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 מאת: הילין זעריר

 

 ערבית דבורהיחידת הוראה ב

 חזרה וסיכום הנושאים: צבעים ופרטי לבוש

 1שיעור מס' 

 מטרת השיעור:

 התלמיד ישלוט בשמות הצבעים בערבית בצורת זכר ונקבה -
 בוש בערביתהתלמיד ישלוט בשמות פרטי הל -

 

 יות:במטרות אופרטי

 את בגדיו וצבעיהם בערבית תארהתלמיד י -

צבעים הר המילים בנושא כולל את אוצהשיח -דועם חברו לכיתה התלמיד ינהל  -
 .ופרטי הלבוש

הצגה,  בדרך חווייתית כגון: דבורהיצירה בערבית  / פרזנטציהיגיש התלמיד  -
 וכו'.. סרטון, שיר, משחק, מצגת

 צבעים, פרטי לבוש,.מרחב הכיתה, ידע קודם: אוצר מילים בנושא: אני ומשפחתי, ביתי ןחדרי, 

 מהלך השיעור:

 המורה עורכת שיחת ברכות ושואלת לשלום התלמידים. 

  ומבקשת מהתלמידים שיצטרפו לשיר איתה. אלואן –שיר הצבעים המורה משמיעה את 

 ומבקשת  המורה מציגה תמונות ומילים  של פירות, ירקות ופרטי לבוש ומערבבת אותם
מהתלמידים להתאים מילה לתמונה. )ניתן לבצע פעילות זו בדרכים יצירתיות וחווייתיות 

  וכו' משחק תפוס ת'ניירת, word wallכגון: כרטיסיות, משחק זיכרון בכלי 

  מהתלמידים לתאר את בגדיהם וצבעיהם. כגון: ומבקשת תמונה של משפחהמציגה המורה 

 هذه ام وهي البسة فستان وردي -

 هذء بنت وهي البسة فستان بنفسجي -
 هذا ولد وهو البس بلوزة لون برتقالي وبنطلون لون ازرق -

 هذا أب وهو البس بلوزة لون ازرق وبنطلون بني وكندرة لون بني كمان. -
 
 

  :המורה שואלת שאלות בערבית שקשורות לתמונה, כגון                                                                  

 شو لون بنطلون االب؟ -
 شو البسة ام امير؟ -

 شو لون شعر اخت امير؟ -
 شعر ام امير طويل؟ -

 

https://youtu.be/AdQCja4MBcY


 

 

  :אפשרות נוספת: המורה אומרת ושואלת 

سنين. شو اسم  8هذا الولد اسمه أمير وعمره  -

 الولد؟ وقديش عمره؟
 هذه أم أمير, اسمها نور. شو اسمها؟ شوالبسة ام أمير؟  -

 וכך הלאה...  هذه أم, وهي أخت أمير. شو اسم اخته؟ شو البسة أخت أمير؟     -
 

 

 םיהבוש שלהם וצבעקשו לערוך שיח ביניהם על פרטי הליתב יםעבודה בזוגות: התלמיד ,
 בנוסף לשימוש באוצר מילים שרכשו בשיעורים קודמים: ברכות, היכרות, משפחה...

 התלמידים יציגו את השיחה בפני הכיתה. 

 בוש בצבעים שונים מהבית.דים מתבקשים להביא חפצים/ פרטי ללשיעור הבא התלמי 

  התאמהמשחק  –לסיכום השיעור 
 

 2-3שיעור מס' 

  עורכת שיחה של ברכות ושואלת לשלומם של התלמידיםהמורה. 

 .המורה שואלת את התלמידים מה הם לובשים ואת צבע בגדיהם 

 ם בערבית.יהבוש שלהם ולציין את צבעפרטי הל / תבקשים להציג את החפציםהתלמידים מ 
 דוגמה:ל

 عندي قميص لون أخضر, ما عندي بنطلون لون أحمر. -
 عندي طقية لون أصفر وبدي طقية لون أبيض. -

 

  :דוגמה:להתלמידים יערכו דו שיח ביניהם על החפצים שהביאו  

 شو لون صندلك؟  -
 أي لون بتحب للجرابات؟ -

 

  המורה תולה / מציגה תמונות על הלוח )התמונות כוללות אוצר מילים שנלמד בשיעורים
 ה. לדוגמה:התמונט בערבית על פמידים לומר משקודמים(, ומבקשת מהתל

 
 

 

 

 

 

 

 لغرفة؟ا في شوהמורה שואלת: 

 على, أسود لونها كرسي, أبيض لونها طاولة, ازرق لونها كنباي الغرفة فيהתשובה המצופה מהתלמידים: 

על הקיר יש תמונה . وشفاف أبيض لونه مسكر شباك كمان في الغرفة في, وبرتقالي أخضر لونهעציץ  الطاولة

 .وبرتقالي بني لونצורות  فيها صورة

https://wordwall.net/resource/5014458


 لونها أشياء بالصف في شو –דברים בכיתה יש בצבע כחול  לוהמורה שואלת את התלמידים: אי 

  أزرق؟
 لونها مقلمتي, أزرق لونه كتاب عندي, ازرق لونه باب الصف فيהתשובה המצופה מהתלמידים: 

 ... أزرق لون قلم عندي, أزرق
 

  המורה מחלקת את הכיתה לזוגות, מחלקת להם עיתונים, על התלמידים לבחור תמונה
ה, הדו שיח אמור להכיל שמתאר את התמונביניהם מהעיתון, לגזור אותה, ולערוך דו שיח 

. וסיום, שאלות ותשובות וכו' כמה שיותר אוצר מילים שנלמד עד כה, כולל ברכות פתיחה
של הצלילים ר, ח, ע, פה. יש להקפיד על הגייה נכונה -תה בעלשיח זה בכי-התלמידים יציגו דו

 ה.

 "בוש וגם על אוצר אוצר המילים בנושא צבעים ופרטי לבמטרה לחזור על   משחק "המלך אמר
מילים בנושאים אחרים שנלמדו מקודם כמו אברי גוף ותארים: המורה אומרת משפט 

 طويل بنطلون البس اللي الملك قال. שמתאר ליבוש מסוים, והתלמיד שהמשפט מתאים לו עומד

 بنطلون البس أناהתלמידים שעומדים יצטרכו לחזור על המשפט בגוף ראשון , يوقف ابيض لون

 ... ايده يرفع بني ولونه رقصي شعره اللي الملك قالואז עוברים למשפט נוסף: . ابيض لون طويل

 בוש, מחלקת את חיות, פרטי לכמו: פירות וירקות,  מורה מביאה מהבית חפצים מפלסטיק,ה
של בלת סוג אחד בוצה מקקלקת את הכיתה לקבוצות, כל ח, מהחפצים לפי סוגם )נושא(

 החפצים, על התלמידים לחבר שיחה שבמרכזה יהיה אוצר המילים של סוג החפץ שקיבלו. 
יד קטן בכיתה שיש בו דוכנים, אחרי שכל התלמידים סיימו, המורה מבקשת לעשות יר

ו בין הדוכנים וינהלו שיח ם תפקידים של מוכר וקונה. התלמידים יסתובביהבינ לקוחוי
ת תוך שימוש באוצר מילים שנלמד מקודם: ברכות, מספרים, צבעים וכו... בערבי

 مرحبا, كيف الحال, بدي اثنين كيلو بندورة حمرا, عندك كلب صغير لونه ذهبي؟ לדוגמה: 

 

 :אינטראקטיביים:קישורים למשחקים ודפי עבודה  סיכום 
 

- https://www.liveworksheets.com/iq1470327ai 
- https://www.liveworksheets.com/xs1470316pf 

- -https://view.genial.ly/5ff13440ebc9d10fc4747f6e/game 

- -https://view.genial.ly/5ff43a5d8fbe610fcb402156/game 
- /hit.net-http://sortthepapers.telem 
- https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22e942e7a1c9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/iq1470327ai
https://www.liveworksheets.com/xs1470316pf
https://view.genial.ly/5ff13440ebc9d10fc4747f6e/game-
https://view.genial.ly/5ff43a5d8fbe610fcb402156/game-
http://sortthepapers.telem-hit.net/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22e942e7a1c9


 4שיעור מס' 

  שיר הבגדיםבתחילת השיעור המורה משמיעה ומראה את הקליפ של"" 

 לציין משפט אחד לפחות ששמעו ויתרגמו לעברית. המורה מבקשת מהתלמידים 

 סט ומבקשת שיענו לשאלות שלאחריו. המורה משמיעה לתלמידים טק 

  האזינו לטקסט הבא וענו על השאלות שאחריו:לחצו על הרמקול ו

סִפי  אבֶּ לַּ אן )א(ְלמַּ     ֻדכַּ

ס.-ַّתל-תו נּור ַראחּו עַ ַّסִמיר ּוַמַר   ַאִביב ַעַשאן ִיְשְתרּו ַמַלאבֶּ

 אן.ַّדַחלּו )אל(ֻדכַ 

ִמיר א.״ :סַּ  ״ַמְרַחבַּ

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ  : ״ַמְרַחְבֵתין ַאְהַלן ּוַסְהַלן, ְתַפַדלּו.״אןّס ַּ

ִמיר ס.״סַּ  : ״ִבְדַנא ִנְשְתִרי ַמַלאבֶּ

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ ם?״ّ: ״ְתַפַדלּו שּו ִבְד אן ّס ַּ  כֹּ

ִמיר  י ַבְנַטלֹון ַאְסַוד ַלִאְבִני.״ִّתי. ּופְֻסַתאן ִחלּו ַלִבְנִתי. ִעְנַדכ ַבְנַטלֹוַנאת? ִבִד ّי ַג'ֵקט ַאְחַמר ַלַמַר ّ: ״ִבִד סַּ

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ ה.״ ַّלִבְנַתכ, ַבֿס ִפיה ַתנ:״ ַתַעאל שּוף. ַמא ִעְנִדיש פְֻסַתאן אן ّס ַּ  ּוַרה ּוְבלּוזֶּ

כ נּור?״ّי )אל(ַתנּוַרה )אל(סַ ّ: ״ִבִד סמיר  ְוַדאא ּו)א(ְלַקִמיֿס )א(ְלַאְבַיד. שּו ַראיֶּ

ה ּّוַרה ִחלּו ְכִתיר ַבֿס ַמא ִבִד ّ: ״ַהאִדי )אל(ַתננור ה ִבלֹון ַאְבַיד. ַאֻחד' )א(ְלְבלּוזֶּ  ״!ַחְמַראא)א(לְ יש ְבלּוזֶּ

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ ט )א(ְלַאְחַמר? ִחלּו ְכִתיר. ֻמש ֵהיכ?אן ّס ַּ ם? ִכיף ַהאַדא )א(ְלַג'קֶּ כֹּ ּוִעְנִדי ַכַמאן  !: ״שּו ַראיֶּ

 ן ַג'ִמיל. שּו ַראְיכם?״ّפְֻסַתאן ְמַלוַ 

ט ַאְטַול ִמן ّיש פסתאן , ַבֿס ִבִד ّ: ״ַאִכיד ִחלּו . ַמא ִבִד נּור  ַהאַדא.״י ַג'קֶּ

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ ט ַאְחַמר ַטִויל.״אן ّס ַּ  : ״ִפיה ג'קט ַטִויל ִבלֹון ַאְזַרק. ַמאִפיש ַג'קֶּ

 :״ַטייב, ּוֵוין )א(ְלַבְנַטלֹוַנאת? ״נּור

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ  י?״ّלֹון ִבְתִחב ّ: ״הּון, ַאיאן ّס ַּ

 י ַהאַדא )א(ְלַבְנַטלֹון )א(ְלַאְסַוד.״ّ: ״ִבִד נּור

ַנא. ַקדֵ סמיר  יש )א(ִלְחַסאב?״ّ:״ ַטייב, ַחַלֿסְ

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ יֵקל, )אל(ַת –: ״ִאְלַג'ֵקט אן ّס ַּ יֵקל ּו)א(ְלַבְנַטלֹון ִّסִת  -ּוַרה ּו)א(ְלַקִמיסّנַّתַמאִנין שֶּ ין שֶּ

יֵקל. ִפיה ַתְנִזיַלאת  ַבֿס )א(לְ  ַّאְרַבִעין  ֵשיֵקל.כֻל יֹום. ִאְדַפעּו ַבֿס ִמַיה ּוַח'ְמִסין )א(ְלַאַואִעי ִמַיֵתין שֶּ
ל. יכֶּ  שֶּ

 : ֻחד' )א(ְלַמַסאִרי!סמיר

ב )אל(ֻדכַּ  אחֶּ  : ֻשְכַרן. ִעיד ַסִעידאן ّס ַּ

 ַעאם ּוִאְנתֶּ ְבֵח'יר. ّ: כֻלסמיר ומרתו

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZulSJo-MOD8
https://view.genial.ly/611e448672397610379ff7e2/presentation-animated-sketch-presentation


 ענו על השאלות הבאות:

 הערה: ניתן לענות על השאלות בעברית, בתעתיק או בע"פ )לפי שיקול המורה(

 ֵוין ַראחּו ַסִמיר ּוַמַרתֹו?________________________________ •

 ֵאיש ִאְשַתַרא ַסִמיר ַלִבְנתֹו?____________________________________ •

 ֵאיש ִאְשַתַרא ַסִמיר ַלִאְבנֹו?____________________________________ •

 ּוַרה?___________________________________________ّלֹון )אל(ַתנ ַّאי •

ט ִאִלי ִאְשַתַרת ַמַרת ַסִמיר?_____________________________ ַّאי •  לֹון )א(ְלַג'קֶּ

 לֹון )א(ְלַקִמיֿס?____________________________________________ ַّאי •

ב )אל(דֻ ַّקדֵ  • אחֶּ  ַכאן?_______________________________ّיש ַדַפע ַסִמיר ַלֿסַ

 יש )א(ְלַבְנַטלֹון?_______________________________________ַّקדֵ  •

 ֵליש ִאְשַתרּו ַסִמיר ּוַמַרתֹו ַאַואִעי ?_________________________________ •

 

 :מרו בערביתיתרגמו או א 

 _________________________אנחנו רוצים לקנות בגדים.___________________ •

 ____________________אין שמלה לבנה בחנות.__________________________ •

 ________________________________קחי את החולצה הלבנה והחצאית הכחולה.  •

 __________________________________בחנות יש בגדים לכל ילד ולכל ילדה. ___ •

 _______________________'קט קצר. ______________א גאני רוצה ג'קט ארוך ול •

 ______________________________________היום יש הנחות ._____________ •

 _____________________________________________._______קח את הכסף •

 _________________________________________החולצה הזאת עולה מאה שקל •

 __________________________לחנות.מה תרצו?______________ יםברוכים הבא •

 

 :שכולל דבורהבערבית דו שיח לחבר בזוגות / קבוצות התלמידים מתבקשים  לסיכום היחידה ,
 ל נושא. מילים מכ ששהדו שיח יכלול לפחות אוצר מילים שלמדו במהלך השנה. 

  דרך יצירתית לבחירתם: הצגה, סרטון התלמידים יציגו בפני הכיתה את הדו שיח שחיברו בכל
 וכו'

 
 

 עבודה נעימה


