
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת הוראהדיחי

 בהוראת הערבית 

 ייםדיסו-לבתי הספר העל

 
 ةحروف الهجاء بالعربي  

 חזרה על האותיות בערבית 
 תחילת ח ,מתאים לסוף ז

 

 אורלי רחמיםכינה: ה

 

 

 



 :ٱْْلَْسِئَلة ٱلتَّاِلَية َنات ُمْخَتِلَفة. َأِجيُبوا َعنِ َأَماَمُكْم ِإْعَل 

 
 
 

 הקיפו את האות עין על כל צורותיה.  (1

 ________________כמה צורות של האות מופיעות? __ (2

 מיים? העתיקו אותה ותרגמו לעברית__________איזו מילה מופיעה פע (3

 

 

ניכם מפורסם שמפו כיף. חפשו את השם בערבית והעתיקו אותו. עה שלפבמוד (1

____________  

  הקיפו את האות כאף על כל צורותיה. (2

 כמה פעמים מופיעה האות כאף תחילית וכאף סופית?______________ (3

 

  



 

  ___________העתיקו את המילה שמתחילה באות טא _ (1

 מהו שם העיר? כתבו בעברית________________ (2

 

  עה שלפניכם? ____________במודכמה פעמים מופיעה האות ג'ים  (1

 כתבו את האות על כל צורותיה _______________________________ (2

 



 

 

  עה שלפניכם?   ____________במודכמה פעמים מופיעה האות שין  (1

 תחילת וסופית(. ______________________ ) דכתבו את האות בכתב י (2

 .במודעה שלפניכם מופיעה ברכה. העתיקו אותה ותרגמו לעברית (3

         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :َعِن ٱْْلَْسِئَلة ٱلتَّاِلَية ِجيُبواأَ وَ ِإْقَرُأوا 

اِبع . ف  ِري َوَأَنا ِتْلِميذ ِفي ٱلص  ِإْسِمي َصبْ   ٱلس 

 .َكِبيَرة ِفي َحْيَفا َمْدَرَسة ِفي س  َأْدر  

 .َيْسك ن  ِفي َحْيَفا َيه ود َوَعَرب َمًعا

َنة ل َغة َجِديَدة  هِذهَدَرْست    ٱللَُّغة ٱْلَعَرِبي ة. -ٱلس 

َفاِتر . َلِعْبَنا َوَسِمْعَنا أََغان   وف َوَكَتْبَنا َكِلَمات َكِثيَرة ِفي ٱلد   َتَعل ْمَنا ٱْلح ر 

  َجِميَلة َوَقَرْأَنا ِمَن ٱْلِكَتاب. (שירים)

 َأَنا أ ِحبُّ ٱللَُّغة ٱْلَعَرِبي ة.

 

 שאלות זיהוי ופענוח 

 כמה פעמים מופיעה כל אות בטקסט שקראתם :א( כתבו 

 ___________ -לאם________    -_______   קאף  -_______  ג'ים  -הא 

 _____________ -א___________ פ -ע'ין   _______ -א ח______   -צאד

 

 ב( כתבו ליד כל אות שתי מלים מתוך הטקסט שמכילות אותה  :

 ____________       _  ____________ - מים



     ______________   _____________ - עין

 ______________   _____________  -רא

    

 

מרכיבות ג( כתבו ליד כל מילה את מספר האותיות שהיא מכילה ואת האותיות ה
 אותה :

 אלף    סין      מים       יא  -  4 – ِإْسِمي*  : הלדוגמ

 _________     -__  - َدَرْست   

 _________ -__  - َقَرْأَنا 

 __________    -__  -ِتْلِميذ  

 

 מלים הדומות לעברית :  3ד( העתיקו מן הטקסט 

 

___________    ________________    _______________    _____ 

 

 שמות תואר:  3העתיקו מן הטקסט ה( 
    ________________    ________________    _______________ 

 

 המילים שלפניכם הן פעלים בזמן עבר.ו( 

  כתבו מהו הגוף המשותף לכל הפעלים והפכו אותם לגוף נסתר )הוא(.

  َقَرْأَنا     َسِمْعَنا   َلِعْبَنا 



 ____________________________ הפעלים: לכל הגוף המשותף

 ___________    __________   __________ צורת הנסתר )הוא( של הפעלים:

 :َأْكِمل وا ِبٱْلِعْبِري ة : השלימו בעברית ז(

 . והוא גר בעיר_____שם הדובר הוא ________ 

 _________  בכיתה  ___________.  הדובר לומד בבית ספר

 

  :)היעזרו בטקסט( ברביםתרגמו את המילים הבאות וכתבו אותן  (ח

 :ٱلَجْمع َوٱْكُتُبواَتْرِجُموا ٱْلَكِلَمات ٱلتَّاِلَية 

 _________________ צורת הרבים: תרגום: _______________ – َكِلَمة

 _________________ צורת הרבים: תרגום: _______________ –   َدْفَتر

 

 ידיעה למילים הבאות ונקדו בהתאם:הוסיפו ה"א ה (ט

 :ِلْلَكِلَمات ٱلتَّاِلَية "ال التَّْعِريف"َأِضيُفوا 

 _______________ -َكِلَمات_________ _____ - َمْدَرَسة

 _____________ - َعاِصَمة

 

 

 



   כתבו נכון / לא נכון לגבי המשפטים הבאים : י(

  :َضْع َداِئَرة َحْوَل َصِحيح َأْو َخطأ

  ْف ٱلت اِسعَصب  נכון לא/  נכון  .ِري ِتْلِميذ ِفي ٱلص 

   נכון לא/  נכון  .َصِغيَرة َمْدَرَسة ِفي َيْدر س   َصْبِري 

 .נכון לא/  נכון َدَرَس َصْبِري ٱللَُّغة ٱْلَعَرِبي ة 

 

 َأِجيُبوا َعِن ٱْْلَْسِئَلة ٱلتَّاِلَية:( אי

  ْٱلسَّاِبع؟ْٱلصَّفْفِيْتِل ِميذَْمن ___________________ 

  ُْمعَل ِمَْصب ِريَْهل? _________________________ 

  ُْكنَُْْمن  ________________________؟َْحي فَاْفِيْيَس 

  َْصب ِري؟ْدََرسَْْلُغَةْأَي_______________________ 

 

 מתחו קו בין טור א' לטור ב' כך שייווצר משפט הגיוני ותרגמוהו לעברית: יב( 

 (ה)היעזרו בדוגמ

 :َوَتْرِجُموا ِلْلِعْبِريَّة َحَسب ٱْلِمَثال (ب)َو  (أ)وا َبْيَن ِإْجَمعُ 

 

 



 (ب) (أ)

 

 תרגום

  ٱللَُّغة ٱْلَعَرِبي ة َأْسك ن  ِفي َمِديَنة  

  َكِلَمات َكِثيَرة َسِمْعَنا

  َكِبيَرة أ ِحبُّ 

  َحْيَفا َكَتْبَنا 

 َجِميَلة  أََغان    َصْبِري َمْدَرَسة 
 

                                                                      

 לנקבה: הפכו את המשפט הבא ( גי

 :ْن ِصيَغة ٱْلُمَذكَّر ِإَلى ِصيَغة ٱْلُمَؤنَّثُلوا ٱْلُجْمَلة ٱلتَّاِلَية مِ َحو ِ 

اِبع . ف ٱلس   ِإْسِمي َصْبِري َوَأَنا ِتْلِميذ ِفي ٱلص 

__________________________________________________________ 
 

 שלימו:ה( די

  :َأْكِمُلوا

اِبع . _______ِفي  َأْدر س   ______. ِإْسِمي   ٱلس 

 .  _______ َمِديَنة ِفي  _______ َمْدَرَسِتي



 ._______ٱللَُّغة  -  _______َدَرْست  ل َغة 

 . _______َوَقَرْأَنا ِمَن  َكِلَمات  _______

 

 לסיכום:

 קישור למשחק "גלגל המזל".פניכם ל

 המילים בגלגל לקוחות מהטקסט.

 עליכם לתרגם את המילה שיוצאת ולחבר לה משפט או צירוף )בע"פ אן בכתב(.
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 בהצלחה!
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