
 
 
 

 

 'במדוברת רמה  ערביתסילבוס קורס 
 שי בלאןה: ורמ

 
את  יותר ונדגיש , דיבורהת ואופצי נרחיב את .  הערביתנעמיק את הידע שלנו בשפה ב' מדוברת רמה  ערביתבקורס 

  .הלהג

 :אודות הקורס
בקורס נלמד חוקים מורכבים, . ישפרו את יכולות השיחה שלהם וירחיבו את אוצר המילים זו ברמה המשתתפים .

 .ומושגים מתקדמים

 :מטרות הקורס
הרחבת הידע בשפה, מתן כלים חדשים, הרכבת משפטים מתקדמים יותר, חשפיה למנהגים ואפשרות ניתוח 

 סיטואציות.
 

 :קהל יעד
 שלא מי, שעות 20-כ של ערבית קורס שלמדו לתלמידים או באקסטרא' א רמה ערבית קורס לבוגרי מיועד הקורס

 03-6225333 -בטלפון לרמה בנוגע ההרשמה טרם להתייעץ מתבקש אצלנו למד
 

 :נושאי הקורס
  אוצר מילים מתקדם.  •

 תרגום משפטים מתקדמים בשפה הערבית. •

 סלנגים.  •

 מילים דומות חלק ב'.   •
 המשך חוקים חשובים בדקדוק. •

 הרכבת משפטים מתקדמים.  •

 המורה. שיח אחד על אחד מול-ניהול דו  •

 תרגול ועבודות בית.•

 
 

 שי בלאן –ה וראודות המ
 עברית כשפת אם.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"ז 25.03.20 הקרוב ייפתח בהקורס 

 הערות שעות יום תאריך מס' מפגש
   21:30 - 20:00  ד  25/03/2020 1

שבועות  בשני  21:30 - 20:00  ד  01/04/2020 2
הבאים לא 

יתקיימו 
שיעורים, חופשת 

 פסח
הבא לא  בשבוע  21:30 - 20:00  ד  22/04/2020 3

יתקיים שיעור, 
 יום העצמאות

   21:30 - 20:00  ד  06/05/2020 4

   21:30 - 20:00  ד  13/05/2020 5

   21:30 - 20:00  ד  20/05/2020 6

   21:30 - 20:00  ד  27/05/2020 7

   21:30 - 20:00  ד  03/06/2020 8

   21:30 - 20:00  ד  10/06/2020 9

של  במקרה  21:30 - 20:00  ד  17/06/2020 10
שינוי או ביטול 

מטעם אקסטרא 
שיעור יתקיים 

 24.06-השלמה ב
 01.07ו/או 

 
 
 

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

 03-6225333טלפון: 
  אתר אקסטרא

 
 
 
 
 
 
 

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

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/

