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 טעימות בעברית

 ב' ותכיתב למגזר הדובר ערבית עבריתהשפה ה לחשיפת תכנית
 

 

 : מטרת העל

צירת מוכנות חושי. בד בבד י-ורב מהנה י,לשפה העברית באופן חווית' בחשיפת תלמידי כיתות 

אצל התלמיד הערבי ללמידת השפה העברית באופן רשמי בכיתות ג'. חשוב לציין, שתכנית 

נגזרה מתכנית הלימודים הרגילה, אך הייחודיות של התכנית היא שהדגש בה בעברית" טעימות "

ד השפה, שיגיע באופן הוא על ההאזנה ועל הדיבור כתהליך ראשוני לביסוס מתקדם של לימו

 מובנה ומועצם בכיתה ג'.

 

 :מטרות אופרטיביות

 הקניית אוצר מלים מורחב מהסביבה הקרובה :ברמה הקוגניטיבית 

 פיתוח סקרנות והנעה ללימוד השפה העברית באמצעות השפה  הערבית ברמה הרגשית :

 כשפות אחיות

 ים שלמים: פיתוח כישורי דיבור ועידוד השימוש במבעברמה ההתנהגותית 

 

  :מסגרת פעילות

( להנחלת התכנים שיעורים 5לימוד )כל יחידה תכלול -יחידות 12במהלך שנה"ל, ייבנו ש"ש  2

 המוצעים

 

 :התוכן-עולמות

 עברית-שפות אחיות: ערבית 

 אני והמשפחה 

 בית הספר והשכונה 

 )'חגים וטקסים )הרעיון של 'חג החגים 

 תחביבים 

 יד הורים )בעלי מקצוע(-משלח 
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 :ביצוע

 מורים לעברית עם שפה ילידית ומורים )מובחרים( לעברית דוברי ערבית 

על המורה  להכיר את אפיוני ההתפתחות הנורמטיביים של ילדים בתחום רכישת שפה שנייה ואת 

 ההישגים שהם צפויים להשיג.

 ש"ש מתוך סל התקן, יוח"א ותקצוב דיפרנציאלי. 2התכנית תופעל בכל הכיתות בהיקף של 

 

 :הוראה-דרכי

 קלילים בזיקה לעולמות התוכן השמעת שירים 

 כניתההולמים את שכבת הגיל ומטרות הת סרטונים\שימוש בסרטים 

 'שיתוף תלמידים במשחקים לימודיים, כגון משחקי תנועה, מדבקות, קובייה וכו 

  באמצעות כלים פתוחים, כמו המוזיאון הווירטואלי שימוש במדרשי תמונה 

 

 עזרי הוראה:

  שחקים לימודיים, כגון משחקי תנועה, מדבקות, קובייה וכו' 

 תמונה באמצעות כלים פתוחים, כמו המוזיאון הווירטואלי 

 כרטיסים מאוירים 

 שירים מפעילים 

 ולמשחק בלונים לקישוט 

 שימוש בבובות אצבע 

 מקרן 

 פלסטלינה 

 
 

 :משוב

  מעין משוב חיובי בונה החשיפה לשפה העברית הינה חשיפה חווייתית, על כן ההערכה תהיה

 לתלמידים העשוי לעורר את המוטיבציה שלהם להמשך התעניינות בשפה העברית.

  .הערכה: כדי לתת משוב יש להתייחס להערכה 

 :במקרים שונים ובכלים מגוונים הערכת המורה תתבסס על עדויות שהוא אסף הערכה 

 ועוד(. ככל שאיסוף עודי , ניהול יומן תי, שיחה עם ההורים)תצפית, שיחה עם התלמידים

 העדויות יהיה רב יותר כך המשוב יהיה אמין יותר.
 

 :סל הצעות

 כגון: והם בהישג יד  ערביתל עבריתשתורגמו מ ספרי קריאה .א

 מרים רות, תרגום: רוזלאנד דעים. ذرة سخنة" ,תירס חם ," 

 דעים. ", מרים רות, תרגום: רוזלאנדحكاية البالونات الخمسة" ,מעשה בחמישה בלונים 

 לאה גולדברג, תרגום: מופיד סידאוי. أيَن بلَّوط  " ,איה פלוטו ," 

 ריק שניר, תרגום: פתחיה טבריי", מعجالت" ,גלגלים. 
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 לוין קיפניס, תרגום: ג'האד גושי עיראקי.الكبيرة بابا شمسية, "המטריה הגדולה של אבא " 

 שי עיראקי.", לאה גולדברג, תרגום: ג'האד גוدار لاليجار"  ,דירה להשכיר 

 מירה מאיר, مرة كان ولد لم يحب أن ينام وحده" ,פעם היה ילד שלא רצה לישון לבד ,"

 תרגום: פתחיה טברי.

 מיכל סנונית, תרגום:  פתחיה טברי.عصفورة النفس" ,ציפור הנפש ," 

 חנה גולדברג, תרגום: מופיד סידאוי.", بسبوسة" ,קישתא 

 עדנה קרמר, תרגום: מחמוד עבאסי. ", أين اختفى الحذاء" ,לאן הלכו הנעלים 

 אורה אייל, תרגום: נג'אח נגם.الحرب الطاحنة" ,המלחמה האדירה ," 

 אורית רז, תרגום: מחמוד עבאסי.",  السيد صغيور وشجرة التفاح" .מר זוטא ועץ התפוחים 

 יונה טפר, תרגום: סלמא אלמאדי.", منتوفي" ,מרוטי 

 תרגום: פתחיה טברי. מיריק שניר,", سمر والبحر" ,מרים והים 

 פרה גלברט, תרגום: פתחיה טברי.ע", رحلة باأللوان" ,טיול בצבעים  

 אריק קרל, תרגום פתחיה טברי. "اليسروعة الجائعة كثيرا" ,הזחל הרעב 

 אורה איתאן, תרגום: נעים עראידה.", حكاية حمار" ,מעשה בחמור 

  " ,תרגום: ניוין עתאמנה. ,לוין קיפניס", ير والجزرةجدي ابو سمאליעזר והגזר 

 וכו'... , בעלי חיים, צבעיםאני ומשפחתי, עונות השנה, בית הספרמדרש תמונה בנושאים:  .ב

 ב-שירים קלילים ומפעילים לפי אותיות א .ג

 שיר האותיות 

 ברבאבא 

 )דינג  דונג )שיר הפעמון 

 השפן הקטן 

 ידיים למעלה 

 נדנדה 

 לכובע שלי 

 האוטו שלנו 

 היום יום הולדת 

 עוגה עוגה 

 בדרך יצירתית תיבת אותיות א"בכ .ד

 יצירת האותיות מפלסטלינה 

 הדבקת חול על צורת האות 

 צביעת האותיות 

 עיצוב האות בעזרת חבל 

 הרכבת מילים מעיצורים .ה

 יזהו את שמם ואת שמות חבריהם לכיתה
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 זיהוי וקריאה של שמות:  .ו

 שמות עצם, שמות רחובות, שמות מקומות, קריאת שלטים פשוטים
 

 :תחביר

 ו את מילות התפקוד הבאות:יכיר

 את, ב, ל, עםמילות יחס נפוצות : 

 ליד, בין: על, תחת, לפנימילות יחס המבטאות מרחב , 

 

 :משאבים

שפת של לימוד העל חשבון שעות  תועבר לאלתכנית "טעימות בשפה העברית"  שעת החשיפה

 אם.ה

 164ספר אחרים  שמספרם  במספר יתקצבו שיעורי העברית בכיתה א'. בתי 77בתי ספר ביוח"א 

 .)גמישות פדגוגית( דיפרנציאלישאינם ביוח"א ייהנו מתקצוב 

 ימי הדרכה.  20הדרכה: 

 

 : מחקר

  ראמ"ההתכנית תלווה בהערכה ע"י. 

 

  :סילבוס שנתימתווה ל

מס' 
 היחידות

מס' 
 שיעורים

 בכל יחידה
 /פירוט הפעילויות תת נושאים עולם התוכן

 דרכי ההוראה

 עברית-חיות: ערביתשפות א 5 2

 

 אני אתה את.  1

 . אברי גוף2

 ליםכמא .3

 . בעלי חיים4

 . עופות5

 . צמחים6

 . מספרים7

 . פעלים8

 משחקים. 9

 .מילים לועזיות10

 

 שירים 

 משחקים 

 הצגות 

 ותהמחז 

 סרטונים 

 האזנה דיבור 

 פעילויות יצירה 

 ציור 

  פעילויות

התאמה, 

 הדבקה וצביעה

2 5  אני והמשפחה 

 ידידים 

 

 

 . אני1

.המשפחה 2

 המצומצמת

.המשפחה 3

 המורחבת

 . הכרות4

 אני וחברי. 5

 שירים 

 משחקים 

 הצגות 

 המחזות 

 סרטונים 

 האזנה דיבור 
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מס' 
 היחידות

מס' 
 שיעורים

 בכל יחידה
 תת נושאים עולם התוכן

 /פירוט הפעילויות
 דרכי ההוראה

מלין בין ו. יחסי ג6

)אסור  חברים

 ומותר(

 . צורת בקשה7

 . צורת ההתנצלות 8

 . אוהב/ לא אוהב9

 . חבר טוב10

 פעילויות יצירה 

 ציור 

  פעילויות

התאמה, 

 הדבקה וצביעה

 

 הספר -בית 5 2

 השכונה

 

 סביבת הכיתה.  1

 לימוד . מקצועות2

 . כלי כתיבה2

 .צבעים3

.תפקידים בבית 4

 הספר

 . איפה אני גר5

 . כתובת6

. עיר/ כפר/קומה/ 7

 מבנה...

 . אני והשכנים שלי8

. מה אסור ומה 9

 מותר בשכונה

 . מדינה10

 שירים 

 משחקים 

 הצגות 

 המחזות 

 סרטונים 

 האזנה דיבור 

 ות יצירהפעילוי 

 ציור 

  פעילויות

התאמה, 

 הדבקה וצביעה

 

חגים וטקסים )הרעיון של  5 2

 'חג החגים'(

 

 שירים  דה והחגים שלהכל ע

 משחקים 

 הצגות 

 המחזות 

 סרטונים 

 האזנה דיבור 

 פעילויות יצירה 

 ציור 

  פעילויות

התאמה, 

 הדבקה וצביעה

 

 תחביבים 5 2

 

 קניות

 

 מנויות. א1

 .שחיה2

 . כדורסל3

 לדורגכ. 4

 . שירה5

 שירים 

 משחקים 

 הצגות 

 המחזות 
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מס' 
 היחידות

מס' 
 שיעורים

 בכל יחידה
 תת נושאים עולם התוכן

 /פירוט הפעילויות
 דרכי ההוראה

 . ריקוד6

 . קריאה7

 . כתיבה8

 . קניות בקניון9

 . קניות במכולת10

 . מה מוכרים ב..11

 . כמה זה עולה?12

ארוחות ) ארוחת .13

 בוקר, צהרים וערב(

 

 

 סרטונים 

 האזנה דיבור 

 פעילויות יצירה 

 ציור 

  פעילויות

התאמה, 

 הדבקה וצביעה

 

 .  בעלי מקצוע:1 ם יד הורי-משלח 5 2

 הורים... ותמקצוע.2

. מה אני רוצה 3

 להיות לכשאגדל ...

. בעלי מקצוע 4

 אהובים עליי

. את מי משרתים 5

 בעלי המקצוע?

. זיהוי בעלי מקצוע 6

 דרך תמונות

. הכלים של בעלי 7

 מקצוע

. מקום העבודה של 8

 מקצועבעלי ה

בזכר . בעלי מקצוע 9

 ובנקבה

בעלי מקצוע .10

 בותררבים/

 שירים 

 משחקים 

 הצגות 

 המחזות 

 סרטונים 

 האזנה דיבור 

 פעילויות יצירה 

 ציור 

  פעילויות

התאמה, 

 הדבקה וצביעה

 

 

 

 השתלמויות

 שעות השתלמות למורים: 120

  'ראו מתווה מצורף של שלב א'( שעות 60שלב א( 

  'ראו מתווה מצורף של שלב ב'( שעות 60שלב ב( 

  10  ש'.  30בהיקף של השתלמויות מורים. כל השתלמות 
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 :הערה

  התכנית תלווה בקלטת הדרכה למורה ובמערכי שיעור שמפרטים יישום התכנית הלכה

 .למעשה

  א עקלין חמאדנוה, המורה 2014באפריל   1בבית ספר "אלגדיר" ביום ג'  שיעורים צולמושני 

מפגש  –עונת הקיץ , בנושא 2014ביוני  3ב.  שיעור נוסף שצולם ביום ג' -לימדה בשתי כיתות א

 –על ידי המורה מימנה חמדו והמורה אימן ח'טיב בבית ספר אלנג'אח הועבר  מנותבין שפה וא

 ג'דיידה מכר.

 .המיזם ילווה במחקר אורך 

 :העושים במלאכה

 ,מפמ"ר על הוראת עברית בבתי ספר ערביים ד"ר האני מוסא 

 ,'רפרנט עברית במחוז צפון ד"ר האני פראג 

 ומדריכה במובילי פדגוגיה דיגיטלית, מדריכה לעברית במחוז צפוןגב' רידאן אבו אחמד , 

 יסודי –, ומדריכה באגף גיל לעברית במחוז צפון מדריכה ח'לאילה,-גב' אימאן עתאמנה 

 ,מדריך ארצי לתקשוב מר איליא גנטוס 

 

 לחץ כאן"אצטבא"  רקישור לדף טעימות באת
 

 בברכה,
 ד"ר האני מוסא

מפמ"ר על הוראת העברית בבתי 
 פר ערבייםס

 

 :העתקים

  ,מנכ"לית משרד החינוךגב' מיכל כהן 

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגימר אריאל לוי , 

 מנהלי מחוזות 

 מ"מ יו"ר מזכירות פדגוגית ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגיגב' דליה פניג , 

 מנהל אגף א' חינוך ערבימר עבדאללה ח'טיב , 

  ,דואיממונה על החינוך הבד"ר מוחמד אלהיב 

 מנהל אגף שפותמר משה זעפרני , 

  ,מנהלת אגף א' חינוך יסודיגב' יהודית קדש 

  ,סגנית מנהל המינהל הפדגוגיגב' עירית בירן 

  ,מנהלת גף פיתוח מקצועי גב' אילנה רוזנברג 

  ,מפקח מרכז החינוך הערבי באגף לחינוך יסודימר סלאח טאהא 

  ,יו"ר ועדת המקצועד"ר עלי ותד 

 ם במגזר הערבימפקחים כוללי 

https://www.youtube.com/watch?v=yhqY3CIQVTA&feature=youtu.be&hd=1
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/omanotevreet1/
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/omanotevreet1/
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/home/tymwt-bbryt

