
יחידת הוראה  
 "ארז דוד' "

 
 אותיות ארז דוד'

 סימן ההמזה 

 התנועות 

 אוצר מילים 

 

 

 

 

 אסא ליאת   –כתבה 

 

 

 

 

 



 1שיעור 

 .)נספחים( האותיות שיר  –פתיח 

  כסרה,  התנועות פתחה  כמו כן, יילמדו.  ואוו  דאל, רא   ף,אל   נלמד את האותיות  בשיעור זה

 סימן ההמזה.  ו

את כרטיסיות    רה מראההמו  ם להסתכל בסרגל אותיות.תלמידימה   המורה מבקשת  .1

ומבקש הבאות  את  ת המילים  לזהות  וואו    האותיות  מהם  רא  דאל,  בתוך  אלף, 

 . ,َنُوِري,ََدْولَةْرز,َُمِدير,َأَدارََ,َيَْوم,َزارََ : המילים

 נמצאות בנספחים(  המילים כרטיסיות)

  

 

 אותיות "ארז דוד' "

 

   ر –רא          ا –אלף 

 ز –זאי         د –דאל 

 و  –ואו         ذ –ד'אל  

 
 

מלמדתהמ .2 את    ורה  התנוע ו  )נספחים(  האותיות  4לכתוב   וכסרה   פתחה  ות את 

 . כרטיסיות המיליםבות מהתלמידים למצוא את התנוע מבקשת ו

התנועתלמידים  ה .3 עם  הברות  שלוש  במחברות  מעל   כסרהו  פתחה   ותכותבים 

 ואו וקוראים.  אותיות דאל, רא, ומתחת ל

  و   -  ו      ر   - ר       د    - ד      و    -  ו          ر   - ר      د   - ד  

َإ   –  א     أ   -  ף: א עם האות אל את סימן ההמזה  תמלמדהמורה  .4
 לתלמידים את דף העבודה  ת מחלקהמורה  .5

 . ת את השיעור יחד עם התלמידיםמסכמ המורה .6

 

 

 

 



 َعَملَوَرقَة   – דף עבודה  

 و  –ואו        ر  –רא         د –דאל      ا –ף אל

 

 את האותיות הבאות בערבית:  בוכת .1
 

 ____  - ____      דאל   -ף ____         אל -____      ואו   -רא       

 

 את ההברות הבאות בערבית.   בוכת .2
 
 _____   -_____          ַר    -______      ִד    -______        ַו    -______      ִר    -______        ִו    -ַד  
 
 

 את המילים הבאות בערבית: בוכת .3
 

   _____  -אר דַ   _____  -אד דַ וִ   ______  - אדַ ַר אַ 

 
 

 את שמות האותיות במילים הבאות לפי סדר הופעתן במילה: בוכת .4

 _________ -َوْرد  _________ - ِوَداد

 _________ –ُدور  _________ –أَْو 

    
 

َا –עבודה נעימה  َُمِفيدا ََعَمًلا

 

 



 2שיעור 

 .)נספחים( האותיות שיר  –פתיח 

 מה וסכון.  צ'ואת התנועות  ד'אל וזאי נלמד את האותיות  בשיעור זה

 . דרך הכתבה חזרה על מה שנלמד בשיעור הקודם  –תחילת השיעור 

   הכתבה

 َدَََِرَََأََََُوََِوَََِدَََإََََِ  -  הברותמכתיבה  ו  את האותיותהמורה מכתיבה    .1

َ

 תרגיל קריאה

َََدارכרטיסיות מילים:  המורה מראה   .2 ََََ את    יםא רוקהתלמידים    أََرادََِوَدادَََ

َ. המורה שואלת שאלות הקשורות למיליםו ו האל המילים

 

 . מה וסכוןצ'וד'אל ואת התנועות   זאי המורה תלמד את האותיות .3

 

 קריאה

כסףל ❖ שטר  מ  מטבע   /הוציא  אותיות  איזה  דוד'ולבדוק  ארז  בכתב    אותיות  מזהים 

 .הערבי

 

ה .4 את  מראה  הקריאה תלמילים  המורה  קוראים    ,)נספחים(  רגול  התלמידים 

 המורה שואלת שאלות הקשורות במילים אלו.  בנוסף,רגמים לעברית. תומ

 

 َوْردََََأَْوََََُدُروزََََأََرادَََدارََََِوَدادََََداُودََََزاَرََََرذَاذََََأَْرزَََََ

 

 כתיבה 

ל מעתיקים  המילים   2  כותביםו  מיליםמה  4  מחברות התלמידים  בעזרת  צירופים 

 בלבד.  ו האל

 מצורף.  עבודה ף ד

 

 סיכום שיעור 

 אותיות / הברות / מילים / צירופים. שאלות הקשורות להמורה שואלת  .5

 

 

 

 



 אותיות "ארז דוד' "

 و –ואו       ز –זאי      ر – רא      ذ –ד'אל      د –דאל      ا –ף אל

 

 

 התנועות

َ-ََْ –סכון   -ُ -ה מצ'  -َِ -כסרה   -َ -פתחה 
َََ

 

 

 אוצר מילים 

 דאוד )שפ"ז(َ–ََداُود  ודאד )שפ"נ(َ–َِوَداد דרוזים َ–َُدُروز

َאו َ–َأَوْ َََורדים َ–ََوْردََארזים َ–َأَْرز

َאם َ–َإِذَاَََרצה َ–َأََرادَ ََביתَ–ََدار

َביקר َ–ََزارَ ََו... َ-...َوَ 

 

 

 

 

 

 

 



 דף עבודה  -َوَرقَة َعَمل 
 מופיעה בתחילת השורה:ההקיפו בעיגול את האות   .1
 

          اََذََزََدَََذََزََو   – ד'אל

      دََرََاََزََذََدََاََر    - רא

     وََذََزََاََوََزَََد     - ואו 

         زََدََذََوََرََزَاَ –זאי 

         وََذََاََدََوََرََا   - ףאל

َدََذََدََوََاَََزَرَ – דאל

 

 

 את שמות האותיות במילים הבאות לפי סדר הופעתן במילה: בוכת .2

 ________  -َرَذاذ      _______  -َوْرد _______     -ُذو 

    ____ ___ –ُدور  ___ ____ –أَْو 

 

 כתוב את הצירופים הבאים בערבית:  .3
 

 ______ _____ _______________ –ודאד בית (ב)ביקר דאוד  (1

 ______ ____________________ –בית  רצה דאוד (2

 _____________________  - ודאוד דרוזים ורז  ודאד  (3

 _____________________   -ארזים וורדים  (4

 

 

َُمْمِتعااעבודה נעימה  ََعَمًلا

 



 3שיעור 

 תרגיל האזנה 

ّفَالسَّابِعََيتِْلِميذَةَفَََِالّصّفَالسَّابِعََوِوَدادَََداُودَتِْلِميذَفِيََ اَ.ََالصَّ ََاَْيضا

تَِ ََلَْأَِميرَ اَلِميذ الصَّّفَ َوِوَدادََسَّاِدس.فِيَ بِْيتَََََوأَِميرَََداُودَ ِمنَ ُدُروزَ

ََجانَ.

 . טים אותם הצליחו להביןפר 6התלמידים לכתוב לפחות על 

 שאלות הקשורות בטקסט. 3-4 המורה שואלת .1

 יהוי אותיות ז

َ. שרשרת מיליםתרגיל 

 את המילים הבאות כך שתיווצר שרשרת מילים: כתבו  -שימה לתלמידים מ

َ

َََوْرَد ََُدُروزَ َ__________________َََزاَرَ

 

 קריאה

 בצירוף או מוסיפים מילה.בכל פעם משנים מילה אחת  - משפט מתגלגל ❖

 َ.َداُودَداَرََהצירוף הראשון:

 ِوَداد.ََدارَََהצירוף השני:

 .َداُودِوَدادَوَהצירוף השלישי:

 ِوَدادََوَداُودَ.ََدارَהצירוף הרביעי:

 .ُدُروزََداُودِوَدادَوَהצירוף החמישי:

חלק  בכל  .  )נספחים(  מצגת את המקרינים  –  נכונהקריאה  זיהוי אותיות ותרגול   ❖

המצגת   את    יםקורא   יםתלמידשל  עד    הצירופים  /המיליםהאותיות/  ברצף 

  .)משחק תחרותי( ואז עוברים לתלמיד הבאים מתבלבלש

 יכום שיעור ס

מילים, חמש מילים נוספות לתרגם לערבית    5מהתלמידים לומר  המורה מבקשת   .2

 צירופים בערבית. 5לומר  –ולבסוף 

 



 4שיעור 

 

 אותיות " ארז דוד' "  

 אותיות שאחריהן נפסק רצף הכתיבה. 6זוהי קבוצה של 

 צורת  שם האות 
 האות 

 מקבילתה 
 בעברית

 ף אל
 א ا 

 דאל 
 ד د 

 ד'אל 
 ד' ذ 

 רא
 ר  ر 

 זאי
 ז ز 

 ואו 
 و 

 ו

 

 התנועות 

     َُ  -מה צ'    َِ   -כסרה    ََ  -פתחה 

 َْ         – )חוסר תנועה, נעצרים על האות( סכון

 סימן ההמזה

ף  ורק כך האות אל  إ    أ ף   מעל או מתחת לאות אל זהו סימן המופיע 

 זוהי אלף נשמעת.  יכולה לקבל ניקוד מעליה או מתחתיה.

  
 



 אוצר מילים  –ْلُمْفر د ات أ  

לקרוא  כם אוצר מילים המכיל את האותיות והתנועות שנלמדו. עלי  לפניכם

 בצורה נכונה. 

  –  ותרגול אוצר המילים כםלבדיקת קריאת  לקוויזלט   קישור מצורף

https://bit.ly/3dp0qvh 

      )שם קיבוצי, יחיד זכר(ארזים  –أَْرز           ו... )ו' החיבור( –َو 

  )שם קיבוצי, יחיד זכר( ורדים, פרחים  –َوْرد             או –أَْو 

 בית, דירה –َدار   האם? )הא השאלה(  –أَ 

 דאוד  –َداُود    ודאד  –ِوَداد 

 בתים, דירות  –ُدور   ואדי, גיא, נחל  –َواد 

 ביקר  –زَاَر    תור, תפקיד  –َدْور 

 שאג  –زَأََر    רצה           –أَرَاَد 

 
השונות    לענות על השאלותלאחר שבחרתם שתי פעילויות בקוויזלט וביצעתם אותן עליכם 

 בדף העבודה המצורף. 
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ََعَملَوَرقَةَ  –דף עבודה 

 קו בין האות בערבית לשמה:  ומתח .1

ََرََذََوَََزََدََا

َ

َ

 זאי  דאל   רא  אליף   ואו   ד'אל 

 

 

 המופיעה בתחילת השורה: המתאימה להברה הקיפו את ההברה  .2

ََد    ِد    ُد    دْ    – ד  

 أَ    ِإ    أُ    أْ    – א  

َِز    ُز    َز    زْ    – ז  

َُو    ْو    ِو    وَ    – ו  

َْذ    َذ    ِذ    ذُ    –' ד  

 َََََُر    ْر    َر    رِ    - ר  

َ

َ

َ



 שאלות  7חרו י ב קראו את המילים הבאות וענו על השאלות הבאות באמצעותן: .3

 

ََدارََََزاَرَََأَْرزََََداُودَََأَْوَََِوَدادَََأََراَدََََوْردَََُدُروَز

َ

 ____________َ_َאותיות  4-אותיות ו  3אותיות,   2מילה המכילה  בוכת (1

 מילה שיש בה סכון __________  בוכת (2

 __________ َמילה שמשמעותה שם של בן בוכת (3

 מילה המתחילה באות ואו __________  בוכת (4

 מילה שיש בה אליף שותקת ואליף נשמעת __________  בוכת (5

 מילה שיש בה אות המופיעה פעמיים __________  בוכת (6

 מילה המציינת ריבוי __________  בוכת (7

 __________  ד מילים שיש בהן אותן אותיות בסדר שונה מצ בוכת (8

 __________     __________  -מילים מן הצומח  2כתבו  (9

 __________     __________ -מילים שתפקידן "פועל"  2כתבו  (10

 

 תרגמו לעברית את הצירופים הבאים:  .4

 __________________  - َزاَرََداُودََدارَِوَدادََََ

 __________________ََ–ُدُروزََزَوَراََداُودََوِوَدادََََََََََ

 __________________ََ-أَراَدَُدوُدوََدارَ

 



 :َدارצירופים שונים עם המילה   2חברו  .5

__________________  __________________ 

 

 

 

ُمْمتِعاا – עבודה נעימה  َََعَمًلَا

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5  שיעור

 שיעור סיכום  
 )אותיות ארז דוד', התנועות ואוצר מילים( 

 לקראת השיעור הכנה 

 מכינים כל פעילות בכרטיסיה צבעונית ובכמה עותקים. 

 וכלי כתיבה. עם : דבק, מספרייםזה לבקש מהתלמידים להגיע לשיעור 

 הפעילויות: הצעות לחשיפת 

הפעילויות מונחות על שולחן המורה, כל פעילות בערימה עם עותקים  .1

 נוספים.

 הפעילויות מונחות בתפזורת על שולחן המורה וכל תלמיד בוחר. .2

 לכל קבוצת תלמידים ניתנת מעטפה ובה כל הפעילויות.  .3

 ההנחיה לתלמידים 

  מהפעילויות הבאות.   6עליכם לבחור פעילויות.  9לפניכם 

 במידת הצורך   הדביקוו  את התשובות במחברת בצורה מסודרת  כיתבו

 .  בצורה מסודרת

   כותב אחד  כל  תלמידים.  שלושה  של  בקבוצה  או  בזוגות  לעבוד  ניתן 

 במחברת שלו. 

  בסיום המשימות, מקבלים תשובון ובודקים אחד לשני או כל אחד לעצמו

 ה או לכל קבוצת תלמידים(. )איך שמתאים לכל כית

 

 

שואלים את התלמידים איך היה להם לעבוד בדרך כזו? מה    –סיכום השיעור  

עזר להם? מה הפריע להם? האם היה קשה? האם היה קל? הצעות נוספות  

 לפעילויות כאלה. 

 

 

 

 

 

 



 

 אותיות מבולבלות  –  1פעילות   ֍

 הגיונית. האותיות התבלבלו. סדרו אותן כך שתיווצר מילה 

ובנוסף את התרגום   כתבו את המילים שנוצרו בצורה מסודרת במחברת

 המתאים. 

 ______  ز ُر و ُد    ______    ر د  ا

 ______  د د  ِو ا    ______  ْر ز أ   

 ______   ْو أ    ______  و  د ْر  

 
 

 זיהוי אותיות  –  2פעילות   ֍

את שם  לפניכם רשימת מילים. זהו את האות המבוקשת וכתבו במחברת 

 כמה פעמים היא מופיעה בכל המילים.האות ו 

 כמה פעמים היא מופיעה?   –  زהאות זאי  

ََََََכמה פעמים היא מופיעה?      – وהאות ואו  

 כמה פעמים היא מופיעה?   –  دהאות דאל  

أَْزَرق     َلْون     َبْْيُوت      َوزِير     َواِدي     َزْيد    َنِدمي    

 َمْوز     َمْدَرَسة     ُسورََِي     َدْوَلة     أَْو     أَْرز     َداُود 



 

 השלמת צירופים  –  3פעילות   ֍

 השלימו את הצירופים הבאים בעזרת מחסן המילים.

 כיתבו את הצירופים במלואם במחברות.

 َدار _____.     _____ ِوَداد. 

 _____ َوَوْرد.     َوَداد َوَداُود _____.

 

           د ار  ُدُروز, د اُود, أ ْرز,

َ

َ

 

 

 זיהוי אותיות ותנועות –  4פעילות   ֍

העתיקו את המילים למחברת בצורה מסודרת. כתבו ליד כל מילה את  

 האותיות והתנועות לפי הסדר.

 .דאל + פתחה, אליף, ראَ-َدار  –לדוגמה  

َ______َ–َوْردَََ_____َ_َ-َأَوَْ

َ______َ–ُدورَََ______َ–أََراَدَ

 ______ََ-ُزْرَََ______َ-َزاَرَ

َ



 

 יצירת צירופים  –  5פעילות   ֍

צירופים וכיתבו אותם   6לפניכם מילים שנלמדו בכיתה. חברו באמצעותן 

 בצורה מסודרת במחברת: 

 َداُود    َو... َدار    ُدُروز    ِوَداد    أَْرز    َوْرد    أَْو   

 __________     __________ 

 __________     __________ 

 __________     __________ 
 

 

 

 

 מן העיתון   –  6פעילות   ֍

מילים שיש בהן לפחות אחת מהאותיות שנלמדו )ארז דוד'(.   10מהעיתון גזרו 

ליד המילה   כתבואת האות שמצאתם ו סמנואת המילה במחברת,  הדביקו

 את שם האות. 

 

 

 

 

 



 

 משחק הזכרון   –  7פעילות   ֍

ואותיות ארז דוד'. סדרו את הכרטיסיות שנוצרו   חדשותהמילים ה גיזרו את

 כשהכתב כלפי מטה ושחקו משחק הזכרון. 

 د ُدُروز َدار و َداُود
 

 ا
 

 َزارَ  ِوَداد أََرادَ  أَْرز

 أَوْ 
 

 ُدور ز ر ذ

 ַדאּוד 
 

 בית  ורדים  ארזים ִוַדאד 

 אליף 
 

 דאל  זאי ד'אל  רא

 ואו
 

 בתים  ביקר  רצה דרוזים 

َ
 

 

 



 

 יצירת מילים  –  8פעילות   ֍

לפניכם טבלה ובה אותיות ארז דוד'. עליכם לגזור את האותיות וליצור כמה  

 שיותר מילים בעזרתן בלבד. 

אותן בצורה נכונה   נקדואת המילים בצורה מסודרת במחברת,  הדביקו

 ליד כל מילה שהדבקתם את המילה בכתב יד באופן מסודר וברור.כתבו ו

 

 د د د د د د
 ا ز ز ز و و
 ا ا ا و و و
 ا ر ر ر ر ر
 ر أ أ أ د د

 
 ניתן לקבל רמז מהמורה. 

 

  



  8לפעילות רמז : 

 מילים. 9עליכם למצוא  .1

 

 לפניכם המילים אותן עליכם ליצור. היעזרו בטבלה זו ליצירתן. .2

 ز ار   ُدُروز د ار
 د اُود أ وْ  أ ْرز
 و ْرد ِود اد أ ر اد  

 

 

 

 

 

 פענוח   –  9פעילות   ֍

שמות אתם יכולים מה ה בין פרטיים של אנשים. כדי להלפניכם שמות 

 כיתבו במחברת את השמות שמצאתם בעברית.. להיעזר בסרגל אותיות

 اور    دور    درور    راز    ارز    ورد    اوري   

 اوريت    ليدور    روت    دورون    دروريت

 

 

 



 נספחים 

 -סרטון לימוד האותיות   .1

https://www.youtube.com/watch?v=_99MfL7jebc&t=3s 

 

   –שיר האותיות  .2

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

 

 אותיות, אוצר מילים וצירופים.  -מצגת  .3

-https://docs.google.com/presentation/d/1o4vcaRwkY3kERpL93j

e=id.p1j15XdyNL6RO0j/edit#slid 

 
 אותיות ארז דוד'כרטיסיות  .4

 

َاََ

https://www.youtube.com/watch?v=_99MfL7jebc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CQNaoHaQHbk
https://docs.google.com/presentation/d/1o4vcaRwkY3kERpL93j-j15XdyNL6RO0j/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1o4vcaRwkY3kERpL93j-j15XdyNL6RO0j/edit#slide=id.p1


َدَ

َذَ



ََ

َزَ

 ر



َوَ
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 َزارََ



ََََيَْوم

َََََدار



ََََََُمِدير

ََََ
َْرزأََ

 



َََََنُوِري

 
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 َدْولَة
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َ

ََدار
َ

َِوَداد



ََداُود
َ

ََزارََ



ََرَذاذ
َ

َأَْرز



ََوْرد
َ

َأَوَْ



َُدُروز
َ

 أََرادََ
 


