
 
 
 
 
 

 
 
 

 תכנית ששב"ש שנתית להוראת השפה העברית בחברה הדרוזית
 

 בשכבה ו' 
 

 2022אוגוסט 

 שנה"ל תשפ"ג

 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף חינוך דרוזי וצ'רקסי ואגף שפות 
 הפיקוח על העברית במגזר הדרוזי

 מחוז צפון ומחוז חיפה



 מבוא לתכנית הששב"ש

. מערך זה תכנית ששב"ש בחינוך היסודי בחברה הדרוזית מאורגנת לפי מערך ההוראה והלמידה במקצוע עברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי

 .חודש וכלה בשנה כולהה אל תוך ,השלםהבודדת אל השבוע  נמתח לאורך השנה מהשעה

חשיפה, הקנייה, תרגול  -ות על עקרונות הוראת העברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי, קרי סנוסף לכך, כדי להטמיע את המיומנויות המבוס

 .בהקשר והפקה שלמה, התכנית בנויה באופן ספיראלי

  ל.דרטיזציה עבור הבוגר בכל שכבת גיהלימודים השלמה, שקובעת סטנ ר לציין שהתוכנית נגזרת מתוך תוכניתתמיו

הסטנדרטים בתוכנית ששב"ש מנוסחים כפעולות להשגה, המשלבות איתן את אופן המדידה וההערכה בשילוב כלים דיגיטליים. הגישה הרווחת 

האזנה והבנת הנשמע, קריאה  את הדקדוק בהקשר,הור תקשורתית, שיש בה דגש חזק על-היום בעולם לרכישת שפה שנייה היא פונקציונלית

 .הפקה שלמה בע"פ והבעה בכתב, בהקשרים חברתיים משמעותייםלוהבנת הנקרא, ומכאן 

 

 .ברכות חמות לשנת לימודים פורייה ומוצלחת

 

 איאד מוהנא

 מפמ"ר עברית במגזר הדרוזי

 



 חודש  ספטמבר  1שבוע  
מועד 

 המדידה
וההערכ

 ה

 המורה פעולת הערכהמדידה ו
 מספר 
 שעות

 הוראה
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
 קריאה כולל סרטון, פודקאסט(.

1 
 עניינית התייחסות

 לדברי ומכבדת
 .הזולת

מיומנות
: 

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור

 אי או הסכמה להביע מסוגלים
 לעולמם הקרוב בנושא הסכמה
 יש .לשון תבניות באמצעות ולנמקה

)פעילויות  .מראש להתכונן אפשרות
/ מונולוג רציף של הפקה דבורה

 (CEFR הצגת טיעון

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
ות או משחק ממוחשב )וול ורד ( כרטיסי

 הקשור לנושא הנלמד .
1 

 פעילה השתתפות
 ובדיון בשיחה

 הקטע בעקבות
 והבעת המושמע

 .ודעות עמדות

מיומנות
: 

הבעה 
 :2אופנות  בע"פ

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת 
 .מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 וליתק קריאה
 ומדויקת שוטפת

 של
 תוך טקסטים

 בצופן שליטה
 .האלפביתי

מיומנות
: 

קריאה 
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
  שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

 .לטקסונומיה של בלוםבהתאם 

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 ת:כשפה שנייה בחברה הדרוזי
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות 
ומשפטי מפתח 
 בתוך הטקסט.

 
 :בטקסט ספרותי

הבנת נושא 
הטקסט ורצף 

האירועים תוך 
זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה 

 של הטקסט.
 

הבחנה בין עבדות 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 לדעות בטקסט.
 

ר הבחנה בין עיק
 לטפל בטקסט.

 
הערכה ונקיטת 

עמדה לגבי הכתוב 
תוך התייחסות 

לרעיונות לנושאים 
 ולמסרים.

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

עשירה התלמיד כותב פסקה קצרה 
בתוכן ותקינה על כל פניה 

 .הלשוניים

 סיפור: -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין,
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
 הפסקה בהקשר לנושא הנלמד.

  כתיבת פסקה לפי תמונה או לפי
 כותרת.

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות ומחשבות  כתיבת
 וד.על נושא יחידת הלימ

1 

 כתיבת:
 כתיבת רשמים .א
כתיבת  .ב

סיפורית 
)סיפור, שיר, 

חוויה ....( ע"פ 
חמשת 

המ"מים:מי, 
מה, מתי, 

 מדוע ומקום.

 מיומנות
 -כתיבה 
הבעה 
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות הנבחרת  דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
על המיומנות  פעילויות ממוחשבת

לנושא היחידה הנבחרת וקשירתו 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או עבודה 

על המיומנות הנבחרת  בקבוצות
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
סרטון או פעילות עקרון החשיפה 

חשיפה )חזרה( על המיומנות הנבחרת 
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  העקרון ההקני

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
תלמידים וקשירתה לנושא היחידה ה

 הנלמד.

 

הכרת מילות 
השאלה ושימוש 

נכון בהן: מה, מי, 
מתי, איפה, היכן, 
למה, מדוע, לאן, 

 לשם מה.....

 :6אופנות  ידע לשוני מיומנות

 



 

 ספטמברחודש  2שבוע  
מועד 

 המדידה
וההערכ

 ה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

לנושא הנלמד, ) חזרה /הטמעה
 ון, חידון, מדרש תמונה, שיחה,סרט

הטמעה לנושא יחידת פעילויות 
  כולל סרטון, פודקאסט(.  ההוראה

1 
 עניינית התייחסות

 לדברי ומכבדת
 .הזולת

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

הלך במ
 השיעור 

 אי או הסכמה להביע מסוגלים
 לעולמם הקרוב בנושא הסכמה
 .לשון תבניות באמצעות ולנמקה

 .מראש להתכונן אפשרות יש
/ )פעילויות של הפקה דבורה

 מונולוג רציף הצגת טיעון
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              . )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד
1 

 פעילה השתתפות
 ובדיון בשיחה

 הקטע בעקבות
 והבעת המושמע

 .ודעות עמדות

הבעה  מיומנות:
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת 
 . מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 שוטפת קולית קריאה
 של ומדויקת
 שליטה תוך טקסטים

 בצופן
 .האלפביתי

קריאה  מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 rהשיעו

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
  וות לטקסטשאלות ההבנה הנל

 לטקסונומיה של בלום.בהתאם 

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

 משחוק, עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
 מפתח בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה של 

 הטקסט.  
 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 
הבחנה בין עיקר לטפל 

 בטקסט. 
 

הערכה ונקיטת עמדה 
לגבי הכתוב תוך 

התייחסות לרעיונות 
 לנושאים ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
רכישת ו

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל פניה 

 .הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 
 יצירת רצף בין המשפטים

המרכיבים את הפסקה בהקשר 
  למד. לנושא הנ

  כתיבת פסקה לפי תמונה
 או לפי כותרת. 

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
 כתיבת רשמים .ג
כתיבת סיפורית  .ד

)סיפור, שיר, 
חוויה ....( ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, מה, 

מתי, מדוע 
 ומקום.

 מיומנות
 -כתיבה 
הבעה 
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור 

על המיומנות הנבחרת  דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
על  פעילויות ממוחשבת

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או עבודה 

על המיומנות הנבחרת  בקבוצות
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
ף עבודה מצגת או ד העקרון ההקני

על המיומנות הנבחרת להטמעתה 
בקרב התלמידים וקשירתה לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות הנבחרת  בתוך הקשר 

לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 
 )חיבור משפט(

 

1 

הכרת מילות השאלה 
ושימוש נכון בהן: מה, 
מי, מתי, איפה, היכן, 

למה, מדוע, לאן, לשם 
 .....מה

 ידע לשוני  מיומנות

 : 6אופנות 



 

 חודש ספטמבר  3שבוע 
מועד 

 המדידה
וההערכ

 ה

הערכה מדידה ו  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
דרש אסוציאציות, סרטון, חידון, מ

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות 
טרום קריאה כולל סרטון, 

  פודקאסט(. 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( המושמע

 ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים ,שירים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 בנושא חוויה לתאר מסוגלים
 באמצעות לעולמם הקרוב
 .וניםמגו תואר שמות

 הודעות למסור מסוגלים
 לאחר לציבור וברורות קצרות
 .אותן ותרגלו עליהן שחזרו

)פעילויות של הפקה דבורה/  
 מסירת הודעות לציבור

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

 על פה-בעל דיווח
 אירועים ועל חוויות

 .היומיום מחיי
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
  .ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
השיעורי

 ם

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם לטקסונומיה   לטקסט
 של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
ת העברית בהתאם לעקרונות הורא

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 
 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 
 הטקסט.מתוך 

 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 
המרכיבים  רצף בין המשפטיםיצירת 

  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 
 

  כתיבת פסקה בעלת
מאפיינים מידעיים )בהתאם 

 לנושא הטקסט הנלמד(.

1 

כתיבה תקנית  .1
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

מה, מתי, מדוע 
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .2
 לראיון.

 כתיבת דיווח.  .3
 
 

 -כתיבה  מיומנות
 : 5אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

סרטון או פעילות עקרון החשיפה 
( על המיומנות הנבחרת חשיפה )חזרה

 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.
 

מצגת או דף עבודה על  העקרון ההקני
המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

זיהוי מילים   1
המסתעפות מאותו 

שורש: מערכת 
הפועל, שורש, 

משפחות מילים, 
כינויי גוף, זמן )עבר, 

 וי(הווה, עתיד וציו

 : 6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

 

 

 

 



 חודש ספטמבר  4שבוע 
מועד 

 המדידה
וההערכ

 ה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
, פעילויות חידון, מדרש תמונה, שיחה

הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 
  סרטון, פודקאסט(. 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( המושמע

 ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים ,שירים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 חוויה לתאר מסוגלים
 לעולמם הקרוב בנושא

 תואר שמות באמצעות
 .מגוונים

 הודעות למסור וגליםמס
 לציבור וברורות קצרות
 עליהן שחזרו לאחר

 אותן ותרגלו
)פעילויות של הפקה 

דבורה/  מסירת הודעות 
 (CEFR לציבור

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

 על פה-בעל דיווח
 אירועים ועל חוויות

 .היומיום מחיי
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

קסט מתאים למיומנויות בחירת ט
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
השיעורי

 ם

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

בהתאם   הנלוות לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד בהתאם 
כשפה שנייה לעקרונות הוראת העברית 

 בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

הבנת  יומנות מ
 :4אופנות  הנקרא



 
 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו יצירת  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את הפסקה  משפטיםרצף בין ה
  בהקשר לנושא הנלמד. 

 

  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים
מידעיים )בהתאם לנושא הטקסט 

 הנלמד(.

1 

כתיבה תקנית  .4
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

מה, מתי, מדוע 
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .5
 לראיון.

 כתיבת דיווח.  .6
 
 

 -כתיבה  מיומנות
 : 5אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
עורהשי  

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  יהעקרון ההקנ

להטמעתה בקרב  המיומנות הנבחרת
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות הנבחרת  בתוך הקשר לנושא 

 הנלמד ביחידת ההוראה )חיבור משפט(
 
 

זיהוי מילים   1
המסתעפות מאותו 

שורש: מערכת 
הפועל, שורש, 

משפחות מילים, 
כינויי גוף, זמן )עבר, 

 (הווה, עתיד וציווי

 : 6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

 

 

 



 חודש אוקטובר 1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
ש אסוציאציות, סרטון, חידון, מדר

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות 
טרום קריאה כולל סרטון, 

  פודקאסט(. 

1 

 פרטים איתור
 מהטקסט בסיסיים

 בהבנת התומכים
 ,מקום( התלמיד

 ,זמן
 ,דמויות

 ,בעיות ,התרחשויות
 .)דילמות

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 או סיפור לספר מסוגלים
 .תבנקודו מה דבר לתאר

 מילים בין לקשר מסוגלים
 באמצעות משפטים ובין

 קישור במילות שימוש
 ו"ו ,למשל( בסיסיות

 .)לכן ,אבל ,חיבור
 לשון )כשירויות

 תקשורתיות/ יכולות
 התפתחות -פרגמטיות 

 רטורי מבנה/תימטית
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              שא הנלמד .)וול ורד ( הקשור לנו
1 

 לפי אירועים ארגון
 .לוגי רצף

 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

רהוטה קריאה שוטפת, 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

רה יעביר את הטקסט הנלמד המו
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



טקסט ופירוש  
 משמעותו הגלויה

 בשפת התלמיד
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים של 

 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על 

 .כל פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  רגל בהקשרמתהמורה 

המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים
  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

כתיבה תקנית  .א
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

 מה, מתי, מדוע
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .ב
 לראיון. 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

קשירתו לנושא היחידה ו
 הנלמד.

 
סרטון או פעילות עקרון החשיפה 

חשיפה )חזרה( על המיומנות הנבחרת 
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  יהעקרון ההקנ

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 
 

1 

זיהוי ושימוש 
בשמות באופן תקין 

ת שם לפועל והתאמ
ולתואר בזכר 

ובנקבה: מערכת 
שם תואר,  -השם

זכר, נקבה, יחיד, 
 רבים, יוצאי דופן. 

 ידע לשוני  מיומנות

 :6אופנות 

  



 חודש אוקטובר 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
מבצע אותן המושמעות ו

 במהלך השיעור.

)לנושא הנלמד,  חזרה /הטמעה
סרטון, חידון, מדרש תמונה, שיחה, 

פעילויות הטמעה לנושא יחידת 
  ההוראה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 

 פרטים איתור
 מהטקסט בסיסיים

 בהבנת התומכים
 ,מקום( התלמיד

 ,זמן
 ,דמויות

 ,בעיות ,התרחשויות
 .)דילמות

 מיומנות: 
האזנה 

נת והב
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 או סיפור לספר מסוגלים
 .בנקודות מה דבר לתאר

 מילים בין לקשר מסוגלים
 באמצעות משפטים ובין

 קישור במילות שימוש
 ,חיבור ו"ו ,למשל( בסיסיות

 .)לכן ,אבל
תקשורתיות/  לשון )כשירויות

 -פרגמטיות  יכולות
 מבנה/תימטית התפתחות

 (CEFR רטורי

מדרש תמונה , סרטון, משחק  הצגת
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

 לפי םאירועי ארגון
 .לוגי רצף

 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

ענה בצורה נכונה על התלמיד י
שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם לטקסונומיה   לטקסט
 של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

 זיהוי מילות ומשפטי
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



משמעותו הגלויה 
בשפת התלמיד 
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....(

 אי
 
 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

 יצירת רצף בין המשפטים
המרכיבים את הפסקה בהקשר 

  לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

יים כתיבת דיווח על טקסטים חזות
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

כתיבה תקנית  .1
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

מה, מתי, מדוע 
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .2
 לראיון. 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
על  פעילויות ממוחשבת

רתו המיומנות הנבחרת וקשי
 לנושא היחידה הנלמד.

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה  העקרון ההקני

על המיומנות הנבחרת להטמעתה 
בקרב התלמידים וקשירתה לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
הקשר המיומנויות הנבחרת  בתוך 

לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 
 )חיבור משפט(

 

זיהוי ושימוש  1
בשמות באופן תקין 
והתאמת שם לפועל 

ולתואר בזכר 
ובנקבה: מערכת 

שם תואר,  -השם
זכר, נקבה, יחיד, 

 רבים, יוצאי דופן. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות



 

 חודש אוקטובר 3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה עולת המורהפ   
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד,  חשיפה
שמש אסוציאציות, סרטון, חידון, 

מדרש תמונה, שיחת הכנה כל 
פעילויות טרום קריאה כולל 

  סרטון, פודקאסט(. 

1 
 המרכזי הרעיון איתור
 והבחנה טבטקס

 .לטפל עיקר בין

מיומנות
 : 

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 על עובדתי מידע למסור מסוגלים
 ופעולות מקומות ,אנשים אודות

 מסוגליםו  יום-היום מחיי שגרתיות
 אודות על פשוטות מסקנות להסיק
 )'שמח הוא' ,למשל( בתמונות אנשים

 צירופי ,בודדות מילים באמצעות
 של )פעילויות .ומשפטים מילים
–/ מונולוג רציף  דבורה הפקה

 מסירת מידע(

הצגת מדרש תמונה , סרטון, 
משחק דרך כרטיסיות או משחק 

ממוחשב )וול ורד ( הקשור לנושא 
                                                                                                                                                              הנלמד .

1 
 של במליאה הצגה

 ,סיפור ,סיכום
 .'וכד חדשות

מיומנות
: 

הבעה 
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת 
 . מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 שוטפת קולית קריאה
 של ויקתומד

 שליטה תוך טקסטים
 בצופן

 .האלפביתי

מיומנות
 : 

קריאה 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
  שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

 בהתאם לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת 

העברית כשפה שנייה בחברה 
 הדרוזית: 

)מצגת, אמצעי עזר ה הקני
 לטקסט הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

 משחוק, עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
 מפתח בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות הגלויה 
 והסמויה של הטקסט.  

 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

 
ל הבחנה בין עיקר לטפ

 בטקסט. 
 

הערכה ונקיטת עמדה 
לגבי הכתוב תוך 

התייחסות לרעיונות 
 לנושאים ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 
ההוראה 
ורכישת 
אוצר 
המילים 
של 
 היחידה.

עשירה התלמיד כותב פסקה קצרה 
 .בתוכן ותקינה על כל פניה הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
  סיפור:   

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם  מתרגל בהקשרהמורה 
תלמידיו יצירת רצף בין 

המרכיבים את הפסקה  המשפטים
  בהקשר לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה
 או לפי כותרת. 

 התחביב  -""על עצמי
 שלי, המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבת שאלון  .1

 לראיון. 
סיכום מידע ממקור  .2

 אחד לפחות.  

 מיומנות
כתיבה 

הבעה  -
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות הנבחרת  דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

על המיומנות  פעילויות ממוחשבת
הנבחרת וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
או עבודה פעילות בכרטיסיות 

על המיומנות הנבחרת  בקבוצות
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
סרטון או פעילות עקרון החשיפה 

חשיפה )חזרה( על המיומנות 
הנבחרת וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
מצגת או דף  העקרון ההקני

עבודה על המיומנות הנבחרת 
להטמעתה בקרב התלמידים 

 וקשירתה לנושא היחידה הנלמד.

1 
יהוי שם הפעולה ושם ז

הפועל כחלק ממשפחות 
 המילים.

ידע  מיומנות
 :6אופנות  לשוני 



 

 חודש אוקטובר 4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

הנלמד,  )לנושא חזרה /הטמעה
סרטון, חידון, מדרש תמונה, 

שיחה, פעילויות הטמעה 
לנושא יחידת ההוראה כולל 

  סרטון, פודקאסט(. 

1 
 המרכזי הרעיון איתור

 והבחנה בטקסט
 .לטפל עיקר בין

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 אודות על עובדתי מידע למסור מסוגלים
 מחיי שגרתיות תופעולו מקומות ,אנשים

 מסקנות להסיק מסוגליםו  יום-היום
 בתמונות אנשים אודות על פשוטות

 מילים באמצעות )'שמח הוא' ,למשל(
 .ומשפטים מילים צירופי ,בודדות

/ מונולוג  דבורה הפקה של )פעילויות
 מסירת מידע(–רציף 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, 
משחק דרך כרטיסיות או 

ד ( משחק ממוחשב )וול ור
                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .

1 
 של במליאה הצגה

 ,סיפור ,סיכום
 .'וכד חדשות

הבעה  מיומנות:
 :2אופנות  בע"פ 

מהלך ב
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת מצד 
 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים 
למיומנויות הנבחרות בשבוע 

 זה.
1 

 שוטפת קולית קריאה
 של ומדויקת
 שליטה תוך טקסטים

 בצופן
 .האלפביתי

קריאה  מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על שאלות 
בהתאם   ות לטקסטההבנה הנלו

 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט 
הנלמד בהתאם לעקרונות 

הוראת העברית כשפה שנייה 
 בחברה הדרוזית: 

)מצגת, אמצעי עזר ה הקני
 לטקסט הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

 משחוק, עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
 מפתח בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

בנת נושא הטקסט ה
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות הגלויה 
 והסמויה של הטקסט.  

 
הבחנה בין עבדות 

 לדעות בטקסט. 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 
הבחנה בין עיקר לטפל 

 בטקסט. 
 

הערכה ונקיטת עמדה 
לגבי הכתוב תוך 

התייחסות לרעיונות 
 לנושאים ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 
ההוראה 

כישת ור
אוצר 
המילים של 
 היחידה.

עשירה התלמיד כותב פסקה קצרה 
 .בתוכן ותקינה על כל פניה הלשוניים

הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:     -

לתלמידיו  חושף מקנההמורה 
 את מבנה המשפט התקין,

עם  מתרגל בהקשרהמורה 
תלמידיו יצירת רצף בין 

המרכיבים את  המשפטים
  מד. הפסקה בהקשר לנושא הנל

  כתיבת פסקה לפי
 תמונה או לפי כותרת. 

 התחביב  -""על עצמי
שלי, המשפחה שלי 

 וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא 

 יחידת הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבת שאלון  .3

 לראיון. 
סיכום מידע ממקור  .4

 אחד לפחות.  

 מיומנות
כתיבה 

הבעה  -
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

מיומנות הנבחרת על ה דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

על המיומנות  פעילויות ממוחשבת
הנבחרת וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
 פעילות בכרטיסיות או עבודה בקבוצות

על המיומנות הענבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף  יהעקרון ההקנ

עבודה על המיומנות הנבחרת 
ידים להטמעתה בקרב התלמ

וקשירתה לנושא היחידה 
 הנלמד.

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות הנבחרת  בתוך 

הקשר לנושא הנלמד ביחידת 
 ההוראה )חיבור משפט(

1 
זיהוי שם הפעולה ושם 

הפועל כחלק ממשפחות 
 המילים.

ידע  מיומנות
 :6אופנות  לשוני 



 

 חודש נובמבר 1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(רכהמדידה והע  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 מיומנות:  .נאמרל

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 הסכמה להביע מסוגלים
 בנושא הסכמה אי או

 בקצרה ולנמקה כלשהו
 .לשון תבניות באמצעות

 להתכונן אפשרות יש
 של פעילויות) .מראש
/ מונולוג  דבורה הפקה

 הצגת טיעון -רציף
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
סיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( כרטי

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
טיעון על  הצגה 1

 :2אופנות   הבעה בע"פ מיומנות: הנושא הנלמד. 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

 בהתאם  הנלוות לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית כשפה 

 שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 סט:הבנת תוכן הטק
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 מתוך הטקסט.
 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  החושף מקנהמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 
  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים

מידעיים )בהתאם לנושא 
 הטקסט הנלמד(.

 
 

1 

כתיבת טקסט  .1
מדעי כתוצר של 

מיזוג משני 
 מקורות. 

תיאור הסבר  .2
 ונימוק תופעות

תהליכים 
 והתנהגויות.

סיכום מידע  .3
ממקור אחד 

 לפחות.
 
 
 
 

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  ותעבודה בקבוצ
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
סרטון או פעילות חשיפה עקרון החשיפה 

)חזרה( על המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  יהעקרון ההקנ

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

1 

שימוש בפעלים 
מבניינים שונים ללא 

שם הבניין )הטיית 
 בניינים(. 

 ידע לשוני  מיומנות

 :6אופנות 

 

 



 חודש נובמבר 2שבוע 
מועד 

 המדידה
וההערכ

 ה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

א הנלמד, סרטון, )לנוש חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 

הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל סרטון, 
  פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 מיומנות:  .לנאמר

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 הסכמה להביע מסוגלים
 בנושא הסכמה אי או

 בקצרה ולנמקה כלשהו
 .לשון תבניות באמצעות

 להתכונן אפשרות יש
 של פעילויות) .מראש
/ מונולוג  דבורה הפקה

 הצגת טיעון -רציף
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
טיעון על  הצגה 1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: הנושא הנלמד. 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות הנבחרות 
 1 בשבוע זה.

התאמת דרכי 
טרות הקריאה למ

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
השיעורי
 ם

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

  הנלוות לטקסט
בהתאם לטקסונומיה 

 של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד בהתאם 
לעקרונות הוראת העברית כשפה שנייה 

 בחברה הדרוזית: 
 ()מצגת, אמצעי עזר לטקסט הנבחרה הקני

)דפי עבודה/ משחוק, עבודה תרגול בהקשר 
 בקבוצות(

 
 
 
 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 מתוך הטקסט.
 

בסיכום 
יחידת 
ההוראה 
ורכישת 
 אוצר

המילים 
של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו יצירת  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את הפסקה  רצף בין המשפטים
  בהקשר לנושא הנלמד. 

 

 ת מאפיינים כתיבת פסקה בעל
מידעיים )בהתאם לנושא הטקסט 

 הנלמד(.
 

 

1 

כתיבת טקסט  .4
מדעי כתוצר של 

מיזוג משני 
 מקורות. 

תיאור הסבר  .5
ונימוק תופעות 

תהליכים 
 והתנהגויות.

סיכום מידע  .6
ממקור אחד 

 לפחות.

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו 

 ושא היחידה הנלמד.לנ
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 
וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  העקרון ההקני

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
ה התלמידים וקשירתה לנושא היחיד

 הנלמד.
 

: תרגול המיומנויות עקרון התרגול בהקשר
הנבחרת  בתוך הקשר לנושא הנלמד ביחידת 

 ההוראה )חיבור משפט(
 
 

1 

שימוש בפעלים 
מבניינים שונים ללא 

שם הבניין )הטיית 
 בניינים(. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

 

 

 

 



 חודש נובמבר 3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

עולת המורהפ מדידה והערכה  
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 
 עניינית התייחסות

 לדברי ומכבדת
 .הזולת

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 הסכמה להביע מסוגלים
 בנושא הסכמה אי או

 ולנמקה לעולמם הקרוב
 .לשון תבניות באמצעות

 להתכונן אפשרות יש
)פעילויות של  .מראש

/ מונולוג הפקה דבורה
 רציף הצגת טיעון

CEFR) 

ך הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דר
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

השתתפות פעילה 
בשיחה או בדיון 

 בעקבות הקטע
המושמע והבעת 

 עמדות ודעות.  

הבעה  מיומנות:
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 ריםהשיעו

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

  הנלוות לטקסט
בהתאם לטקסונומיה 

 של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

מילות ומשפטי זיהוי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
משמעותו הגלויה 

 בשפת התלמיד
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא

בסיכום 
יחידת 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה  כתיבת שאלות  .1 1

 -כתיבה  מיומנות לראיון.
הבעה   :3אופנות 



ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים של 

 היחידה.

ותקינה על כל פניה 
 .שונייםהל

 המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 
 

 כתיבת הנחיות והוראות )טקסט מפעיל( 
 

ם חזותיים כתיבת דיווח על טקסטי
 )טבלאות, גרפים(. 

 

כתיבת הוראות  .2
 למשחק.

 כתיבת מתכון.  .3
 

 בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
סרטון או פעילות עקרון החשיפה 

חשיפה )חזרה( על המיומנות הנבחרת 
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  העקרון ההקני

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
שא היחידה התלמידים וקשירתה לנו

 הנלמד.
 
  

1 

הכרת המספרים עד 
100 . 

הבחנה בין מספרים 
בזכר לנקבה ושימוש 

 תקין בהם. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

 

 

 

 

 

 



 חודש נובמבר  4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
שמעות ההוראות המו

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 
הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 

  סרטון, פודקאסט(. 

1 
 עניינית התייחסות

 לדברי ומכבדת
 .הזולת

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 מההסכ להביע מסוגלים
 בנושא הסכמה אי או

 ולנמקה לעולמם הקרוב
 .לשון תבניות באמצעות

 להתכונן אפשרות יש
)פעילויות של  .מראש

/ מונולוג הפקה דבורה
 רציף הצגת טיעון

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך  
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

השתתפות פעילה 
בשיחה או בדיון 
בעקבות הקטע 

המושמע והבעת 
 עמדות ודעות.  

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

פת, רהוטה קריאה שוט
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

בהתאם   הנלוות לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
לויה משמעותו הג

בשפת התלמיד 
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....(

 אי

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 .המשפט התקין
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 
 

 כתיבת הנחיות והוראות )טקסט מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

כתיבת שאלות  .4
 לראיון.

כתיבת הוראות  .5
 למשחק.

 מתכון.  כתיבת .6
 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  העקרון ההקני

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות הנבחרת  בתוך הקשר לנושא 

 הנלמד ביחידת ההוראה )חיבור משפט(
 
 

1 

הכרת המספרים עד 
100 . 

הבחנה בין מספרים 
ושימוש בזכר לנקבה 

 תקין בהם. 

 ידע לשוני  מיומנות

 :6אופנות 

 

 

 

 

 



 חודש דצמבר 1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד,  חשיפה
, חידון, שמש אסוציאציות, סרטון

מדרש תמונה, שיחת הכנה כל 
פעילויות טרום קריאה כולל סרטון, 

  פודקאסט(. 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( המושמע

 ,שירים ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 בנושא חוויה לתאר מסוגלים
 באמצעות לעולמם הקרוב

 .מגוונים תואר תשמו
 הודעות למסור מסוגלים

 לאחר לציבור וברורות קצרות
 אותן ותרגלו עליהן שחזרו

)פעילויות של הפקה דבורה/  
 מסירת הודעות לציבור

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
דיווח בע"פ על חוויות ועל  1

הבעה  מיומנות: אירועים מחיי היום יום.  
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . התלמידים ומדוייקת מצד

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 שוטפת קולית קריאה
 של ומדויקת
 שליטה תוך טקסטים

 בצופן
 .האלפביתי

קריאה  מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
 שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

בהתאם לטקסונומיה של  
 בלום.

עביר את הטקסט הנלמד המורה י
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
 מפתח בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא הטקסט ורצף 
האירועים תוך זיהוי 

עות הגלויה המשמ
 והסמויה של הטקסט.  

 
הבחנה בין עבדות לדעות 

 בטקסט. 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 
הבחנה בין עיקר לטפל 

 בטקסט. 
 

הערכה ונקיטת עמדה לגבי 
הכתוב תוך התייחסות 

לרעיונות לנושאים 
 ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 
ההוראה 
ורכישת 
אוצר 
המילים 
של 
 היחידה.

ה קצרה התלמיד כותב פסק
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 
 יצירת רצף בין המשפטים

המרכיבים את הפסקה בהקשר 
  לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה
 או לפי כותרת. 

 "התחביב שלי,  -"על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבה ע"פ מדרש  .1

 תמונה. 
כתיבת טיעון, דעה,  .2

עמדה מנומקת 
בנושאים אישיים 

 וחברתיים. 

 מיומנות
כתיבה 

הבעה  -
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
וקשירתו לנושא הנבחרת 

 היחידה הנלמד.
על  פעילויות ממוחשבת

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
סרטון או פעילות עקרון החשיפה 

חשיפה )חזרה( על המיומנות 
הנבחרת וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

מצגת או דף עבודה  העקרון ההקני
על המיומנות הנבחרת להטמעתה 

בקרב התלמידים וקשירתה לנושא 
 היחידה הנלמד.

 

הכרה ושימוש בצמדי   1
ידע  מיומנות מילים בצורת הסמיכות. 

 :6אופנות  לשוני 



 

 חודש דצמבר 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה
 שליטה )מה?(יעדי 

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 
הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 

  סרטון, פודקאסט(. 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( המושמע

 ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים ,שירים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 בנושא חוויה לתאר מסוגלים
 באמצעות לעולמם הקרוב
 .מגוונים תואר שמות

 הודעות למסור מסוגלים
 לאחר לציבור וברורות קצרות
 אותן ותרגלו עליהן שחזרו

)פעילויות של הפקה דבורה/  
 מסירת הודעות לציבור

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

וח בע"פ על חוויות דיו
ועל אירועים מחיי היום 

 יום.  
הבעה  מיומנות:

 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 שוטפת קולית קריאה
 של ומדויקת
 שליטה תוך טקסטים

 בצופן
 .האלפביתי

יאה קר מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם לטקסונומיה   לטקסט
 של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
משחוק,  )דפי עבודה/תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
 מפתח בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות הגלויה 
 והסמויה של הטקסט.  

 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

 
הבחנה בין עיקר לטפל 

 בטקסט. 
 

הערכה ונקיטת עמדה 
לגבי הכתוב תוך 

לרעיונות התייחסות 
 לנושאים ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 סיפור:     -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין,
עם תלמידיו  מתרגל בהקשר המורה

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה או לפי
 כותרת. 

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות ומחשבות  כתיבת
 על נושא יחידת הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבה ע"פ מדרש  .1

 תמונה. 
דעה,  כתיבת טיעון, .2

עמדה מנומקת 
בנושאים אישיים 

 וחברתיים. 

 מיומנות
כתיבה 

הבעה  -
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
ומנות על המי בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  יהעקרון ההקנ

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות הנבחרת  בתוך הקשר לנושא 

 הנלמד ביחידת ההוראה )חיבור משפט(
. 

1 
די הכרה ושימוש בצמ 

מילים בצורת 
 הסמיכות. 

ידע  מיומנות
 :6אופנות  לשוני 



 

 חודש דצמבר 3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות ומבצע 

 אותן במהלך השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
סרטון, חידון, מדרש אסוציאציות, 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות 
טרום קריאה כולל סרטון, 

  פודקאסט(. 

1 

 פרטים איתור
 מהטקסט בסיסיים

 בהבנת התומכים
 ,מקום( התלמיד

 ,זמן
 ,דמויות

 ,בעיות ,התרחשויות
 .)דילמות

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 מבעים להפיק מסוגלים
 להשהות לעיתים ,ריםמוכ
 מילים לחפש כדי הדיבור את

 מילים להגות וכדי מתאימות
 )כשירויות .פחות מוכרות

 תקשורתיות/ יכולות לשון
 התפתחות -פרגמטיות 

 רטורי מבנה/תימטית
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
ארגון אירועים לפי  1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: רצף לוגי.   

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . התלמידים ומדוייקת מצד

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
רונות הוראת העברית בהתאם לעק

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 
 
 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות.

 
קנות הסקת מס

 מתוך הטקסט.
 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
דיו עם תלמי מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים
  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 
  כתיבת פסקה בעלת

מאפיינים מידעיים )בהתאם 
 לנושא הטקסט הנלמד(.

 
 

 

1 

כתיבה תקנית  .1
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

 מה, מת
איתור מידע  .2

 מתוך טבלה.
השוואת נתונים  .3

והסקת 
 מסקנות. 

הבעת עמדה  .7
 מנומקת. 

 
 

 -כתיבה  נותמיומ
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או 
על  עבודה בקבוצות

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

 
סרטון או פעילות החשיפה עקרון 

חשיפה )חזרה( על המיומנות הנבחרת 
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  יהעקרון ההקנ

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 
 
 

1 

מילות יחס: הטייה  
נכונה ושימוש תקין 

במילות יחס: את, 
 על, אל, ב', ל'.

 :6אופנות  ידע לשוני מיומנות

  



 חודש דצמבר  4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
ת חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויו

הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 
  סרטון, פודקאסט(. 

1 

 פרטים איתור
 מהטקסט בסיסיים

 בהבנת התומכים
 ,מקום( התלמיד

 ,זמן
 ,דמויות

 ,בעיות ,התרחשויות
 .)דילמות

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 מבעים להפיק מסוגלים
 לעיתים ,מוכרים

 הדיבור את להשהות
 מילים לחפש כדי

 להגות וכדי מתאימות
 .פחות מוכרות מילים

 לשון )כשירויות
 תקשורתיות/ יכולות

 התפתחות -פרגמטיות 
 רטורי מבנה/תימטית
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
ארגון אירועים לפי  1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: רצף לוגי.   

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

ומנויות בחירת טקסט מתאים למי
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

  הנלוות לטקסט
בהתאם לטקסונומיה 

 של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 ברה הדרוזית: כשפה שנייה בח
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 
 

 
 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים של 

 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

ים את המרכיב יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 

  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים
מידעיים )בהתאם לנושא 

 הטקסט הנלמד(.

1 

כתיבה תקנית  .4
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

 מה, מת
איתור מידע  .5

 מתוך טבלה.
השוואת נתונים  .6

והסקת 
 מסקנות. 

הבעת עמדה  .8
 מנומקת. 

 

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

לך במה
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  הההקניעקרון 

הנבחרת להטמעתה בקרב המיומנות 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות הנבחרת  בתוך הקשר לנושא 

 הנלמד ביחידת ההוראה )חיבור משפט(
 

1 

מילות יחס: הטייה  
נכונה ושימוש תקין 

במילות יחס: את, 
 על, אל, ב', ל'.

 ידע לשוני מיומנות

 :6אופנות 

 



   חודש ינואר  1ע שבו
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות ומבצע 

 אותן במהלך השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 
תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות 

יאה כולל סרטון, טרום קר
  פודקאסט(. 

1 

 הרעיון איתור
 בטקסט המרכזי
 והבחנה

 .לטפל עיקר בין

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 קצר מידע למסור מסוגלים
 את להציג ,למשל ,לקהל

 במשחק המשתתפים
)פעילויות של  .תפקידים

דיבור בפני  –הפקה דבורה 
 (CEFR קהל

 מקצוע שם סורלמ מסוגלים
 באמצעות ולתארו אדם של

 .משפטים
 או חפץ לתאר מסוגלים

 שימוש באמצעות תמונה
 בצירופי ,בודדות במילים

 הם כאשר ובמשפטים מילים
 .לאחרים הפריט את מראים

 מסירת מידע-רציף ונולוג)מ
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              ר לנושא הנלמד .)וול ורד ( הקשו
1 

 הצגה במליאה של
סיכום סיפור חדשות 

    וכד'. 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
שיעורה  

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 ונומיה של בלום.לטקס

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 עבודה בקבוצות(
 

הפקת מידע שבתוך 
ירוש טקסט ופ

משמעותו הגלויה 
בשפת התלמיד 
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....(

 אי
 
 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 בנה המשפט התקין.מ
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים
  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

  
השוואת נתונים  .1

והסקת 
 מסקנות. 

 כתיבת טיעון.  .2
 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
על  פעילויות ממוחשבת

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

פעילות בכרטיסיות או 
על  עבודה בקבוצות

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
ידה הנלמד.לנושא היח  

 
סרטון או פעילות עקרון החשיפה 

חשיפה )חזרה( על המיומנות הנבחרת 
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

מצגת או דף עבודה על  יהעקרון ההקנ
המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.
 
 

1  
מילות קישור: 

הכרת תפקידיהן של 
מילות הקישור 

ימוש בהן ודרכי הש
למטרות הבנה 

והפקה של טקסטים 
)כאשר, ככל, ש, אם, 
אז, לאחר מכן, מפני 

 ש(

 ידע לשוני  מיומנות

 :6אופנות 



 

 חודש ינואר 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 הלך השיעור.במ

)לנושא הנלמד,  חזרה /הטמעה
סרטון, חידון, מדרש תמונה, שיחה, 

פעילויות הטמעה לנושא יחידת 
  ההוראה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 

 הרעיון איתור
 בטקסט המרכזי
 והבחנה

 .לטפל עיקר בין

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 קצר מידע למסור מסוגלים
 את להציג ,למשל ,הללק

 במשחק המשתתפים
)פעילויות של  .תפקידים

דיבור בפני  –הפקה דבורה 
 (CEFR קהל

 מקצוע שם למסור מסוגלים
 באמצעות ולתארו אדם של

 .משפטים
 תמונה או חפץ לתאר מסוגלים

 במילים שימוש באמצעות
 מילים בצירופי ,בודדות

 מראים הם כאשר ובמשפטים
 .לאחרים הפריט את
 מסירת מידע-רציף ולוגונ)מ

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

הצגה במליאה של 
סיכום סיפור חדשות 

 וכד'.    
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
ריאה ק מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
 שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

בהתאם לטקסונומיה של  
 בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
/ משחוק, )דפי עבודהתרגול בהקשר 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 עבודה בקבוצות(
 

הפקת מידע שבתוך 
טקסט ופירוש 

משמעותו הגלויה 
 בשפת התלמיד

)מתכון, טבלה, 
 תשבץ....

 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

ה התלמיד כותב פסקה קצר
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

 יצירת רצף בין המשפטים
המרכיבים את הפסקה בהקשר 

  לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
טקסט כתיבת הנחיות והוראות )

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

  
השוואת נתונים  .3

והסקת 
 מסקנות. 

 כתיבת טיעון.  .4
 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
שירתו המיומנות הנבחרת וק

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה  יהעקרון ההקנ

על המיומנות הנבחרת להטמעתה 
בקרב התלמידים וקשירתה לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
וך הקשר המיומנויות הנבחרת  בת

לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 
 )חיבור משפט(

1  
מילות קישור: 

הכרת תפקידיהן של 
מילות הקישור 

ודרכי השימוש בהן 
למטרות הבנה 

והפקה של טקסטים 
)כאשר, ככל, ש, אם, 
אז, לאחר מכן, מפני 

 ש(

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

  



 חודש ינואר 3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה והערכהמדידה 
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 מיומנות:  .לנאמר

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 או הסכמה להביע מסוגלים
 כלשהו בנושא הסכמה אי

 באמצעות בקצרה ולנמקה
 אפשרות יש .לשון תבניות

 פעילויות) .מראש להתכונן
/ מונולוג  דבורה הפקה של

 (CEFR הצגת טיעון -רציף

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
טיסיות או משחק ממוחשב )וול דרך כר

                                                                                                                                                              ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
הצגת טיעון על  1

 :2אופנות  ע"פ הבעה ב מיומנות: הנושא הנלמד.  

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 קולית קריאה
 של ומדויקת שוטפת

 תוך טקסטים
 בצופן שליטה

 .האלפביתי

קריאה  מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
שאלות ההבנה הנלוות  על

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

  :בטקסט ספרותי
הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה של 

 הטקסט.  
 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



הבחנה בין עיקר 
 לטפל בטקסט. 

 
הערכה ונקיטת 

עמדה לגבי הכתוב 
תוך התייחסות 

לרעיונות לנושאים 
 ולמסרים. 

ם בסיכו
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 
המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים

  ה בהקשר לנושא הנלמד. את הפסק
  כתיבת פסקה לפי תמונה או

 לפי כותרת. 
 התחביב שלי,  -""על עצמי

 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבה ע"פ  .1

 מדרש תמונה. 
כתיבת טיעון,  .2

דעה, עמדה 
מנומקת 

בנושאים 
אישיים 

 וחברתיים. 

 -כתיבה  מיומנות
 :2אופנות  עה בכתבהב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

פעילות בכרטיסיות או 
על  עבודה בקבוצות

המיומנות הנבחרת 
וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.

 
פעילות סרטון או עקרון החשיפה 

חשיפה )חזרה( על המיומנות הנבחרת 
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
מצגת או דף עבודה על  יהעקרון ההקנ

המיומנות הנבחרת להטמעתה בקרב 
התלמידים וקשירתה לנושא היחידה 

 הנלמד.

1 

זיהוי והכרת 
התפקיד של אותיות 

בכל"ם, ו' החיבור, 
 ה' הידוע. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות



 

 חודש ינואר 4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)לנושא הנלמד,  חזרה /הטמעה
סרטון, חידון, מדרש תמונה, 

שיחה, פעילויות הטמעה לנושא 
סרטון,  יחידת ההוראה כולל

  פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 מיומנות:  .לנאמר

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 אי או הסכמה להביע מסוגלים
 ולנמקה כלשהו בנושא הסכמה
 תבניות באמצעות בקצרה

 להתכונן אפשרות יש .לשון
 הפקה של פעילויות) .מראש
הצגת  -/ מונולוג רציף דבורה
 (CEFR טיעון

הצגת מדרש תמונה , סרטון, 
משחק דרך כרטיסיות או משחק 

ממוחשב )וול ורד ( הקשור לנושא 
                                                                                                                                                              הנלמד .

יעון על הצגת ט 1
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: הנושא הנלמד.  

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 קולית קריאה
 של ומדויקת שוטפת

 תוך טקסטים
 בצופן שליטה

 .האלפביתי

קריאה  מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

לך במה
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
 שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

בהתאם לטקסונומיה של  
 בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר יה הקנ

 לטקסט הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

 משחוק, עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

  :בטקסט ספרותי
הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה של 

 הטקסט.  
 

הבחנה בין עבדות 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 לדעות בטקסט. 
 

הבחנה בין עיקר 
 לטפל בטקסט. 
הערכה ונקיטת 

עמדה לגבי הכתוב 
תוך התייחסות 

לרעיונות לנושאים 
  ולמסרים.

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים של 

 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם  מתרגל בהקשרהמורה 
צירת רצף בין תלמידיו י
המרכיבים את הפסקה  המשפטים

  בהקשר לנושא הנלמד. 
  כתיבת פסקה לפי תמונה

 או לפי כותרת. 

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבה ע"פ  .3

 מדרש תמונה. 
כתיבת טיעון,  .4

דעה, עמדה 
מנומקת 
 בנושאים
אישיים 

 וחברתיים. 

 -כתיבה  מיומנות
 :2אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
על  פעילויות ממוחשבת

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

מצגת או דף  העקרון ההקני
עבודה על המיומנות הנבחרת 
להטמעתה בקרב התלמידים 

 וקשירתה לנושא היחידה הנלמד.
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות הנבחרת  בתוך הקשר 

לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 
 )חיבור משפט(

  

1 

זיהוי והכרת 
התפקיד של אותיות 

ר, בכל"ם, ו' החיבו
 ה' הידוע. 

 10 ידע לשוני  מיומנות



 

 חודש פברואר 1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
ש אסוציאציות, סרטון, חידון, מדר

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 
 עניינית התייחסות

 לדברי ומכבדת
 .הזולת

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 הסכמה להביע מסוגלים
 בנושא הסכמה אי או

 ולנמקה לעולמם הקרוב
 .לשון תבניות באמצעות

 להתכונן אפשרות יש
)פעילויות של  .ראשמ

/ מונולוג הפקה דבורה
 רציף הצגת טיעון

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

השתתפות פעילה 
בשיחה או בדיון 
בעקבות הקטע 

המושמע והבעת 
 עמדות ודעות.   

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

בהתאם   הנלוות לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
אמצעי עזר לטקסט )מצגת, יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 
 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 מתוך הטקסט.
 

בסיכום 
דת יחי

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  מד. הפסקה בהקשר לנושא הנל

 

  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים
מידעיים )בהתאם לנושא 

 הטקסט הנלמד(.
 

1 

כתיבה תקנית  .1
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

מה, מתי, מדוע 
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .2
 לראיון.

 

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור 

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 נלמד.היחידה ה
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר לנושא 
 הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך משפט(.

 

1 

מילות הכרת 
השאלה ושימוש נכון 

בהן: מה, מי, מתי, 
איפה, היכן, למה, 

מדוע, לאן, לשם 
 מה.....

 : 6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

 

  



 חודש פבראור 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

אותן במהלך ומבצע 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 
הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 

  סרטון, פודקאסט(. 

1 
 עניינית התייחסות

 לדברי ומכבדת
 .הזולת

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 הסכמה להביע מסוגלים
 בנושא מההסכ אי או

 ולנמקה לעולמם הקרוב
 .לשון תבניות באמצעות

 להתכונן אפשרות יש
)פעילויות של  .מראש

/ מונולוג הפקה דבורה
 רציף הצגת טיעון

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

השתתפות פעילה 
בשיחה או בדיון 
בעקבות הקטע 

המושמע והבעת 
 עמדות ודעות.   

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
דוייקת מצד ומ

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

בהתאם   הנלוות לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

 המורה יעביר את הטקסט הנלמד
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

 .לדעות
 

הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו  שרמתרגל בהקהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 

  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים
מידעיים )בהתאם לנושא 

 הטקסט הנלמד(.
 

1 

כתיבה תקנית  .3
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

מה, מתי, מדוע 
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .4
 לראיון.

 

 -כתיבה  מיומנות
 :1 אופנות הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור 

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

יות  הנבחרת בתוך הקשר לנושא המיומנו
 הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך משפט(.

 
: אופן השימוש עקרון ההפקה שלמה

כתיבה והבעה בעת במיומנות הנרכשת 
כתיבת משפט, פסקה או חיבור  בכתב:

 הנלמד ביחידת ההוראה.על הנושא 
 
 

1 

הכרת מילות 
השאלה ושימוש נכון 

בהן: מה, מי, מתי, 
איפה, היכן, למה, 

וע, לאן, לשם מד
 מה.....

 ידע לשוני  מיומנות

 : 6אופנות 

 

  



 חודש פברואר 3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד,  חשיפה
סרטון, חידון, שמש אסוציאציות, 

מדרש תמונה, שיחת הכנה כל 
פעילויות טרום קריאה כולל סרטון, 

  פודקאסט(. 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( המושמע

 ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים ,שירים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 בנושא חוויה לתאר מסוגלים
 תבאמצעו לעולמם הקרוב
 .מגוונים תואר שמות

 הודעות למסור מסוגלים
 לאחר לציבור וברורות קצרות
 . .אותן ותרגלו עליהן שחזרו

)פעילויות של הפקה דבורה/  
 מסירת הודעות לציבור

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

דיווח בע"פ על 
חוויות ועל אירועים 

 מחיי היום יום. 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . יקת מצד התלמידיםומדוי

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
 שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

בהתאם לטקסונומיה של  
 בלום.

הטקסט הנלמד  המורה יעביר את
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

 משחוק, עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
משמעותו הגלויה 

ד בשפת התלמי
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....(
 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

 יצירת רצף בין המשפטים
המרכיבים את הפסקה בהקשר 

  לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

כתיבה תקנית  .1
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

מה, מתי, מדוע 
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .2
 לראיון.

 
 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

נושא הנבחרת וקשירתו ל
 היחידה הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר 
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 

 )בתוך משפט(.
 
 

1 

זיהוי מילים  
המסתעפות מאותו 

שורש: מערכת 
הפועל, שורש, 

משפחות מילים, 
כינויי גוף, זמן )עבר, 

 הווה, עתיד וציווי(

 : 6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

  



 חודש פברואר  4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)לנושא הנלמד,  חזרה /הטמעה
סרטון, חידון, מדרש תמונה, שיחה, 

פעילויות הטמעה לנושא יחידת 
  כולל סרטון, פודקאסט(. ההוראה 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( המושמע

 ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים ,שירים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 בנושא חוויה לתאר מסוגלים
 באמצעות לעולמם הקרוב
 .מגוונים תואר שמות

 הודעות למסור מסוגלים
 לאחר בורלצי וברורות קצרות
 .אותן ותרגלו עליהן שחזרו

)פעילויות של הפקה דבורה/  
 מסירת הודעות לציבור

CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

דיווח בע"פ על 
חוויות ועל אירועים 

 מחיי היום יום. 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 זה.הנבחרות בשבוע 

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
 שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

בהתאם לטקסונומיה של  
 בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 וזית: כשפה שנייה בחברה הדר
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
משמעותו הגלויה 

בשפת התלמיד 
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....(
 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



ום בסיכ
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

 יצירת רצף בין המשפטים
המרכיבים את הפסקה בהקשר 

  שא הנלמד. לנו
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

כתיבה תקנית  .3
ע"פ מחוון ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

מה, מתי, מדוע 
 ומקום. 

כתיבת שאלות  .4
 לראיון.

 
 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

הלך במ
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
רת בתוך הקשר המיומנויות  הנבח

לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 
 )בתוך משפט(.

 
: אופן עקרון ההפקה שלמה

בעת השימוש במיומנות הנרכשת 
כתיבת  כתיבה והבעה בכתב:

משפט, פסקה או חיבור על הנושא 
 הנלמד ביחידת ההוראה.

 

1 

זיהוי מילים  
המסתעפות מאותו 

שורש: מערכת 
הפועל, שורש, 

משפחות מילים, 
ף, זמן )עבר, כינויי גו

 הווה, עתיד וציווי(

 ידע לשוני  מיומנות

 : 6אופנות 

 

  



 חודש מרץ 1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות
 הוראה

 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד,  חשיפה
יאציות, סרטון, חידון, שמש אסוצ

מדרש תמונה, שיחת הכנה כל 
פעילויות טרום קריאה כולל סרטון, 

  פודקאסט(. 

1 

 בסיסיים פרטים איתור
 מהטקסט
 בהבנת התומכים

 ,זמן ,מקום( התלמיד
 ,התרחשויות ,דמויות

 .)דילמות ,בעיות

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 דבר לתאר או פורסי לספר מסוגלים
 לשון )כשירויות .בנקודות מה

 -פרגמטיות  תקשורתיות/ יכולות
 רטורי מבנה/תימטית התפתחות

CEFR) 
 ובין מילים בין לקשר מסוגלים
 במילות שימוש באמצעות משפטים

 ,חיבור ו"ו ,למשל( בסיסיות קישור
 לשון )כשירויות.)לכן ,אבל

 -פרגמטיות  תקשורתיות/ יכולות
 רטורי מבנה/מטיתתי התפתחות

CEFR) 
 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
ארגון אירועים לפי רצף  1

הבעה  מיומנות: לוגי.  
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת 
 . מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 שוטפת קולית קריאה
 של ומדויקת
 שליטה תוך טקסטים

 בצופן
 .האלפביתי

ה קריא מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
  שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

 בהתאם לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
 מפתח בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 שחוק, עבודה בקבוצות(מ
 

זיהוי המשמעות הגלויה 
 והסמויה של הטקסט.  

הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

הבחנה בין עיקר לטפל 
 בטקסט. 

הערכה ונקיטת עמדה 
לגבי הכתוב תוך 
נות התייחסות לרעיו

 לנושאים ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

עשירה התלמיד כותב פסקה קצרה 
בתוכן ותקינה על כל פניה 

 .הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם תלמידיו  ל בהקשרמתרגהמורה 
 יצירת רצף בין המשפטים

המרכיבים את הפסקה בהקשר 
  לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה
 או לפי כותרת. 

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
 כתיבת רשמים .ה
כתיבת סיפורית  .ו

וויה )סיפור, שיר, ח
....( ע"פ חמשת 

המ"מים:מי, מה, 
 מתי, מדוע ומקום.

 מיומנות

כתיבה 
- 

הבעה 
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות הנבחרת  דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

על המיומנות  פעילויות ממוחשבת
הנבחרת וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות הנבחרת  בקבוצות

 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר 
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 

 )בתוך משפט(.
 
 

1 

זיהוי ושימוש בשמות 
באופן תקין והתאמת 

שם לפועל ולתואר בזכר 
 -ובנקבה: מערכת השם
שם תואר, זכר, נקבה, 

 יוצאי דופן. יחיד, רבים, 

ידע  מיומנות
 :6אופנות  לשוני 



 

 חודש מרץ 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
, פעילויות חידון, מדרש תמונה, שיחה

הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 
  סרטון, פודקאסט(. 

1 

 פרטים איתור
 מהטקסט בסיסיים

 בהבנת התומכים
 ,מקום( התלמיד

 ,דמויות ,זמן
 ,בעיות ,התרחשויות

 .)דילמות

מיומנות
 : 

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 דבר לתאר או סיפור לספר מסוגלים
 לשון ירויות)כש .בנקודות מה

 -פרגמטיות  תקשורתיות/ יכולות
 רטורי מבנה/תימטית התפתחות

CEFR) מילים בין לקשר מסוגלים 
 שימוש באמצעות משפטים ובין

 ו"ו ,למשל( בסיסיות קישור במילות
 לשון )כשירויות.)לכן ,אבל ,חיבור

 -פרגמטיות  תקשורתיות/ יכולות
 רטורי מבנה/תימטית התפתחות

CEFR) 

תמונה , סרטון, משחק  הצגת מדרש
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול 

                                                                                                                                                              ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
 ארגון אירועים לפי 1

 רצף לוגי.  
מיומנות

: 
הבעה 
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת 
 . מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 קולית קריאה
 של ומדויקת שוטפת

 תוך טקסטים
 בצופן שליטה

 .האלפביתי

מיומנות
 : 

קריאה 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 םהשיעורי

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
  שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

 בהתאם לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

1 

לות ומשפטי זיהוי מי
מפתח בתוך 

 הטקסט.
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

ת הבנ מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 עבודה בקבוצות(
 

זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה של 

 הטקסט.  
הבחנה בין עבדות 

 לדעות בטקסט. 
הבחנה בין עיקר 

 לטפל בטקסט. 
הערכה ונקיטת 

עמדה לגבי הכתוב 
תוך התייחסות 

לרעיונות לנושאים 
 ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

עשירה התלמיד כותב פסקה קצרה 
בתוכן ותקינה על כל פניה 

 .הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 
המרכיבים  המשפטיםיצירת רצף בין 

  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה או
 לפי כותרת. 

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
 כתיבת רשמים .ז
כתיבת סיפורית  .ח

)סיפור, שיר, 
חוויה ....( ע"פ 

חמשת 
המ"מים:מי, 

, מתי, מדוע מה
 ומקום.

 מיומנות
כתיבה 

הבעה  -
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות הנבחרת  דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

על המיומנות  פעילויות ממוחשבת
הנבחרת וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
פעילות בכרטיסיות או עבודה 

על המיומנות הנבחרת  בקבוצות
 היחידה הנלמד.וקשירתו לנושא 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר 

לנושא הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך 
 משפט(.

: אופן השימוש עקרון ההפקה שלמה
כתיבה והבעה בעת במיומנות הנרכשת 

כתיבת משפט, פסקה או חיבור  בכתב:
 הנלמד ביחידת ההוראה.על הנושא 

1 

זיהוי ושימוש 
פן תקין בשמות באו

והתאמת שם לפועל 
ולתואר בזכר 

ובנקבה: מערכת 
שם תואר,  -השם

זכר, נקבה, יחיד, 
 רבים, יוצאי דופן. 

ידע  מיומנות
 :6אופנות  לשוני 



 

 חודש מרץ 3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
שמעות ההוראות המו

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות 
טרום קריאה כולל סרטון, 

  פודקאסט(. 

1 

 הרעיון איתור
 בטקסט המרכזי
 והבחנה

 .לטפל עיקר בין

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 ר השיעו

 קצר מידע למסור מסוגלים
 את להציג ,למשל ,לקהל

 במשחק המשתתפים
 .תפקידים
 שם למסור מסוגלים

 ולתארו אדם של מקצוע
 .משפטים באמצעות
 או חפץ לתאר מסוגלים

 שימוש באמצעות תמונה
 בצירופי ,בודדות במילים

 כאשר ובמשפטים מילים
 הפריט את מראים הם

)פעילויות של  .לאחרים
דיבור בפני  –הפקה דבורה 

-רציף ונולוגמ ו קהל
   (CEFR מסירת מידע

, משחק הצגת מדרש תמונה , סרטון
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

הצגה במליאה של 
סיכום, סיפור, 

 שות וכו'. חד
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
לות ההבנה הנלוות על שא

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 
 עבודה בקבוצות(

 
 
 
 
 

 
 הבנת תוכן הטקסט:

הבחנה בין עיקר 
 וטפל. 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות.

 
הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים של 

 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על 

 .כל פניה הלשוניים

 ה בטקסט מידע: הפקה שלמ
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים
  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 

  כתיבת פסקה בעלת
מאפיינים מידעיים )בהתאם 

 לנושא הטקסט הנלמד(.
 

 

1 

 כתיבת דיווח.  .1
כתיבת טקסט  .2

מדעי כתוצר של 
יזוג משני מ

 מקורות. 
תיאור הסבר  .3

ונימוק תופעות 
תהליכים 

 והתנהגויות.
 
 
 
 

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
על  פעילויות ממוחשבת

חרת המיומנות הנב
וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
או  פעילות בכרטיסיות

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר 
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך 

 משפט(.
 
 

1 

זיהוי שם הפעולה 
ושם הפועל כחלק 

 ממשפחות המילים.

 ידע לשוני  מיומנות

 :6אופנות 



 

 ץ חודש מר 4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 
הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 

  . סרטון, פודקאסט(

1 

 הרעיון איתור
 בטקסט המרכזי
 והבחנה

 .לטפל עיקר בין

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 מידע למסור מסוגלים
 ,למשל ,לקהל קצר

 המשתתפים את להציג
 .תפקידים במשחק

 שם למסור מסוגלים
 ולתארו אדם של מקצוע

 .משפטים באמצעות
 או חפץ לתאר מסוגלים

 שימוש מצעותבא תמונה
 ,בודדות במילים
 מילים בצירופי

 הם כאשר ובמשפטים
 הפריט את מראים

)פעילויות של  .לאחרים
דיבור  –הפקה דבורה 

 ונולוגמ ו בפני קהל
 מסירת מידע-רציף

CEFR)   

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

הצגה במליאה של 
סיכום, סיפור, 

 חדשות וכו'. 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

דרכי התאמת 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

  הנלוות לטקסט
בהתאם לטקסונומיה 

המורה יעביר את הטקסט הנלמד בהתאם 
לעקרונות הוראת העברית כשפה שנייה 

 בחברה הדרוזית: 
זר לטקסט )מצגת, אמצעי עה הקני

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 הנבחר( של בלום.
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

 
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

 

בסיכום 
יחידת 

אה ההור
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו יצירת  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את הפסקה  רצף בין המשפטים
  בהקשר לנושא הנלמד. 

 

  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים
מידעיים )בהתאם לנושא הטקסט 

 הנלמד(

1 

 כתיבת דיווח.  .4
כתיבת טקסט  .5

מדעי כתוצר של 
מיזוג משני 

 מקורות. 
תיאור הסבר  .6

ונימוק תופעות 
תהליכים 

 והתנהגויות.
 
 
 

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו 

 ושא היחידה הנלמד.לנ
על  פעילויות ממוחשבת

חרת המיומנות הנב
וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר לנושא 
 ט(.הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך משפ

 
: אופן השימוש עקרון ההפקה שלמה

כתיבה והבעה בעת במיומנות הנרכשת 
כתיבת משפט, פסקה או חיבור על  בכתב:
 הנלמד ביחידת ההוראה.הנושא 

 

1 

זיהוי שם הפעולה 
ושם הפועל כחלק 

 ממשפחות המילים.

 ידע לשוני  מיומנות

 6אופנות 



 

 חודש אפריל 1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה הערכהמדידה ו
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 מיומנות:  .לנאמר

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 הסכמה להביע מסוגלים
 בנושא הסכמה אי או

 בקצרה ולנמקה כלשהו
 יש .לשון תבניות באמצעות

 .מראש להתכונן אפשרות
 הפקה של פעילויות)

 -/ מונולוג רציף דבורה
 (CEFR הצגת טיעון

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול 

                                                                                                                                                              ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
הצגת טיעון על  1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: הנושא הנלמד.

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . התלמידים ומדוייקת מצד

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

הנלמד המורה יעביר את הטקסט 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
משמעותו הגלויה 

 בשפת התלמיד
ן, טבלה, )מתכו

 תשבץ....
 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא

בסיכום  התלמיד כותב פסקה   :3אופנות  -כתיבה  מיומנות  1 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל



יחידת 
ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

עשירה בתוכן קצרה 
ותקינה על כל פניה 

 .הלשוניים

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין.

דיו עם תלמי מתרגל בהקשרהמורה 
המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים

  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

כתיבת הוראות  .ג
 למשחק.

 כתיבת מתכון.  .ד
 

 

 הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

הנבחרת בתוך הקשר  המיומנויות 
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך 

 משפט(.
 
  

1 

שימוש בפעלים 
מבניינים שונים ללא 

שם הבניין )הטיית 
 בניינים(. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

 

  



 חודש אפריל  2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 
הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 

  סרטון, פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 מיומנות:  .לנאמר

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 להביע וגליםמס
 הסכמה אי או הסכמה

 ולנמקה כלשהו בנושא
 באמצעות בקצרה
 יש .לשון תבניות

 להתכונן אפשרות
 של פעילויות) .מראש
/  דבורה הפקה

הצגת  -מונולוג רציף
 (CEFR טיעון

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
הצגת טיעון על  1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: הנושא הנלמד.

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, 
רהוטה ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר פושחי
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות 
ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
לטקסונומיה של 

 בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד בהתאם 
לעקרונות הוראת העברית כשפה שנייה 

 בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה קנה

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
משמעותו הגלויה 

בשפת התלמיד 
)מתכון, טבלה, 

 תשבץ....(

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 אי
 
 

בסיכום 
חידת י

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים של 

 היחידה.

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו יצירת  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את הפסקה  רצף בין המשפטים
  נלמד. בהקשר לנושא ה

 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 
 

 כתיבת הנחיות והוראות )טקסט מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

 
כתיבת הוראות  .ה

 למשחק.
 כתיבת מתכון.  .ו
 

 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על  דף עבודה
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
 פעילויות ממוחשבת

על המיומנות הנבחרת 
וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר לנושא 

 הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך משפט(.
 

: אופן השימוש עקרון ההפקה שלמה
כתיבה והבעה בעת במיומנות הנרכשת 

כתיבת משפט, פסקה או חיבור על  בכתב:
 הנלמד ביחידת ההוראה.הנושא 

 

שימוש בפעלים  1
מבניינים שונים ללא 

שם הבניין )הטיית 
 בניינים(. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

  



 חודש אפריל 3שבוע 
מועד 

 המדידה
 רכהוההע

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד,  חשיפה
שמש אסוציאציות, סרטון, חידון, 

מדרש תמונה, שיחת הכנה כל 
פעילויות טרום קריאה כולל 

  סרטון, פודקאסט(. 

1 
 עניינית ותהתייחס

 לדברי ומכבדת
 .הזולת

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 אי או הסכמה להביע מסוגלים
 לעולמם הקרוב בנושא הסכמה
 תבניות באמצעות ולנמקה

 להתכונן אפשרות יש .לשון
)פעילויות של הפקה  .מראש
מונולוג רציף הצגת / דבורה
 (CEFR טיעון

הצגת מדרש תמונה , סרטון, 
משחק דרך כרטיסיות או משחק 

הקשור לנושא  ממוחשב )וול ורד (
                                                                                                                                                              הנלמד .

1 

השתתפות פעילה 
בשיחה או בדיון 
בעקבות הקטע 

המושמע והבעת 
 עמדות ודעות. 

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 קולית קריאה
 של ומדויקת שוטפת

 תוך טקסטים
 בצופן שליטה

 .האלפביתי

קריאה  מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

כונה על התלמיד יענה בצורה נ
 שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

בהתאם לטקסונומיה של  
 בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

 משחוק, עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

  :בטקסט ספרותי
הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה של 

 הטקסט.  
 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 
הבחנה בין עיקר 

 לטפל בטקסט. 
 

הערכה ונקיטת 
עמדה לגבי הכתוב 

תוך התייחסות 
לרעיונות לנושאים 

 ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 
 יצירת רצף בין המשפטים

את הפסקה בהקשר המרכיבים 
  לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה
 או לפי כותרת. 

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות  כתיבת
ומחשבות על נושא יחידת 

 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבת שאלון  .1

 לראיון. 
סיכום מידע  .2

ממקור אחד 
 לפחות. 

  

 -כתיבה  מיומנות
 :2אופנות  הבעה בכתב

מהלך ב
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
על  פעילויות ממוחשבת

חרת וקשירתו המיומנות הנב
 לנושא היחידה הנלמד.

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

בחרת בתוך הקשר המיומנויות  הנ
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 

 )בתוך משפט(.
 
 

1 

הכרת המספרים עד 
100 . 

הבחנה בין מספרים 
בזכר לנקבה ושימוש 

 תקין בהם. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות



 

 חודש אפריל 4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

 הוראה 
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון, חידון,  חזרה /הטמעה
מדרש תמונה, שיחה, פעילויות הטמעה לנושא 

  יחידת ההוראה כולל סרטון, פודקאסט(. 
1 

 עניינית התייחסות
 לדברי ומכבדת

 .הזולת

מיומנות
 : 

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

לך במה
 השיעור 

 או הסכמה להביע מסוגלים
 הקרוב בנושא הסכמה אי

 באמצעות ולנמקה לעולמם
 אפשרות יש .לשון תבניות

)פעילויות  ..מראש להתכונן
מונולוג / של הפקה דבורה
 (CEFR רציף הצגת טיעון

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

השתתפות פעילה 
בשיחה או בדיון 
בעקבות הקטע 

המושמע והבעת 
 עמדות ודעות. 

מיומנות
: 

הבעה 
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . דיםומדוייקת מצד התלמי

בחירת טקסט מתאים למיומנויות הנבחרות 
 1 בשבוע זה.

 קולית קריאה
 של ומדויקת שוטפת

 תוך טקסטים
 בצופן שליטה

 .האלפביתי

מיומנות
 : 

קריאה 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

ת הטקסט הנלמד בהתאם המורה יעביר א
לעקרונות הוראת העברית כשפה שנייה 

 בחברה הדרוזית: 
 )מצגת, אמצעי עזר לטקסט הנבחר(יה הקנ

)דפי עבודה/ משחוק, עבודה תרגול בהקשר 
 בקבוצות(

 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

  :בטקסט ספרותי
הבנת נושא הטקסט 
ורצף האירועים תוך 

זיהוי המשמעות 
לויה והסמויה של הג

 הטקסט.  
 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 
הבחנה בין עיקר 

 לטפל בטקסט. 
 

הערכה ונקיטת 
עמדה לגבי הכתוב 

תוך התייחסות 
לרעיונות לנושאים 

 ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

 התלמיד כותב פסקה קצרה
עשירה בתוכן ותקינה על 

 .כל פניה הלשוניים

 סיפור:     -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין,
עם תלמידיו יצירת  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את הפסקה  רצף בין המשפטים
  בהקשר לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה או לפי
 כותרת. 

 התחביב שלי, המשפחה  -"י"על עצמ
 שלי וכו'.

 חוויות, רגשות ומחשבות על  כתיבת
 נושא יחידת הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבת שאלון  .3

 לראיון. 
סיכום מידע  .4

ממקור אחד 
 לפחות. 

  

 מיומנות
 -כתיבה 
הבעה 
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
על  ויות ממוחשבתפעיל

חרת המיומנות הנב
וקשירתו לנושא היחידה 

 הנלמד.
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול המיומנויות  עקרון התרגול בהקשר

הנבחרת בתוך הקשר לנושא הנלמד ביחידת 
 ההוראה )בתוך משפט(.

 
אופן השימוש : עקרון ההפקה שלמה

 כתיבה והבעה בכתב:בעת במיומנות הנרכשת 
כתיבת משפט, פסקה או חיבור על הנושא 

 הנלמד ביחידת ההוראה.
 

1 

הכרת המספרים עד 
100 . 

הבחנה בין מספרים 
בזכר לנקבה ושימוש 

 תקין בהם. 

ידע  מיומנות
 :6אופנות  לשוני 

 



 חודש מאי 1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

המדידה והערכ  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( מעהמוש

 ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים ,שירים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 חוויה לתאר מסוגלים
 תואר שמות באמצעות

 .מגוונים
 הודעות למסור מסוגלים

 לציבור וברורות קצרות
 עליהן שחזרו לאחר

 בנושא.אותן ותרגלו
   לעולמם הקרוב

)פעילויות של הפקה 
 דבורה/  מסירת הודעות

 (CEFR לציבור

ונה , סרטון, משחק דרך הצגת מדרש תמ
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

דיווח בע"פ על 
ועל אירועים  חוויות

 מחיי היום יום. 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

בצורה  התלמיד יענה
נכונה על שאלות ההבנה 

בהתאם   הנלוות לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

1 

י זיהוי מילות ומשפט
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 
 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 
  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים

מידעיים )בהתאם לנושא 
 הטקסט הנלמד(.

 
 

 

1 
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פעות ונימוק תו
תהליכים 

 והתנהגויות.
סיכום מידע  .10

ממקור אחד 
 לפחות.

 
 
 

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  בוצותעבודה בק
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר לנושא 
 הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך משפט(.

 
 

הכרה ושימוש   1
בצמדי מילים בצורת 

 הסמיכות. 

 :6אופנות  ידע לשוני  מיומנות

 

 



 

 חודש מאי  2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות ומבצע 

 אותן במהלך השיעור.

)לנושא הנלמד,  חזרה /הטמעה
סרטון, חידון, מדרש תמונה, שיחה, 

פעילויות הטמעה לנושא יחידת 
  ההוראה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 

 הטקסט נושא זיהוי
 ,סיפור( המושמע

 ,פרסומות ,חדשות
 פזמונים ,שירים

 .)ותשדירים

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 חוויה לתאר מסוגלים
 תואר שמות באמצעות

 .מגוונים
 הודעות למסור מסוגלים

 לציבור וברורות קצרות
 ותרגלו עליהן שחזרו לאחר
  לעולמם הקרוב בנושא.אותן

)פעילויות של הפקה דבורה/  
 לציבור מסירת הודעות

CEFR) 

צגת מדרש תמונה , סרטון, משחק ה
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

פ על דיווח בע"
חוויות ועל אירועים 

 מחיי היום יום. 
 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות:

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

1 

מילות ומשפטי זיהוי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
הבחנה בין עבדות 

 מיומנות 
הבנת 
 :4אופנות  הנקרא



 
 

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה קצרה 
על כל עשירה בתוכן ותקינה 

 .פניה הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים
  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 
  כתיבת פסקה בעלת

מאפיינים מידעיים )בהתאם 
 לנושא הטקסט הנלמד(.

 

1 

 
תיאור הסבר  .11

ונימוק תופעות 
תהליכים 

 והתנהגויות.
סיכום מידע  .12

ממקור אחד 
 לפחות.

 

 -כתיבה  מיומנות
 :1אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או 
על  בודה בקבוצותע

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר 
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך 

 משפט(.
 

: אופן השימוש עקרון ההפקה שלמה
כתיבה בעת במיומנות הנרכשת 

כתיבת משפט, פסקה  והבעה בכתב:
הנלמד ביחידת שא או חיבור על הנו

 ההוראה.

1 

הכרה ושימוש  
בצמדי מילים בצורת 

 הסמיכות. 

 ידע לשוני  מיומנות

 :6אופנות 

  



 חודש מאי  3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות ומבצע 

 אותן במהלך השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 
תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות 

טרום קריאה כולל סרטון, 
  פודקאסט(. 

1 

איתור פרטים 
בסיסיים מהטקסט 

התומכים בהבנת 
הלמיד )מקום, זמן, 

דמויות, 
התרחשויות, בעיות 

 ודילמות(. 

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1 אופנות

במהלך 
 השיעור 

 מבעים להפיק מסוגלים
 להשהות לעיתים ,מוכרים

 מילים לחפש כדי הדיבור את
 מילים להגות וכדי מתאימות

 )כשירויות .פחות מוכרות
 תקשורתיות/ יכולות לשון

 התפתחות -פרגמטיות 
 רטורי מבנה/תימטית
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
ארגון אירועים לפי  1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: רצף לוגי.  

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

ויות בחירת טקסט מתאים למיומנ
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 שפה שנייה בחברה הדרוזית: כ
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
משמעותו הגלויה 

 בשפת התלמיד
)מתכון, טבלה, 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  ראהנק



 תשבץ....
 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים
  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

  
השוואת נתונים  .1

והסקת 
 מסקנות. 

 כיתבת טיעון.  .2
 

 -כתיבה  מיומנות
 :3אופנות  הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

המיומנות  על דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או 
על  עבודה בקבוצות

המיומנות הנבחרת וקשירתו 
 לנושא היחידה הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר 
למד ביחידת ההוראה )בתוך לנושא הנ

 משפט(.
 
 

1 

מילות יחס: הטייה  
נכונה ושימוש תקין 

במילות יחס: את, 
 על, אל, ב', ל'.

 ידע לשוני מיומנות

 :6אופנות 

  



 חודש מאי  4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

 התלמיד עוקב אחרי ההוראות
המושמעות ומבצע אותן 

 במהלך השיעור.

)לנושא הנלמד,  חזרה /הטמעה
סרטון, חידון, מדרש תמונה, שיחה, 

פעילויות הטמעה לנושא יחידת 
  ההוראה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 

איתור פרטים 
בסיסיים מהטקסט 

התומכים בהבנת 
הלמיד )מקום, זמן, 

דמויות, 
התרחשויות, בעיות 

 ודילמות(.

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 
 מבעים להפיק מסוגלים
 את להשהות לעיתים ,מוכרים
 מילים לחפש כדי הדיבור

 מילים להגות וכדי מתאימות
 לשון )כשירויות .פחות מוכרות

 תקשורתיות/ יכולות
 התפתחות -פרגמטיות 

 (CEFR רטורי מבנה/תימטית

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב 

                                                                                                                                                              )וול ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
ארגון אירועים לפי  1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: רצף לוגי.  

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 חומרים אחר חיפוש
 רלוונטיים מקוונים

 .הנלמד לנושא
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
 שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

בהתאם לטקסונומיה של  
 בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
אם לעקרונות הוראת העברית בהת

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ תרגול בהקשר 

 משחוק, עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 בטקסט הפעלה:
הפקת מידע שבתוך 

טקסט ופירוש 
משמעותו הגלויה 

בשפת התלמיד 
)מתכון, טבלה, 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 תשבץ....(

 אי

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל 

 .פניה הלשוניים

 : הפקה שלמה בטקסט מפעיל
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

 יצירת רצף בין המשפטים
המרכיבים את הפסקה בהקשר 

  לנושא הנלמד. 
 סוגות כתיבה: מכתב אישי ורשמי. 

 
כתיבת הנחיות והוראות )טקסט 

 מפעיל( 
 

כתיבת דיווח על טקסטים חזותיים 
 )טבלאות, גרפים(. 

 

1 

  
השוואת נתונים  .3

והסקת 
 מסקנות. 

 כיתבת טיעון.  .4
 

 -כתיבה  מיומנות
 :3ות אופנ הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת וקשירתו 

 לנושא היחידה הנלמד.
 

פעילות בכרטיסיות או עבודה 
על המיומנות  בקבוצות

הנבחרת וקשירתו לנושא 
 היחידה הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

ויות  הנבחרת בתוך הקשר המיומנ
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה 

 )בתוך משפט(.

1 

מילות יחס: הטייה  
נכונה ושימוש תקין 

במילות יחס: את, 
 על, אל, ב', ל'.

 ידע לשוני מיומנות

 :6אופנות 

  



 חודש יוני  1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 פעולת המורה מדידה והערכה
 מספר
 שעות
 הוראה

 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

1 

 הרעיון איתור
 בטקסט המרכזי
 והבחנה

 .לטפל עיקר בין

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 על עובדתי מידע למסור מסוגלים
 ופעולות מקומות ,אנשים אודות

  יום-היום מחיי שגרתיות
 מסקנות להסיק מסוגליםו

 אנשים אודות על פשוטות
 )'שמח הוא' ,למשל( בתמונות

 צירופי ,בודדות מילים באמצעות
 .ומשפטים מילים

/  דבורה הפקה של פעילויות)
 מסירת מידע(–מונולוג רציף 

משחק  הצגת מדרש תמונה , סרטון,
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול 

                                                                                                                                                              ורד ( הקשור לנושא הנלמד .
1 

הצגה במליאה של 
סיכום, סיפור, 

 ות וכו'.   חדש
הבעה  מיומנות:

 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת 
 . מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 קולית קריאה
 ומדויקת שוטפת

 של
 תוך טקסטים

 בצופן שליטה
 .האלפביתי

קריאה  מיומנות: 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
  שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

 בהתאם לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

ות זיהוי מיל
ומשפטי מפתח 
 בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא 
הטקסט ורצף 

האירועים תוך 
זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 של הטקסט.  
 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

הבחנה בין עיקר 
 לטפל בטקסט. 
הערכה ונקיטת 

עמדה לגבי הכתוב 
תוך התייחסות 

לרעיונות לנושאים 
 ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים של 

 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל פניה 

 .הלשוניים

 -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
 סיפור:    

לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 
 מבנה המשפט התקין,

עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 
המרכיבים  ין המשפטיםיצירת רצף ב

  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 
  כתיבת פסקה לפי תמונה או

 לפי כותרת. 
 התחביב שלי,  -""על עצמי

 המשפחה שלי וכו'.
 חוויות, רגשות  כתיבת

ומחשבות על נושא יחידת 
 הלימוד. 

1 

 כתיבת:
כתיבה ע"פ  .1

 מדרש תמונה. 
כתיבת טיעון,  .2

דעה, עמדה 
מנומקת 

בנושאים 
אישיים 

 ברתיים. וח

 מיומנות
 -כתיבה 
הבעה 
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות הנבחרת  דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

על המיומנות  פעילויות ממוחשבת
חרת וקשירתו לנושא היחידה הנב

 הנלמד.
פעילות בכרטיסיות או עבודה 

על המיומנות הנבחרת  בקבוצות
נלמד.וקשירתו לנושא היחידה ה  

 
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר 

לנושא הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך 
 משפט(.

 
 

מילות קישור:  1
הכרת תפקידיהן 

של מילות הקישור 
ודרכי השימוש בהן 

למטרות הבנה 
והפקה של 

טקסטים )כאשר, 
ככל, ש, אם, אז, 
 שלאחר מכן, מפני 

ידע  מיומנות
 לשוני 

 :6פנות או



 

 חודש יוני 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי ההוראות 
המושמעות ומבצע אותן במהלך 

 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 

ראה כולל הטמעה לנושא יחידת ההו
  סרטון, פודקאסט(. 

1 

 הרעיון איתור
 בטקסט המרכזי
 והבחנה

 .לטפל עיקר בין

מיומנות
 : 

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 על עובדתי מידע למסור מסוגלים
 ופעולות מקומות ,אנשים אודות

  יום-היום מחיי שגרתיות
 מסקנות להסיק מסוגליםו

 אנשים אודות על פשוטות
 )'שמח הוא' ,למשל( תמונותב

 צירופי ,בודדות מילים באמצעות
 של פעילויות) .ומשפטים מילים
–מונולוג רציף /  דבורה הפקה

 מסירת מידע(

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול ורד ( 

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
1 

הצגה במליאה של 
סיכום, סיפור, 
 חדשות וכו'.   

מיומנות
: 

הבעה 
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה ומדוייקת 
 . מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

 קולית קריאה
 ומדויקת תשוטפ

 תוך טקסטים של
 בצופן שליטה

 .האלפביתי

מיומנות
 : 

קריאה 
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה על 
  שאלות ההבנה הנלוות לטקסט

 בהתאם לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד בהתאם 
לעקרונות הוראת העברית כשפה שנייה 

 בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה קנה

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 

1 

זיהוי מילות 
ומשפטי מפתח 
 בתוך הטקסט.

 
  :בטקסט ספרותי

הבנת נושא 
הטקסט ורצף 

האירועים תוך 
זיהוי המשמעות 
הגלויה והסמויה 

הבנת  מיומנות
 :4אופנות  הנקרא



 של הטקסט.  
 

הבחנה בין עבדות 
 לדעות בטקסט. 

ר הבחנה בין עיק
 לטפל בטקסט. 
הערכה ונקיטת 

עמדה לגבי הכתוב 
תוך התייחסות 

לרעיונות לנושאים 
 ולמסרים. 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה.

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על כל פניה 

 .הלשוניים

 ר:    סיפו -הפקה שלמה בטקסט ספרותי 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין,
עם תלמידיו יצירת  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את הפסקה  רצף בין המשפטים
  בהקשר לנושא הנלמד. 

  כתיבת פסקה לפי תמונה או לפי
 כותרת. 

 התחביב שלי,  -""על עצמי
 המשפחה שלי וכו'.

 חוויות, רגשות ומחשבות  כתיבת
 חידת הלימוד. על נושא י

1 

 כתיבת:
כתיבה ע"פ  .3

 מדרש תמונה. 
כתיבת טיעון,  .4

דעה, עמדה 
מנומקת 

בנושאים 
אישיים 

 וחברתיים. 

 מיומנות
 -כתיבה 
הבעה 
 בכתב

 :2אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות הנבחרת  דף עבודה
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
על המיומנות  פעילויות ממוחשבת

שא היחידה הנבחרת וקשירתו לנו
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או עבודה 

על המיומנות הנבחרת  בקבוצות
 וקשירתו לנושא היחידה הנלמד.

 
 

: תרגול עקרון התרגול בהקשר
המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר לנושא 

 הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך משפט(.
 

: אופן השימוש עקרון ההפקה שלמה
ה כתיבה והבעבעת במיומנות הנרכשת 

כתיבת משפט, פסקה או חיבור על  בכתב:
 הנלמד ביחידת ההוראה.הנושא 

1  
מילות קישור: 

הכרת תפקידיהן 
של מילות הקישור 
ודרכי השימוש בהן 

למטרות הבנה 
והפקה של 

טקסטים )כאשר, 
ככל, ש, אם, אז, 
לאחר מכן, מפני 

 ש(

ידע  מיומנות
 לשוני 

 :6אופנות 



 

 חודש יוני  3שבוע 
מועד 
ההמדיד  

 וההערכה
(מדידה והערכה  פעולת המורה 

 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

התלמיד עוקב אחרי 
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)פתיחה לנושא הנלמד, שמש  חשיפה
אסוציאציות, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחת הכנה כל פעילויות טרום 
  קריאה כולל סרטון, פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 מיומנות:  .לנאמר

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 או הסכמה להביע מסוגלים
 כלשהו בנושא הסכמה אי

 באמצעות בקצרה ולנמקה
 אפשרות יש .לשון תבניות

 פעילויות) .מראש להתכונן
/ מונולוג  דבורה הפקה של

 הצגת טיעון -רציף
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק 
דרך כרטיסיות או משחק ממוחשב )וול 

                                                                                                                                                              נושא הנלמד .ורד ( הקשור ל
הצגת טיעון על  1

 :2אופנות  הבעה בע"פ  מיומנות: הנושא הנלמד.    

במהלך 
 השיעור

פת, רהוטה קריאה שוט
 . ומדוייקת מצד התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
 1 הנבחרות בשבוע זה.

התאמת דרכי 
הקריאה למטרות 

 הקריאה.
קריאה  מיומנות: 

 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה נכונה 
על שאלות ההבנה הנלוות 

בהתאם   לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

הטקסט הנלמד  המורה יעביר את
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט יה הקנ

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
מפתח בתוך 

 הטקסט.
 

 : בטקסט מידע
 

 הבנת תוכן הטקסט:
הבחנה בין עיקר 

 וטפל. 
עבדות  הבחנה בין

 לדעות.
 

הסקת מסקנות 
 מתוך הטקסט.

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה קצרה 
עשירה בתוכן ותקינה על 

 .כל פניה הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את  חושף מקנההמורה 

 מבנה המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשררה המו

המרכיבים  יצירת רצף בין המשפטים
  את הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 
  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים

מידעיים )בהתאם לנושא 
 הטקסט הנלמד(.

1 

 
איתור מידע  .13

 מתוך טבלה.
השוואת נתונים  .14

והסקת 
 מסקנות. 

הבעת עמדה  .15
 מנומקת. 

 
 
 
 

 -כתיבה  מיומנות
 :1ת אופנו הבעה בכתב

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול עקרון התרגול בהקשר

יות  הנבחרת בתוך הקשר המיומנו
לנושא הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך 

 משפט(.
 
 

1 

זיהוי והכרת 
התפקיד של אותיות 

בכל"ם, ו' החיבור, 
 ה' הידוע. 

 ידע לשוני  מיומנות

 :6אופנות 

  



 חודש יוני  4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  פעולת המורה 
 מספר 
 שעות

הוראה   
 יעדי שליטה )מה?(

במהלך 
 השבוע

תלמיד עוקב אחרי ה
ההוראות המושמעות 

ומבצע אותן במהלך 
 השיעור.

)לנושא הנלמד, סרטון,  חזרה /הטמעה
חידון, מדרש תמונה, שיחה, פעילויות 
הטמעה לנושא יחידת ההוראה כולל 

 חזרה /הטמעה סרטון, פודקאסט(. 
)לנושא הנלמד, סרטון, חידון, מדרש 

תמונה, שיחה, פעילויות הטמעה לנושא 
ת ההוראה כולל סרטון, יחיד

  פודקאסט(. 

 ופרשנות הסבר מתן 1
 .לנאמר

 מיומנות: 
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור 

 הסכמה להביע מסוגלים
 בנושא הסכמה אי או

 בקצרה ולנמקה כלשהו
 .לשון תבניות באמצעות

 להתכונן אפשרות יש
 של פעילויות) .מראש
/ מונולוג  דבורה הפקה

 הצגת טיעון -רציף
CEFR) 

הצגת מדרש תמונה , סרטון, משחק דרך 
או משחק ממוחשב )וול ורד (  כרטיסיות

                                                                                                                                                              הקשור לנושא הנלמד .
הצגת טיעון על הנושא  1

הבעה  מיומנות: הנלמד.    
 :2אופנות  בע"פ 

במהלך 
 השיעור

קריאה שוטפת, רהוטה 
ומדוייקת מצד 

 . התלמידים

בחירת טקסט מתאים למיומנויות 
התאמת דרכי הקריאה  1 הנבחרות בשבוע זה.

קריאה  מיומנות:  למטרות הקריאה.
 :3אופנות  בקול 

במהלך 
 השיעורים

התלמיד יענה בצורה 
נכונה על שאלות ההבנה 

בהתאם   הנלוות לטקסט
 לטקסונומיה של בלום.

המורה יעביר את הטקסט הנלמד 
בהתאם לעקרונות הוראת העברית 

 כשפה שנייה בחברה הדרוזית: 
)מצגת, אמצעי עזר לטקסט ה הקני

 הנבחר(
)דפי עבודה/ משחוק, תרגול בהקשר 

 עבודה בקבוצות(
 
 
 

1 

זיהוי מילות ומשפטי 
 מפתח בתוך הטקסט.

 
 : בטקסט מידע

 
 ט:הבנת תוכן הטקס

 הבחנה בין עיקר וטפל. 
 הבחנה בין עבדות לדעות.

 
הסקת מסקנות מתוך 

הבנת  מיומנות 
 :4אופנות  הנקרא



 
 

 הטקסט.
 

בסיכום 
יחידת 

ההוראה 
ורכישת 

אוצר 
המילים 

של 
 היחידה. 

התלמיד כותב פסקה 
עשירה בתוכן קצרה 

ותקינה על כל פניה 
 .הלשוניים

 הפקה שלמה בטקסט מידע: 
לתלמידיו את מבנה  חושף מקנההמורה 

 המשפט התקין.
עם תלמידיו  מתרגל בהקשרהמורה 

המרכיבים את  יצירת רצף בין המשפטים
  הפסקה בהקשר לנושא הנלמד. 

 

  כתיבת פסקה בעלת מאפיינים
מידעיים )בהתאם לנושא 

 הטקסט הנלמד(.

1 

 
איתור מידע מתוך  .16

 טבלה.
השוואת נתונים  .17

 והסקת מסקנות. 
 הבעת עמדה מנומקת.  .18
 
 

 מיומנות
כתיבה 

הבעה  -
 בכתב

 :1אופנות 

במהלך 
 השיעור

על המיומנות  דף עבודה
הנבחרת וקשירתו לנושא 

 היחידה הנלמד.
 

על  פעילויות ממוחשבת
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
פעילות בכרטיסיות או 

על  עבודה בקבוצות
המיומנות הנבחרת 

וקשירתו לנושא היחידה 
 הנלמד.

 
: תרגול קרון התרגול בהקשרע

המיומנויות  הנבחרת בתוך הקשר לנושא 
 הנלמד ביחידת ההוראה )בתוך משפט(.

 
: אופן השימוש עקרון ההפקה שלמה

כתיבה והבעה בעת במיומנות הנרכשת 
כתיבת משפט, פסקה או חיבור  בכתב:

 הנלמד ביחידת ההוראה.על הנושא 

1 

זיהוי והכרת התפקיד של 
ו' החיבור, אותיות בכל"ם, 

 ה' הידוע. 

ידע  מיומנות
 לשוני 

 :6אופנות 

 


