
                               
  

 

 

  ית היבריד   למידה ב   שיעור   מערך  

   עברית   לדוברי   ערבית   תחום ב 

 בריא   חיים   ורח א   : נושא ה 
 

 פותח  ע"י  המורה:  אנה  מלול
 

 לדוברי עברית  תחום דעת: ערבית

 מאמר מפמ"ר –הוראת טקסט נושא: 

 מגמת ערבית  – ב"כיתה יקהל יעד: 

 דקות 195זמן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיטלי במרחב הכיתתי דימשימה לתלמידים 

חוברת מאמרי  ב אורח חיים בריא" : " למאמרהתלמידים ייחשפו 

המבוא מתוך  מילים חדשות ב מתמקדיםהתלמידים . מפמ"ר

, ומתרגלים את המילים (Quizlet) קוויזלטבאמצעות ה, למאמר

  שאלותל ומשיביםמאמר ל המבואאת קוראים   לאחר מכן באתר.

 במאמר השלם. 3-1

 : דיון וירטואלי פא"פ/ מפגש 

:  בנושא הטקסט הפל בע ודנים בכיתה א למאמרבוהמקוראים את 

 . אורח חיים בריא

בעל פה  ודנים  בערבית בנושא אורח חיים בריא סרטון מקרינים

 .  כני הסרטוןובת

 הצגת תוצרים 

 הםשלאת הדרך  padlet תופי בלוח שי פיםמשת יםתלמידהכל 

שימוש באוצר המילים החדש כדי לשמור על אורח חיים בריא, תוך 

 בסרטון ובטרום ההוראה. פונחשאליו ש

מבצעים  , והתלמידים קוראים את המשפטים שכתבו ודנים בהם

  שאלה) המאמרמצגת מתוך  )השלמת מילים( את משימת הקלוז

 .(16 מס'

 

 משימה בקבוצות במרחב הדיגיטלי

לפי ארבעת הקריטריונים לאורח חיים   מתחלקים לארבע קבוצות

בריא מתוך המאמר. כל קבוצה דנה בקריטריון הנבחר, קוראת 

השקופיות הרלוונטיות לקריטריון שלה, את  מצגת המאמרמ

בנושא  על שאלות  יםמשיבומעיינת במקורות נוספים. התלמידים 

. לסיום  בערביתמסכמים משפטים עליו  ים כותבו, הנבחרקריטריון ה

 יגיטלי. למורה במרחב הדולחים את המשימה ש

שקופיות   – 2קבוצה  , 8-7שקופיות  – 1קבוצה  העבודה בקבוצות: 

   . 16-15שקופיות  –  4, קבוצה 14-13שקופיות  – 3 , קבוצה12-11

 

כל קבוצה מציגה את הקריטריון שבחרה כולל בו  מפגש מסכם

 . lino.it שיתופי בלוח המסכמים המשפטים

 _____________________________________________ 

המאמר * את  לקרוא  והתלמידים  המורה  על  כולו,  המאמר  הטמעת    לשם 

בהיעזר רשימת המילים    ולעבוד על כל חלקיו במליאה  ,"רחוברת מאמרי מפמב

התוכן,ו  הנתונה שאלות  על  ולהשיב  קריטריון  כל  על  בסרטונים  הפועל    בצפייה 

   ת למאמר.תחביר המצורפוהו

 משימה במרחב הדיגיטלי 
1 

 45  דק׳

 וירטואלי פא"פ/ מפגש כיתה

1 

 40 דק' 

 משימה במרחב הדיגיטלי 
1 

 90  דק׳

 וירטואלי פא"פ/ מפגש כיתה

1 

 20 דק' 

 ידעדגם שוקו וניל להבניית 
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