
 בנגבגוריון -אוניברסיטת בן
 מזכירות אקדמית

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 
 

 עברית כשפהתאור קורס 
 
 

  :שם קורס בעברית

 ' ועברית כשפה רמה 

 

  :שם קורס באנגלית

HEBREW LEVEL VAV 

 

 מס' קורס: 

503-5-6 

 

 אופן הוראה:  

 שיעור

 

 :מספר שעות שיעור

 שעות 78

 

 שם המרצה:

 שליט ברי

 

 אי הקורסנוש: 
 

עליהן בצורה בהירה ומדוייקת. )שאלות  התייחסות לשאלות הבנה וניתוח, והשבה

התובעות ראייה מקיפה וכוללת של הטקסט, התעמקות, חשיבה ויצירתיות(. 

 הכשרת הסטודנט לקראת הבנת הנקרא, כתיבת עבודות עיוניות והבעה חופשית.

ן הטקסט ותרגילי העשרה רות מהקניית אלמנטים דקדוקיים ותחביריים העולים ישי

 עמקת הידע הלשוני.לשיפור ולה

הקניית הבניינים הפאסיביים, תוך הדגשת הנגזרות הרווחות ברובד הגבוה של 

 השפה.

 בניין נפעל -גזרת השלמים, פ"נ, פ"י, ע"ו 

 גזרת ל"ה 

 גזרת פי"צ 

 בניין פיעל ונפעל -גזרת ל"א 

 

 :נושאים תחביריים המתאימים לרמות גבוהות

 אמת שם התואר הויידוע לשם העצםהת 

 סמיכות כפולה, סמיכות שם התואר -הסמיכות 

 היידוע 

 האוגד 



 שם המספר 

 משפטי לוואי 

 משפטי תנאי 

 משפטי סיבה 

 משפטי תוצאה 

 משפטי ויתור 

 משפטי הסתייגות 

 משפטי ניגוד, השוואה ומידה 

 משפטי תכלית 

 משפטי הוספה והדגשה 

 משפטי היקש 

 משפטי זמן 

 מילות שלילה 

בנוסף, נלמדים טקסטים הלקוחים מתוך העיתונות, במטרה להרחיב את אוצר 

 המילים והביטויים בשפה העברית.

 

 ביבליוגרפיה: 

 עברית מאלף ועד תו", רמה ו', אוניברסיטת תל אביב" 

 "חוברת עזר, רמה ו', אוניברסיטת תל אביב -"עברית מאלף עד תו 

 לים"תחביר לרמה ו'", האוניברסיטה העברית בירוש 

 

 מטלות/דרישות הקורס 
 
הנוכחות בשיעורים היא חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה שיעורים  -

 שני שיעורים(, מכל סיבה שהיא, לא יוכל לגשת למבחן הסיום.-)בסמסטר קיץ

 ביצוע משימות במהלך השיעור ובבית -

 
 הקורס ציון הרכב

 30% )מגן( בוחן

 70% סופי מבחן

מהציון  30% יהווהציון הבוחן יילקח בחשבון  –ציון המבחן הסופי אם ציון הבוחן גבוה מ

 הסופי בקורס

מהציון  100%ציון המבחן הסופי יהווה  –אם ציון הבוחן נמוך מציון המבחן הסופי 

 הסופי בקורס

 פחותל 75סופי  בציון מעבר


