
 
 
 

 

 מדוברת רמה א' ערביתסילבוס קורס 
 שי בלאןה: ורמ

 
לנהל ו פים יקבלו את הכלים לחבר משפטיםהמשתת נלמד את הבסיס של השפה.מדוברת רמה א'  ערביתקורס ב

תרגום  . כמו כן, נבצעשיח פשוט, מילות נימוס-פתיחה, דואוצר מילים בסיסי, ברכות, משפטי  .שיחה בסיסית
 משפטים בסיסים מעברית לערבית עם דגש על הלהג

 
 :אודות הקורס

 . וילמדו כללי קריאה נכונה שונים המשתתפים ברמה זו ירכשו יכולת מילולית לנהל שיחה על נושאים
בקורס נלמד חוקים,  נכונים בתקשורת בין אישית.נעבוד על בניה והעשרת אוצר מילים וכללי התנסחות כמו כן, 

 .בחוברת אישית לכל סטודנט בקורסהשיעורים מלווים . ומושגים פשוטים, יחיד רבים, זכר נקבה
 

 :מטרות הקורס
 הקניית ביטחון בשפה הערבית .לצורך ניהול שיחה בסיסית ערביתההקניית ידע ראשוני בדיבור והגייה של השפה 

 
 

 :קהל יעד
 הערבית המדוברת.כל מי שרוצה ללמוד את השפה  •
 .מתחילים ללא ידע מקדים •
 

 :נושאי הקורס
 אוצר מילים•
 ותרגום שפה הערביתלהאזנה •
 מילות קישור •
 פשוטים משפטים הרכבת•
 חוקים בדקדוק•
 שיח קל-ניהול דו •
 ועבודות ביתתרגול •
 

 שי בלאן –ה וראודות המ
 כשפת אם.עברית ערבית ו ותדובר השפ •

 אדריכלות ועיצוב פנים, טכניון חיפה. –בעל תואר אקדמאי 
 revitמורה ומרצה לשפה הערבית, בבית ספר לשפות בראשון לציון ובאתר בין לאומי ללימוד שפות, מרצה לתוכנת 

 המכללה האקדמית להנדסה באשדוד ובאוניברסיטת הראל. sce)תוכנת שרטוט(, ב 
  

 
 :לו"ז הקורס

 . להלן הלו"ז17.07.2019ב הקרוב ייפתחהקורס 
  20:00 - 18:00  ד 17.07 1
  20:00 - 18:00  ד 24.07 2



 
 
 

 

  20:00 - 18:00  ד 31.07 3
  20:00 - 18:00  ד 07.08 4
  20:00 - 18:00  ד 14.08 5
בשבוע הבא אין שיעור הדממה  20:00 - 18:00  ד 21.08 6

 באוניברסיטה
  20:00 - 18:00  ד 04.09 7
  20:00 - 18:00  ד 11.09 8
  20:00 - 18:00  ד 18.09 9

במקרה של שינוי או ביטול מטעם אקסטרא יתקיים  20:00 - 18:00  ד 25.09 10

ו/או ביום ב'  02.10יום ד' -שיעור השלמה ב

07.10 

 
 
 
 
 
 

 :לפרטים נוספים והרשמה
 xtra2@student.co.ilמייל: 

 03-6225333טלפון: 
  אתר אקסטרא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 את הזכות לערוך שינויים בתכני הקורס ובזמני הקורס בכל שלב.* חברת אקסטרא סטודנט שומרת לעצמה 

http://xtra.student.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90/
http://xtra.student.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90/

