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 1040409-00 :מספר הקורס

 'בערבית ספרותית אינטנסיבית  :בעברית שם הקורס

 Intensive Standard Modern Arabic II שם הקורס באנגלית:

 ףתש" :שנה"ל

 ד"ר אריק סדן :שם המרצה

 מודי המזרח התיכון והאסלאם התכנית ללי :שם תוכנית הלימודים

 בכל סמסטר סש" 4שנתי, : משך והיקף הקורס

 : שיעורהקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  4   :אקדמיות נקודות זכות

 "ערבית ספרותית אינטנסיבית א", "ערבית פעילה": דרישות קדם

 8:30-10:30ם רביעי וי :ת הקבלהומועד שע

  ariks@shalem.ac.il :פרטי קשר של המרצה

 

 
 :הקורסמטרות 

 להקנות לסטודנטים ידע ומיומנות בקריאת טקסטים ממקורות שונים בעזרת מילון.

 

  :תיאור הקורס

מאת תקוה חסון, שאליו  יסודות הערבית הספרותיתהלימוד בקורס ייעשה באמצעות הספר 

מצורף תקליטור לתרגול ההגייה, וכן באמצעות ידיעות וטקסטים אקטואליים מאמצעי תקשורת 

 ערביים. 

הלימוד בנויה על ההנחה שיש ללמד ערבית בערבית: התלמיד נדרש לשנות משפטים, שיטת 

להשלימם, לשאול ולהשיב בערבית, ואף לחבר משפטים בערבית כדי ליצור שטף בהבעה 

 פה ובכתב, להעמיק את מיומנותו בידיעת השפה ולהטמיע את אוצר המילים הנלמד. -בעל

פה, תוך כדי הימנעות ככל האפשר -ריים ובעלדגש מיוחד יושם על תרגול בהקשרים תחבי

 מתרגילים טכניים גרידא.

השימוש בתקליטור המלווה את הספר תומך בהטמעת אוצר המילים ומרגיל את התלמיד 

להאזנה והבנת הנשמע, ובאמצעותו יוכלו הסטודנטים לשכלל את יכולת הביטוי של הערבית 

 כהלכתה ולא כזרים.

מסודר של תורת הצורות ושל מבנים תחביריים שלהם זקוק התלמיד הקורס בנוי מלימוד שיטתי ו

לקריאת טקסט ברמה מתקדמת, מתרגול ומהעשרת אוצר המילים. הלימוד יישען על תרגול 

mailto:ariks@shalem.ac.il


2 

 

בערבית, בשימת דגש על אוצר מילים רווח ושימושי בערבית הספרותית המודרנית. דגש מיוחד 

ישמש נקודת פתיחה לקריאה מתקדמת יותר יושם בתרגולת הדקדוקית על אוצר מילים מגוון ש

של טקסטים מז'אנרים שונים. בין היתר, ייקראו ידיעות וטקסטים אקטואליים מאמצעי תקשורת 

 ערביים.

 

   :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 20% לבדיקה:מדי כשבוע הכנת שיעורי בית, השתתפות פעילה בשיעורים והגשת תרגילים 

 10%בוחן אמצע סמסטר א': 

 20%בחינה מסכמת סמסטר א': 

 10%בוחן אמצע סמסטר ב': 

 40%בחינה מסכמת סמסטר ב': 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 1:הנלמדים בהם מתוך ספר הלימוד יםשיעורוה המפגשים השבועייםפירוט 

   )כל שבוע כולל שני שיעורים בני שעה וחצי כל אחד( סמסטר א 

חזרה על צורות היסוד: בניין ראשון ובניין שני, : 3-4, שיעורים יסודות בחסון, : 1שבוע 

 הצגת כל הבניינים

 הבניין השלישי: 5, שיעור יסודות בחסון, : 2שבוע 

 העתיד המקוצר: 5, המשך שיעור יסודות בחסון, : 3 שבוע

 הבניין הרביעי: 6, שיעור יסודות בחסון, : 4 שבוע

 העתיד המנצוב: 6, המשך שיעור יסודות בחסון, : 5 שבוע

 ואחיותיהإِنَّ הבניין החמישי,  : 7, שיעור יסודות בחסון, : 6 שבוע

 המשך –ואחיותיה إِنَّ : 7, המשך שיעור יסודות בחסון, : 7 שבוע

 הבניין השישי, המספר הסודר: 8, שיעור יסודות בחסון, : 8 שבוע

 השביעיהבניין : 9, שיעור יסודות בחסון, : 9 שבוע

 הבניין השמיני, חילופי אותיות: 10, שיעור יסודות בחסון, : 10 שבוע

 הבניין העשירי, סיכום משמעויות כל הבניינים: 11, שיעור יסודות בחסון, : 11 שבוע

 : הזוגי בשם )א(11, המשך שיעור יסודות ב: חסון, 12 שבוע

 בפועל, סיכום הזוגי: הסביל, הזוגי 12, שיעור יסודות ב: חסון, 13 שבוע

 

  )כל שבוע כולל שני שיעורים בני שעה וחצי כל אחד( סמסטר ב

                                                           
1
 , יסודות הערבית הספרותית, חלק בכדי לציין תקוה חסון,  יסודות בחסון, -לשם הקיצור, נעשה שימוש ב 
כדי לציין תקוה חסון,  יסודות דחסון, -וב יסודות הערבית הספרותית, חלק גכדי לציין תקוה חסון,  יסודות גחסון, -ב

 מספור השיעורים הנו זהה למספורם וסדרם בספרי הלימוד של חסון.  .יסודות הערבית הספרותית, חלק ד
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, יסודות ג: הצגת גזרות הפועל, מבנה הספר והנספחים; חסון, יסודות דחסון, : 1 שבוע

 הסביל האישי והסתמי -המשך הסביל 

  גזרת ההמזה: 5, פרק יסודות דחסון,  :2 שבוע

: 3, פרק יסודות ד: ערך היתרון וההפלגה; חסון, 2, שיעור יסודות גחסון, : 3 שבוע

  גזרת הכפולים

 תרגול וקריאה המשך, –ואחיותיה إِنَّ : הזוגי בכינויים, 3, שיעור יסודות גחסון, : 4 שבוע

, מבוא יסודות ד: הכינוי הסתמי; חסון, 3, המשך שיעור יסודות גחסון, : 5 שבוע

 ו/ילגזרות מבוא : 4, 2, 1לפרקים 

 תרגול וקריאה: תיאור המצב ופסוקית המצב, 4, שיעור יסודות גחסון, : 6 שבוע

: 1, פרק יסודות ד: תיאור סיבה ותכלית; חסון, 4, המשך שיעור יסודות גחסון, : 7 שבוע

 גזרת פ"ו/פ"י

 ואחיותיהَكاَن : 5, שיעור יסודות גחסון, : 8 שבוע

, פרק יסודות ד; חסון, ال النافية للجنس, المفعول المطلق: 6, שיעור יסודות גחסון, : 9 שבוע

 גזרת ע"ו/ע"י: 2

 خمسة األسماء ,التمييز: 7, שיעור יסודות גחסון, : 10 שבוע

גזרת : 4: פרק יסודות ד: משפטי התנאי; חסון, 8, שיעור יסודות גחסון, : 11 שבוע

 וסיכום מערכת הפועל ל"ו/ל"י

סמיכות : 10המשך; שיעור  -: משפטי התנאי 9, שיעור יסודות גחסון, : 12 שבוע

 מדומה, מצדר היוצא למושא ישיר

: 12; מבוא לשיעור  النعت السببي  , ما... ِمْن، َمْن...ِمنْ : 11, שיעור יסודות גחסון, : 13 שבוע

 ماההוצאה מהכלל, הקריאה, סוגי 

 

טקסטים  וייקראומותאמים לנושא הדקדוקי ה מסוגים שונים תרגילים במסגרת הקורס יינתנו

 מהעיתונות וממקורות נוספים לתרגול החומר הנלמד.
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