
 س מערך שיעור האות סין

 הכינה: ד"ר חן נפתלי

 נושא השיעור: האות סין

 מטרת השיעור: כתיבה וזיהוי של האות סין . )תחילית וסופית(.

 יעדי השיעור: הבנת הנשמע+ שאלות על הקטע

 קריאה וכתיבת  אוצר מילים                     

 ור ובשיעורים קודמים.בניית  משפטים בהתאם לנלמד בשיע                      

 אוכלוסיית היעד: כיתה ז '.

 משך השיעור: שעתיים

תחילת השיעור: על התלמידים להאזין לקטע שמע. הקטע יושמע פעמיים. על התלמידים לענות 

     socrative studentעל שאלות בהתאם לקטע ששמעו, באמצעות האפליקציה 

  על הלוח ובמחברת התלמידים. המטרה: זיהוי האות סין+ כתיבת המילים החשובות

מהלך השיעור: התלמידים יתרגלו, יכתבו, יקראו ויאזינו לאות סין.  באמצעות למידה עצמית 

ולמידת עמיתים.  התלמידים יתחלקו לקבוצות לימוד כל קבוצה תקבל משימה. המשימות הן:  

   הרכבת משפטים וקריאתם. המטרה: תרגול אוצר מילים קיים וחדש.

 למידת עמיתים/בקבוצות לימוד דרך הערכה חלופית:    

על התלמיד למצוא את הסדר ההגיוני של -כרטיסיות מילים. מערבבים את כרטיסיות המילים  א.

 צמדי המילים.

 סוריה-תעודת זהות למדינה הגובלת עם ישראל ב.

 כתיבת מילון של אוצר מילים עם האת סין. ג.

וג בין. סדרו את המשפטים בצורה הגיונית ונהלו דיאלוג והציגו משפטים מבולבלים  לדיאל ד.

 בכיתה.



 .הצגת התוצרים בכיתה -סיכום ו.

 

סדרו את המילים כך שיתקבלו משפטים הגיוניים. הקריאו את  -לפניכם כרטיסיות מילים

 המשפטים בפני חברי הקבוצה. בסוף הקובץ.

נה הגובלת עם מדינת ישראל בצפון כחלק מהמשך תהליך הלמידה צרו תעודת זהות למדי ב.

 . שימו לב במילה סוריה גם בעברית וגם בערבית פותחת עם האות סין. סוריה-הארץ

דגל, עיר הבירה, מספר תושבים, מטבע מקומי, השושלת  בתעודת הזהות שתבנו התייחסו ל:

 השלטת במדינה. העלו את ממצאיכם על בריסטול. ניתן להיעזר באינטרנט לאיתור המידע.

 הפוסטר יתלה בכיתה.

כתבו מילון הכולל את אוצר המילים הנלמד עם האות סין. לכל מילה צרפו תמונה  .ג

-ת ה לון ניתן להשתמש בתוכנליצירת המי והדגישו את האות סין בכל מילה.

OURBOOX  

 

 

 לפניכם כרטיסיות עבודה

 

 

 

 

 

 

 



 إ ْسِمي

 



 َداُود

  



 َو أَنَا

 



 ُمسِلم



-َدَرس
 למד



فِي 

 َمْدَرَسةلْ ٱ

 



   

 نَُسافِرُ  

 סעינ



 

ِّيذم ِّل ِّلت  ِّأ



 

 َسِميَرة



 

 َسْلَمان وَ 

 



 

 ُدُروز



 

 يَْوم



 

 ْبتلس  ٱ
 

 

 

 



חברים. סדרו את לפניכם משפטים מבולבלים  לדיאלוג בין שלושה 

 המשפטים בצורה הגיונית ונהלו דיאלוג והציגו בכיתה.

 ُشوِّاس َمك؟ .1

َحبَا .2  َمر 

 َوان َت؟ِّشُوِّاس َمك؟ .3

َحب ت ين .4  َمر 

يِّ.... .5  إس م 

يذِّنَعَم ِّ .6  أَنَاِِّّت ل م 

يذ .7  ة؟/ أَن َتِّت ل م 

يذ  أَنَا .8  َكَمان  ة/ ت ل م 

ن ِّ .9  ؟أَن تََِِّّوِّم 

َرَسةِّتَد ُرسُِِّّأي ِّ ف ي.11  َمد 

َرَسةِِّّنَد ِّ. 11  מקיף א'ُرُسِّف يَِّمد 

 قَاءِِِّّّإلىِّالل  ِّ .12



فِِّّسينِّ  האות סין -الَحر 

אוצר מילים עם האות סין, פוסטר של  כתבו 

תרגמו את המילים . סין הדגישו את האות

 שכתבתם.

 הפוסטר יתלה בכיתה.

 למידה נעימה

 

 

 

 

 

 

 



فِِّّسينِّ ِّהאות סין-الَحر 

אתר במילון למשתמש עם האות סין. הכינו מצגת  

 OURBOOX .העזרו באתרי  הוסיפו תמונות

 האינטרנט השונים. 

חשוב לציין כי האות סין לא חייבת להיות *** 

  .َأَسدהאות הפותחת את המילה. למשל המילה: 

 נחשו את משמעותה??

 

 למידה נעימה

 

 

 

 

 

 



فِِّّسينِّ  האות סין -الَحر 

חלק מהמשך תהליך הלמידה צרו תעודת זהות כ

ِّ –עם ישראל ינה הגובלת דלמ סוריה. ُسوريَا

תם נכון המילה סוריה גם בערבית פותחת עם יזיה

 האות סין. התייחסו ל:

דגל, עיר בירה, השושלת השלטת, מס' תושבים, 

  מטבע מקומי, יחסים עם ישראל )כולל מלחמות(

 מעמד סוריה בזירה הבינלאומית כיום.

 העלו את ממצאיכם על פוסטר. 

 ל. בגוג רהיעזניתן ורצוי ל

 הפוסטר יתלה בכיתה.

 למידה נעימה

 

 


