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 96-174-10 מכינת ערבית למתחיליםשם ומספר הקורס: 

   :הקורס  ותמרצ
 שרון שטרית ששון ד"ר 

 ד"ר מירב עקירב נדלר 

 

 שיעור סוג הקורס:

 ש"ש  6:  היקף שעות                  קיץ :         סמסטר                "בתשפ:  שנת לימודים

 lemida.biu.ac.ilאתר הקורס באינטרנט: 

 

 :  מטרות הקורס ותוצרי הלמידהא. 

  מטרת הקורס להקנות לתלמידים את יסודות הקריאה והכתיבה של הלשון הערבית, מערכת הפועל 

 העיקריים.  הערבי השלם, יסודות המערכת השמית ומבנה המשפט הפשוט על חלקיו 

 את אוצר המילים בערבית.  להרחיב . 1

 ההגייה בשפה הערבית על ידי קריאה ודיבור בשפה הערבית במהלך השיעורים.  לשפר את . 2

 את כללי הדקדוק והתחביר על הטקסטים שיילמדו במהלך שנת הלימודים.  ליישם . 3

 את רמת הקריאה הנכונה והרהוטה בשפה הערבית.  לשפר . 4

 מיומנויות של תרגום מערבית לעברית ולהפך. לרכוש. 5

 

   :תוכן הקורס ב. 

   הוראה פרונטלית תוך שימוש באתר המודל של הקורס,  –שיטות ההוראה  מהלך השיעורים:

סימלית של התלמידים  )בקריאה, בכתיבה וכד'(, שימוש במצגות, הדגמת החומר קהשתתפות מ

 כדי שהתלמידים יראו, יפנימו וישננו.הנלמד ע"י המרצה בכתיבה על לוח הכתה 

 עיקרי נושאי הלימוד פרט לטקסטים: 

 לימוד כתיב האותיות הערביות  

 לימוד התנועות  

 ה"אלף" לצורותיה וה"שדה" 

 "אל" הידיעה וה"וצלה" 

 כינויי הרמז כנושא וכלוואי  

 כללי כתיבת ההמזה באמצע מילה

 בנייני הפועל הערבי )כללי(  

 כינויי הגוף  



 

 

 The Center for Designated Programs          לתוכניות ייעודיות   המערך
 

         Pre-Academic Program          מכינה קדם אקדמית

b a r i l a n . a c . i l  :9392*מוקד המידע לשירותך 

 משרד ראשי

03-5318254 
DesigProg.biu.ac.il 

 המדור לתוכניות מובנות

03-5317957 
DesigProg.biu.ac.il 

 המדור לזרועות הביטחון

03-5317005/6 
mzb.biu.ac.il 

 מכינה קדם אקדמית

03-5317956 
mechina-kda.biu.ac.il 

 קמפוס חרדי

077-2753094/8 
DesigProg.biu.ac.il 

 לימודי תעודה

03-7384481 
biu-es.ac.il 

 אותיות השמש  

 "תא מרבוטה"  

 נטיית שם העצם : כינויי הקניין  

 ששת השמות 

 תנועות העזר 

 הבניין הראשון

 סימני היידוע   

 היחסות 

 הניקוד הסופי  

 "יא אלנסבה"  

 הריבוי השבור ומשקליו  

 הסמיכות

 יילמד באופן פאסיבי (   9)בניין   10-2בניינים 

 מילות היחס ונטיותיהן  

 רים  כינויי מושא חבו

 ריבוי שאינו מציין בן אדם 

 ריבוי שלם זכר )נפרד,עם כינויים  וכנסמך( 

 ריבוי שלם נקבה 

 "אן" ואחיותיה 

 הזוגי בשם )נפרד ונסמך( 

 הבינוני הפועל ושימושיו 

 השימוש במקור 

 משפטי זיקה

 

 הערות:  

לאפשר לתלמידים . ברוב הנושאים המפורטים לעיל יילמד החומר לסירוגין ולא ברצף אחד כדי 1

 ללמוד, להפנים, לתרגל ולהתחזק לקראת השלב הבא.

 מתוך ספרי הלימוד. ובקריאהכתובה של החומר על הלוח  בהדגמה . כל נושא ילווה2

. בכל שיעור יקראו התלמידים מספר טקסטים ערביים מתוך ספר הלימוד ומתוך חומר עיתונאי  3

 לתלמידיו. מקורי או מעובד שיספק המרצה 
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 : חובות הקורסג. 

 אין.   דרישות קדם:    

  

 חובות / דרישות / מטלות:     

 יש להגיע לכל השיעורים עם ספר הלימוד ולהכין בבית את המטלות.  •

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, והנוכחות תיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר יותר   •

ת, יקבל התראה ממזכירות המחלקה, לא יורשה משתי הרצאות בסמסטר ללא סיבה מוצדק

 נכשל(. -לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, וציונו בקורס יהיה "פ.נ." )פרש

 : מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(   

 ( בקורס.60ציון עובר ). 1    

 הציון מורכב מהפרמטרים הבאים: . 2    

 הסמסטר בחנים במהלך  40%       

 בחינה מסכמת 60%       

 

  ספרי לימוד ומילונים:ד. 

 : חובה    

 . 2003, תל אביב, דיונון, ערבית למתחיליםבקר, דן,     

 מילונים:    

 , מהדורה שביעית, ירושלים, עברי ללשון הערבית החדשה-מילון ערביאיילון, דוד ופסח שנער,     

 (.1975מאגנס, תשל"ה )    

  , מהדורה שלישית,  תל אביב, שוקן,ערבי לשפה העברית בת זמננו-מילון עברישגיב, דוד,     

 (.1990תשנ"א )    

 אביב ומשרד הבטחון,  -, תל אביב, אוניברסיטת תלעברי-המילון המקיף ערבישרוני, אברהם,     

    1987 . 

 

 Arabic for Beginners שם הקורס באנגלית:ה. 
 
 
 
 
 


