
 

 

 הצבעים בעזרת הסרטוןלימוד שמות 

 Learn Colors with Zakaria 

 
אבחנה בין שם הצבע בזכר , ם שמות הצבעים בערביתהיכרות ע: המטרה

לימוד הצבעים בערבית דרך שמות , (חתולה שחורה, חתול שחור)ובנקבה 
שכן , את השיעור ניתן לקיים רק בערבית ובאנגלית. הצבעים באנגלית

על המורה להציג את . הסרטון נותן הסברים על הצבעים בשתי שפות אלו
בו , דקות 54שכן הם נכנסים לשיעור בן " ההרפתקא"או כ" אתגר"השיעור כ

 .הם יצטרכו להסתדר בערבית ובאנגלית בלבד
 

תרגול על )הוא כולל היכרות עם שמות הצבעים . דקות 31בן הוא הסרטון 
היכן " "?היכן המכונית הלבנה"בו שואל הקריין , וכן משחק מובנה( מכונית

, "בצד ימין", בערבית, התלמידים יצטרכו לענות. ועוד" ?המכונית הצהובה
לפני , המורה יתרגל את השימוש בצירופים אלו". באמצע"או " בצד שמאל"

חלקו השני של הסרטון כולל תרגול של הצבעים בערבית  . תחילת המשחק
התלמידים יתבקשו לכתוב את הצבע . אל מול התרגום שלהם לאנגלית

 .ולידו שם הצבע באנגלית, בערבית
 

, הראשונה: לאחר סיום הצפייה בסרטון יתקדמו התלמידים לשתי פעילויות
_________ היכן ה"כתיבת שאלות בערבית שמבוססות על התבנית 

השאלות . 'וכו, "שחורה/השחור___________ היכן ה.... ירוק/הירוק
. ולאחר כתיבתן יתרגל כל תלמיד עם חברו, צריכות להיות הגיוניות

על כל , התלמידים יכינו כרטיסיות. היא משחק הזיכרון הפעילות השנייה
והתלמיד יצטרך להרים ( احمرלדוגמה )אחת מהן יהיה כתוב שם של צבע 

ה עם שם הצבע ייה עם שם הצבע באנגלית ואת הכרטיסייאת הכרטיס
 . בערבית כדי לזכות בנקודה

 
ו וניתן לבנות ממנ, מהלך השיעור המוצע כאן הוא דוגמה לשלד לשיעור

 . ולהרכיב עליו משימות
 



 

 

 :צפייה בסרטון

 

https://www.youtube.com/watch?v=LocumA_zI0c 

 

 

 .כתבו בערבית ובעברית את המשפטים ואת התשובות להם -

 

כל . נהלו ריאיון של חמש שאלות עם חברכם לשולחן, לאחר מכן -
 :השאלות צריכות להתחיל במילים

 

 ؟________________ هذه/هذا لون ما

 

שחקו את משחק הזיכרון לאחר שהכנתם כרטיסיות שעל כל אחת  -
מרים , בתורו, כל שחקן. בערבית או באנגלית –מהן שם של צבע 

מקבל ( احمر/  red)אם בשתיהן יש את אותו הצבע . שתי כרטיסיות
מנצח הוא מי שמשיג הכי הרבה ה. השחקן נקודה ותור נוסף

 .נקודות

 

 وبالتوفيق بالنجاح
 

 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=LocumA_zI0c

