בית הספר לתלמידי חו"ל
INTERNATIONAL SCHOOL
Syllabus
Semester Hebrew Course
Level: Upper Intermediate 2
This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 6
Textbooks
1. Lehatzliach Be Ivrit Bet, by Meira Ma'adya
2. Ulpan's verb conjugation book
The course covers:
A. Reading
1. 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 textbook and Ulpan's verb conjugation book:
Irregular verbs;
Stative verbs;
Changing sentences form active to passive and vice-versa;
Participle of Binyanim;
Verbal nouns including irregular forms ;
2. Syntax and morphology- based on the textbook:
- Irregular nouns (masculine and feminine; singular and plural);
Superlative forms;
Ordinal and cardinal numbers;
Prepositions;
Connecting words;
C. Others
1. Listening comprehension: radio programs, interviews and dialogue (the material
will be available on 'Moodle');
2. Students' Presentations;
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סילבוס לקורס סמסטריאלי
רמה ג2-
ספרי הלימוד

הערות

 .1להצליח בעברית ב' -מאירה מעדיה

עמודים ;193 -116

 .2חוברת פועל לרמות ביניים

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 ;

על-פי "להצליח בעברית ב"+
עיתונים יומיים; מקורות ספרות
ושירה ;

הבעה בעל-פה ובכתב

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

הבנת הנשמע והנצפה

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

לשון

פועל

על-פי "חוברת פועל לרמות
ביניים"" +להצליח בעברית ב"+
חומר מצולם

מושגי יסוד במערכת הפועל;
הפיכת משפטים מפעיל לסביל וסביל לפעיל בפעל ונפעל  -שלמים,
גרוניות (בדיקת ידע);
נפעל -גזרת ל"ה (כולל "ליהנות"); פעלי מצב :ישן ; גדל ; צמא ; רעב ;
פיעל -פועל -שלמים; הפיכת משפטים מפעיל לסביל ומסביל לפעיל ;
הפעיל  -הופעל -שלמים; הפיכת משפטים מפעיל לסביל ומסביל לפעיל ;
שם פעולה  -בבניינים הנלמדים (כולל גזרות);
מורפולוגיה

על-פי "להצליח בעברית ב"

נטיות שם עצם -יחיד ; רבים ; זכר; נקבה;
משקלי שם תואר;
מילות יחס בנטייה :בי; איני; כמוני ;
מספרים סודרים; מספרים מונים ;
שימושים שונים במספרים (סתמי; פי  ;...תאריכים );
תחביר

על-פי "להצליח בעברית ב"

משפטי הוספה והנגדה :לא רק  ...אלא גם ; לא  ...אלא ;
משפטי השוואה :אותו ; אותה ;
משפטי יתרון והפלגה ;
משפטי מידה  :ככל ש ..כך ;
מילות לפירוט ולהסבר :כגון ; למשל ;

חזרה על נושאי תחביר:
ויתור; סיבה; תוצאה ; תנאי;
תכלית ;
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