמר:__________________________

ג.    בכיתה עשרה תלמידים:___________________________

ד.    יש ל חמש מחברות?____________________________

ה.    בביתי שתי דלתות:______________________________

ו.    בביתי חמישה חלונות:____________________________

ז.    ארבעה עטים על השולחן:__________________________

ח.    הספרים האלו על (ַעַלא) הכיסא: _____________________
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זמן תרבות...

והפעם פתגם המכיל מספר...
ומהו המסר?

ַג'ַרה. פּור פי (א)ְלִאיד ַוַלא ַעַשַרה ַעַלא (אל)ַשّ ַעְסֿֿ
ציפור ביד ולא עשר על העץ. התרגום:

המסר: עדיף להשיג מעט ובטוח, מאשר להשיג הרבה שהוא בספק.

8. הביעו את הפתגם ואת המסר שלו בעזרת ציור:

המסרהפתגם



יחידות ההוראה לכיתה ה'

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית 70

ִעְׁשִרין20ְחַדְעׁש11

ַתַלאִתין30ְתַנְעׁש12

ַאְרַּבִעין40ַתַלַתְעׁש13

ַח'ְמִסין50ַאְרַּבְעַתְעׁש14

ִסִתّין60ַח'ֵמְסַתְעש15

ְעׁש16 ַסְּבִעין70ִסַתّ

ַתַמאִנין80ַסְּבַעַתְעׁש17

ִתְסִעין90ַתַמְנַתְעׁש18

ִמַיה100ִתְסַעַתְעׁש19

חשוב לדעת!!!!!

במספרים  11-19  הבאים בסמיכות מוסיפים ר' בסוף המילה.

    לדוגמה: ְתַנְעַׁשר ַוַלד – 12 ילדים.

שם העצם הבא אחרי מספר הגדול מ-10 יהיה תמיד בצורת יחיד.

     לדוגמה: ִעְׁשִרין ִתְלִמיד' - 20 תלמידים.

כשאומרים מספר הגדול מ-20, מציינים את ספרת האחדות ורק לאחר מכן את ספרת העשרות.

     לדוגמה: ַת'ַלאֶת'ה ּוִעְׁשִרין – 23.
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9. כתבו את המספרים הבאים בערבית בתעתיק עברי:

_____________________________:42  א. 

_____________________________:23  ב. 

____________________________:54  ג. 

____________________________:75  ד. 

____________________________:87  ה. 

____________________________:26  ו. 

____________________________:58  ז. 

____________________________:19  ח. 

____________________________:71  ט. 

___________________________:701  י. 

10. תרגמו את המשפטים הבאים לערבית (כתבו את הספרות במילים): 

א.    בכיתה 32 תלמידים:________________________________.

ב.    יש לי 18 עטים בקלמר:______________________________. 

ג.    בבית 12 כיסאות:__________________________________.

ד.    64 תלמידים בכיתה ה':_____________________________.

ה.    2 ספרים בתיק:__________________________________.

ו.    8 חלונות בבית:___________________________________.

ז.    בבניין 14 קומות:__________________________________.

ח.   יש לי 14 מחברות בתיק:____________________________.
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11. קראו את הטקסט שלפניכם:  

ִאְסִמי ַיארּון. ַאַנא ִתְלִמיד' ִפי ַמְדַרֶסת (א)ְלֻמְכַתאר ִפי ַיאַפא.

י ַאְרַּבַעה ות'לאת'ין תלמיד'. ִפّ ّףّ (א)ְלַח'אִמס. ִפי ַסֿֿ ַאַנא ִתְלִמיד' ִפי (אל)ַסֿ

ִנְתַעַלّם פי (א)ְלַמְדַרֶסה ִסתّ ַאַיאם ִפי (א)לֻאסּבוע.

ّףّ ִתְסַעַתְעַׁשר ַטאְוֶלה, ּוִסֶתّה ּוַת'ַלאִת'ין ֻּכְרִסיّ. ִפי (אל)ַסֿ

ّףّ ַאְרַּבע ַׁשַּבאּביּכ ּוַּבאּב. ִפי (אל)ַסֿ

ִפיה ַּכַמאן לּוח ּוַחאסּוֵּבין.

ִעְנד (א)ְלְמַעְלֶّמה ַח'ַזאְנֵתין. ַח'ַזאֶנה ְּכִּביֶרה ּוַחַז'אֶנה ְזִע'יֶרה.

ّףّ. ַאַנא ַּבִחּבّ ַאְתַעַלّם ִפי (אל)ַסֿ

12. לפניכם משימות הקשורות לטקסט. פעלו לפי ההוראות:

א.    הקיפו בטקסט את המספרים.

ב.    השלימו את המשפטים:

    1. בכיתה _______ תלמידים.

     2. יש ______ ארונות בכיתה.

     3. בכיתה _____ חלונות.

ג.    כתבו נכון/לא נכון (על פי הטקסט)

     1. בכיתה יש 91 שולחנות:_____

     2. בכיתה שני מחשבים :_____

     3. למורה יש שני ארונות, אחד גדול והשני קטן:_____

     4. התלמידים לומדים בבית הספר 5 ימים בשבוע:_____

     5. יארון תלמיד בכיתה ו':_____

ד.  שנו את העובדות במשפטים שסימנתם "לא נכון" באופן שיתקבלו משפטים נכונים:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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בואו נכין קוביה...

13 א. צבעו את הספרות.

     ב. גזרו את פריסת הקוביה (אפשר להדביק קודם על בריסטול).

     ג. קפלו את הריבועים והדביקו.
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יחידת ההוראה ִאְלַאְלואן – הצבעים 

הכינו שער ליחידה החדשה
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ביחידה זו: אוצר המילים

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

צבע, צבעיםلون, ألوانלֹון, ַאְלַואן

אדוםأحمرַאְחַמר 

שחור*أسودַאְסַוד

לבן*أبیضַאְּבַידֿֿ 

כחולأزرقַאְזַרק

ירוקأخضرַאְח'ַדֿֿר 

חוםبنّيֻּّבנّיّ

ַנְפַסג'יّ, ֵליַלִּכיّ סגולبنفسجيّ, لیلكيַّבּ

כתוםبرتقاليّ, بردقانيֻּّבְרֻּתקאליّ, ֻבְרֻדַקאִניّ

ורודورديّ / زھريַّוְרדיّ / ַזְהריّ
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1. צבעו את המילים על פי פירושן:

2. מצאו את תרגומם לערבית של הצבעים שבמחסן התפזורת שלפניכם:
צבעו את הריבועים בהתאם לצבע שמצאתם. 
אחד מן הצבעים אינו מופיע בתפזורת. מהו? 

המחסן:
צהוב

כחול

ירוק

שחור

אדום

לבן

חום

ורוד

אפור

דבג'באדוסאא

זווהדיבאד'ס

ירקרזאט'טחפ

מתלכידאמרר

שורקעאפעסנ

וקהד'דחג'באת

מללכידטח'חז

פיעסנררמחא

באירהזתשרק

לכט'טח'זוהדג'
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3. גזרו את המשושים בדף שבעמוד 81. התאימו בין הצבעים בעברית 
    לתרגומם לערבית. 

הדביקו את המשושים בדף זה וצבעו את שמות הצבעים.

רמז: יש להתחיל במשושה האמצעי (שמצויר בתוכו עיגול).
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ַאְּבַידֿֿ + ַאְחַמר

ַזַהִריّ

צהוב

כתום

ַפר ַאְזַרק + ַאְסֿֿ

ַיֿד
ַאְּב

אִליّ
ֻתַק

ֻּבְר

ֻּבְרֻתַקאִליّ

ַזְהִריّ
דֿֿר

ח'
א

ֻּבִנّיّ

ַאְחַמר

ַפר + ַאְחַמר
ְ ַאֿס

ַסַמאִויّ

ַּבַנְפַסִג'יّ

ַרַמאִדיّ

ַאְזַרק

ַפר ַאְסֿ

ר
ְח'ַדֿֿ

ַאְסַודַא

וד
ור

חום

כחולאפור

סגול

בן
ל

אדום

וק
יר

תכלת

שחור
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4. הפרידו את הצבעים ברצף האותיות שלפניכם:

אֿספראזרקאח'ֿדראסודאחמרבניבורתוקאליאביֿדזהרירמאדי

5.  השלימו את הצבע הנכון בערבית,

     וצבעו את  הבועות:

רַמְחַא Rַיְּבַארַמְחַא

רַמְחַא רַפְֿסַארַמְחַא רַפְֿסַא

קרזא רַפְֿסַאקרזא רַפְֿסַא

דַוְסַא Rַיְּבַאדַוְסַא

קַרְזַא Rַיְּבַאקַרְזַא

:םכינפלש תויתואה ףצרב םיעבצה תא ודירפה .4

'ה התיכ

ַאְזַרק
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נחכי ערבי - נדבר ערבית

א(ל)ّלוֹח     לֹונֹו     ַאְסַוד

הלוח        צבעו       שחור

ה      לוְנַהא    ַאְּבַידֿֿ אְלִּבֵסّ

החתולה     צבעה     לבן

6. ציירו וצבעו את הפריטים המצויים במשפטים שלפניכם:

א.   אלַחִליּב לֹונֹו ַאְבַּידֿֿ.

ר. ב.   א(ל)ֻתַّפّאח לֹונֹו ַאְח'ַדֿֿ

ַפר. ְמס לֹוְנַהא ַאְסֿֿ ג.    א(ל)ַשّ

ד.    אלַּכְלּב לֹונֹו ַאְסַוד.

ה.   אלַג'ֵקט לֹונֹו ַאְזַרק.

ו.   א(ל)ֻרַّמّאן לֹונֹו ַאְחַמר.

ז.   אלֵעַנּב לֹונֹו ַּבַנְפַסִג'יّ.
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7. אמרו בעל-פה  בערבית או כתבו בתעתיק את המשפטים שלפניכם: 

צבע הכלב שחור:______________________________________א. 

צבע הארנב אפור:______________________________________ב. 

יש לי תפוח אדום:_______________________________________ג. 

יש לי חמור חום:________________________________________ד. 

איפה הכלב השחור?_____________________________________ה. 

הבית הלבן: ___________________________________________ו. 

יש לי ג'קט כחול :________________________________________ז. 

הכלב הלבן בבית:________________________________________ח. 

ביתי לבן:_____________________________________________ט. 

8. בחרו מילה אחת מכל עמודה וצרו משפטים בערבית. 

לאחר שתסיימו לכתוב את המשפט תרגמו אותו לעברית:

האד'א

האד'י

(א)ְלִּכַתאְּב

לֹונֹו

לֹוְנַהא

ַאְחַמר

ר(א)ְלַקַלם ַאְח'ַדֿֿ

ְפַתר ַאְּבַידֿֿ(אל)ַדّ

ֻּבִנّיّ(אל)שְַׁّנַטה

אסֿֿ ַאְסַודַקַלם (אל)ַרַّסֿֿ

ַאְזַרק(א)ְלַּכְלב

ַזְהִריّ(א)ְלַאְרַנְּב

ַפר(א)ְלַג'ַמל ַאְסֿֿ
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א. _____________________________________________

ב. _____________________________________________

ג. _____________________________________________

ד. _____________________________________________

ה. _____________________________________________

ו. _____________________________________________

ז. _____________________________________________

ח. _____________________________________________

9. קראו את הטקסט שלפניכם:

אן ַאַנא ַמְוג'ּוד. אח ַאַנא ַמְוג'ּוד. ִפי (אל)ֻרַّמّ ִפי (אל)ֻתַّפّ

ִמין ַאּכּון??? מין ַאּכּון??? 

אן ַאְחַמר. אח ו(אל)ֻרַّמّ ַאְחַמר - לֹון (אל)ֻתַّפّ

ִפי (א)לֻּבְרֻתַקאל ַאַנא ַמְוג'ּוד. ִפי (א)ְלַג'זר ַאַנא ַמְוג'ּוד.

ִמין ַאּכּון??? ִמין ַאּכּון??? 

ֻּבְרֻתקאִליّ- (א)ְלַג'ֵזר לֹונֹו ֻּבְרֻתַקאִליّ.

ִפי (אל)לַّמּון ַאַנא ַמְוג'ּוד ִפי (א)ְלמֹוז (בננה) ַאַנא ַמְוג'ּוד.

ִמין ַאּכּון??? ִמין ַאּכּון??? 

ַפר. פר- א(ל)ַלّמּון ו(א)ְלמֹוז ִּבלֹון ַאְסֿֿ ְ ַאסֿֿ

10. השלימו את הטבלה על פי המסופר בטקסט:

תרגום המשפט שבו הצבע מוזכרהצבע בערביתשם הפרי/הירק בערבית
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זמן תרבות...

הפתגמים בערבית הם חלק חשוב בתרבות הערבית.

לפניכם שני פתגמים.האם אתם מזהים את הצבעים? אם כן, סמנו אותם:

. ַאְסַוד ַעַלא ַאְּבַידֿֿ

ר ו(א)ְלַיאֵּבס. ַאְעֵטית ַלְּכ (א)לַאְח'ַדֿֿ

11. שבצו את הפתגמים במקום הנכון בטבלה:

המסרהפירושהפתגם בערבית

נתתי כל מה שהיה באפשרותי נתתי לך את הירוק ואת היבש

לתת

דבר שאין בו ספקשחור על לבן
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12. בחרו אחד מן הפתגמים.

      חלקו את הדף לשני חלקים. 

      בחלק הראשון כתבו את הפתגם ואיירו אותו,

      ובחלק השני העתיקו את המסר שלו ואיירו אותו.

      שימו לב: לא תמיד האיור המתאר את הפתגם זהה 

      לאיור המתאר את המסר שלו

המסרהפתגם
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13. הכינו את משחק המסלול שלפניכם בהתאם להוראות:

א- צבעו את הלוח בכל הצבעים שהכרתם בחוברת זו.

ב- כאשר תשחקו עם חברכם ותצעדו בהתאם למספר המופיע על הקוביה, תצטרכו לומר את שם הצבע שבו 

     צבוע המקום שבו אתם נמצאים וכן משפט שיכלול את שם הצבע.

ג- אם לא ידעתם את שם הצבע, חזרו שני צעדים לאחור. אם לא ידעתם לומר משפט שיכלול את שם  

    הצבע, חזרו צעד אחד בלבד.

ד- המנצח הוא השחקן שיגיע ראשון לחייכן בסוף המסלול.
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יחידת ההוראה ִאְלַמלאֶּבס / ִאְלַאואעי - הבגדים 

הכינו שער ליחידה החדשה
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ביחידה זו: המילים אוצר

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

הוא לבש, לבשתי*لبس, لبستִלֶּבס, ְלִּבְסת

ּבאְלַּבס / ַּבְלַּבס / לאֶּבס / 

לאְּבֶסה

אני לובש / תباْلبس / بلبس / البس / البسة

מכנסיים ארוכים / קצריםبنطلون طویل / قصیرַּבְנַטלֹון ַטויל / ַקֿסיר

חולצהقمیص / بلوزةַקמיֿס / ְּבלּוֶזה

גופייהفَانِلَّةַפאִנלّה

בגד יםمایوמאיֹו

שמלהفستانֻפְסתאן

ּורה חצאיתتنّورةַתנّ

גרבייםجرابین, كلساتַג'ראּבין, ַּכְלסאת

מעילكبّوت / كبّودַּכּבّות / ַּכּבּّוד

נעל, נעלייםكندرة ֻּכְנַדרה 

כפכףشبشب ִשְּבִשּב 

נעלי ביתشحویطةַשְחֵויַטה

ְנַדל ֿ סנדליםصندلסַֿ

כובע, כיפהطقیّةַטקֶיّה
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1. צבעו כל אחת מהמילים שלפניכם בצבע שונה. חפשו את פירושיהן של המילים בתוך התפזורת, 

והקיפו אותן באותו צבע:

 םיליה לש הישוריפ תא ושפ .הנוש עבצב םכינפלש םיליה תא לכ ועבצ .
:עבצ ותואב תוא ופיהו תרופתה ותב

'ה התיכ
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בואו ניצור משפטים....

ַהאַד'א_______.
ות - זה מעיל. לדוגמה: ַהאַד'א ַּכּבّ

ַהאִד'י_______.
לדוגמה: ַהאַד'י ֻּכְנַדַרה - זאת נעל.

זכרו!! שם עצם  בערבית בצורת נקבה מסתיים בדרך כלל באות ה'.

2. תרגמו את המשפטים הבאים לערבית:

א. זאת חצאית:________________________________

ב. זאת גופייה:_________________________________

ג. זה בגד ים:_________________________________

ד. זאת חולצה:________________________________

ה. זאת שמלה:________________________________

ו. זה מעיל:__________________________________

ז. זה כובע:__________________________________

ח. אלו מכנסיים:_______________________________

(בגד בזכר)

(בגד בנקבה)
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בואו נכיר משפטים נוספים:

לֹון_______. ִבּ ַהאַד'א/ַהאִד׳י_______

ְנַדַרה ִּבלֹון ַאְסַוד - זאת נעל בצבע שחור לדוגמה: ַהאִד'י ֻכּ

ואפשרות נוספת:

ַהאַד'א  ______           לֹונֹו_______.

ַהאִד'י_______   לוְנַהא_______.

(צבע)(בגד)

צבעו
(הצבע שלו)

צבעו
(הצבע שלו)

(בגד)

(בגד)

(צבע)

(צבע)
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3. מתחו קו בין המשפט בערבית למשפט המתאים בעברית:

לובש או לובשת...

ַלאֵּבס - לובש            ַלאְּבֶסה - לובשת

4. כתבו את המשפטים הבאים בערבית: 

א. אני לובשת מעיל בצבע כתום:_________________________

ב. אני לובש בגד-ים כחול:_____________________________

ג. אני לובשת חצאית בצבע שחור:________________________

ד. אני לובש כובע בצבע חום:____________________________

ה. אני לובש מכנסיים בצבע כחול:_________________________

ות לֹונו ַאְזַרק. • ַהאַד'א ַּכּבّ

לֹון ַאְּבַיֿד. • ִעְנדי ַּבְנַטלֹון ִבּ

לֹון ֻּבנִّיّ. • יִתי ַטִקֶיّה ִבּ ִפי ֵבּ

לֹון ַרַמאדיّ. • ין ִבּ ִעְנַדְּכ ַג'ַראִבּ

ַפר. • ִאלַפאִנֶלה ִּבלֹון ַאְסֿ

לֹון ַאְחַמר. • ֻאְח'ִתי ִעְנְדַהא ֻפְסַתאן ִבּ

יש לי מכנסיים בצבע לבן.• 

בביתי כובע בצבע חום.• 

לאחותי יש שמלה בצבע אדום.• 

זה מעיל בצבע כחול.• 

יש לך גרביים בצבע אפור.• 

הגופייה בצבע צהוב.• 



יחידת ההוראה ִאְלַמלאֶּבס /
ִאְלַאואעי - הבגדים 

95מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

5. קראו את הטקסט שלפניכם:

ִעיד ִמיַלאד ַרִני (א)ְליֹום.

ַרִני ַלאֵּבס ַקִמיֿס ַאְזַרק, ּוַלאֵּבס ַּכַמאן ַּבְנַטלֹון ַטִויל ַאְסַוד. ַרִני ַלאֵּבס ֻּכְנַדַרה ִּבלֹון ֻּבנִّיّ.

ֻאְח'ת ַרני ִאֵסְמַהא ִמיַרה.

לֹון ַאְּבַיֿד. ַרה ִּבלֹון ַאְחַמר ּוַּכַמאן ְּבלּוֶזה ִבּ ִמיַרה ַלאְּבֶסה ַתנּוّ

6. השלימו את הטבלה שלפניכם לפי המידע שבטקסט:

ַאְלַואןאלַמַלאִּבס

7. ענו על השאלות בערבית:

א. שּו ַלאֵּבס ַרִני (א)ְליֹום:____________________________

ב. שּו ַלאְּבֶסה ִמיַרה?______________________________

ג. ִמין ִהיֶّ ִמיַרה? _________________________________

ד. ִמין ֻהֶוّ ַרִני? __________________________________

ה. ִמין ִעְנדֹו ִעיד ִמיַלאד (א)ְליֹום?_______________________
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9. שחקו במשחק הטנגרם: ובו השחקן נדרש להרכיב דגמים שונים מאותן צורות.

הטנגרם מכיל שבעה חלקים: ריבוע, מקבילית וחמישה משולשים בגדלים שונים. על פי רוב נהוג להתחיל 

את המשחק כאשר הצורות מסודרות בצורת ריבוע. לאחר מכן יש להרכיב מהן צורות שונות.

במקרה שלנו נרכיב מצורות אלו דמויות של אנשים.

מהלך הפעילות

א- צבעו את הצורות.

ב- גזרו אותן.

ג- בחרו אחת מן הדמויות מהעמודים הבאים ונסו להרכיב אותה מ - 7 הצורות הנמצאות בידיכם.

ד- לאחר שתסיימו, תוכלו להוסיף תוספות כראות עיניכם (עיניים, פה ובגדים).

ה- בתוך הבועה: ספרו בערבית מה הדמות לובשת. היעזרו במבני המשפטים שלמדתם בחוברת זאת.
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'ה התיכ
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'ה התיכ
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'ה התיכ
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נשאל שאלות...

שּו? - מה?
? - איזה? ַאיְّ

ִאְלַקִמיֿס לֹונֹו 
ַאְחַמר.

ַאיّ לֹון (א)ְלַקִמיֿס?

ַאַנא ַלאְּבֶסה 
ּוַרה ַטִויֶלה ַתנّ

שּו ִאְנִת ַלאְּבֶסה?
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8 . שאלו את חבריכם שאלות הקשורות לבגדים שהם לובשים,

      וכתבו את השאלות ששאלתם ואת התשובות שענו חבריכם:

ַג'ַואּבֻסַאאל
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10. הכינו את משחק המסלול שלפניכם בהתאם להוראות:

א. ציירו פרטי לבוש  וצבעו אותם בצבעים שונים 

    (אפשר לגזור תמונות  מעיתונים).

ב. במהלך המשחקת צעדו בהתאם למספר המופיע על הקובייה. 

    במקום שבו תעצרו, תצטרכו לומר משפט על פריט הלבוש ועל צבעו. 

ג. אם לא ידעתם לומר את פריט הלבוש ואת צבעו - חזרו שני צעדים לאחור. 

    אם לא ידעתם לומר משפט עם פריט הלבוש - חזרו צעד אחד בלבד.

ד. השחקן המנצח הוא מי שהגיע ראשון לחייכן בסוף המסלול.
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זמן תרבות...

לסיום היחידה לפניכם פתגם שאין בו פרטי לבוש, אך הוא קשור לנושא:

אט ּוַאַנא ַּבְלַּבס. ִאְנֶת ַח'יّ

הפירוש: אתה החייט ואני לובש.

המסר: אני מכבד את דעתך; אתה הוא המחליט.

11. הביעו את הפתגם ואת המסר שלו בעזרת ציור:

המסרהפתגם
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יחידת ההוראה אעֿדאא (א)ְלִג'ְסם - איברי הגוף 

הכינו שער ליחידה החדשה
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ביחידה זו: המילים אוצר

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

ראש*رأسַראס

ידإید (*ید) ִאיד

רגלإجر (*رجل) ִאְג'ר (ִרְג'ל)

לשוןلسانִלַסאן

אוזן, אוזנייםأذنַדאן (ֻאְד'ן), ִדיֵנין

עין, עיניים*عین, عیونֵעין, ֻעיּון

פהتمّ (فم)ֻתםّ

ְער שיערشعرַשׄ

בטןبطن  ַּבְטן 
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1. מצאו את המילים בעברית בתוך התפזורת והתאימו אותן למילים בתעתיק:

ַראס___________

ִאיד___________

ִרְג'ל___________

ִלַסאן___________

ַד'אן ____________

ֵעין _____________

ְעיּון ____________

ֻתםّ ____________

ַׁשְער ___________

ַּבְטן ____________

2. השלימו את המילים בטבלה שלפניכם בתוספת כינויי השייכות:

שלהשלושלשלשלי

ִג'ֵסְמַהאִג'ְסמֹוִג'ְסֵמכג'סַמּכג'סמי

ִאידי

ַאְנפי

ַעיּוני

ִרֵג'לי

ִלַסאני

ֻתמّי

'ה התיכ

:קיתעתב םילימל ןתוא ומיאתהו תרוזפתה ךותב תירבעב םילימה תא ואצמ .1

'

ףוגה ירביא-םְס'ִגְל)א(אאRעא הארוהה תדיחי

___________סאַר

___________דיִא

___________ל'ְגִר

___________ןאַסִל

____________ןא'ַד

_____________ ןיֵע

____________ ןּויְע

____________ םֻת

___________ רְעַׁש

____________ ןְטַּב

 ראש  رأس* רַאס

 יד ) ید(* إید אִיד

 רגל  (رجل*) إجر  אִגְ 'ר (רִגְ 'ל)

 לשון  لسان לִסַאן

 אוזן, אוזניים  أذن דַאן (אֻדְ 'ן), דִינֵין

 עין, עיניים  عیون ,عین* עֵין, עֻיּון

 פה )فم( تمّ  תֻםّ

 שיער  شعر שַעְר

 בטן   بطن ּבַטְן 
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3. תרגמו את המשפטים שלפניכם לעברית:

. __________________________________ א.   ְעיּוִני ִּבלֹון ֻּבִנّיّ:

ב.   שְַׁעִרי לֹונֹו ַאְסַוד:_________________________________ .

. ______________________________ ג.   לֹון (אל)ִלַّסאן ַאְחַמר:

. _____________________________ ד.   אְלִאיד ַעלא (א)ְלַּבֵטן:

. ____________________________________ ה.   ִעְנִדי ִאְג'ֵרין:

. _________________________________ יר: ו.   ִעְנדֹו ַראס ְּכִבּ

. _______________________________ ז.   ַאְנף (א)ְלִפיל ַטִויל:

4. קראו את הטקסט שלפניכם:

ַהאַד'א (אל)זַַّלֶמה ִאְסמֹו טומי.

טומי ַּבַהַלַואן (ליצן).

אר. ִעְנדֹו ַאְנף ְזִע'יר ִּבלֹון ַפר. ִעְנֹדו ְדיֵנין ְּכַבּ ֿ שְַׁערֹו ַטִויל ִּבלֹון ַאסְֿ

ֹו ִּבלֹון ַאְחַמר ַּכַמאן.  ר ּוַעיּון ְּכַּבאר ִּבלֹון ַאְזַרק. ֻתמّ ֿ ַאְח'ֿדַ

ַטִויל - ארוך
יר - קצר ַקִסֿ
ְּכִּביר - גדול
ְזִע'יר - קטן
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5. ציירו וצבעו את פניו של טומי על פי הכתוב בטקסט:

6. תרגמו את המשפטים לערבית:

. ___________________________________________ א.  פיו אדום:

. ________________________________________ ב.  ידו על ראשו:

. ____________________________________________ ג.  אף גדול:

. _________________________________ ד.  יש לו עיניים בצבע חום:

. _____________________________________ ה.  עיניו בצבע ירוק: 

. __________________________________________ ו.  הליצן גבוה:

. _____________________________________ ז.  שיער הליצן צהוב:
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זמן תרבות...

והפעם פתגם המכיל את איברי הגוף

ַמאא.  ִמן ֻתַמּّכ ַלַּבאּב (אל)סّ

מהפה שלך לשערי השמיים
בעברית נהוג לומר "מהפה שלך לאלוהים"; כלומר: 

הלוואי שהדבר שאנו מצפים לו יתגשם.

הביעו את הפתגם ואת המסר שלו בעזרת ציור:

המסרהפתגם
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יחידת ההוראה ִאְלַאְוקאת - ביטויי זמן 

הכינו שער ליחידה החדשה
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אוצר המילים ביחידה זו:

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

ֵנין, יֹום (א)ְלַאַחד, (אל)ְתّ

לאֶתה, (א)ְלַאְרַּבַעה, (אל)ַתّ

(א)ְלַח'מיס, (א)ְלֻג'ְמעה, (אל)ַסְּّבת

یوم األحد, یوم االثنین, یوم الثّالثاء, 
یوم األربعاء, یوم الخمیس, یوم 

الجمعة, یوم الّسبت

יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, 

חמישי, שישי, שבת

יֹום

ִאְליֹום

*یوم
الیوم

יום

היום

מחרبكراֻּבְּכרא

אתמולامبارح (أمس)ִאְמַבאֶרח

ַּבְעד

ַּבְעד ֻּבְּכרא

*بعد
بعد بكرا

אחרי

מחרתיים

לִת) ִאְמַבאֶרח שלשוםأوّل امبارحַאַוّל (ַאַוّ

תמידدائماַדאְיַמן

אחר כךبعدینַּבְעֵדין

א / ַהְלֵקית א / ֵהַסّ עכשיוھّال / ھّسا / ھلقیتַהַלّ

שנה*سنة, عامַסֶנה, ַעאם

ביטויים ופתגמים:

ל - یوم عسل ویوم بصل - יום דבש ויום בצל יֹום ַעַסל ּויֹום ַּבסַֿ

יֹום ִאַלּכ ּויֹום ַעֵליּכ - یوم لك ویوم علیك - יום בעדך ויום נגדך (יש ימים טובים, ויש ימים רעים)

تؤّجل عمل الیوم لبكرا - אל תדחה למחר את מה שאפשר לעשות היום. 'ל ַעַמל (א)ְליֹום ַלֻּבְּכַרא -ال ַלא ְתַאֶגّ

ֻּבְּכַרא ִפי (א)ְלִמְשִמש - بكرا في المشمش - מחר בעונת המשמש (עונת המשמש קצרה, ולכן סביר שהבטחה 

שאדם זה מבטיח לא תתקיים).
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1.השלימו את הטבלה לפי מערכת השעות שלכם:

יום_____יום_____יום_____יום_____יום_____יום (א)ֿלֿאחד

ִחַסאּבִאְנְגִליִזיّ

יّ ַתַאִריךַעַרִבּ

הַטִּביַעה ֿ ִרַיאֿדַ

2. השלימו את ימי השבוע במשפטים שלפניכם על פי מערכת השעות:

ה. ִפי יֹום ______ ִעְנְדַנא ַדְרס ִרַיאַדֿֿ

ִפי יֹום ______ ִעְנְדַנא ַדְרס ַתַאִריך.

יַעה. ִפי יֹום ______ ִעְנְדַנא ַדְרס ַטִבּ

ִפי יֹום ______ ִעְנְדַנא ַדְרס ִחַסאּב.

ִפי יֹום ______ ִעְנְדַנא ַדְרס ִאְנְגִליִזיّ.

ִפי יֹום ______ ִעְנְדַנא ַדְרס ַעַרִּביّ.

יّ - ערבית ַעַרִבּ

ַתַאִריך - היסטוריה

ַטִּביַעה - מדעים

ִחַסאּב - חשבון

ִאְנְגִליִזיّ - אנגלית

ה - ספורט ֿ ִרַיאֿדַ
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ַג'ְדַול (אל)ֻדّרּוס - מערכת השעות

ְתַעַלّם _______ ִפי יֹום _______  ַאַנא ַבּ

3. הביטו במערכת השעות וכתבו על עשרה שיעורים שאתם לומדים  במהלך

    השבוע. השתמשו במבנה המשפט לעיל:

א.___________________________________________

ב.___________________________________________

ג.___________________________________________

ד.___________________________________________

ה.___________________________________________

ו.____________________________________________

ז.____________________________________________

ח.___________________________________________

(יום בשבוע)(מקצוע)

יّ - ערבית ַעַרִבּ

ַתַאִריך - היסטוריה

ַטִּביַעה - מדעים

ִחַסאּב - חשבון

ִאְנְגִליִזיّ - אנגלית

ה - ספורט ֿ ִרַיאֿדַ

ִעְּבִריّ - עברית

ַחאסּוּב - מחשבים

ֻפנּון - אומנות

מּוִסיֶקה - מוזיקה

ה - גיאוגרפיה 'ַראְפַיّ ִג'עֻֿ

ַתְוַראה - תנ"ך
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4. השלימו את ימי השבוע בטבלה

   (היום יום שבת , אתמול היה יום שישי, מחר יהיה יום שבת):

ַּבֵעד ֻּבְּכַראֻּבְּכַראִאְליֹוםִאְמַּבַרחַאַול ִאְמַּבֵרח

ְּבתיום (א)ְלֻג'ְמַעהיום (א)ְלַח'ִמיס ֵניןיום (א)ְלַאַחדיֹום (אל)ַסّ יום (אל)ְתّ

ְּבת יֹום (אל)ַסّ

יֹום (אל)ַסְּّבת

ְּבת יֹום (אל)ַסّ

יֹום (אל)ַסְּّבת

5. השלימו את ימי השבוע במשפטים שלפניכם:

ִאְליֹום יׄום______________________. ֻּבְּכַרא ְיּכון יֹום _______________________.א. 

ִאְמַּבֵרח ַּכאן יׄום _________________. ִאְליֹום יׄום __________________________.ב. 

ַאַול ִאְמַּבֵרח ַּכאן יׄום ______________. ִאְמַּבֵרח ַּכאן יֹום _____________________.ג. 

ַּבֵעד ֻּבְּכַרא ְיּכּון יׄום _______________. ִאְמַּבֵרח ַּכאן יֹום _____________________.ד. 

ֻּבְּכַרא ְיּכון יׄום __________________. ַּבֵעד ֻּבְּכַרא ְיּכּון יׄום ___________________.ה. 
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6. אמרו בעל-פה  בערבית או כתבו בתעתיק את המשפטים הבאים: 

יש לי שיעור (דרס) ספורט:________________________________.ו. 

עכשיו יש שיעור היסטוריה:________________________________.ז. 

יש לי יום הולדת היום:____________________________________.ח. 

אתמול היה שיעור חשבון:__________________________________.ט. 

מחר יהיה שיעור אנגלית:__________________________________.י. 

7. קראו את הטקסט שלפניכם:

̠רִני: ַמְרַחַּבא, ַיא ַאִמיר, ִּכיף ַחאַלּכ?

̠אִמיר: ַאַנא ַמְּבסּוט, ּוִּכיף ַחאַלּכ ִאְנֶת?

̠רִני: ַאַנא ַתְעַּבאן.     

̠אִמיר: ֵליש ִאְנֶת ַתְעַּבאן ַיא ַרִני?     

לאֶתה ִו(א)ְליֹום (א)ְלַאְרַּבעה ַּבארּוח ַמִשי ַע(א)ְלַמְדַרֶסה. ̠רִני: ִאְמּבאֶרח (אל)תّ

̠אִמיר: ַּכַמאן ֻּבְּכַרא (א)ְלַח'ִמיס?

ַיאַרה ּוַּבְעד ֻּבְּכַרא (א)ְלֻג'ְמַעה ַּכַמאן. ̠רִני: ַלא, ֻּבְּכרא (א)ְלַח'ִמיס ַּבארּוח ִפי (אל)סّ
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8. מצאו מילים מתוך הטקסט ושבצו אותן בטבלה:

ברכותפעליםרגשותימי השבוע

9. השלימו את הטבלה:

תעתיק (העתיקו מהטקסט)עברית

אני מרוצה

אני עייף

למה אתה עייף?

הולך ברגל לבית הספר

נוסע ברכב 

10. ענו על השאלות בעברית:

אן?_____________________________________________א.  ֵליׁש ַרִני ַתַעַבּ

ירּוח ַמִׁשי ַע-ַמְדַרֶסה?_________________________________ב.  ִפי ַאיّ יֹום ַרִני ִבּ

ִפי ַאיّ יֹום ַרִני ִּבירּוח ַמע ַסַיאַרה ל(א)ְלַמְדַרֶסה? _________________________ג. 



יחידת ההוראה ִאְלַאְוקאת - ביטויי זמן 

119מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

11. הכינו את משחק "ריבוע הקסם" עם משפטים שנחשפתם אליהם  ביחידה זו 

     (משפט בערבית לעומת משפט בעברית):
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זמן תרבות...

הפעם נציג בפניכם פתגם העוסק באוצר המילים שנלמד ביחידת ביטויי הזמן:

ַלא ְתַאֶגّ'ל ַעַמל (א)ְליֹום ַלֻּבְּכַרא. 

הפירוש: אל תדחה למחר משימה שנועדה להיום.

המסר: הקפד לא לדחות דברים ולבצע כל דבר בזמנו.

11. הביעו את הפתגם ואת המסר שלו בעזרת ציור:

המסרהפתגם



יחידות ההוראה לכיתה ה'

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית 122

יחידת ההוראה ַמְאּכוַלאת וַמְשרוַּבאת - מאכלים ומשקאות 

הכינו שער ליחידה החדשה
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זו: ביחידה המילים אוצר

ַאַּכל, ַאַּכֶלת

ּבאּכֹל 

*أكل, أكلت
باكل

הוא אכל, אכלתי

אני אוכל/ת

הוא שתה / אני שותה*شرب / باشرب / بشربִשֶרּב / ַּבאְשַרּב / ַּבְשַרּב 

ְפטּור: ַקְהֶוה, ַחליּב, ַשֹאְי, ֻסַּכّר, 

שֹוּכֹו, ֻח'ְּבז, ִג'ְּבֶנה, ִזְּבֶדה, ַעסַֿל, 

ַעֿסיר ֻּבְרֻתקאל / ֻּבְרְדקאן

فطور: *قھوة, *حلیب, شاي, سّكر, 
شوكو, خبز, جبنة, زبدة, عسل, 

برتقال/ بردقان عصیر

ארוחת בוקר: קפה, חלב, תה, 

סוכר, שוקו, לחם, גבינה, חמאה, 

דבש, מיץ תפוזים.

ַע'דא: ַסַמּכ, ַמַרַקה / שֹוַרַּבה, 

ַלְחֶמה, ג'אג', ַסַלַטת ֻח'דְֿרה, 

, ַמעַּכרֹוֶנה,  ה, ֻרזّ ַּבַטאַטא ַמְקִלֶיّ

שניצל, ַּכַּבאּב, ַמֶיّה / ַמיّ ּבאְרֶדה

غداء: سمك, مرقة / شوربة, لحمة, 
مقلیّة, رزّ,  خضرة, بطاطا جاج, سلطة

معكرونة, شنیتسل, كباب, میّة / ميّ
باردة

ארוחת צהריים: דגים, מרק, בשר, 

עוף, סלט ירקות, צ'יפס, אורז, 

מקרוני, שניצל, כבאב, מים קרים.

ַעשא: ֵּביֿדה ַמְקִלֶיّה, ַּבְנדֹורה, 

, ְטחיֶנה,  ְח'יאר, ִפְלִפל, ַּבסַֿל, ֻחֻמّסֿֿ

תֹוְסת

مقلیّة, بندورة, خیار,  عشاء: بیضة
فلفل, بصل, حّمص, طحینة, توست

ארוחת ערב: חביתה, עגבניה, 

מלפפון, פלפל, בצל, חומוס, 

טחינה, טוסט

ַפואֶּכה: ֻתפّאח, מֹוז, ְנג'אֿס, ַּבטّיח', 

ַלְימּון, ִמְשִמש, ֵעַנּב, תּות, ֻּבְרְדַקאן, 

ח'ֹוח', ַמְנַדִליַנא, ַּבְרקּוק, ִתין

فواكھ: تفاّح, موز, انجاص, بطّیخ, 
لیمون, مشمش, عنب, *توت, بردقان, 

خوخ, مندلینا, برقوق, تین

פירות: תפוחים, בננות, אגסים, 

אבטיחים, לימונים, משמשים, 

ענבים, תותים, תפוזים, אפרסקים, 

קלמנטינות, שזיפים, תאנים

ַרה: ֻח'דְֿ

ַּבְנדֹוַרה, ְח'ַיאר, ְפֵליְפֶלה (ִפְלֶפל), 

ַּבסַֿל, ַג'ַזר, ַּבַטאַטא, ּכּוַסא, ַמְלפּוף, 

ַח'סّ, ַּבְקדּוֶנס

(فلفل),  فلیفلة خضرة: بندورة, خیار,
بصل, جزر, بطاطا, كوسا, ملفوف, 

خسّ, بقدونس

ירקות: עגבניות, מלפפונים, 

פלפלים, בצלים, גזרים, תפו"א, 

קישואים, כרוב, חסה, פטרוזיליה

زیتونֵזית, ֵזית ֵזיתּון  שמן, שמן זית*زیت, زیت

טעיםزاكيזאִּכי 

ופתגמים: ביטויים

المشمش في 1. ֻּבְּכַרא ִפי (א)ְלִמְשִמש بكرا

מחר בעונת המשמש (עונת המשמש קצרה, ולכן סביר שההבטחה שאדם זה מבטיח לא תתקיים).

بصل יום דבש ויום בצל (יש ימים טובים, ויש ימים פחות טובים). ویوم عسل 2. יֹום ַעַסל ּויֹום ַּבסַֿֿל  یوم

לפעילויות: המלצות

שירים (לבחירת המורה):

https://www.youtube.com/watch?v=0HyixXR3A7Q  "سلطة" - שיר "ַסַלַטה یا 1. أغنیة "سلطة
https://www.youtube.com/watch?v=r1CVrt11iPc (פוזי ומוזי) "المندلینا" שיר "ַאַנא ֵאל-ַמְנַדִליַנה 2. أغنیة "أنا
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חשוב לדעת!!!!

שמות הירקות והפירות הם לקבוצה ולא לפרי או לירק בודד.• 

כאשר רוצים לציין פרי או ירק בודד מוסיפים ה' למילה, • 

   לדוגמה: 

אח אַחה           מספר תפוחים - ֻתַפّ    תפוח - ֻתַפّ

כאשר שם הפרי או הירק מסתיים ב-ה' או ב-א' נוסיף את המילה "ַחֵּבّת" לפני שם הפרי או הירק; • 

   לדוגמה: 

ת ַּבְנדֹוַרה - עגבניה אחת.                                                          ַחּבֵّ
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ַרה א(ְל)ֻח'ְדֿ

א(ל)ַפַואֶקה
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2. מה אתם אוהבים לאכול?

כתבו שמות של 5 פירות/ירקות שאתם אוהבים לאכול.

כתבו שמות של 5 פירות/ירקות שאינכם אוהבים לאכול.

היעזרו בדוגמאות שלפניכם:

ַּבִחּבّ ַאאֻּכל

לדוגמה: ַאַנא ַּבִחּבّ ַאאֻּכל מֹוז

ַמא ַּבִחּבّ ַאאֻּכל

לדוגמה: ַאַנא ַמא ַּבִחּבّ ַאאֻּכל ַּבִטّיח'

_______________________.1

_______________________.2

_______________________.3

_______________________.4

_______________________.5

_______________________.1

_______________________.2

_______________________.3

_______________________.4

_______________________.5

3. שמעו את תשובותיהם של חבריכם וכתבו ליד כל פרי את שמות התלמידים האוהבים אותו: 

ּו ַיאְּכלּו....................... ّףّ ִּביִחּבّ ּו ַיאְּכלּו.......................ְּכִת׳יר ִמן א(ל)ַתַّלאִמיד' ִפי (אל)ַסֿ ّ(אל)ַסّףّ ִּביִחּבّ ّ(אל)ַס ֿ(אל)ַסֿ ַלאִמיד' ִפי  ְּّכִת׳יר ִמן א(ל)ַתְּّכִת׳יר ִמן א(ל)ַתְּכִת׳יר ִמן א(ל)ַתְּכִת׳יר ִמן א(ל)ַתّ
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4. כתבו במשפטים מה הן תוצאות הבדיקה שערכתם

    (היעזרו בדוגמה):

ֻסַאאל: ַאַּכם ִתְלִמיד' ִּביִחּבّ ַיאֻּכל מֹוז?

ו ַיאְּכלּו מֹוז. ַג'ַואּב: ַת'ַלַת'ְעשַׁר ִתְלִמיד' ִּביִחּבّ

ַג׳ַואבֻסַאאל

ַרה ּו(א)ְלַפַואֶקה ַמְאּכּוַלאת ּוַמשְׁרּוַּבאת ִמן (א)ְלֻחְדֿ

ַסַלַטה - סלט

ֻשְרַּבה - מרק

יר - מיץ ַעִסֿ

ַמְטּבּוח' – מבושל, ַמְטּבּוַח'ה - מבושלת

ַמְקִליّ - מטוגן, ַמְקִלֶיّה - מטוגנת

ַמשְִׁויّ – צלוי, ַמְׁשִוֶיّה - צלויה

ה - ממולאת ַמְחִׁשיّ – ממולא, ַמְחִׁשֶיّ

5. כתבו בערבית:

סלט ירקות:_______________א. 

מרק בצל:________________ב. 

מיץ תפוזים:_______________ג. 

עגבניה מבושלת:____________ד. 

כרוב ממולא:_______________ה. 

חציל מטוגן:________________ו. 

סלט פירות:________________ז. 

תפוח אדמה מטוגן:____________ח. 

זכרו!
בסמיכות ה- ה' הופכת ל-ת'

לדוגמה: ַסַלַטת ַּבְנדוַרה - סלט עגבניות
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ִפי (אל)סּّוק

ּכ ִתְׁשְתִרי? ّ שּו ִּבַדּ

ַלא, (א)ְלַמְלפּוף ֻמׁש ַע'אִלי.
ֻח'ִדי (א)ְלַמְלפּוף ִּבַאְרַּבע שֶֶׁקל.

ַרה ּוַפַואֶקה  ֿ י ַאְׁשְתִרי ֻח׳ֿדְ ִּבדّ
(א)ְליֹום

ַהאַד'א ַע'אִלי ְּכִת'יר!

ילֹו ַח'ְמס ֶשֶקל (א)ְלִכּ

ֻׁשְּכַרן!!

יׁש (א)ְלַמְלפּוף? ַקֵדّ

אִרי. ל! ֻח'ד (א)ְלַמַסֿֿ ّ ְתַפַדֿ

ּّכ - רוצה ַדּ ִבּ

ִאְׁשַתַרא -קנה

ִּכילֹו - קילו

ַע'אִלי - יקר

ֻח'ד - קח

אִרי - כסף ַמַסֿֿ



יחידת ההוראה ַמְאּכוַלאת וַמְשרוַּבאת -
מאכלים ומשקאות 

129מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

6. לפניכם משפטים. כתבו מי אומר כל משפט - המוכר או הקונה -

     ותרגמו  את השיחה לעברית:

ל ֻח'ד ִעְׁשִרין ֶשֶקל. ֻשּכַרן...  ّ _______:ְתַפַדֿ

_______:ִפיה ַּבַטאַטא ּוִפיה ַּבְנדּוַרה, ִפיה ִּבִתְנַג'אן וִפיה ִפְלִפל ַאְחַמר ּוַאְח'ַדֿֿר.

_______:א(ל)יֹום ֻּכל ִאִׁשי ְרִח'יסֿֿ - שּו ּבֵדּّכ?

ַרה ְּכִּביֶרה (א)ְליֹום.  י ַאְעִמל ַסַלַטת ֻח'ְדֿ ִדّ _______:ִבּ

ל- ַּבסّ ִּבִעְׁשִרין ֶשֶקל. _______:ַּבְנדֹוַרה, ִח'ַיאר, ִפְלִפל ּוַראס ַּבַסֿֿ

ל. ילֹו ַּבְנדֹוַרה, ּוִּכילֹו ִח'ַיאר. ַאְעִטיִני ַּכַמאן ִפְלִפל ַאְחַמר ּוַראס ַּבַסֿֿ _______:ַאְעִטיִני ִכּ

לי. ַּבאח (א)ְלֵח'יר, ַאְהַלן ּוַסַהַלן, ְתַפַדֿֿّ _______:ַסֿ

ַרה (א)ְליֹום. י ַאְׁשְתִרי  ֻח'ְדֿ _______:ַאְהַלן, ִּבִדّ

(א)לַּבַיّאע???

(א)ְלֻמְׁשַתִרֶיّה??
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7. סדרו את המשפטים מהמשימה הקודמת לדו-שיח בין המוכר לקונה.

     תוכלו להוסיף עוד משפטים.

אע??? (א)לַּבַיّ

(א)ְלֻמְׁשַתִרֶיّה??
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זמן תרבות...

הפעם הפתגם  שבחרנו עוסק בפרי שזמן הקטיף שלו קצר מאוד:

"ֻּבְּכַרא ִפי (א)ְלִמְׁשִמש" - מחר בקטיף המשמש

הכוונה היא לדבר שבוודאי אינו יכול להתבצע מכיוון שתקופת הקטיף של המשמש קצרה מאוד.

8. חברו עם חבריכם שיחה שתכלול את  הפתגם שלמדתם היום.

    כתבו את מהלך השיחה והציגו אותה לפני חבריכם לכיתה:
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9. הכינו  את משחק "ריבוע הקסם "בעצמכם. אתם יכולים לשלב זוגות (בערבית ובתרגום לעברית) של מילים  

    או משפטים. זכרו: יש להתאים בין המשולשים הצמודים בריבועים שונים באופן שהקצה האחד יתאים לקצה 

    הנגדי:





יַעה - השעה/השעון  יחידת ההוראה ִא(ל)ֵסّ
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יחידת ההוראה ִא(ל)ֵסّיַעה - השעה/השעון 

הכינו שער ליחידה החדשה
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זו: ביחידה המילים אוצר

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

יַעה? יש (אל)ֵסّ الّساعة؟ַקֵדّ מה השעה?قّدیش

אחתواحدةואַחֶדה

שתיםتنتینִתְנֵתין

שלושثالثةַתלאֶתה

ארבעأربعةַאְרַּבעה

חמשخمسةַח'ְמֶסה

ששستّةִסֶתّה

שבעسبعةַסְּבעה

שמונהثمانیةַתַמאְנֶיה

תשעتسعةִתְסעה

עשרعشرةַעַשרה

אחת עשרהحدعشְחַדַעש

שתים עשרהتنعشְתַנַעש
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אְלַאְרַקאם ִפי (אל)ֵסّיַעה

1. סדרו את המספרים מ- 1 עד 12 בסדר הנכון:

יׁש (אל)ֵסّיַעה?   ַקֵדّ

מה השעה?

2. הוסיפו לשעון את המחוגים על פי השעה הרשומה מתחתיו:

ואחדה

ַסְּבַעהח'ְמֶסהַעַׁשַרהַאְרַּבַעהְחַדַעׁשַתַמאְנֶיהִתְנֵתיןְתַנַעׁשִסֶתّהַתַלאַתהִתְסַעהואחדה

יַעה ִתְנֵתין א(ל)ֵסّ יַעה ַתַלאֶתה א(ל)ֵסّ יַעה ַואַחֶדה א(ל)ֵסّ יַעה ַעַׁשַרה א(ל)ֵסّ יַעה ַתַמאְנֶיה א(ל)ֵסّ

יַעה ְתַנעׁש א(ל)ֵסّ יַעה ִתְסַעה א(ל)ֵסّ יַעה ַח'ְמֶסה א(ל)ֵסّ יַעה ִסֶתّה א(ל)ֵסّ יַעה ַאְרַּבַעה א(ל)ֵסّ
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3. מצאו  את השעות השלמות בתוך התפזורת וכתבו ליד כל מספר את השעה המתאימה:

'

 ל יל ובתו תרוזפתה ךותב תומלה תועה תא  ואצמ .
:המיאתמה העה תא רפמ

'ה התיכ

1
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4. תרגמו את המילים הבאות לעברית:

יּוֵסל:___________ ִבּ

ירּוח:___________ ִבּ

יְּכֻתב: ___________ ִבּ

ִּבַיאֻּכל:___________

 5. סמנו את המחוגים על פי המשפט שמעל השעון:

רה. ראמי ְּבַיאּכֹל  יַעה ַעַשֹ א(ל) ֵסّ

פי (א)ְלַמְדַרֶסה.  

יְּכֻתב  יַעה ַתלאֶתה. ראִמי ֻבּ א(ל) ֵסّ

ִפי (א)ְלֵּבית.

יַעה ואַחדה. ראמי ּבירּוח א(ל) ֵסّ

 ַע (א)לֵּבית.

ל  יַעה ַתַמאְנֶיה. ראמי ְּביּוסַֿ א(ל) ֵסّ

ַע (א)לַמְדַרֶסה.
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6. אמרו בעל-פה  בערבית או כתבו בתעתיק את המשפטים הבאים: 

א. הוא יאכל ארוחת בוקר בשעה עשר:___________________________________

ב. הוא ילך הביתה בשעה שתיים: ______________________________________

ג. הוא יגיע לבית הספר בשעה שמונה: ____________________________________

ד. התלמיד יכתוב במחברת ביום ראשון: ___________________________________

ה. התלמידה תלך הביתה בשעה אחת:_____________________________________

ו. התלמידה תאכל ארוחת צהריים בשעה ארבע:_____________________________

ז. התלמידה תאכל ארוחת בוקר בשעה שבע:________________________________

ח. התלמיד לא (מא) יאכל ארוחת בוקר: ___________________________________

ט. התלמיד לא יגיע לבית ספר היום: _____________________________________
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יחידת ההוראה ִאְלִג'האת - הכיוונים 

הכינו שער ליחידה החדשה
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זו: ביחידה המילים אוצר

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

צפוןَشَمالְשַֹמאל 

דרוםَجنُوبַג'נּוּב 

מערבَغْربַע'ְרּב  

ְרק  מזרחَشْرقַשֹ

מעלفُوقפֹוק 

מתחתتَحتַתֵחת 

לידَجمب (جنب)ַג'ְמּב

ב, בתוך*فِيִפי 

על*َعلَىַעלא 

אל, ל*إلى / لִאַלא / ִל 

ישרُدْغريֻדְע'רי

המילה עלא מתקצרת לאות ע בשפה הערבית המדוברת.
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1. שבצו את המילים בערבית בתשבץ שלפניכם:

מאוזן
3. מערב

5. צפון

6. אל

7. מתחת

8. למעלה

9. ישר

מאונך
1. דרום

2. ליד

3. על

4. מזרח

8. ב
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ַהאִד'י ַדְוֵלת ִאְסַראִאיל (זאת מדינת ישראל)

2. ִמין ִג'יַראְנַהא? (מיהם שכניה)

ר,  ַמֵסֿ

לּוְּבַנאן, (ִא)ְלֻאְרֻדןّ, 

סוְרַיא

אל
שר

י
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3. לפניכם מקומות בישראל בשמותיהם בערבית.

    מצאו בתפזורת את שמותיהם של אותם מקומות בעברית:

אּוְרַׁשִלים• 

ַטַּבֵרַיה• 

ֶרה•  אְסֿֿ (ִאְל)ַנّ

ִּביר (אְל)ַסֵּّבע• 

ّא•  ַעַכּ

ַתّל-ַאִּביּב• 

(א)ְלַג'ִליל• 

(ִא)ְלג'ּוַלאן• 

(ִאל)ַנַّקב• 

(א)לַּבֵחר (ִא)ְלַמֵיّת• 

ֵחיַפא• 

יַרה•  (ִא)ְלְח'ִדֿ

4. תרגמו את המשפטים הבאים לערבית: 

ירושלים במזרח מדינת ישראל:____________________________א. 

תל אביב ליד הים:_____________________________________ב. 

עכו בצפון ישראל:______________________________________ג. 

ים המלח במזרח ישראל:_________________________________ד. 

הגליל בצפון ישראל:_____________________________________ה. 

חדרה ליד הים: _______________________________________ו. 

הגולן בצפון מזרח ישראל: ________________________________ז. 

עכו ליד חיפה:_________________________________________ח. 

והדבגנהגבא

םילשוריחטז

התעבשראבבח

גלכנלכיטרד

ואוצהפיחיר

לבפרעסנמהה

ןיצתחלמהםי

שברלילגההק
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5. קראו  את הטקסט שלפניכם:

ית ַיְרַּכא ִפי שַַׁמאל (א)לִּבַלאד. ַאַמל ַסאְּכֶנה ִפי ַקְריֶ

ַאַמאִני ַסאְּכֶנה ִפי ַמדיַנת ֵבאר (אל)ַסְּّבע פי ַג'נּוּב (ִא)לִּבַלאד.

ַאַמל וַאַמאִני ַסאְּכַנאת ִפי (אל)שְׁّרק (א)לַאְוַסט.

ַאַמל ִּבְתרּוח ֻּכל יֹום ֻג'ְמַעה ַעַלא (א)לַּבְחר (א)לַאְּבַידֿֿ

(ַא)ְלֻמַתַוִסّט (הים התיכון) ִפי (א)לַע'ְרּב.

6. כתבו את פירושן של המילים שלפניכם:

ַקְרֶיה:___________א. 

ִּבַלאד:___________ב. 

ַמִדיֶנה:____________________ג. 

ְרק (א)ְלַאְוַסט:______________ד.  א(ל)ַׁשّ

אלַּבֵחר (א)ְלֻמַתַוִסّט:______________ה. 

7. ענו על השאלות הבאות בהתאם לטקסט:

ֶנה ַאַמל?_______________________________________א.  ֵוין ַסאְכּ

ֵוין ַמְוג'ּוֶדה ַיְרַּכא?______________________________________ב. 

ִפי ַאיّ ַמִדיֶנה ַסאְּכֶנה ַאַמאֶני?_______________________________ג. 

ַּבע?_________________________________ד.  ֵוין ַמְוג'ּוֶדה ֵבאר (אל)ַסّ

ְרק  (א)לַאְוַסט?______________________ה.  ַאיّ דֹוֶלה ַמְוג'ּוֶדה פי (אל)ַׁשّ

ְתרּוח ַאַמל ִאַלא (א)ְלַּבַחר?________________________ו.  ִפי ַאיّ יֹום ִבּ

שּו ִאֵסם (א)ְלַּבַחר ִפי ַע'ְרּב ִאְסַראִאיל?________________________ז. 



יחידת ההוראה ִאְלִג'האת - הכיוונים 

147מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

8. תרגמו את המשפטים הבאים לערבית: 

התפוח נמצא על השולחן:__________________________________א. 

רח' הרצל נמצא ליד רחוב ויצמן:_____________________________ב. 

הספר מתחת לשולחן:_____________________________________ג. 

הכיסא נמצא ליד השולחן:_________________________________ד. 

הבית שלי ליד הבית שלך:_________________________________ה. 

כיתה ה' נמצאת בחצר:____________________________________ו. 

הכלב על המיטה:_______________________________________ז. 
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יחידת ההוראה ִאְלַחַיַואַנאת – החיות 

הכינו שער ליחידה החדשה
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אוצר המילים ביחידה זו:

תרגומהאופן כתיבתה בערביתהמילה

חיה, בעל חיים حیوان, حیواناتַחַיַואן ר' ַחַיַואַנאת

ר' חיות, בעלי חיים

גמלجملַג'ַמל  

פילفیلִפיל

קוףقردִקְרד

צבי, עופרغزالַע'ַזאל

אריהأسدַאַסד

תרנגולدیكִדיּכ

תרנגולתدجاجַג'אֶג'ה

כלבكلبַּכְלּב

חתולقطִّקטّ  

ארנבأرنبַאְרַנּב

חמורحمارְחַמאר  

ציפורعصفورַעסְֿֿפּור  
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1. מצאו בתפזורת האותיות את החיות המופיעות למטה:

עארעטג'בפכא

טתשעימליפּב

סּבתטקלּכצלג'

זשאפּכהגקמד

מקּבולדרקנה

סג'הרקּבנראו

ורגפמודרסז

עהמאמחישדח

הדדצנזּכתסט

פההקסחדאעי
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2. שבצו את המילים בערבית בתשבץ שלפניכם:

3. מין אנא?

ַאַנא ַמִלּכ (א)ְלַחְיַואַנאת:_________________________א. 

ַּבִחּבّ ַאאֻּכל מֹוז:______________________________ב. 

ַּבִחּבّ ַאְׁשַרְבּ ַחִליּב: ____________________________ג. 

ַלאם:___________________________ד.  ַאַנא ַרְמז (אל)ַסّ

ַאַנא ַאְּכַּבר ַחְיַואן:______________________________ה. 

ַאַנא ַּבִעיׁש ַמע (א)ְלִאְנַסאן ִפי ֵּביתֹו:__________________ו. 

ַמאא:________________________ז.  ַאַנא ַּבִטיר ִפי (אל)ַסّ

מֹוז - בננה

ר - הגדול ביותר ַאְּכַבּ

ַּבִעיׁש - חי

ַּבִטיר - עף
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תואר השם

ערך היתרון וערך ההפלגההתואר

ַּבר – גדול יותר / הגדול ביותרְּכִּביר - גדול ַאְכּ

ַאְסַרע – מהיר יותר / המהיר ביותרַסִריע - מהיר

ַאְזַע'ר – קטן יותר / הקטן ביותרְזִע'יר - קטן

ַאְג'ַמל ַאְחַלא – יפה יותר / היפה ביותרַג'ִמיל, ִחלּו - יפה

ַאְקַוא – חזק יותר / החזק ביותרַקִויّ - חזק

ַאְת'ַקל – כבד יותר / הכבד ביותרַת'ִקיל - כבד

ַאְטַול – ארוך/גבוה יותר / הארוך/הגבוה ביותרַטִויל - ארוך/גבוה

ַאְנַד'ף – נקי יותר / הנקי ביותרַנִד'יף - נקי

4. תרגמו לעברית את המשפטים שלפניכם:

א. א(ל)ַאְרַנּב ַאְסַרע ִמן (א)ְלִפיל:__________________________

ב. א(ל)ִפיל ַאְּכַּבר ַחְיַואן:_______________________________

ג. א(ל)ַאַסד ַאְקַוא ַחְיַואן: ______________________________

ד. א(ל)ַפאר ַאְזַע'ר ִמן (א)ְלִּבֶסّה:__________________________

ה. א(ל)ִפיל ַחְיַואן ַת'ִקיל:_______________________________

ו. א(ל)ַעסְֿפּור ִחלּו:__________________________________

ז. א(ל)ִפיל ַאְטַול ִמן (א)ְלַּכְלּב:___________________________
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מקומות מחיה

גינה - ֻּבְסַתאן

ֵחר ים –ַבּ

מים - ַמיّ

ְחַראא מדבר - סַֿ

ה יער - ַע'אֶבּ

שמיים - ַסַמאא

ִחיח ַאְו ַע'ַלט - נכון או לא נכון 5. ַסֿ

ִחיחֻג'ְמֶלה ַע'ַלטַסֿ

ְّחַראא. א. א(ל)ַג'ַמל ִּבְיִעיׁש ִפי (אל)ַסֿ

ב. א(ל)ַאַסד ִּבְיִעיׁש פי (א)ְלֻּבְסַתאן.

ֵחר. ג. א(ל)ַסַّמֶּכה ִּבְתִעיׁש ִפי (א)ְלַבּ

ְיִעיׁש ִפי (א)ְלֻּבְסַתאן. ד. א(ל)ִקְרד ִבּ

ְיִעיׁש ִפי (א)ְלַע'אֶּבה. ה. א(ל)ְחַמאר ִבּ

ְתִעיש ִפי (א)ְלֵּבית ו(א)לֻּבְסַתאן. ֶסّה ִבּ ו. א(ל)ִבּ

ז. א(ל)ַאַסד ַמִלּכ (א)ְלַע'אֶּבה.

פּור ִּביִטיר ִפי (אל)ַסַّמאא. ח. א(ל)ַעֿסְ

ִעיׁש - אני חי ַבּ

ִּבְיִעיׁש - הוא חי

ַּבִטיר - אני עף

יִטיר - הוא עף ִבּ

שימו לב!!!
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איברי הגוף

גוף – ג'ֵסם

עיניים - ְעיּון

אף - ַאְנף

אוזניים - ִד'יֵנין

חדק - ַח'ְרטום

רגל - ִרֵג'ל

זנב - ֵד'יל

6. תרגמו את המשפטים לערבית: 

א. זה פיל; גופו גדול: __________________________________________ 

ב. זה פיל; יש לו חדק גדול:_______________________________________

ג. זה קוף; יש לו זנב ארוך:________________________________________

ד. זאת חתולה; יש לה ציפורניים:____________________________________

ה. זה אריה; הוא מהיר:___________________________________________ 

ו. החתולה לקחה (ַאַחַד'ת) את הבלון בצפורניה:__________________________

ז. לציפור יש (פיה) נוצות :________________________________________

ח. רגל האריה גדולה מרגל החתול:___________________________________

ט. גוף העכבר קטן:_______________________________________________

י. אני רואה (בשוף) את הדג במים; צבעו אפור:___________________________ 

שיער/פרווה - ַׁשֵער

ציפורניים - ַמַח'אִלּב/ אד'אֵפר

בטן - ַּבֵטן

נוצות - ִריש

יד - ִאיד

כנף - ְג'ַנאח
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זמן תרבות... 
פתגמים בנושא חיות

הפעם נעסוק בפתגמים בערבית שיש להם פתגם מקביל בעברית:

יְקְתלּו ַאַסד. - שני כלבים יכולים להרוג אריה.  א. ַּכְלֵּבין ִבֻּ

פתגם מקביל בעברית: טובים השניים מן האחד.

ב. ֻּכל ַּכְלּב ִּביִג'י יֹומֹו. - כל כלב יבואו יומו.

הסבר: כל אדם הפוגע באחר נענש לבסוף.

פתגם מקביל בעברית: סוף גנב לתלייה.

ג. ַעְספּור ִפי (א)ְלִאיד ּוַלא ַעַשַרה ַעַלא (אל)ַשַّג'ַרה.- טוב ציפור אחת ביד מאשר עשר על העץ.

משפט מקביל בעברית: טוב ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ.

ד. ַפַרח' (א)ְלַּבטّ ַעַוّאם. – האפרוח של הברווז-שחיין.

הסבר: הילד דומה להוריו.

משפט מקביל בעברית: התפוח לא נופל רחוק מהעץ.

7. בחרו אחד מן הפתגמים והסבירו אותו בעזרת ציור על-פי הדרך 
    שנקטנו עד כאן: הפתגם מול המסר שלו.
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8. פתרו את החידות שלפניכם:

ַאַנא ַּבִעיׁש ִפי (א)ְלֻּבְסַתאן.

ַּבִחּבّ ַאְׁשַרּב ַחִליּב

ּוִעְנִדי ַמַח'אִלּב.                    

ִמין ַאַנא?

2

ִפי (א)ְלַּבַחר ַאַנא ַּבִעיׁש

ּוַמאִפיש ִעְנִדי ִריׁש.    

ִמין ַאַנא?

1

ַּבִחּבّ ַאאֻּכל ַג'ַזר ְּכִת'יר

יר. ִעְנִדי ַׁשֵער ַאְּבַיֿד, ּוֵד'יל ַקִסֿֿ

                                                        

ִמין ַאַנא?

4

ַאַנא ַּבִעיׁש ִפי (א)ְלֻּבְסַתאן.

ַאַנא ַּבַסאֵעד (א)ְלִאְנַסאן ִמן 

ַזַמאן.

לّ ַמַּכאן. ַּבְחַמל ַאְּכַיאסֹו ִלֻכּ

                                                       

ִמין ַאַנא?

3

י ַחִליִּבי ַזאִכּ

לֹוִני ֻּבִנّיّ ַּוַאְּבַידֿֿ ַּכַמאן.

ַאַנא ַת'ִקיֶלה

ּוַּבִעיׁש ִפי (א)ְלֻּבְסַתאן.

                                                    

ִמין ַאַנא?

6

ַאַנא ַּבִעיׁש ִפי (א)ְלַע'אֶּבה זיי 

(א)ְלִפיל

ַּבסّ ַאַנא ַטִויל.  

                                                  

ִמין ַאַנא?

5
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ק (א)ְלִאְנַסאן ִמן  ַאַנא ַּבַפֵיّ

ֹום, ִפי ֻּכלّ ַמַּכאן ּוִפי ֻּכלّ (אל)נّ

יֹום.

וִֹתי ַעאִלי ְּכִת'יר סֿֿ
ִעְנִדי ְג'ַנאח ַּבסّ ַאַנא ַמא ַּבִטיר.

                                                    

8ִמין ַאַנא?

ַלאם ִפי ֻּכלّ ַאַנא ַרְמז (אל)ַסّ

ַזַמאן.

                                                      

ִמין ַאַנא?

7

ַאַנא ַאְקַוא ִמן ֻּכלّ ַחְיַואן

יַסמּוִני "ַמִלְּכ (א)ְלַע'אֶּבה" ִפי  ִבּ

ֻּכלّ ַמַּכאן

                                                     

ִמין ַאַנא?

10

ִעְנִדי ַחְרטּום ּוֻהֶוّ ַטִויל.

ַאַנא ַסאֵּכן ִפי (א)ְלַע'אֶּבה

ּוַאַנא ַת'ִקיל

                                                     

ִמין ַאַנא?

9

לֹוִני ַרַמאִדיّ ּוַאַנא ְזִע'יר

ִע'יר  ַּבַח'אְפ ִמן (א)ְלִּבסّ (אל)ְזّ

ּו(א)ְלְּכּביר.

מין ַאַנא?

11
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ַסִפיֶנת נּוח

טּוַפאן - מבול

ַמְׁשע'ּול - עסוק

ַאְנֵקד' - אציל

טּול - במשך

ִד'ֵּכר ּוֻאְנַת'א - זכר ונקבה

א – עד ַחַתّ

נֹוע - סוג

ַאְנַואע - סוגים

ּכַעַמ

ֵליש ַמְשע'ּול ְּכׅתיר? שּו ִּבִתְעַמל טּול (אל)נְַّהאר?

ַרח ַאְּבׅני ַסׅפינֶה ָעַׁשאן ַאנְֶקד'

ַסׅפינֶה

̠מ̠עּכ
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9. שבצו את המילים בערבית בתשבץ שלפניכם:
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10. תרגמו את המשפטים הבאים לערבית. היעזרו בסיפור: 

א. אני עסוק מאוד:______________________________________

ב. מה אתה עושה לאורך כל היום?___________________________

ג. אני רוצה להציל את משפחתי:____________________________

ד. מהבוקר עד הלילה:___________________________________

ה. כל אחד מסוגי החיות:__________________________________

ו. המבול קרוב:________________________________________

ז. קח אותי איתך לספינה:__________________________________

11. לפניכם משפטים:

א. תרגמו אותם לעברית.

ב. העתיקו אותם על דף בסדר הגיוני.

ג. באפשרותכם להוסיף משפטים, כגון צבע החיות וכו'.

ַהאִד'י ַסִפיֶנת נּוח.__________________________________________________________

ִפיה ַוַלד ּוִּבְנת ַג'ְנב (א)ְלַחְיַואַנאת.________________________________________________

ִפיֶנה לֹוְנַהא ֻּבִנّיّ_______________________________________________________ א(ל)ַסّ

ַמּכ ִפי (א)ְלַמיّ________________________________________________________ א(ל)ַסّ

נּוח ִפי(אל)ַסִّפיֶנה ַּכַמאן______________________________________________________

ִפיֶנה.___________________________________________ ִפיה ַזַראֶפה, ִפיל, ִּבֶסّה ּוַּכְלּב ִפי (אל)ַסّ

ִפי (אל)ַסִّפיֶנה ַחְיַואַנאת ______________________________________________________

א(ל)טּّוַפאן ַקִריב. נּוח ּוֵעיְלתֹו ו(א)ְלַחְיַואַנאת פי (אל)ַסִّפיֶנה _______________________________
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יחידת ההוראה ִאְלַאְעַיאד – החגים 

הכינו שער ליחידה החדשה
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אוצר המילים ביחידה זו:

תרגוםאופן כתיבתה בערביתהמילה

חג ר' חגים عید, أعیادִעיד ר' ַאְעַיאד

الّسنةַראס (אל)ַסֶّנה ראש השנהرأس

الغفرانיום (א)ְלֻע'ְפַראן יום הכיפוריםیوم

العرشִעיד (א)ְלֻעְרש חג סוכותعید

األنوارִעיד (א)ְלַאְנַואר חג חנוכהعید

المساخرִעיד (א)ְלַמַסאִח'ר חג פוריםعید

الفصحִעיד (א)ְלִפסְֿֿח חג הפסחعید

االستقاللִעיד (א)ִלאְסִתְקַלאל   יום העצמאותعید

ַרה   العنصرةִעיד (א)ְלַעְנסַֿֿ שבועותعید



יחידת ההוראה ִאְלַאְעַיאד – החגים 

163מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

1. קראו את הקטע שלפניכם:

ַאִמיר: ַמְרַחַּבא, ַיא נּוִרי.

נּוִרי: ַמְרַחְּבֵתין. ִּכיף ַחאַלּכ (א)ְליֹום, ַיא ַאִמיר?

ַאִמיר: ַמְּבסּוט (א)לַחְמֻד ִלַלّה. ּוִּכיַפּכ ִאְנֶת?

נּוִרי: ַאַנא ַמְּבסּוט ַּכַמאן (א)ְליֹום, ַּבסّ ַקְלַקאן ְשַוי.

ַאִמיר: ֵליש, ַיא נּוִרי? 

ّףّ   ֹו ֻּבְּכַרא ַּבאְחִּכי ִפי (אל)ַסֿ נּוִרי: ַעַשאן (א)ְלמַעְלֶّמה ַטלַּבְת ִמִני ִאנّ

ּוע?  ַחאִּבי ַהאַדא (א)ְלַמְודֿֿ ֿ ם ַאסְֿ ַען (א)ְלַאְעַיאד (א)ְלַיהּוִדֶיّה. ִּכיף ַּבאַעֵלّ

ַאִמיר: ִעְנִדי ִפְּכַרה, ַיא נּוִרי!! 

ַור ַמְאּכּוַלאת (א)ְלַאְעַיאד ַוַעאַדאתַהא.  ַו(אל)ַתַّלאִמיד'  וח ַאְסַמאא (א)ְלַאְעַיאד ּוִּבַג'ְנּבַהא ֻסֿֿ ֻאְּכֻתּב ַעַלא (אל)לّ

ַלאֵזם ֻירֻּבטּו ֵּבין (א)ְלִעיד ּו(א)ְלַעאַדאת (א)ְלֻמַלאִאֶמה. שּו ַראַיּכ? 

. ַיאלַלّה, ַתַעאל ִנְּבַדא.  נּוִרי: ִפְּכַרה ַעִזיֶמה, ַיא ַאִמיר. ִאְנֶת ַעְּבַקִריّ

2. קראו שוב את הדיאלוג בין נורי לאמיר. כיצד אומרים בערבית את הביטויים שלפניכם?

החגים היהודיים:______________________________________________

הנושא הזה:__________________________________________________

יש לי רעיון:___________________________________________________

מאכלי החגים:_________________________________________________

מנהגים:_____________________________________________________

מה דעתך?:___________________________________________________

אתה גאון!!:___________________________________________________
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3. הוסיפו האד'א/האד'י/הד'ול למשפטים שלפניכם:

________ ִפְּכַרה ַעִזיֶמה.

אְחִּבי נּוִרי. ֿ ________ סַֿ

________ ֻמִסְלִמין ִמן ֻלְּבַנאן.

________ (א)ְלִעיד ַּבאִחּבֹّו ְּכִתיר.

ֶמה – ֻאִמّי. ________ (א)לְמַעְלّ

ַחאִּבי. ________ (א)לְוַלאד - ַאְסֿֿ

________ (א)ְלַּבַנאת ִמן ַעַּכّא.

4. ענו על השאלות הבאות בעברית

מדוע נורי טרוד? מהי המשימה שהטילה עליו המורה? _____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

איזה רעיון הציע לו אמיר?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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5. ציירו במסגרת ציורים הקשורים  לכל אחד מהמושגים שלפניכם: 

ח,     ִעיד (א)ְלַמַסאִח'ר, ֿ ַרה,     ַראס (אל)ַסֶّנה,     יֹום (א)ְלֻע'ְפַראן,     ִעיד (א)ְלִפסְֿ ֿ ִעיד (א)ְלַעְנסַֿ

ִעיד (א)לאְסִתְקַלאל,     ִעיד (א)ְלַאְנַואר,     ִעיד (א)ְלֻעְרש



יחידות ההוראה לכיתה ה'

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית 166

6. פתרו את התשבץ שלפניכם:

14567

2

3

הגדרות:

מאוזן:

אס ִג'ְּבֶנה ּוַחִליּב.    . 1 ִפי ַהאַדא (א)ְלִעיד ְּביֹאְּכלּו (אל)ַנّ

כך אומרים "סוכה" בערבית.. 2

ֶיّה.. 3 ִעיד (א)ְלֻחִרّ

מאונך: 

ִעיד ִמיַלאד דֹוֶלת ִאְסַראִאיל.  .1

אס ּוִּביזּורּו (א)ְלַּכִניס. ִפי ַהאַדא (א)ְליֹום ִּביסּֿֿומּו (אל)ַנّ  .4

השלם: חג האורים הוא "ִעיד _______".  .5

ִפי ַהאַדא (א)ְלִעיד ְּביֹאְּכלּו (א)ְלַיהּוד "אוזן המן".  .6

ֶנה (א)ְלִעְּבִרֶיّה.  ִּבַדאַית (אל)ַסّ  .7
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זיהוי אותיות
ע"פ יחידות ההוראה בערבית

לכיתות ה'
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חשוב לדעת!!!
א. הכתיבה בערבית היא מימין לשמאל.

ב. בשפה הערבית יש עשרים ושמונה אותיות.

ג. האותיות מתחברות ביניהן, למעט שש האותיות הבאות, 

שאינן מתחברות לאות שבאה אחריהן: ד, ו, ד', א, ר, ז. 

אותיות אלו מסומנות בטבלה שלפניכם: 

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד׳דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

ד. כאשר ניחשף לאות בערבית, נכיר את ארבע האפשרויות  האלה:

אות תחילית (בהתחלת מילה)

אות אמצעית (אות המתחברת משני צידיה, חוץ מהאותיות • 

    ד, ו, ד', א, ר, ז. 

שאינן מתחברות לאות שאחריהן• 

אות סופית לא מתחברת (אות בסוף מילה, שלפניה אחת מהאותיות: ד, ו, ד', א, ר, ז).• 

אות סופית מתחברת (אות סופית המתחברת לאות הקודמת).• 

ה. אחרי האותיות ד, ו, ד', א, ר, ז  באמצע מילה תבוא אות תחילית. בכל פעם שתיחשפו לאות חדשה, צבעו 

אותה בדף השער, וכך תוכלו לעקוב אחר האותיות שנחשפתם אליהן.
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האות "אליף" 
1. צבעו את האות "אליף" בהתאם לטבלה:

אות תחילית,

אות סופית לא מתחברת

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד׳דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

אות אמצעית,

אות סופית מתחברת

}
חיבור לאות 

הקודמת ا
}

חיבור לאות 

ـاהקודמת
ַמַסאمساء

ַמאִׁשי (א)ְלַחאלماشي الحال

ַּבאח (אל)נּّורصباح النّور סַֿֿ

ֻּבְּכַראبكرا

ַמְרַחַּבאمرحبا

ַאַנאأنا

אליף

א

ا
תחילית

ـا
אמצעית

ا
סופית לא 
מתחברת

ـا
סופית 

מתחברת

2. סמנו את האות "אליף"במילים שלפניכם

(שימו לב שהאות "אליף" אינה מתחברת לאות שבאה אחריה):

אותיות ד, ו, ד׳, א, ר, ז

מג'אמלאת
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האות "מים" 
1. צבעו את האות "מים" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "מים" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "יא" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "יא" במילים שלפניכם:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

مـ

یــ
2. צבעו את האות "יא" במילים שלפניכם:

ـييـیــیــیـیــیــیــ

ـمـمـ مـمــمـ
יא

י

یــ
תחילית

ـیـ
אמצעית

ي
סופית לא 
מתחברת

ـي
סופית 

מתחברת

מים

מ

مـ
תחילית

ـمـ
אמצעית

م
סופית לא 
מתחברת

ـم
סופית 

מתחברת
ַראִמי                 ֻאםّ              ַמא                    ִאְסִמי                ַמְרַחַּבא                ַמְרַים

ַאִּבי                   ַיא                  ִאְסִמי                           ֻאִמّי

ַאִמיר                         נּוִרי                          ַקִויّ

תעארף

رامي

أبي

قوينوريأمیر

أّميإسميیا

مریممرحباإسميما أّم

האות "יא" 
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האות "רא" 
1. צבעו את האות "רא" בהתאם לטבלה:

2.צבעו את האות "רא" במילים שלפניכם (שימו לב שהאות "רא" אינה מתחברת לאות שבאה 

אחריה):

1. צבעו את האות "סין" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "סין" במילים שלפניכם:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

אות אמצעית,

אות סופית מתחברת

ر

ـسسسسـســســسـسـ

رـرـر
סין

ס

سـ
תחילית

ـسـ
אמצעית

س
סופית לא 
מתחברת

ــس
סופית 

מתחברת

רא

ר

ر
תחילית

ـر
אמצעית

ر
סופית לא 
מתחברת

ـر
סופית 

מתחברת
אסַֿֿדְפַתרֻמִדירַג'ַזר ֿ ִאְסִתַראַחהַּבְנדּוַרהַקַלם ַרסַֿ

ֵסְּכֵרֵתיר

ַּבְקדֹוַנסַמְדַרֶסהִאְנַסאןַסאַחה

ִאְסִתַראַחהַדְרס

אלמדרסה

جزر

سكرتیر
بقدونسَمْدَرَسةإنسانساحة

إستراحةدرس

إستراحةبندورةقلم رصاصدفتر مدیر

האות "סין" 

אותיות 
 ד, ו, ד׳, א, ר, ז
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אלו האותיות שהכרנו עד כה (האותיות דוד' ארז מסומנות בצבע תכלת):

שם האות
צורת האות

סופית מתחברתסופית לא מתחברתאמצעיתתחילית

ـااـااאליף

ـممـمـمـמים

ـييـیـیـיא

ـررـررרא

ـسسـسـسـסין

1. הקיפו את האות ששמה מופיע בעמודה הימנית:

ايمسיא

سمايאליף

رمياרא

يامسסין

سيماמים

2. חברו קו בין האות בתעתיק לבין האות בערבית:

י •
א •
ס •
ר •
מ •

 م• 
ي• 
ا• 
س• 
ر• 
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3. צבעו כל אחת מן האותיות בצבע שונה.

4. צבעו את המילים שלפניכם על-פי הטבלה:

ریم   أمیر   سمیر   راس   إسم

رامي   میري   أّم   أّمي   إسمي

5. כתבו מתחת לכל מילה בערבית את המילה בתעתיק (היעזרו במחסן  המילים):

המחסן: ַראִמי, ִמיִרי, ִאְסִמי, ֻאםّ, ַראס, ִאֵסם, ַאִמיר, ִרים, ַסִמיר, ֻאִמّי

צבעשם האות

אדום"אליף"

כחול"מים"

צהוב"רא"

ירוק"יא"

חום"סין"
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האות "בא" 
1. צבעו את האות "בא" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "בא" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "דאל" בהתאם לטבלה:

2.צבעו את האות "דאל" במילים שלפניכם
(שימו לב שהאות "דאל" אינה מתחברת לאות שבאה אחריה):

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

بـ

دد ـدـد

ـبـبـ ـببـبــبـ
דאל

ד

د
תחילית

ـد
אמצעית

د
סופית לא 
מתחברת

ـد
סופית 

מתחברת

בא

ב

بـ
תחילית

ـبـ
אמצעית

ب
סופית לא 
מתחברת

ـب
סופית 

מתחברת
ֵּבית                     ֵּביִתי                  ִאֵּבן                ַאּב                  ִּבְנת                 ֻּכֻתּב

ְַעד                 ַדַרג'                   ַאְסַוד ַדאר               ַמִדיֶנה                ַדְוֶלה                 ִמסֿֿ

תי
בי

بیت     بیتي    إبن    أب     بنت    كتب

دار   مدینة   دولة   مصعد   درج    أسود

האות "דאל" 
אותיות 

 ד, ו, ד׳, א, ר, ז
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האות "ואו" 
1. צבעו את האות "ואו" בהתאם לטבלה:

2.צבעו את האות "ואו" במילים שלפניכם (שימו לב שהאות "ואו" אינה מתחברת לאות שבאה 

אחריה):

1. צבעו את האות "פא" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "פא" במילים שלפניכם:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

و

ـففففـفــفــفــفــفــفــفــفــفــفـفـ

ـوـو و
פא

פ׳

فـ
תחילית

ـفـ
אמצעית

ف
סופית לא 
מתחברת

ـف
סופית 

מתחברת

ואו

ו

و
תחילית

ـو
אמצעית

و
סופית לא 
מתחברת

و
סופית 

מתחברת

ה                   ַטאְוֶלה                   ַחאסוּב                      ִתְלִפְזיֹון אֹוַדֿֿ

ַמאיֹו                   ִחלּו

ְפָראש                   ֻע'ְרֶפה                   ִתְלִפְזיֹון                  ַאְנף                 ֻע'ַרף

תי
ע׳רפ

أوضة     طاولة    حاسوب    تلفزیون 
مایو      حلو

فراش   غرفة   تلفزیون  أنف   غرف  

האות "פא" 

אותיות 
 ד, ו, ד׳, א, ר, ז
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האות "ח׳א" 
1. צבעו את האות "ח׳א" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ח׳א" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "עין" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "עין" במילים שלפניכם:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

خـ

ـعـعـععععـ

ـخـخـخـخـخـخـ
האות "ח׳א" 

خـخـخـخـ
עין

ע

د
תחילית

ـد
אמצעית

د
סופית לא 
מתחברת

ـد
סופית 

מתחברת

ח׳א

ח׳

خـ
תחילית

ـخـ
אמצעית

خ
סופית לא 
מתחברת

ـخ
סופית 

מתחברת
ַח'ְמֶסה                        ַח'ְמִסין                    ַאח'                   ֻאְח'ת                   ַּבִטיח'

ַּבאח (א)ְלֵח'יר ַסֿֿ

פּור                  ְתַנְעׁש                 ֻאְסּבּוע             ַמע  ֿ ַאְרַּבַעה               ַעַׁשַרה                  ַעסְֿ

אלארקאם

خمسة    خمسین    أخ     أخت     بطیخ
صباح الخیر

أربعة  عشرة  عصفور  تنعش  أسبوع  مع

האות "עין" 
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אלו האותיות שהכרנו עד כה (האותיות דוד' ארז מסומנות בצבע תכלת):

שם האות
צורת האות

סופית מתחברתסופית לא מתחברתאמצעיתתחילית

ـااـااאליף

ـممـممמים

ـييييיא

ـررـررרא

ـسسـسـسـסין

ـببـبـبـבא

ـددـددדאל

ـووـووואו

ـففـفـفפא

ـخخـخـخـח'א

ـععـعـعـעין

1. הקיפו את האות ששמה מופיע בעמודה הימנית:

ديمسדאל

سموفסין

فميخפא

داوسאליף

فيمعיא

مخرفמים

دياوואו
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2. חברו בקו בין האות בתעתיק לבין האות בערבית:

3. צבעו את המילים שלפניכם על-פי הטבלה הבאה:

باب     أب     درس     أخ

   أبي     أسود     مدیر

4. כתבו מתחת לכל מילה בערבית את המילה בתעתיק 
     (היעזרו במחסן המילים): 

המחסן: ַאּב, ַדְרס, ַאְסַוד, ַאִּבי, ֻמִדיר, ַּבאּב, ַאח'

י •

א •

ס •

ר •

מ •

ח׳ •

ע •

פ •

ו •

ד •

 م• 

ف• 

ع• 

س• 

خ• 

ي• 

د• 

ا• 

و• 

ر• 

הצבעשם האות

אדום"בא"

כחול"דאל"

צהוב"ואו"

חום"אליף"

סגול"יא"
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5. הוסיפו את שמן של האותיות במקום המתאים בטבלה:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

:הלבטב םיאתמה םוקמב תויתואה לש ןמש תא ופיסוה . :הלבטב םיאתמה םוקמב תויתואה לש ןמש תא ופיסוה . :הלבטב םיאתמה םוקמב תויתואה לש ןמש תא ופיסוה . :הלבטב םיאתמה םוקמב תויתואה לש ןמש תא ופיסוה .

ـننـنــنــنـنـ
נון

נ

فـ
תחילית

ـفـ
אמצעית

ف
סופית לא 
מתחברת

ـف
סופית 

ַנְפַסג'יّ                       ֻּברדַקאִניّ                 ִמןמתחברת     ַנאס                 ַאְלַואן                    ַבּ

 ناس   ألوان   بنفسجّي   بردقانّي   من 

האות "נון" 
1. צבעו את האות "נון" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "נון" במילים שלפניכם:

אן
לו

אלא
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האות "לאם" 
1. צבעו את האות "לאם" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "לאם" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "זאי" בהתאם לטבלה:

2.צבעו את האות "זאי" במילים שלפניכם (שימו לב שהאות "זאי" אינה מתחברת לאות 

שבאה אחריה):

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

لـ

زز ـزـز
ـلـلـ

האות "לאם" 

لـلـ
זאי

ז

ز
תחילית

ـز
אמצעית

ز
סופית לא 
מתחברת

ـز
סופית 

מתחברת

לאם

ל

لـ
תחילית

ـلـ
אמצעית

ل
סופית לא 
מתחברת

ـل
סופית 

מתחברת
ַאְטַול                    ַאְלַואן                   ִלֶּבס                      ַּבְנַטלֹון                     ַטויל 

  ְּבלּוֶזה                      ַאְזַרק                       ַזְהריّ                    ַאְרז                  ַוִזיר

אלמלאבס

بلوزة     أزرق    زھرّي    أرز    وزیر

האות "זאי" 

أطول    ألوان    لبس    بنطلون   طویل 

אותיות 
 ד, ו, ד׳, א, ר, ז
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האות "תא" 
1. צבעו את האות "תא" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "תא" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "ג׳ים" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ג׳ים" במילים שלפניכם:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

تـ
ـججججـجـجـجـ

ـتـتـ ـتتـتـ
ג׳ים

ג׳

جـ
תחילית

ـجـ
אמצעית

ج
סופית לא 
מתחברת

ـج
סופית 

מתחברת

תא

ת

تـ
תחילית

ـتـ
אמצעית

ت
סופית לא 
מתחברת

ـت
סופית 

מתחברת
ְנת                 ֵּבית                 ִּכֵתף                    ַּבַנאת ֻתםّ                 ִבּ

'                     ַדַרג' ִג'ֵסם                     ַג'אר                 ַחאגّ

א 
אעֿדא

לג'סם
א)

)

تّم      بنت     بیت     كتف      بنات

جسم     جار    حاجّ     درج

האות "ג׳ים" 
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كلب •

كیف •

كبیر •

مكان •

كتاب •

كتب •

ַמַּכאן• 

יר•  ְּכִבּ

ַּכְלּב• 

ֻּכֻתּב• 

יף•  ִכּ

ְּכַתאּב• 

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

3 . חברו קו בין המילה בערבית לתעתיק שלה:

האות "כאף" 
1. צבעו את האות "כאף" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "כאף" במילים שלפניכם: 

ـكـكـكـ كـكـ
כאף

כ

كـ
תחילית

ـكـ
אמצעית

ك
סופית לא 
מתחברת

ـك
סופית 

מתחברת
ֻּבְּכַרא                ַּכאן                  ַּבִּכיר                 ֵּביַתּכ                 ֻהַנאְּכ

אוקאת
אל

بكرا    كان    بكیر    بیتك   ھناك



יחידת ההוראה - זיהוי אותיות 

183מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

האות "קאף" 
1. צבעו את האות "קאף" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "קאף" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "ֿסאד" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ֿסאד" במילים שלפניכם:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

قـ

صـصـصـ
ـص

ـقـقـقـقـ قـقــقـ
סאד

ֿס

صـ
תחילית

ـصـ
אמצעית

ص
סופית לא 
מתחברת

ـص
סופית 

מתחברת

קאף

ק

قـ
תחילית

ـقـ
אמצעית

ق
סופית לא 
מתחברת

ـق
סופית 

מתחברת
ה               ַּבְקדּוַנס                 סּוק             ַטאֵּבק ַקְהֶוה             ֻּבְרֻתַקאל              ַמְקִלֶיّ

יר                       ְנַג'אסֿֿ                     ַּבסַֿֿל ֿ ֻחֻמّסֿֿ                       ַעסִֿ

ת 
כולא

מא

רובאת
ומש

قھوة   برتقال   مقلیّة   بقدونس  سوق  طابق 

  حّمص   عصیر   انجاص   بصل

האות "ֿסאד" 



יחידות ההוראה לכיתה ה'

מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית 184

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

יעה ל)סّ
א(

האות "הא" 
1. צבעו את האות "הא" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "הא" במילים שלפניכם: 

לעיתים האות "הא" מופיעה בסוף מילה עם שתי נקודות מעליה, 

ואז מכנים אותה "תא מרבוטה".

3. צבעו את האות "תא מרבוטה":

4. צבעו את האות "תא מרבוטה" במילים שלפניכם: 

ھـ

ـةة

هـھـھـ
הא

ה

ھـ
תחילית

ـھـ
אמצעית

ه
סופית לא 
מתחברת

ـھ
סופית 

מתחברת
ַנֵהר                      ֻהֶו                    ִהֶי

ֵסיַעה                  ַואְחֶדה                  ַח'ְמֶסה                 ִתְסַעה             ִסֶתّה 

ساعة   واحدة   خمسة   تسعة  ستّة

  نھر     ھو     ھي 
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ֵסיַעה                  ַואְחֶדה                  ַח'ְמֶסה                 ִתְסַעה             ִסֶתّה 

אלו האותיות שנלמדו עד כה (האותיות ד, ו, ד׳, א, ר, ז מסומנות בתכלת):

שם האות
צורת האות

סופית מתחברתסופית לא מתחברתאמצעיתתחילית

ـااـااאליף

ـممـمـمـמים

ـييـیـیـיא

ـررـررרא

ـسسـسـسـסין

ـببـبـبـבא

ـددـددדאל

ـووـووואו

ـففـفـفـפא

ـخخـخـخـח'א

ـععـعـعـעין

ـننـنـنـנון

ـللـلـلـלאם

ـززـززזאי

ـتتـتـتـתא

ـججـجـجـג'ים

ـككـكـكـכאף

ـققـقـقـקאף

אד ـصصـصـصـסֿֿ

ـھهـھـھـהא
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189

לאד

ןונ

םי'ג

את

ףאכ

םאל

ןיס

:תימיה הומב יפומ המשש תואה תא ופיקה .

:תיבב תואה ןיבל קיתתב תואה ןיב וקב וב .

• נ

• כ

• ס

• ר

• ז

• ל

• ע

• פ

• ו

• ת

و•

ف•

ع•

س•

ل•

ك•

ن•

ت•

ر•

ز•

4. הקיפו את האות ששמה מופיע בעמודה הימנית:

5. חברו בקו בין האות בתעתיק לבין האות בערבית:
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:הלבטה יפל םיפלש םילימה תא וב .

 םש
תואה

בה

םודאןונ

לוכםאל

ואת

וריםי'ג

םואפ

לוגסףא

 ויה קיתתב הלימה תא תיבב הלימ לל תתמ ובת .
:םילימה  ןסמב

דליררתפדסלםלת'אןא  :ןסמה

7. צבעו את המילים שלפניכם על-פי הטבלה:

(היעזרו  בתעתיק  המילה  את  בערבית  מילה  לכל  מתחת  כתבו   .8

במחסן  המילים):

המחסן: ִאֵּבן, ֻאְח'ת, ְמַעֶלّם, ִלֵּבס, ַדְפַתר, ַקְרֶיה, ַּבַלד

6. הוסיפו את שמן של האותיות במקום המתאים בטבלה:
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האות "שין" 
1. צבעו את האות "שין" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "שין" במילים שלפניכם: 

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

شش
ـش ـشـ

שין

ש

ش
תחילית

ش
אמצעית

ـشـ
סופית לא 
מתחברת

ـش
סופית 

מתחברת

אּכ              ַׁשְנַטה                  ַמְׁשִויّ                ְתַנְעׁש      ַׁשַמאל                  ַׁשְרק                  ֻׁשַּבّ

לג'האת
א

َشَمال   َشْرق   شبّاك  شنطة  مشوّي  تنعش
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האות "חא" 
1. צבעו את האות "חא" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "חא" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "ַטא" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ַטא" במילים שלפניכם:

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

حـ

ـططططـطــطــطــطــطــطــطـطـطـطـطـطـ

ـحـحـ حـحـ
טא

ט

طـ
תחילית

ـطـ
אמצעית

ط
סופית לא 
מתחברת

ـط
סופית 

מתחברת

חא

ח

حـ
תחילית

ـحـ
אמצעית

ح
סופית לא 
מתחברת

ـح
סופית 

מתחברת
ִחיח ֿ אח            סַֿ       ַחַיַואן                ַבֱחר           ְחָמאר            ַחַמאֶמה         ֻתפַّ

      קטّ               ַׁשְנַטה                    ַטִויל               ַאְטַול                  ַמְּבסּוט

אנאת
חיו

אל

  حیوان   بحر  حمار  حمامة  تفّاح  صحیح

  قطّ   شنطة   طویل  أطول  مبسوط 

האות "ַטא" 
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עיאד
אלא

יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

האות "ע׳ין" 
1. צבעו את האות "ע׳ין" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ע׳ין" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "ד׳אל" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ד׳אל" במילים שלפניכם:

غـ

ـذذـذذ

ـغـغـ غـغـ
ד׳אל

ד׳

ذ
תחילית

ـذ
אמצעית

ذ
סופית לא 
מתחברת

ـذ
סופית 

מתחברת

ע׳ין

ע׳

غـ
תחילית

ـغـ
אמצעית

غ
סופית לא 
מתחברת

ـغ
סופית 

מתחברת
      יום (א)ְלֻע'ְפָראן                      ַע'ְרּב                ֻע'ַראּב                    ַע'אֶּבה

ֻאְסַתאד'                 ֻאְד'ן                ַד'ַּכר                 ִתְלִמיד'                ַהאִד'י

  یوم الغفران     غرب    غراب     غابة  

  أستاذ    أذن    ذكر    تلمیذ    ھذه  

האות "ד׳אל" 
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ـذ
יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

האות "ֿדאד" 
1. צבעו את האות "ֿדאד" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ֿדאד" במילים שלפניכם: 

1. צבעו את האות "ט׳א" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ט׳א" במילים שלפניכם:

ضـ
ـאד" במילים שלפניכם: 

ضـض
אד" במילים שלפניכם: 

ض

ـظظظظـظــظــظــظــظــظــظــظـظـظـظـظـظـ

ـض
אד" 

ـضـض
ט׳א

ט׳

ظـ
תחילית

ـظـ
אמצעית

ظ
סופית לא 
מתחברת

ـظ
סופית 

מתחברת

ֿדאד

ד׳

ضـ
תחילית

ض
אמצעית

ـضـ
סופית לא 
מתחברת

ـض
סופית 

מתחברת
ַרה ר               ֻח'דְֿֿ ה                ַאְּביַדֿֿ                 ַאְח'דַֿֿ      ַאְרדֿֿ                  אודַֹֿֿ

           ֻז'ֻהר                         ַוִזיֶפה                       ַעִזים

  أرض   أوضة   أبیض   أخضر   خضرة  

      ظھر     وظیفة     عظیم

האות "ט׳א" 
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יוהנמלּכקפע'עט'טדֿֿסֿֿׁשסזרד'דח'חג'ת'תבא

يوهنملكقفغعظطضصشسزرذدخحجثتبا

האות "ת׳א" 
1. צבעו את האות "ת׳א" בהתאם לטבלה:

2. צבעו את האות "ת׳א" במילים שלפניכם: 

ـثـثـثـ ثـثـثـ
ת׳א

ת׳

ثـ
תחילית

ـثـ
אמצעית

ث
סופית לא 
מתחברת

ـث
סופית 

מתחברת
       יֹום (א)ְלִאְת'ֵנין                  יום   (אל)ֻת'לאתא                  ַת'ַמאִנין

  یوم األثنین    یوم الثّالثاء    ثمانین
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 אל תיפוסתיעצמאתיליחת
תרבחתמ

 תיפוס
תרבחתמ

תויתואה תלבט םוכיס תויתואה תלבט םוכיס תויתואה תלבט םוכיס תויתואה תלבט םוכיס תויתואה תלבט םוכיס תויתואה תלבט םוכיס
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ח הבה
יתעתל תיברעה יב המאתה  חמ ויכהו  תיברעב םילימה תא ור יתעתל תיברעה יב המאתה  חמ ויכהו  תיברעב םילימה תא ור יתעתל תיברעה יב המאתה  חמ ויכהו  תיברעב םילימה תא ור

 להמב םתכה לולסמה יחמב מתהלו תויסיטרכ יכהל ולכות
תיברעה ירועי

יתעתב םילימה סחמב ורעיה
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1 עיצוב בול

קישור לנושאים האלה:

1. אזכור מאורע חשוב

2. אירועים וחגים במעגל השנה

1
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1
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טנגרם

טנגרם הוא משחק סיני עתיק, ובו השחקן נדרש להרכיב דגמים שונים מאותן צורות.

הטנגרם מכיל שבעה חלקים: ריבוע, מקבילית וחמישה משולשים 

בגדלים שונים. 

על פי רוב נהוג להתחיל את המשחק כאשר החלקים מסודרים בצורת ריבוע. לאחר מכן יש להרכיב מהן 

צורות שונות.

במקרה שלנו נרכיב מצורות אלו חיות.

מהלך הפעילות

צבעו את הצורות.. 1

גזרו אותן.. 2

בחרו אחת מהחיות מהעמודים הבאים ונסו להרכיב אותה מ-7 הצורות הנמצאות בידיכם.. 3

לאחר שתסיימו תוכלו להוסיף תוספות כראות עיניכם (עיניים, פה ועוד).. 4

2
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קישור לנושאים האלה:

החיות. 1

צבעים. 2

מקומות מחיה. 3

איברי גוף. 4

צורות. 5
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ּכיִדדְרִקהֵזְנַע

ּבאַר'ֻע
הֶּכַמַס

ןאַסְח

הֶסִּב
ּבַנְרַא

_

דף תשובות לטנגרם

אן ְחסַֿ

ִדיּכ
ִקְרד ַעְנֵזה

ֻע׳ַראּב
ַסַמֶּכה

ַאְרַנּב
ה ּבֶסّ
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סימניה

4
קישור לנושא:

פתגמים בערבית

הרצועות מורכבות על הגלגל 
באמצעות  סיכה מתפצלת. 

אפשר להכניס עוד ועוד רצועות 
עם פתגמים שנלמדו.
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ברכה
לב שנפתח לפרח

5
קישור לנושאים האלה:

אירועים וחגים במעגל השנה. 1

הברכות בערבית. 2





יחידת ההוראה - זיהוי אותיות 

227מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית





יחידת ההוראה - זיהוי אותיות 

229מדינת ישראל | משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית

ברכה תלת ממדית

6
גזרו 4 עיגולים בקוטר 7.5 ס"מ.. 1

קפלו כל עיגול לשני חצאים.  .2

3. הדביקו את העיגולים המקופלים 

זה על גבי זה.

4. הדביקו את החצי האחרון לחצי 
הראשון, ותקבלו עיגול תלת - ממדי.
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מעטפה שהיא ברכה

7
גזרו 4 עיגולים בקוטר 7.5 ס"מ.. 1

קפלו כל עיגול לארבעה חלקים   .2

ופתחו אותם.

3. הדביקו את עיגול 2 על עיגול 1

כפי שמודגם בתמונה.

4. הדביקו את עיגול 3 על עיגול 2 כפי 
שמודגם בתמונה.
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5. הדביקו את עיגול 4 על עיגול 3

כפי שמודגם בתמונה.

6. הפכו את העבודה והדביקו את 
החלק האחרון של עיגול 4 על 

עיגול 1.

7. הפכו את העבודה חזרה וקפלו 

את הקצוות, כפי שמודגם בתמונה.

8. קפלו את עיגול 1 ואחריו את 2
ואחריו את 3.
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9. קפלו את הקצה האחרון והכניסו 
אותו מתחת לקצה הראשון.

10. לאחר שתסיימו תוכלו להדביק את 
המעטפה ולקשט אותה ולשלב בתוכה 

ברכה.
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שרשרת הצבעים

8
קישור לנושא הצבעים. 1

צבעו את שמות הצבעים בצבע  . 1

    המתאים.

גזרו את הרצועות.. 2

חברו את הרצועות לשרשרת.. 3
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עיצוב משחק מסלול

9

תרגול תכנים לימודיים באמצעות 

משחק

כל קבוצה יכולה להכין ולעצב את 

המשחק שלה ולהתאימו לכל תחום 

דעת. 
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עיצוב נר הערכים

10
קישור לנושא:

ערכים ושמותיהם בערבית

ציירו נר ועצבו אותו באמצעות 

אחד הערכים שלמדתם בכיתה.
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להתראות בחוברת לכיתה ו'

     

י ֻּכַראַסת  ׅאַלא (אל)ׅלַّקאא פׅ

אֶדס ّףّ (אל)ֿסّ (אל)סַֿ


