
                                
  

                   

 ית היבריד   למידה ב   שיעור   מערך 

 עברית   לדוברי   ערבית   תחום ב 

"י   גזרת   : נושא ה  لناقص   –  לו ئي   ا لوا ائي و   ا ي ل  ا
 

 פותח  ע"י  המורה:  אנה  מלול
  

 לדוברי עברית ערבית תחום דעת: 

ي נושא: 
ي و الناقص الوائ 

 גזרת לו"י  –اليائ 

 מגמת ערבית  –י"ב  כיתה קהל יעד:

 דקות 180זמן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במרחב הדיגיטלי  הכנה
סרטון  , סרטון חלק אהתלמידים צופים בסרטון על שני חלקיו בנושא )

   (. חלק ב 

 

 וירטואליפא"פ/ מפגש 
משיבים על   , התלמידים והמורה צופים במצגת בנושא, דנים בתכנים

מצגת גזרת לו"י  , מצגת גזרת לו"י חלק א במסגרתה ) ומתרגליםשאלות  

 (.  חלק ב 

 שלבים:   ו בשניבוצעההכנה ומפגש הכיתה י

דק'( ועבודה על מצגת חלק א   20כנה )הכ – . צפייה בסרטון חלק א1

 דק'(.  40וירטואלי )ובמפגש ה 

דק'( ועבודה על מצגת חלק ב   20כהכנה ) – . צפייה בסרטון חלק ב2

 דק'(.  40וירטואלי )ובמפגש ה 

 

 משימה אישית/ בקבוצות 

 :  שתיים מבין   אחת בחירה במשימה  ( א
שימוש בפעלים מן  כדי  קצר תוך התלמידים מחברים סיפור  .1

   (לו"י  בנושא  קובץ)  הגזרה
  תוך ( quizizzל מדריך ( quizizz  כמו  משחק בונים   התלמידים .2

 הגזרה.  מן בפעלים שימוש  כדי
  המופיעות בגזרה צורות  ומנתחים  מזהים קוראים,  התלמידים ( ב

  למרחב  המורה שמעלה קובץ  מתוך ויילמדו  שנלמדו   בטקסטים
  – הערבית והספרות  הקראאן  מן קטעים  משימות: דף( הדיגיטלי 

 . )לו"י   גזרת
  ברשת מעיתונים  כותרות ו/או  קצרות  פרסומות  מאתרים  התלמידים ( ג

 לבדיקה.   למורה ושולחים   בגזרה,  צורות  מופיעות בהןש
  לערוך   ניתן נבחרת. פרסומת/כותרת שיתופית מצגת  על  מעלה תלמיד  כל

 . Slides Google-ב

 

 ות נוספים רעיונ

   הלמידה לסיכום   ציון עם  משימה תינתן •
  קובץ)  לניתוח  פעלים מתוך (פורמס  לגוגל מדריך ) Forms Google-ב
 . (לו"י  נושא ב

במסגרת הוראת כל הגזרות    אתר מפמ"רתרגול נוסף יימצא ב  •
 בפועל. 

 . בלבד  הזיהוי  ברמת הנושא להוראת  משמשת זו *יחידה
תת תרגול במסגרת הגזרות הנוספות  בהוראת הנושא ברמה האקטיבית ניתן ל 

 משפטים וטקסטים קצרים.  ותרגילי בניית צורות במסגרת 

 וירטואלי  פא"פ/מפגש 

1 

 80 דק'

 משימה במרחב הדיגיטלי 
1 

 60  דק׳

 עוד רעיונות ודוגמאות 
1 

 משימה במרחב הדיגיטלי 
1 

 40 דק׳ 

 ידעדגם שוקו וניל להבניית 
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