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 מערך שיעור בעברית  –דגם הוראה למידה מרחוק 
 

 עברית בחינוך הערבי  :תחום הדעת ✓

 מילות שאלה  :נושא יחידת לימוד ✓

 ( ו'-'ה ות ת)כייסודי  :שכבת הגיל ✓

 מרים סמעאן  ה:ורמה ✓

 שיעורים 5:יעוריםמספר הש ✓
 

 
 מפגש כיתתי סינכרוני 

קצר, דרכו יחשוף המורה    וןסרט כפתיח לשיעור המורה מציג    :הקדמה ✓

 . "מילות שאלה" את התלמידים לנושא הנלמד

 . שאלות רפ  ס  מ  המורה שואל  מכן אחר , ולסרטוןפים בצוהתלמידים  ✓

שאלות   ✓ בשאילת  ממשיך  לסרטון  המורה  הצגת  הקשורות  כדי  תוך 

 לות שאלה.הנושא המרכזי מי

נותן ✓ י  לשאול שאלות כדבקש מהתלמידים  מו  ,תשובותכל מיני    המורה 

  א. בנוש  הםמת הידע שלר אתלבדוק 
 דקות  45

   

 
 סינכרונית -משימה א

מ ✓ מהתלמידים  המורה  שאלות  בקש  חמש  התרגילים  במחברת  לכתוב 

 עליהן.  ענות, ולתוכן שלהםהשונות מעולם 

מ ✓ שלהםהמורה  מהבית  משהו  לצלם  מהתלמידים  עלי  ,בקש  ו  לשאול 

  padlet  .יל גיטהדי  בכליאת זה  העלותשאלות ול
 דקות  45

 

 
 מפגש סינכרוני 

לתלמידים   ✓ יסביר  המורה  הראשון  השאלה  בשלב  מילות  חשיבות  את 

 . ואפילו בדיבור שלנו כתוב, הן בתוך משפטבימוש והש

התלמידים ✓ בפני  יציג  המורה  השני  את  ש  מצגת  בשלב  חושף  הוא  בה 

  מילות השאלה תוך כדי מתן דוגמאות בנושא. על התלמידים לחומר
 דקות  45

 

 
 סינכרונית -משימה א

הראשון   ✓ הנלמד  בשלב  החומר  את  ליישם  מהתלמידים  מבקש  המורה 

 .wordwall ייגיטל הד דרך משחקים בכלי 

         1משחק  ✓

 2משחק  ✓

הפעילות תכלול בתוכה  דרך אתר אופק.  בשלב השני המורה נותן פעילות  ✓

 . קישור לפעילות תרגול של מילות שאלה בשימוש של יום יום.

השיעור   ✓ של  והאחרון  השלישי  מבקש    יסינכרונ-הא בשלב  המורה 

ל  מהתלמידים כל    לכתוב,  שירלהאזין  את  השאלה  מילות  במחברת 

  מילות שאלה במשפט שאלה מתאים. , ולשלב שתיוששמעו ב
 דקות  45

 

https://youtu.be/b_R75JTbQt8
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https://padlet.com/mimisemaan80/o2sbn6ow0v49cewm
https://drive.google.com/file/d/1ZBw4fyWSOyYXXUMD5Rsz7sE_4j6mSotS/view?usp=sharing
https://wordwall.net/it/resource/6177013
https://wordwall.net/it/resource/5088381
https://wordwall.net/it/resource/5088381
https://wordwall.net/it/resource/5088381
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c0658532-f9a2-4077-bdb3-70603da3212d&language=ar&sitekey=ar.ebag
https://youtu.be/e8irPlziKn4


 
 סינכרוני -מפגש א

 " מילות שאלה הקלטה של שיעור מצולם בנושא "ו קבלידים יהתלמ ✓

 . קישור לשיעור המוקלט ✓

מש ✓ יקבלו  התלמידים  Mentimeter  יהדיגיטל בכלי    ובהתלמידים   ,

   את חווית הלמידה בנושאצריכים לתאר במשפט אחד  

 קישור למשוב.. מילות שאלה""

  . שירבהאזנה ליימים את השיעור סמ ✓
 דקות  45

                                                                             

https://youtu.be/3ynEULjojac
https://www.menti.com/qn4aes7rxi
https://youtu.be/8ej-6ViWsC4

