בית הספר לתלמידי חו"ל
INTERNATIONAL SCHOOL
Syllabus
Intensive Hebrew Course
Level: Beginners 2
This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 5
Books
1. Ivrit Min Hahatchala Alef, by Chayat & Kobliner (pages 209-328)
2 .Ulpan's verb conjugation book
The course covers:
A. Reading
1. Brief review of the Alphabet (script & print)
2. Reading comprehension based on dialogues, stories and short headlines from daily Israeli
newspapers in order to acquire everyday vocabulary;
B. Grammar
1. The verb system- based on the verb book:
Reviewing of present tense forms;
Acquiring of past tense forms;
Basic verbal nouns;
Infinitives;
2. Syntax and morphology- based on the textbook:
Direct speech and Reported speech;
Cardinal numbers (masculine and feminine);
Ordinal numbers;
Prepositions;
C .Others
1. Listening comprehension: radio programs, interviews and dialogues (the material will be
available on 'Moodle');
2. Students' presentations;
3. On campus study tours;
4. Guest speakers;
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סילבוס לקורס אינטנסיבי
רמה א2-
ספרי הלימוד

הערות

 .1עברית מן ההתחלה החדש ,חלק א -חייט וישראלי

שיעורים  ,17- 8עמודים ;328 -209

 .2חוברת הפועל למתחילים ,בהוצאת צוות העברית-
ביה"ס לתלמידי חו"ל

תחום הלימוד

נושא הלימוד

הערות

הבנת הנקרא

כותרות וקטעי קריאה; דיאלוגים וטקסטים מספר הלימוד :מקומות ואתרים;

על-פי " שער למתחיל";
"ינשוף";

הבעה בעל-פה
ובכתב

לימוד באמצעות חומרי שמע ודיבור;

האזנה לדיאלוגים,
שירים וסיפורים;

הבנת הנשמע
והנצפה

נושאי תפקוד מחיי היום יום :מקומות; רופא ובריאות (כואב /כאב לי ;)...קבוצות ועדות;
שאלות ותשובות על גיל (בן כמה  /בת כמה); שאלות ותשובות על השעה וחלקי השעה;
משפחה ;
פועל

דיאלוגים בכתב ובעל-
פה;

חינוך ותרבות ; חגים ומנהגים; החיים בעיר ובקיבוץ;

לשון

הצגת מערכת הפועל ; הצגת מושגי יסוד ;
שם הפועל בפעל ,פיעל ,הפעיל ,התפעל -שלמים; גרוניות;
שם הפועל בפעל בגזרות :ע"ו; ל"ה; פ"י; ל"א ; פ"נ;
פעל ,פיעל ,הפעיל ,התפעל  -זמן הווה בגזרות :ע"ו; ל"ה; פ"י; ל"א ; פ"נ;
פעל -זמן עבר -שלמים; גרוניות; ע"ו; ל"ה;
פיעל ,הפעיל ,התפעל -זמן עבר -שלמים ; גרוניות ;
מורפולוגיה
מספרים מונים -זכר; נקבה ( ;)1000 -100 ; 19 -11מספרים סודרים;
יש  /אין בעבר ובעתיד (היה  /לא היה יהיה /לא יהיה);
מילות יחס :ל ;...מ;...ב ;...עם; על-יד; בין; תחת; על; לפני; אחרי; את ;
מילות יחס בנטייה :ל ;...של ;...עם; את; אצל; בשביל;
מושגי זמן :קודם; אחר-כך; מ ...עד; לפני; אחרי;
שמות תואר ,כולל צבעים ; יידוע שם התואר ;
תחביר
משפט שימני; משפט תוצאה (לכן; ולכן); חסרי גוף ומין :חבל ,מזל ,טוב  +ש;...
דיבור ישיר ודיבור עקיף; שאלות בדיבור עקיף ("אם");
סמיכות :יחיד ורבים ,זכר ונקבה; יידוע הסמיכות כנושא וכמושא;
הבחנה בין צירופי שם עצם +תואר לבין צירופי סמיכות ;
פעלי עזר :יכול; יודע ; אוהב +שמות פועל ;
צריך ,כדאי ,אסור ,מותר ,אפשר ,אי אפשר  +שם פועל ; אסור לי +שם פועל;
שלילה כפולה  :אף אחד; שום דבר; ערך ההפלגה :הכי טוב ; הכי יפה;

על-פי "חוברת הפועל
למתחילים"" +עברית
מן ההתחלה"
במידת הצורך חזרה על
פעל ופיעל בזמן עבר;

על-פי "עברית מן
ההתחלה"

על-פי "עברית מן
ההתחלה"
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