בית הספר לתלמידי חו"ל

International School
Course Syllabus
Hebrew Lower Advanced 1
This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 6
Textbooks:
1) Ivrit Be'dalet Ammot by B. Omlinksy
2) Verb Conjugations by N. Kedar
The course covers:
A. Readings:
1. Essays from the textbook.
2. Articles from daily newspapers.
3. Selected poems and novels.
B. Grammar:
1. The verb system with emphasis on irregular verbs as well as Passive verbs.
2. Syntax and Morphology- based on the textbook.
C. Other:
1. Listening to radio news in the Language Laboratory.
2. Video sessions.
3. Computer sessions.
4. Students' lectures.

For full details on the curriculum, please see enclosed list (in Hebrew).

סילבוס
אולפן לעברית
1' ד:רמה
:ספרי לימוד
. "עברית בדלת אמות" מאת בתיה אומלינסקי.1
. "נטיות הפועל" מאת נירה קידר.2
:חומרי קריאה
.) (טקסטים נבחרים. בתיה אומלינסקי: "עברית בדלת אמות" מאת.1
. מאמרים מתוך עיתונים יומיים בעברית.2
. קטעי פרוזה ושירה בעברית.3
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:לשון
: פועל.א
 כולל שמות פעולה,בניין פעל בכל הגזרות
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ובינוני פעול (חזרה).
בניין נפעל -גיזרת השלמים.
גיזרת פ"ג.
הפיכת משפטים אקטיביים לפסיביים :פעל -נפעל.
נפעל לעומת בינוני פעול.
בניין פיעל בגזרות :שלמים ,ע"ג ,ל"ה ,כולל שם פעולה.
בניין פועל -בגזרות  :שלמים ,ע"ג.
הפיכת משפטים אקטיביים לפסיביים :פיעל -פועל.
בניין הפעיל -גזרת השלמים ,כולל שם פעולה (חזרה) .גזרת פ"ג
בניין הופעל -בגזרת שלמים .פ"ג.
הפיכת משפטים אקטיביים לפסיביים :הפעיל -הופעל.
בניינים:פיעל-פועל-התפעל והקשר ביניהם.
זמן הווה של פעלים בבניינים :פועל ,הופעל במשמעות שם תואר.

ב .מורפולוגיה  +תחביר:
תיאורי זמן.
משפטי זמן.
משפטי לוואי.
סמיכות לעומת שם עצם  +שם תואר.
סמיכות מורכבת.
שרשרת סמיכויות.
סמיכות  +כינוי חבור.
שמות עצם בנטייה.
מילות סיבה ותוצאה.
משפטי סיבה ותוצאה.
האוגד.
אין בנטייה.
(כל) מי ש(,..כל) מה ש...
משקלי שמות תואר.
משפטי מידה.
מילות יחס מוצרכות.
משקלי שם עצם.
משקלי שם תואר.
משפטי תנאי.
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הבנת הנשמע והנצפה :חדשות ,תוכניות רדיו ,תוכניות טלוויזיה.
שיעורי מחשב.
הרצאות סטודנטים
כל סטודנט בתורו יגיש בפני הכיתה ,הרצאה מובנית על נושא ,לפי בחירתו.
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