אוניברסיטת חיפה

בית הספר לתלמידי חו"ל

UNIVERSITY OF HAIFA

INTERNATIONAL SCHOOL

Course Syllabus
Hebrew Beginners 3

This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 6

Textbook:

Hebrew from Scratch, Volume 1, New Edition by Khayat, Israeli, Kobliner (2nd
half of the book)

The course covers:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Learning the Sound Verbs in their Active constructions, in Present and Past Tense only.
Syntax and morphology, according to the textbook.
Everyday vocabulary, focusing on communicative Hebrew.
Enhancing listening and speaking skills in the Language Laboratory.
Computer Sessions.
Students' Presentations.

For full details on the curriculum, please see enclosed list (in Hebrew).
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סילבוס
אולפן לעברית
רמה א' 3
א .טקסטים .1 :הספר" :עברית מן ההתחלה" )החדש( מאת :חייט/ישראלי/קובלינר ,משיעור  8ואילך.
 .2כותרות מתוך העיתון "שער למתחיל"
ב .הבנת הנשמע והנצפה  :לימוד באמצעות קלטות שמע ,כולל דיבור ,וכן קלטות וידאו.
ג .הבעה בעל-פה ובכתב :נושאים הקשורים בטקסטים שנלמדו ולימוד סיטואציות מחיי היום-יום בישראל.
ד .מורפולוגיה  +תחביר - :משפטים שמניים.
 לא ..שום דבר )שלילה כפולה(. בן /בת כמה? מספרים בזכר ובנקבה )(11-19 מספרים  100-1000בזכר ובנקבה. כל  +שם עצם מיודע ברבים. סמיכות :יחיד ורבים ,זכר ונקבה. יידוע הסמיכות. יידוע הסמיכות כמושא ישיר. סמיכות עם שם עצם פרטי. יידוע שם התואר. הבחנה בין צירופי שם עצם +שם תואר לבין צירופי סמיכות. מספרים סודרים. מילות יחס בנטיה :ל ,...את ,עם. "של" בנטייה. יש לי ..אין לי.. שמות תואר ,כולל צבעים. משפט שמני לעומת שם עצם  +שם תואר) .יידוע( צריך  +שם עצם. צריך  +שם פועל. יכול  +שם פועל. מושגי זמן :קודם ,אחר כך. דיבור ישיר ועקיף )ש(.. היה לי ..לא היה לי.. אף אחד לא )שלילה כפולה(. משפטי תוצאה :לכן. כואב לי ה.. חבל ש ,..מזל ש ..טוב ש.. ערך ההפלגה. צירופי שם פועל :אפשר ,אי אפשר,אסור ,מותר ,צריך,קשה,חשוב וכו'. -שאלות בדיבור עקיף )אם(.
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ה .פועל :הצגת מערכת הפועל ,מושגי יסוד.
שם הפועל:
בניין פעל :כל הגזרות
בניין פיעל :שלמים.
בניין הפעיל :שלמים.
בניין התפעל :שלמים
זמן הווה:
בניינים :פעל ,פיעל ,הפעיל ,התפעל.
זמן עבר:
בניין פעל :שלמים,ע"ו -ע"י ,ל"ה.
בניין פיעל :שלמים.
בניין הפעיל :שלמים.
בניין התפעל :שלמים.
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