בית הספר לתלמידי חו"ל

International School
Course Syllabus
Hebrew Upper Intermediate - 1

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

Textbooks:
1) To Succeed in Hebrew, Volume 2 by M. Meadya
2) Verb Conjugations by N. Kedar

The course covers:
A) Readings:
1) The first half of the textbook
2) Articles from the newspaper "Sha'ar" in Easy Hebrew.
B) Grammar:
1. The verb system, including irregular verbs. Basic passive verb constructions;
Changing sentences form Active to Passive and vice-versa.
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' Presentations.

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

סילבוס
אולפן לעברית
1 ' ג:רמה
:ספרי לימוד
. מאירה מעדיה: מאת,' חלק ב," " להצליח בעברית.1
 נירה קידר: מאת,"  " נטיות הפועל.2
:) חומר קריאה1
) חלק ב' (ר' לעיל) (עד למחצית הספר," "להצליח בעברית.1
. עיתון "שער" בעברית קלה.2
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 )2לשון:
 .1הפועל
א .בנין פעל – כל הגזרות ,כולל בינוני פעול ושם הפעולה.
ב .בנין נפעל -גזרות :שלמים ,פ"ג ,ע"ג ,ל"ג
ג .הפיכת משפטים פעילים לסבילים ולהפך( .בנינים פעל ונפעל)
ד .בנין פיעל -גזרת השלמים (כולל מרובעים)
ע"ג
ל"ג
ל"ה
כולל :שם פעולה
ה .בנין התפעל )1 -גזרת השלמים
ע"ג
ל"ג
שיכול אותיות שורש
 )2יחסי הגומלין בין פיעל /התפעל
ו .בנין הפעיל -גזרת השלמים
פ"ג
ל"ג
פ"נ
פי"צ
כולל  :שם פעולה
 .2תחביר  +מורפולוגיה

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

נטיית מילות ואותיות יחס על דרך היחיד והרבים.
נטיית שם העצם ביחיד וברבים (זכר ונקבה) עם כינוי השייכות ,כולל  :אב ,אח ,פה.
פעלים  +מילות יחס מוצרכות.
ריבוי שמות עצם חריגים.
סמיכות מורכבת.
יידוע שם התואר לעומת הסמיכות ,שרשרת סמיכויות ,הוספת ש"ת לנסמך/לסומך.
מילות זמן ומשפטי זמן (פשוטים ,מחוברים ,מורכבים)
משפטי סיבה.
משפטי תוצאה.
משפטי תנאי קיים.
משפטי תנאי בטל.
"אין" בנטייה.
יש ל)....בהוראת חובה)
אין ל(....בהוראת איסור)
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ניתן ל......
על.....ל......
נא ל...........
יד .עלול ,עשוי ,עומד ,עתיד  ,אמור  +שם פועל.

 .3הבנת הנשמע:
שיעורי האזנה במעבדה הלשונית; חומר האזנה :חדשות מן
הרדיו.
 .4הבנת הנצפה:
צפייה בתוכניות/סרטים מן הטלוויזיה הישראלית.
 .5הרצאות סטודנטים
כל סטודנט בתורו יגיש בפני הכיתה הרצאה מובנית על נושא שנקבע לפי בחירתו.

שד' אבא חושי  ,1הר הכרמל ,חיפה Abba Hushi Blvd 1, Mount Carmel, Haifa 3478601, Israel 3478601
Tel: 972 4 8240766 Fax: + 972 4 8240391 EMAIL sshovaly@univ.haifa.ac.il

