
 מבצעיתקורס ערבית 

 :מטרות הקורס

השפה הערבית המדוברת תוך הכרת  ור והבנתבידלימוד והקניית יכולת ה

יהיו עם בסיס טוב בשפה הערבית ים תלמידה קורסבסוף ה התרבות הערבית.

התבטאות, אשר הבנה ותוך יכולת  בסיסית ברמה ותיוכלו לנהל שיחהמדוברת ו

  .לתקשורת בשפה הערביתיקנו להם כלים חשובים ושימושיים 

 :שיטת הלימוד

השיטה שלנו במדרשה לערבית  .הינו בשיטה מהנה וחווייתיתהלימוד בקורס 

, שלב אחר שלב, בסיסמההערבית המדוברת וביטחון, דוגלת בלימוד השפה 

 .עקב בצד אגודל

כל שהבסיס והיסודות של כש אנו יודעים ומבינים,שנים  25ניסיון של מעל  עם

 מהירה, כך יכולת ההתקדמות בשפה יותר טובים, איתנים ומוצקיםהשפה 

 וטובה יותר.

ללימוד  ,"לדבר בגובה העיניים" חלק א' של הספרבאמצעות הלימוד מתבצע 

רונן דוד מנכ"ל המדרשה לערבית חובר ע"י אשר השפה הערבית המדוברת, 

 וביטחון.

 200כרכים, כאשר כל כרך מכיל מעל  3ומכיל  מדויקהספר כתוב בתעתיק 

 ודים של לימוד ערבית מדוברת.עמ 600וסה"כ מעל  עמודים

כל שיעור בספר מחולק ל: חלק דיקדוקי, משפטים לתרגול החלק הדקדוקי, מעל 

    משפטים לתרגום מעברית לערבית. ו מילים חדשות, דו שיח, תרגול הטיות 60

 תוכנית הקורס:

דקדוק והשפה המדוברת, החל מהגיית האותיות, הניקוד, לימוד כללי ה -

נטיית שם העצם, הריבוי, כינוי הקניין והרמז, היידוע, מילות יחס ושאלה, 

תנועת עזר וסמיכות, השלילה, בניין ראשון, כינויי מושא ישיר ועקיף, 

הבינוני, שמות הפעולה ושם הפועל, המספרים, ציון השעה והזמנים, 

 שם המספר ועוד.הזוגי, הצבעים, 

ואקטואליים אשר נאספו מגוונים שימושיים,  משפטים 300מעל ל לימוד  -

 מקרב דוברי השפה הערבית המקומית.

דכני ושימושי, אשר , עמילים 1000מעל  – רחבהקניית אוצר מילים  -

 ישולב באופן אקטיבי בלימוד.

 סימולציות שיחה שימושיות. 15לימוד ותרגול של  -

דרך ביטויים ומטבעות לשון המשומשים בחיי היום יום ולימוד פתגמים,  -

  השימוש בהם בזמן ובמקום הנכון.



, אשר ועוד( , בדיחותים, שיריםונ)סרט מדיה העשרה ייחודית של תכני -

 תיתן כלים מקצועיים ללימוד והעשרת התלמידים.

 על דיבור ויכולת הבנה/שמיעה.רב דגש  כחלק משיטת הלימוד יושם -

טורי ותרבותי אשר יוסיף להבנת השפה והחברה שילוב רקע היס -

 הערבית.

לתרגול ולהטמעה מחוץ למסגרת השיעור, רב ועשיר נתינת חומר  -

 במטרה לסייע בשינון והטמעת החומר הנלמד בקרב התלמידים.

 מתן ליווי פדגוגי מחוץ לשעות וימי הלימודים. -

 קבלת הקלטות קוליות של כל החומר הנלמד החל מהחומר הדקדוקי, -

 המשפטים, אוצר המילים, הפתגמים וסימולציות השיחה.

 והינו כתוב ומנוקד בתעתיק עברי. ייחודיחומר הלימוד הנלמד בתוכנית  -

 היקף הקורס:

 מפגשים שבועיים  15 -

 שעות למפגש. 3 -

 נשמח לראותכם בקרב תלמידנו        

 


