
 

 

 

 

 

 

 

 מורה: ופאא אבו גאנם

 ימי ראשון( -)בספטמבר  18:30-20:00שעות וימים: ימי רביעי, |  19.05-19.09.21תאריכים: 

 

 

 שיעור בקורס המקוון פירוט נושאי הלימוד תאריך יום ושעה מפגש

 )לפני המפגש(

 יחידות בקורס

 )לפני המפגש(

 ש"ב באתר 

 המפגש( לפני נהלהכ)

יום רביעי,  1

18:30- 20:00 

היכרות עם המורה, מה   מבוא לקורס 19.05.21

זה מדרסה, כיצד לומדים בקורס 

משולב, מבוא לשפה הערבית, 

ספרותית לעומת מדוברת, האותיות 

עיצורים ותנועות ]שיעור  –בערבית 

מבוא[, ביטויים ראשונים מתוך שיחת 

 [1ההיכרות ]שיעור 

--- --- --- 

יום רביעי,  2

18:30- 20:00 

בסיסית: ביטויים המשך שיחת היכרות  26.05.21

ראשוניים; אני, אתה, מאיפה את? 

 גר, יודע, מבין -פעלים ראשונים 

הכל,  -מבוא  1שיעור מבוא + שיעור 

 1-5: 1שיעור 

--- 

יום רביעי,  3

18:30- 20:00 

אין לי; שמות תואר -רבים; יש לי-יחיד 02.06.21

 )קטן, גדול, יפה, חדש(; אותיות השמש

 תרגול א', 1שיעור  6-9 1שיעור 

יום רביעי,  4

18:30- 20:00 

: היכרות וקבלת מטופלים 1פרק רפואה  09.06.21

חדשים )אני רופאה / סטודנט לרפואה 

אח במחלקה.. איך הגעת לבית  /

 החולים?...( 

 איברי הגוף: מכף רגל ועד ראש.  -

 , תרגול ב'1שיעור  1-2 רפואה - 1שיעור 

יום רביעי,  5

18:30- 20:00 

שיחה במסעדה: ביטויים שימושיים  16.06.21

)בוקר טוב, בבקשה, להתראות, תהיה 

-לא רוצה; הבית שלי-בריא(; אני רוצה

 הבית שלך )כינויים חבורים(

 --- 1-4 2שיעור 

יום רביעי,  6

18:30- 20:00 

זה, זאת, אלה )כינויי רמז(; פעלים  23.06.21

 שומע, הולך, מבין -נוספים 

 , תרגול א'2שיעור  5-8 2שיעור 

יום רביעי,  7

18:30- 20:00 

 :2פרק רפואה  30.06.21

מחלות ותסמינים )שיעול, נזלת, כאב  

 ראש, עצירות, שבץ, דלקת וכדומה(

 , תרגול ב'2שיעור  1-2 רפואה - 2שיעור 



 שיעור בקורס המקוון פירוט נושאי הלימוד תאריך יום ושעה מפגש

 )לפני המפגש(

 יחידות בקורס

 )לפני המפגש(

 ש"ב באתר 

 המפגש( לפני נהלהכ)

יום רביעי,  8

18:30- 20:00 

חזרה ותרגול של הדברים עד כה +  07.07.21

 העשרה )שיר, סרטון(

--- --- --- 

יום רביעי,  9

18:30- 20:00 

שיחה בתחנת האוטובוס: ביטויים  14.07.21

שימושיים )שלום, נעים להכיר, כל 

הכבוד(; המספרים בערבית; כמה? 

ַאַכם(, בן כמה אתה? מה -)ַקֵדّיש ו

 השעה? 

 --- 1-5 3שיעור 

 --אין שיעור  --עיד אלאדחא                                       21.07.21  

יום רביעי,  10

18:30- 20:00 

השלילה בערבית; פעלים "רגילים"  28.07.21

עתיד(: לומד, עובד, -ראשונים )הווה

מדבר; איך אומרים "איך אומרים" 

 בערבית?

 , תרגול א'3שיעור  6-9 3שיעור 

יום רביעי,  11

18:30- 20:00 

 , תרגול ב'3שיעור  1-2 רפואה - 3שיעור  : בדיקה גופנית וטראומה3פרק רפואה  04.08.21

יום רביעי,  12

18:30- 20:00 

קבוצות פועל ראשונות: "אומר"  11.08.21

 -ו"מביא"; הפועל בהווה בעתיד

 משמעות הקידומת ב

 --- 1-4 4שיעור 

 חופשת קיץ

 ,ראשוןיום  13

18:30- 20:00 

פעלים נוספים מקבוצות "אומר"  05.09.21

)י(קּול 'יבו"מביא"  בִּ )י(גִּ  בִּ

 , תרגול א'4שיעור  5-8 4שיעור 

 ,ראשוןיום  14

18:30- 20:00 

: אנמנזה ראשונית 4פרק רפואה  12.09.21

 ובדיקה ניורולוגית

 , תרגול ב'4שיעור  1-2 רפואה - 4שיעור 

 ,ראשוןיום  15

18:30- 20:00 

  שיעור סיכום 19.09.21

 חזרה כוללת + פעילות סיום

--- --- --- 

 

 

 

 

 ייתכנו שינויים בתכנית


