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דרך צפייה בסרטון , וכל התנועות, האותיות בערבית תרגול כל: המטרה

כולו , דקות 21אורך הסרטון הוא . ודרך יצירת משחק, וידאו חינוכי בערבית
בכל אות נלמדות מספר . ובמהלכו נלמדות כל האותיות בערבית, בערבית

, התלמידים עשויים לא להכיר את המילים. מילים המתחילות באותה אות
 –תייצר חוויית למידה אחרת , לצד המילה בערביתאולם תמונה הנמצאת 

בצפייה ראשונה של . דקדוק-שונה מזו הנהוגה במסגרת שיטת התרגום
עם , הסרטון התלמידים יתבקשו לכתוב כמה שיותר מילים במחברותיהם

יתבקשו להשלים את החסר , בצפייה השנייה, לאחר מכן. התרגום לעברית
במסגרת  –קיים בדיקה של המילים לאחר מכן תת. ולוודא שהכתיב נכון

. ניתן גם להזמין תלמידים לכתיבת המילים על הלוח. עם המורה –כיתתית 
כדי לאפשר חוויית למידה . השלב האחרון הוא בניית המשחק והכרטיסיות

מצד אחד של  –יתבקש כל תלמיד להכין כרטיסיות , אחרת של המילה
ומצד שני את המילה , הכרטיסייה יכתבו התלמידים את המילה בערבית

ולשלב משחק בקבוצה או  –ניתן להתחיל במשחק , לאחר מכן. באנגלית
תוך שאלת , כאשר המטרה היא לנחש איזה כרטיסיות יש לכל תלמיד, בזוג

 :האתגר)את השאלות יש לשאול בערבית או באנגלית . שאלות של כן ולא
וכדי לקבל את הכרטיסייה יש לומר את שם המילה ( לא להשתמש בעברית

, מהלך השיעור המוצע כאן הוא דוגמה לשלד לשיעור.  בערבית ובאנגלית
 .  וניתן לבנות ממנו ולהרכיב עליו משימות

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 لألطفال الهجائية الحروف تعليمלימוד בעזרת האתר 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=FatfF75Pf_A    

 

 הקשיבו לסרטון בפעם הראשונה

 

 .וכתבו לידן את המשמעות בעברית, רשמו במחברותיכם את המילים שנשמעו

 

 הקשיבו לסרטון בפעם השנייה

 

 .השלימו את הרשימה שבמחברותיכם

 

 :הכנת הכרטיסיות -

ואת תרגומה לאנגלית , את המילה בערבית בצד אחד של הכרטיסייה רשמו -
ניתן  –אם אינכם יודעים את התרגום לאנגלית )בצד השני של הכרטיסייה 

 (לשאול את המורה

, בזוגות או בקבוצה –לאחר הכנת כל הכרטיסיות ניתן להתחיל במשחק  -
 .לאחר קבלת הנחיות מהמורה

-  

 .והכינו כרטיסיה לכל מילה, המיליםעל כל חזרו על כך 

 

 בהצלחה 

 االمام الى

 

 

                               

https://www.youtube.com/watch?v=FatfF75Pf_A

