
 פריטי לשון ונושאים להוראת עברית כשפה שנייה

 בכיתות קלט ואולפן )ומסגרות אולפניות נוספות(

 

 שלב א':

 

 פריטי לשון:

 כינויי גוף )אני, אתה...(

 כינוי רומז )זה, זאת, אלה...(

 שמות )בהתאם לנושאים הרשומים מטה(

 תלמידים( –ריבוי שם זכר סדיר )תלמיד 

 תלמידות( –דה ריבוי שם נקבה סדיר )תלמי

 היא תלמידה( –המרות מזכר לנקבה ולהיפך )הוא תלמיד 

 שם תואר )חדש, יפה...(

 משפט שמני )אני תלמיד, אני דינה...(

 משפטי יש/אין )בקלמר יש עיפרון, בכיתה אין טלוויזיה...(

 תיאור מקום )ב...,מ...,אני לומד באולפן, הוא מרוסיה...(

 

 נושאים:

 לקוט, בכיתה(בית הספר )בקלמר, בי

 צבעים

 היכרות )תלמיד, מורה...(

 

 שלב ב':

 פריטי לשון:

 )אני לומד, אני גרה...( משפט פועלי בהווה 

 משפט עם שם הפועל )אני צריך ללמוד(

 משפט פועלי בעבר )אני למדתי...(

 משפטי שאלה )איפה אתה גר?(

 משפטי שלילה )אין לי ספר, אני לא אוהבת גבינה...(

 יד, ב...(-, עלמלות יחס )על

 נטיית מלות יחס )ל...של...אתי...אותי...(



 מלות שאלה )מי? מתי? איפה? לאן?...(

 כינוי קניין )שלי...(

 לוחות( –שמות עם בסיס משתנה )לוח 

 שולחנות( –ות )שולחן  –ריבוי שם זכר ב 

 שנים( –ים )שנה  –ריבוי שם נקבה ב 

 נטיית התואר )טוב, טובה, טובים, טובות(

 רגליים(–שם ריבוי דמוי זוגי )רגל 

 מלים שמצריכות שם פועל )צריך, רוצה...(

 מספר מונה וסודר )אחד, אחת, אחד עשר, אחת עשרה, ראשון, ראשונה...(

 חלקי השלם )חצי, רבע...(

 זוגי ביחידות זמן )שנתיים, שעתיים...(

 יידוע שם + תואר )הבית החדש(

 שם + כינוי רומז )הספר הזה(

 כינוי קניין )הספר שלי(שם + 

 הפכים

 

 נושאים :

 הבית שלי, החדר שלי

 המשפחה

 גוף האדם

 מאכלים

 סדר יום, חלקי היממה )השעון(

 בגדים

 

 שלב ג' :

 פריטי לשון:

 משפטים בזמן עתיד

 שימוש במילון

 סדר א"ב חיצוני ופנימי

 משפטי סיבה )כי...מפני ש...(

 משפטי ניגוד )אבל...(



 משפט תנאי בעתיד

 פט תוצאהמש

 משפטי תכלית

 סמיכות

 יידוע הסמיכות

 עתיד –עבר  –המרות של משפטים הווה 

 ביטויי סיבה

 ביטויי תוצאה

 ביטויי השוואה

 דיבור עקיף

 נטיית מלות יחס )אצלו...בשביל...(

 ה' המגמה )ימינה, למטה, הביתה...(

 

 נושאים:

 טיול בארץ

 סיפורים על מאורעות ואישים בישראל

 תיות כמספרים(גימטרייה )או

 לוח השנה העברי

 

 : המיומנויות הנדרשות בכל אחד מן השלבים

 פה )האזנה, הבנה, דיבור: תשובות לשאלות, שיחה, הרצאה, סיפור ...(-הבעה בעל

 הבעה בכתב )קריאה והבנה, כתיבת תשובות לשאלות, כתיבת קטע, סיפור...(


