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 סילבוס יסודות הכתיבה העברית ד – שער לאקדמיה

 רמה ד –: יסודות הכתיבה בעברית שם קורס בעברית

  Basics of writing in Hebrew level daled:שם הקורס באנגלית

  520-5-0014: מספר הקורס

  : שיעוראופן הוראה

 26: מספר שעות שיעור

 איהאב אבו רביעהמר : מרצה

 מטרות הקורס:

  בין מילות השאלה לבין מילות ההוראה והבחנה בין מילות ההוראה פיתוח ההבחנה

 השונות.

  .שיפור ההבחנה בין מילות הקישור ובין הקשרים הרעיוניים שהן מבטאות ויישומן בכתיבה 

 .הקניית אמצעים ומיומנויות לפיתוח רעיון 

  פיתוח ההבחנה בין רעיון מרכזי למשפטים תומכים. –מבנה הפסקה 

  פיתוח יכולת כתיבה של פתיחה מסוגים שונים; פיתוח יכולת כתיבה של  –מבנה החיבור

 סיום מסוגים שונים.

  הכרת סוגים שונים של כתיבה: טיעון, תיאור, כתיבה רשמית; התנסות בכתיבת דגמים

 אלו של כתיבה.

 .מאפייני כתיבת טקסט: תוכן, מבנה ולשון 

   .העמקת חשיבות סימני הפיסוק בתהליך הכתיבה 

 אוצר המילים. הרחבת 

 הנושאים הנלמדים בקורס:

 .מילות השאלה ומילות ההוראה 

 .מילות הקישור 

 .רעיון מרכזי; הבחנה בין משפט מפתח )רעיון מרכזי( לבין משפטים תומכים 

 .מבנה פסקה: משפט פתיחה, משפטים תומכים, משפט סיכום 

 .מבנה חיבור: פסקת פתיחה, פסקות גוף, פסקת סיכום 

 כתיבה: טיעון, תיאור, כתיבה רשמית. סוגים שונים של 

 דרישות הקורס:

  הנוכחות בשיעורים חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה שיעורים )בסמסטר קיץ שני

 שיעורים(, מכל סיבה שהיא, לא יוכל לגשת למבחן הסיום.

 נוכחות = מצלמה ומיקרופון תקינים ומופעלים לכל אורך השיעור

 בבית.ביצוע מטלות במהלך השיעור ו 
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 הרכב הציון:

 מטלות כתיבה הנעשות בכיתה והציון עליהן עובר/לא עובר. 3הכנת מטלות:  10%

 מטלת כתיבה בנושא כתיבה רשמית והציון עליה הוא ציון מספרי. 10%

תלמיד שייעדר מהבוחן ללא  –  – בוחן תקף )נוכחות חובה בבוחן . אין מועד ב 20%

אם ההיעדרות מהבוחן נובעת ממניעה הצדקה המוכרת בתקנון האוניברסיטה ציונו אפס. 

חמורה המוכרת בתקנון האוניברסיטה, לאחר הגשת אישורים מתאימים ולאחר אישור 

 יועבר למשקל המבחן הסופי.מזכירות התוכנית, משקל הבוחן 

 

 (56ר במבחן הסופי מבחן סופי )ציון עוב 60%

  משקל הבוחן, הכנת מטלות והשתתפות פעילה ישוקללו לציון הסופי רק בתנאי שהציון

 .56במבחן הסופי יהיה לפחות 

 ציונו הסופי בקורס יהיה זהה לציון המבחן.56-סטודנט שציונו במבחן הסופי נמוך מ , 

 56 –ציון עובר בקורס 

וגם בקורס כתיבה  ד ציון עובר בקורס עברית רמה יםמחייבסיום רמה ד ומעבר לרמה ה 

ומחייב לימוד מחדש של  מעבר לרמה הנכשל באחד מקורסים אלו אינו מאפשר  .דרמה 

 שני הקורסים שוב,  גם אם הסטודנט עבר באחד מהם.

 

 20% – דציון הרמה הסופי ישוקלל לפי: ציון סופי בקורס כתיבה רמה 

 80% – דציון סופי בקורס עברית רמה                                                    

 


