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 רמה ו  –יסודות הכתיבה בעברית  –שער לאקדמיה 

 סמסטר ב תשפ"א

 רמה ו  -יסודות הכתיבה בעברית  : שם קורס בעברית
    Basics of writing in Hebrew level vav :שם הקורס באנגלית

 520.5.0017: מספר הקורס
 : שיעור אופן הוראה

 26: מספר שעות שיעור
 איהאב אבו רביעה איילת קרואני; : מרצה

 מטרות הקורס: 

 הכרת מבנה עבודת המחקר האקדמית  •

 הכרת מקורות המידע האקדמיים ודרכי החיפוש שלהם  •

 פיתוח מיומנויות קריאת טקסט אקדמי והפרדה בין עיקר לטפל בו  •

 פיתוח מיומנויות ניסוח מדויק של שאלת מחקר, השערות ושיטת העבודה  •

 מיזוג הטקסטים  העמקת הידע בטכניקת  •

 התנסות בתכנון מחקר  •

 לימוד הכנת מצגת אקדמית  •

 הנושאים הנלמדים בקורס:

 מבנה העבודה האקדמית  •

 שיטות חיפוש מקורות מידע  •

 ניסוח שאלת מחקר  •

 ניסוח השערה  •

 כתיבת שיטת מחקר  •

 דה אחת מקושרת ולכידה יחיבור המרכיבים השונים ליח •

 מבנה מצגת להצגת מחקר אקדמי  •

 הוראה:דרכי 

 הוראה פרונטלית  •

 מפגשים אישיים לקידום עבודות אישיות  •

 ניתוח משימות בדיון כיתתי  •

 ספרייה, חדר מחשבים ועוד  –למידה בסביבות עבודה שונות  •

 דרישות הקורס:

הנוכחות בשיעורים ובמפגשים חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה שיעורים )בסמסטר  •
 שהיא, לא יוכל לגשת למבחן הסיום. קיץ שני שיעורים(, מכל סיבה 

 ביצוע מטלות במהלך השיעור ובבית והגשה בזמן. עבודות שיוגשו באיחור לא ייבדקו. •

 הרכב הציון:
הגשה עובר/לא    10%ציון לפי איכות העבודה;    –שאלת מחקר ומאמרים    10%עבודה בשלבים )  20%
 סקירה, השערות, שיטה והשתתפות פעילה(.  :עובר

 .פרזנטציה 15%

 . (65עבודה סופית )ציון עובר בעבודה הסופית  65%
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ציון העבודה  ישוקללו לציון הסופי רק בתנאי ש עבודה בשלביםעל   20%-ציון הפרזנטציה ו •
 .65הסופית יהיה לפחות 

בקורס יהיה זהה לציון העבודה  , ציונו הסופי  65- סטודנט שציונו בעבודה הסופית נמוך מ •
 הסופית. 

עבודתו    –סטודנט שיגיש עבודה מוכנה ולא יראה את כל שלבי עבודתו במהלך הסמסטר   •
 לא תיבדק. 

 65 –ציון עובר בקורס 

 

 ציון סופי 

 הציון הסופי ברמה ו ישוקלל כך:

 80% –ציון סופי קורס עברית רמה ו 

 20% –ציון סופי בקורס כתיבה רמה ו 

 

סיום רמה ו וקבלת פטור מלימודי עברית מחייב ציון עובר בקורס עברית רמה ו וגם בקורס כתיבה  

רמה ו. נכשל באחד מקורסים אלו אינו מאפשר קבלת פטור ומחייב לימוד של שני הקורסים שוב,  

 גם אם הסטודנט עבר באחד מהם.

 


