בית הספר לתלמידי חו"ל
INTERNATIONAL SCHOOL
Syllabus
Intensive Hebrew Course
Level: Advanced 1
This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 5
Textbooks
1. Ivrit Be Hey Hayedia, Bliboim
2. Hapoal Lemitkadmim, Rama Hey, Baras & Dalshad
The course covers:
A. Reading
1. The first half of the textbook;
2. Articles from Israeli daily newspapers;
3. Israeli literature and poetry- selected poems and novels;
B. Grammar
1. The verb system with emphasis on irregular verbs- based on the verb book:
Irregular verbs;
Passive and active;
Verbal nouns;
Meaning of verbs in  בנייניםand the concept of stems;
Interaction among Binyanim;
2. Syntax and morphology-based on the textbook:
Irregular nouns (masculine & feminine);
Connecting words;
Prepositions;
Numbers (masculine & feminine);
The copula;
Types of compound (;)סמיכות
C. Others
1. Listening to radio and TV news (the material will be available on 'Moodle');
2. Students' Presentations;
3. On campus study tours;
4. Guest speakers;
Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel Tel: + 972 4 8240766 Fax: + 972 4 8240391  חיפה,הר הכרמל

בית הספר לתלמידי חו"ל
INTERNATIONAL SCHOOL

סילבוס לקורס אינטנסיבי
רמה ה1-
ספרי הלימוד

הערות

 .1עברית בה"א הידיעה -רבקה בליבוים

עמודים ;119 -1

 .2הפועל למתקדמים ,רמה ה'-נחמה ברס ,אסתר דלשר

נושאי הלימוד מרוכזים בעמודים ;70 -9

תחום הלימוד

נושא הלימוד

הערות

הבנת הנקרא

מאמרים מתחום התרבות והשפה ,הדת והמדינה; קטעי ביוגרפיה של אישים חשובים;
ידיעות חדשותיות ומאמרים מהארץ ומהעולם;
מבחר שירה עברית וסיפורת ;
הרצאות סטודנטים ; כתיבת חיבורים ; ריאיון ; דו -שיח; עבודה בקבוצות ;

על-פי "עברית בה"א
הידיעה" ,עיתונים
יומיים ,מקורות
ספרות ושירה;

הבעה בעל-פה ובכתב
הבנת הנשמע והנצפה

האזנה לקטעי שמע וצפייה בכתבות מערוצי החדשות בישראל; הרחבת אוצר המילים
החדשותי;

לשון

פועל
פיעל ,פועל ,התפעל -שלמים וגרוניות; שורשים מרובעים ;
הפעיל  ,הופעל -שלמים וגרוניות;
פעל ונפעל -שלמים וגרוניות;
משקלי שמות פעולה במשקלי הבניינים ובמשקלים חריגים ;
חילופי יו"ד באל"ף בשמות פעולה בהפעיל –שלמים; גרוניות ; ל"ה;
גזרת ל"ה בכל הבניינים;
גזרות :ע"ו; ל"ה ; פ"י; פ"נ; ל"א ;
משמעויות הבניינים :פעילות וסבילות ; גרימה; הדדיות ; פעולה חוזרת; התהוות ;

על-פי "הפועל
למתקדמים ,רמה ה"

זוגות בניינים יוצאי דופן:
פיעל← התפעל (פעיל -סביל); פעל ←הפעיל (פעלי גרימה);
הפעיל← נפעל (פעיל-סביל);
הפיכה מפעיל לסביל ומסביל לפעיל;
מורפולוגיה
המין הדקדוקי של שם העצם ;
כינוי חבור ופרוד -יחיד ורבים ;
יידוע שם העצם; סמיכות ושם תואר; יידוע הסמיכות ; סמיכות כפולה ופרודה;
מספרים מונים ; סודרים ; עשרוניים -שימושים שונים במספרים;
מילות יחס מוצרכות ;
תחביר
משפטי סיבה ותוצאה ;
המשפט השמני -סוגי אוגד;
משפטי הסתייגות ;
מילות היקש; משפטי ויתור;

על-פי "עברית בה"א
ידיעה"

על-פי "עברית בה"א
הידיעה"
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