
 בנגבגוריון -אוניברסיטת בן
 מזכירות אקדמית

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 
 

 עברית כשפהתאור קורס 
 
 

  :שם קורס בעברית

 חלק א' + חלק ב' –' בעברית כשפה רמה 

 

  :שם קורס באנגלית

HEBREW LEVEL BET part 1+part 2 

 מס' קורס: 

503-5-2, 503-5-12 

 

 אופן הוראה:  

 שיעור

 

 :שיעור מספר שעות

  –שעות  651

 שעות חלק א 87

 שעות חלק ב 87

 

 שם המרצה:

 גלוסטרון חנה

 

 

 

 .מטרת הקורס 

לרמה ב' מתקבלים תלמידים שסיימו אולפן א' של משרד החינוך באולפנים 

רגילים. יחד עם זאת, אנשים שאינם שולטים עדיין בחומר, מסיבות שונות ויש 

דא שאין "חורים" בהשכלה. הדבר לחזור על כל החומר של רמה א', כדי לוו

נעשה תוך כדי מהלך הלימודים, כאשר תוך מספר שיעורים נקבע מכנה משותף 

 והמורה יודע יותר על היכולות והצרכים הלשוניים של התלמידים.

 
 
 
 נושאי הקורס: 

 

 הפועל:

  פעל, פיעל, התפעל, הפעיל ונפעל חוזרים על זמן הווה ועבר של הבניינים

 בניינים"(.)להלן "חמשת ה

  פעלע"ו, פעל, אפעול, אפעל, ל"פ  -זמן עתיד 

 שלמים ול"ה. -פיעל 

 שלמים ופ"ג. -הפעיל 



 שלמים -נפעל 

 שלמים וגזרות אחרות. -התפעל 

 בוא, תן, קח וכו'. -חזרה על הציווי ה"קצר" -זמן הציווי 

 בכל הבניינים. -שם הפעולה 

 שלמים ול"ה. -בינוני פעול 

 בשלב מתקדם יותר פועל והופעל, והשימוש הפאסיבי בנפעל. -בניינים סבילים 

 מילות יחס:

 על דרך היחיד 

 על דרך הרבים 

 תחביר:

 משפטי זמן פשוטים 

 משפטי זמן מורכבים 

  משפטי סיבה פשוטים ומורכבים 

 משפטי תוצאה 

 משפטי תכלית 

 משפטי תנאי קיום 

 משפטי תנאי בטל 

 משפטי ויתור 

 יתרון, הפלגה ודמיון. -משפטי השוואה 

 :שם המספר

 זכר ונקבהב -שם המספר. 

 זכר ונקבה -המספר הסודר. 

  טקסטים ותרגילים ממקורות אחרים, כדי להעשיר ולחזק את הנושאים

 הנלמדים.

 :אקטואליה

עם צבירת אוצר מילים מתאים והצורה הסבילה של הפועל, הכנסת קטעי חדשות 

 ועיתונים ברמה המתאימה.

 ת:שונו

 נלמדים לאורך כל הקורס -ם ופתגמיםניבי 

 ביטויים ומטבעות לשון 

 ביטויים שכיחים בשימוש. -שימוש בסלנג 

 

 ביבליוגרפיה: 

 "עברית מבראשית"/נילי גנני, חלק ב'.

 
 

  מטלות/דרישות הקורס 
 

 נוכחות חובה

 במהלך השיעור ובביתיצוע משימות ב

 לפחות 15מעבר בציון 

 


