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 מידע כללי

 תיאור
 קורס המיועד לתלמידים ללא רקע קודם בשפה הקוראנית אשר מעוניינים ללמוד לדבר, לכתוב ולקרוא.

 ציפיות ומטרות
בית הקוראני, לנהל -מטרת הקורס היא לתת כלים בסיסיים לתלמידים בשפה הקוראנית. התלמידים ילמדו את האלף

ובנוסף להעמיק את הידע בתרבות הקוראנית על ידי התנסות אישית שיחה במגוון נושאים, להעשיר את אוצר המילים 
 בבישול קוראני ובהכרת נושאים שונים הקשורים לתרבות הקוראנית העשירה.

 חומרי הקורס

 חומרי עזר
במהלך הקורס נעשה שימוש בחומרי לימוד של המכון ללימודי שפה זרה של אוניברסיטת קוריו בסיאול. בנוסף, יעשה 

 .)KPOPהכוללים צפייה בדרמות קוראניות/ קלפי מוזיקה ( קבצי קול, קבצי וידאו –יות שונות שימוש במד

 לוח הזמנים של הקורס
 פעילות מטרה נושא שבוע

האזנה לשיחות בין אנשים שנפגשים בפעם  הצגה עצמית, ניהול שיחה בפגישה ראשונה. ברכות 1
 הראשונה

 הצג/י את עצמך
 עצמיתקריאת מסמכים של הצגה 

 האזנה לשיחות על מקומות ופעילויות פעילות 1חיי יום יום  2
 חיפוש חבר/ה אשר עמו/ה נלך לפעילות

 תאר/י את סדר היום שלך
 קריאה וכתיבה של מקומות ופעילויות

 קניית מוצרים בחנויות קניות 3
 בירור מחירים

 האזנה לשיחה בין קונה ומוכר
 בחנותקניית מוצרים 

 קריאה של מתכונים
 
 

 האזנה לשיחה על פעילויות היום יום תיאור אירועים שקרו בעבר ושגרות יום יום 2חיי יום יום  4
 שיחה על שגרות היום יום

 מה עשיתי אתמול והיום –כתיבה 
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 פעילות מטרה נושא שבוע

 שיחה לגבי מיקום דברים/מקומות מיקום 5
 היכן ... נמצא? 

 מתן הוראות

שאלות היכן נמצא האזנה לשיחה בה נשאל 
 מקום וניתנות הנחיות הגעה למקום

 היכן נמצא המקום/המקום נמצא ב... –שיחה 
 קריאה וכתיבה הוראות הגעה

 איזה מאכל/ים אהוב/ים עליך אוכל 6
 הזמת אוכל

 הצעה לצאת לאכול

 האזנה לשיחה במסעדה
 יציאה למסעדה, מה תאכל/י, ביצוע הזמנה

 קריאת תפריט
 קריאה/כתיבה על המאכלים האהובים עליך

 התנסות בהכנת מאכלים קוראנים  בישול קוראני *

 קביעת פגישה פגישות 7
 הצעה 

 הסבר על התוכניות שלי

 האזנה לשיחה בנוגע לקביעת פגישה
 הצעה לקביעת פגישה

 קריאה/כתיבה לגבי פגישות

 עונות השנה מזג אוויר 8
 רתיאור מזג האווי

 לשיחה אודות מזג האוויר ועונות השנההאזנה 
 שיחה לגבי עונת השנה המועדפת עלי

קריאת מקטע אשר מתאר את עונות השנה 
 בקוראיה

 כתיבה על עונות השנה בישראל

פעילות  9
 לסופ"ש

 תכנון פעילויות לשעות הפנאי
 הצעה לפעילויות לסופ"ש

 האזנה לשיחה אודות פעילות לסופ"ש
 מה עשיתי בסופ"ש האחרון –שיחה 

 לסופ"ש תכוניותכתיבה של 

 לשיחה בנוגע לדרכי תחבורההאזנה  הגעה ממקום למקום באמצעות תחבורה תחבורה 10
הגעה מהבית לבית הספר/עבודה  -שיחה

 בתחבורה
 הגעה לאתרים באמצעות תחבורה

 הבנת הנאמר בשיחת טלפון קיום שיחות טלפון טלפון 11
 טלפון בנוגע לנושאים שוניםקיום שיחת 

 האזנה לשיחה בנוגע לתחביבים מהם התחביבים שלי תחביבים 12
 קיום שיחה בנוגע לתחביבים שלי/שלך

 קריאת עלון המסביר את הפעילות של מועדון

 הצגת חברי המשפחה שלי משפחה 13
 שימוש בשפה גבוהה 

 האזנה לשיחה אודות המשפחה 
 שלךספר/י לי אודות המשפחה 

 כתיבת מקטע אשר מציג את המשפחה שלי

 קיום שיחה במקומות ציבוריים דואר/בנק 14
 שליחת מכתב או חבילה

 החלפת כסף ופתיחת חשבון

 האזנה לשיחה בדואר ובבנק
 שליחת מכתב 

 תיאור סימפטומים בית מרקחת 15
 הוראות לקיחת תרופה

 מתן עצות רפואיות

 האזנה לשיחה בבית מרקחת
 סימפטומים/כאביםשיחה על 

כתיבת מכתב המסביר מדוע נעדרתי 
 מהעבודה/מבית הספר

תרבות  *
 קוראנית
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 לוח זמני הבחינות
 נושא תאריך

 בחינת אמצע קורס 1

 בחינת סוף קורס 2

  

 מידע נוסף 
  תוכן השיעורים יכול להשתנות ע"פ תחומי העניין של התלמידים
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