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 ,יקרים מועמדים

 

ללא ידע , המיועדת לתלמידים "ערבית בערבית" בשנת הלימודים תש"ף יצאנו לדרך עם המתכונת החדשה

יכולים לבחור בין . תלמידי החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ועם מוטיבציה גבוהה מאוד קודם בשפה

 לימוד ערבית במתכונת הוותיקה לבין מתכונת "ערבית בערבית".

  
 lingua-, שהיא הModern Standard Arabic כמקובל באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, שפת ההוראה היא

franca  של העולם דובר הערבית כיום. עם זאת, מובן שהיכולת לתקשר עם דוברי השפה בהקשרים יומיומיים

, MSA-, לצד המשך לימודים אינטנסיביים בהשנייהמבוססת על ערבית מדוברת. לכן במהלך שנת הלימודים 

מסגרת  ביני ובינך", - بـيـني وبـيـنـك" מתקיים שיעור "גשר למדוברת". במקביל, התלמידים משתתפים בפרויקט

 ייחודית לחילופי שפה ותרבות עם דוברי ערבית הלומדים עברית במכינת סדארה.

 
המסגרת האירופית להוראת שפות , CEFR-נלמדים בשיטת "אולפן" וברוח הכל קורסי היחידה ללימודי שפות 

. נדבך על נדבך, והפקההבנה בשפה עצמה ובונים מיומנויות בלעדי תוך שימוש  לומדיםבכיתות מודרניות. 

 :השפה ועל תוצרי הלמידה לכלל השפותלפרטים נוספים על הגישה לרכישת 
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כמה נדגיש להלן . מצד הלומדים רבהבזמן קצר נדרשת השקעה  בערביתכדי להגיע ליכולות משמעותיות 

 :.היבטים מרכזיים בתהליך הלמידה

קיימת חובת "(, חומר"להבדיל מהעברת )מכיוון שהקורס מתבסס על תרגול פעיל בשפה  – נוכחות בשיעורים

 . וביסודיות וקצב ההתקדמות מהיר המיומנויות נבנות בהדרגה. 100% נוכחות של

 
מתייחסת לתהליך רכישת ( CEFR)המסגרת האירופית להוראת שפות  – היקף העבודה הנדרש בקורס

תרגל על הלומדים לקחת אחריות על תהליכי הלמידה ול. השפה כתהליך מקיף שלא מוגבל לשעות בכיתה

, בית הן חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה ועל כל לומד להקדישהמטלות . בשפה גם מחוץ לכיתה שימוש פעיל

שיעורי הבית אף דורשים שיתוף פעולה . עבודה מחוץ לכיתה על כל שעה בכיתה שעתיים-השע, לכל הפחות

 ולתקשרלקבל הכוונה מהמורה  , ומטרתםהם תחנות בתהליך הלמידהבכיתה המפגשים רס. חברים לקועם 

 .בשפה בלעדיתוך שימוש פה -בכתב ובעל עם אחרים

 
ובאופן טבעי גם טועים , שבה מתנסיםנקודת המוצא היא שהכיתה היא סביבה בטוחה  – ללמידה גישהה

קשה מאוד לפתח , שכוללת תקשורת שוטפת בשפת היעד, ללא קפיצה למים. וזה בסדר גמור, ומתבלבלים

 . השיעורים מתנהלים מתוך כבוד הדדי ורצון להעז. מיומנויות אקטיביות בשפה

 
. בערביתקורס המתחילים החדש מיועד לתלמידים ללא ידע קודם  – הכנה לפני פתיחת שנת הלימודים

עוד גם מחוץ לכיתה. לכן תתבקשו  מרובהעל עבודה  היכולת לתפקד בשפה מסתמכתבהמשך לאמור לעיל, 

 להשלים לומדה מקוונת להקניה ולתרגול האותיות בערבית. פתיחת שנת הלימודים לפני

 
 תהליך הרישום לקורס

 טופס להלן. מילוי ושליחת ה1
 . השתתפות בשיחת היכרות ותיאום ציפיות2
 . מילוי הצהרה בדבר התחייבות לתהליך הלמידה המואץ בקורס3
 . קבלת אישור פרטני לרישום לקורס במערכת המקוונת4
 פתיחת שנת הלימודים לפני. השלמת הלומדה המקוונת 5
 מוכנים לקורסמטרתו לוודא שכולם מעבר בהצלחה של בוחן פתיחת סמסטר ש. 6
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 language.center@mail.huji.ac.ilיש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח אלינו את הטופס לכתובת: 

 שימו לב, מספר המקומות מוגבל. יש להירשם בהקדם.

 ____________________ תאריך
 

 שם מלא
 

 ת.ז.

 אוניברסיטאית אם יש(כתובת אימייל )
 

 טלפון ליצירת קשר
 

 
 לתלמידים חדשים

 :חוגי הלימוד שנרשמת אליהם
 

1.  _________________________________ 

     

2. _________________________________ 

 

 
 לתלמידים ותיקים

 
 בוגר / מוסמך / ד"ר   )נא לסמן(תלמיד/ת

 
 __________________שנה לתואר 

 
 חוגי הלימוד לתואר

 
1____________________________ . 
 
2____________________________ . 
 

 חובת לימודי שפה לתואר?  פרט/י
 
 

  –  לי ידע קודם בערבית אין
 

 מאשר/ת        

 
 ללמוד ערבית בערבית: רוצהלמה אני 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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