בית הספר לתלמידי חו"ל
INTERNATIONAL SCHOOL
Syllabus
Intensive Hebrew Course
Level: Lower Advanced 2
This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 5
Textbooks
1. Ivrit Be'dalet Ammot by B. Omlinksy
2. Lehatzliach Bapoal Uvetahbir by Meira Ma'adia
The course covers:
A. Reading
1. Essays from the second 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- based on the verb conjugation book:
Irregular verbs;
Basic passive verb constructions;
Changing sentences form active to passive and vice-versa –regular verbs and verbs with
gattural consonants;
Verbal noun of regular verbs and gattural consonants;
Participle of Binyanim (acting as nouns or adjectives);
2. Syntax and morphology- based on the textbook and the the grammar book:
Conditionals;
Irregular nouns;
Prefixes for nouns & adjectives;
Adverbs;
Connecting words;
C. Others
1. Listening to radio news (the material will be available on 'Moodle');
2. Students' Presentations;
3. On campus study tours;
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הערות

.1עברית בדל"ת אמות-וייס ואומלינסקי

עמודים ; 196 -96

 .2להצליח בפועל ובתחביר -מאירה מעדיה

תחום הלימוד

נושא הלימוד

הבנת הנקרא

מאמרים מתחום התרבות והשפה ,הדת והמדינה; קטעי ביוגרפיה של אישים
חשובים;
ידיעות חדשותיות ומאמרים מהארץ ומהעולם;
מבחר שירה עברית וסיפורת ;

הבעה בעל-פה ובכתב

הרצאות סטודנטים ; כתיבת חיבורים ; ריאיון ; דו -שיח ; עבודה בקבוצות ;

הבנת הנשמע והנצפה

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

לשון

פועל

הערות
על-פי "עברית בדל"ת
אמות" ,עיתונים יומיים,
מקורות ספרות ושירה;

על -פי "להצליח בפועל
ובתחביר"

בירור מושגים ומונחים בפועל;
שמות פעולה בבניינים השונים;
גזרת פ"נ בכל הבניינים ;
גזרת פ"י בכל הבניינים ;
גזרת פ"יצ -פעל ; הפעיל ; הופעל ;
הפיכת משפטים מפעיל לסביל ומסביל לפעיל בכל זוגות הבניינים ;
משמעויות הבינוני :סביל; שם תואר; פועל פעיל ; שם עצם ;
פעלים עומדים ופעלי גרימה ;
מורפולוגיה
תחיליות לשם עצם ולשם תואר :דו; רב; תלת ; חד;
מילות שלילה לשם עצם ולשם תואר :נטול ; בלתי ; ללא ;
מילות יחס מוצרכות:
מילות יחס בנטייה ;
תחביר
משפטי תכלית ;  :כדי ש; כדי ל;...
משפטי השוואה והנגדה  :כמו ש ...כפי ש ....בניגוד ל ;...בדומה ל;...
משפטי לוואי ;
תיאור אופן הפעולה;
משפטי ויתור;
משפטי תנאי בטל ;
ביטויים לפירוט ולהסבר :כגון ; כמו ; למשל ; למעשה ; בעצם ;
מילות פירוט והסבר;
משפטי הוספה והדגשה :בנוסף לכך; החל מ ...וכלה ב;...

על -פי "עברית בדל"ת
אמות" "+להצליח בפועל
ובתחביר"

על-פי "עברית בדל"ת
אמות"
"+להצליח בפועל
ובתחביר"

הר הכרמל ,חיפה Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel Tel: + 972 4 8240766 Fax: + 972 4 8240391

