בית הספר לתלמידי חו"ל
INTERNATIONAL SCHOOL
Syllabus
Semester Hebrew Course
Level: Lower Intermediate 1
This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 6
Books
1. Ivrit Min Hahatchala Bet, by Chayat & Kobliner (pages 1-147);
2. Ulpan's verb conjugation book
The course covers:
A. Reading
Reading comprehension based on dialogues, stories and short articles from Israeli daily
newspapers in order to acquire everyday vocabulary;
B. Grammar
1. The verb system- based on the textbook and Ulpan's verb conjugation book:
Future tense of active verb groups;
Irregular verbs: verb "to be"; "to have";
Verbal nouns;
Imperative (positive and negative);
2. Syntax and morphology- based on the textbook:
Cardinal numbers (masculine and feminine);
OrdinaI numbers;
The compound (;(סמיכות
Conditionals;
Impersonal sentences;
C. Others
1. Listening comprehension: radio programs, interviews and dialogues (the material will be
available on 'Moodle');
2. Students' Presentations;
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סילבוס לקורס סמסטריאלי
רמה ב1-
ספרי הלימוד

הערות

 .1עברית מן ההתחלה החדש ,חלק ב' -חייט וישראלי

שיעורים  ,6 -1עמודים ( 147 -1כולל קטעי פסק זמן);

 .2חוברת פועל לרמות ביניים

תחום הלימוד

נושא הלימוד

הערות

הבנת הנקרא

כותרות וקטעי קריאה; דיאלוגים וטקסטים מספר הלימוד :מקומות ואתרים בישראל;
החיים בעיר ,ובקיבוץ; חגים ומסורת; חברה ותרבות בישראל;

על-פי "שער למתחיל"
" +ינשוף"" +עברית מן
ההתחלה החדש"

הבעה בעל-פה
ובכתב

ביקור אצל הרופא  :כואב לי ה ;.....הכרת חלקי גוף ; קניות בשוק ובסופרמרקט;
מושגי זמן :אחרי ,לפני ,כעבור; בשבוע הבא ,בשבוע שעבר ;
צורות הזוגי :שעתיים; שבועיים; שנתיים ;

דיאלוגים ושיחות -
עבודה בכתב ובעל-פה;

הבנת הנשמע
והנצפה

לימוד באמצעות חומרי שמע ודיבור;

האזנה לדיאלוגים,
שירים וסיפורים;

לשון

פועל

על-פי "חוברת פועל
לרמות ביניים"+
"עברית מן ההתחלה
החדש ,חלק ב"

הצגת מערכת הפועל; מושגי יסוד ;
פעל-עתיד +ציווי -שלמים (כולל פ"ג ,אפעל ,אפעול); גזרת ע"ו-ע"י (כולל "לבוא");
פעל -גזרת ל"ה (כולל :פ"ג ,היה לי ,יהיה לי);
פיעל -שלמים -כל הזמנים; שם פעולה;
פיעל -גזרת ל"ה -הווה ועבר;
הפעיל  -שלמים -כל הזמנים; שם פעולה;
התפעל -שלמים-כל הזמנים; שם פעולה;
מורפולוגיה
מילות יחס בנטייה :ל ;...של; ב ;...את; עם; מ ;...אצל; בשביל; אל; על; בלעדי; בגלל;
מספרים סודרים –זכר ונקבה; מאות; אלפים;
שם עצם חריג ברבים;
סיומות שם עצם זכר ונקבה; התאמה בין שם עצם לשם תואר;
משקלים של בעלי מקצוע;
תחביר
משפט סתמי;
משפטי תנאי קיים ;
משפטי לוואי (ש ;...ה)...
משפט לציון פעולה הרגלית :היה הולך;...
משפטי זמן :לפני ש ; ...אחרי ש ;....קודם; אחר-כך; כאשר; כש;...
משפטי סיבה ותוצאה :מפני ש ;. ..לכן; בגלל;
סמיכות יחיד ורבים; סמיכות לעומת שם עצם +שם תואר;

על-פי "עברית מן
ההתחלה החדש"

על-פי "עברית מן
ההתחלה החדש"

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

