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 מערך שיעור בעברית  –דגם הוראה למידה מרחוק 
 

 עברית בחינוך הערבי  :תחום הדעת ✓

 ת יֹוח  ת א  פֹוש   :נושא יחידת לימוד ✓

 ('ד-' ג תות יכ יסודי ) :שכבת הגיל ✓

 מרים סמעאן שם המורה :  ✓

 שיעורים 6 :מספר השיעורים ✓
 
 

 
 מפגש סינכרוני 

בשאילת שאלה ✓ השיעור  את  מתחיל  קיים    :המורה  האם  דעתכם,  לפי 

   ? מיון בין השפה הערבית לבין השפה העבריתד

מפתח  ✓ השאלה  שיחה  המורה  התלמידים  לאחר    .בעקבות  עם  השיחה 

 קישור לשיר. . ם דומותמילי ישמיע לתלמידים שיר בנושאהמורה  

לכ ✓ מהתלמידים  מבקש  הלוח  ותהמורה  על  בשתי  מיליב  דומות  ם 

 לשיר.  כשהאזינוששמעו וקלטו  השפות )עברית וערבית(

  , ם בעברית וגם בערביתמילים המורה יקרא את המילילאחר כתיבת ה ✓

ת אחיות, למה שפות אחיות?  ית הן שפוויספר לתלמידים שעברית וערב

  כמו אחיות במשפחה.  ,כי עברית וערבית הן שפות דומות
 דקות  45

   

 

 שימה  מ

 סינכרונית -א
אחיות"   ✓ "שפות  הנושא  את  לתרגל  מהתלמידים  מבקש  המורה 

 .   wordwallבאמצעות הכלי הדיגטלי 

  שחק הראשון.        מקישור ל ✓

  קישור למשחק השני.  ✓
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 מפגש סינכרוני 

לכ ✓ הלימוד  ספר  את  לפתוח  מהתלמידים  יבקש  ד'  י המורה  עמוד  בתה 

 קישור לטקסט. שפות אחיות ".  , נלמד טקסט בנושא " 17

יציג   ✓ מצגתל המורה  החינוך   תלמידים  משרד  של  המוקלט    מהשיעור 

 המצגת. . ם ותרגולמיליפירושי  ,כוללת טקסטהבנושא שפות אחיות  

נלמד את הטקסט עם המילים  וכתיבתן    לאחר הקניית אוצר המילים ✓

  . החדשות 
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   שימהמ

 ת סינכרוני-א

תרגילים ועוד חזרה על    מהתלמידים להמשיך בשאלות/   המורה מבקש ✓

 קישור למשחק. . אוצר המילים דרך משחק

 .ר אופקתקישור בא תרגול נוסף בנושא שפות אחיות דרך  ✓

פור ✓ גוגל  טופס  יקבלו  אחיות  מסהתלמידים  שפות    בטופס   .בנושא 

לטקסט השייכות  השאלות  על  לענות  מתבקשים  שפות  "  התלמידים 

  גמה וד. " אחיות 
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https://youtu.be/dTds-RVD2iU
https://wordwall.net/resource/4947874
https://wordwall.net/resource/4696281
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104711904#17.9997.6.default
https://drive.google.com/file/d/1bMmSL15pU4rUrjZrnxpvzERGI1UGdxJt/view?usp=sharing
https://safa1.co.il/wp-content/uploads/private_package_uploads/9905/Safa1-Shivuk_shuk_819/story_html5.html
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d9d81f74-7ada-462e-945b-4f22f01ff3a5&language=he
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBckqfYcjR3qfDI2ADAse0l719gCla4s1vH4SLJMfy71TMIA/viewform?usp=sf_link


 
 סינכרוני פגש מ

  בעזרתה   יתרגל, ו בנושא שפות אחיות  מצגת  בשלב הראשון המורה יציג ✓

 . דומות גם בעברית וגם בערביתם מילי

 ם בעל פה . מיליא המורה יבקש מהתלמידים לחזור על הבבשלב ה ✓

  , ם בעבריתמיליבשלב האחרון המורה יבקש מהתלמידים לבחור שתי   ✓

 לשלב אותן במשפט שלם ולכתוב אותם במחברת. 
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 משימה  

 סינכרונית -א

 

 קלטה של השיעור המלא בנושא שפות אחיות.  התלמידים יקבלו ה  ✓

 קישור לשיעור המוקלט  ✓

הדיג  ✓ הכלי  דרך  משוב  למלא  מהתלמידים  יבקש  טלי  יהמורה 

Mentimeter.  
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https://docs.google.com/presentation/d/1Kfq1HDzFGTJxRsDKFj6gLzSWUbq6xJXGwtE-V6aWK_E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Kfq1HDzFGTJxRsDKFj6gLzSWUbq6xJXGwtE-V6aWK_E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Kfq1HDzFGTJxRsDKFj6gLzSWUbq6xJXGwtE-V6aWK_E/edit?usp=sharing
https://youtu.be/BayydX4DlHg
https://www.menti.com/agznn8ceic
https://www.menti.com/agznn8ceic
https://www.menti.com/agznn8ceic

