בית הספר לתלמידי חו"ל
INTERNATIONAL SCHOOL
Syllabus
Intensive Hebrew Course
Level: Beginners 1
This course includes 100 academic hours.
Number of credits: 5
Books
1. Ivrit Min Hahatchala Alef, by Chayat & Kobliner (pages 1-208);
2. Ulpan's verb conjugation book
The course covers:
A. Reading and writing
1. Learning the Hebrew Alphabet - Acquiring reading and writing skill;
2. Units 1-7 and lessons 1-7 in the textbook;
3. Acquiring basic everyday vocabulary;
4. Reading short headlines from daily newspapers;
5. Reading comprehension (mostly based on the textbook): dialogues and stories;
B. Grammar
1. The verb system- based on Ulpan's verb conjugation book:
Present tense of basic verb groups;
Infinitives of active verb groups;
Types of verbs stems;
2. Syntax and morphology -based on the textbook:
Prepositions;
Question words;
Cardinal numbers (masculine and feminine);
Nominal sentences;
Adverbs;
Nouns (masculine; feminine; singular; plural);
C .Others
1. Listening comprehension: radio programs, interviews and dialogues (the material
will be presented during class time and will be also available on 'Moodle');
2. Students' presentations;
3. On campus study tours;
4. Guest speakers;
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סילבוס לקורס אינטנסיבי
רמה א1-
ספרי הלימוד

הערות

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

יחידות לימוד , 7 -1עמודים ;110 -1
שיעורים  ,7- 1עמודים ;208 -111

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

נושא הלימוד

הערות

מיומנות הכתיבה

הקניית האלף-בית בכתב ובדפוס;

תרגול "א-ב קליק"

הבנת הנשמע והנצפה

לימוד באמצעות חומרי שמע ודיבור;

הבעה בכתב ובעל-פה

נושאי תפקוד מחיי היום יום :מסעדה מגורים; משפחה ; ימות השבוע;
כיוונים :ישר; שמאלה ; ימינה; קדימה ;
התמצאות בשעון; השעה וחלקי השעה; שאילת שאלות על השעה;
פועל

האזנה לדיאלוגים; שירים
וסיפורים;
דיאלוגים בכתב ובעל-פה;

לשון

פעל -זמן הווה -שלמים; גרוניות ; ע"ו-ע"י; ל "ה; פ"י; ל"א;
פיעל ,התפעל ,הפעיל -זמן הווה -שלמים;
שם הפועל -פעל-שלמים; גרוניות ; ע"ו; ל"ה;
שם הפועל-פיעל; הפעיל; התפעל  -שלמים ;
מורפולוגיה
מילות יחס :ל ;...מ ;...מ+ה ;...של ; עם; על-יד; בין; לפני; אחרי;
מילות יחס בנטייה :של; עם; ל;...
מילות שאלה :מי; מה; איפה ; מאיין ;לאן ; איזה ; איזו; אילו; מתי;
כמה ; כמה עולה ; איך;
שמות גוף ביחיד וברבים;
שם עצם ביחיד וברבים (כולל יוצאי דופן ברבים);
כינוי רומז :זה ; זאת ; אלה;
ה"א הידיעה :ה ;...את ה ;...יידוע כפול לשם עצם ולשם תואר;
משקלי שמות תואר;
התאמת שם התואר לשם העצם; התאמת שם מספר לשם העצם;
מספרים מונים בנקבה( )20 -1ובזכר ( ;)10 -1עשרות ; מאות ; אלפים ;
מישהו  /משהו ; כל ה ;...כל;...
תחביר

על-פי "חוברת הפועל
למתחילים "+עברית מן
ההתחלה"

על-פי "עברית מן
ההתחלה"

על-פי "עברית מן
ההתחלה"

משפט סיבה :למה; כי ;...משפט הנגדה :אבל ;
משפט שימני (אני סטודנט); יש  /אין ;
משפט פעלי  -חיווי ושלילה;
משפט סתמי;
מילות זמן :קודם; אחר-כך; מ...עד;
תארי פועל ;
פועל עזר  +שם פועל;
יודע  +מילות שאלה;
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