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מדויקים  םלתלמידי המכינה להנדסה ומדעי נתיב לאקדמיה  –סילבוס אוריינות עברית   
 

 תשפ"ג  שנת לימודים:

   504.5.0010 :הקורס ימספר

 שעות הוראה    39 :היקף הקורס

 המפורסם באתר המרכז ללימודים קדם־אקדמיים הלו"ז  לפי  –חלוקת השעות 

 

 :מטרות הקורס

 פיתוח מיומנויות חשיבה מילולית   •

 חיזוק מיומנויות הבנת הנקרא ויישומן בתוכן ברמה אקדמית  •

  חלק מתן כלים להתמצאות בחלקי המאמר האקדמי ובתכנים של כל  •

שאלת , היכרות עם המושגים הבסיסיים בשיטות מחקר: משתני מחקר, השערת מחקר •

 ועוד  מחקר, תוקף ,מהימנות, מחקר איכותני ומחקר כמותימחקר, הנחת 

 כתיבת טקסט אחיד במבנים שונים  –הקניית מיומנות מיזוג תוכן   •

 היכרות עם כללי הכתיבה האקדמיים )כולל רישום מקורות( •

 לשונית העשרה  •

 

  :נושאי הקורס

קשרים לוגיים, סוגיות תחביריות, דו־משמעות   –סוגיות בניסוח תקין ברמת המשפט  .1

 וסדר מילים במשפט. 

 מבנה המאמר האקדמי.  .2

מבנה הפסקה, מקומה של הפסקה ותפקידה במאמר האקדמי, טרנספורמציה  –פסקה  .3

 לשונית.

מיזוג מאמרים אקדמיים, הבחנה בין עיקר לטפל, רישום הפניות בגוף  –מיזוג טקסטים  .4

 הטקסט וכן הכנת רשימת מקורות. 

 

 :ביבליוגרפיה

Moodle   )אתר הקורס( 

 

  דרישות הקורס

  ציונה יהיה – מטלה שלא תוגש במועד)מטלה במועד שנקבע ומופיע במודל. כל יש להגיש  •

 לפי בתקנון האוניברסיטה( חריגים   למעט מקריםאפס 

 אין אפשרות לתקן מטלה לשיפור ציון  •
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 הרכב הציון:

 חלק א   – מבחן 40%

 חלק ב    –מבחן  60%

 

 יורכב משאלות ברירה ויעסוק בכל נושאי הקורס למעט הכתיבה הממזגת. 40%  – מבחן א

 יהיה מבחן פתוח ובו יש למזג שני מאמרים על פי הכללים הנלמדים בקורס.   60%  –ב מבחן 

 

 בקורס יינתנו שתי מטלות הגשה. –מטלות 

 כדי לקבל ציון בקורס זה חובה לגשת לשתי הבחינות!

 

 תוכנית הקורס:

 תוכן שיעור

 הצגת הקורס וסוגיות תקן  1

 הזיקה  י"ןש 2

 ות / שם ותוארו כיסמ 3

 יות סמיכוסוגיות ב 4

 צמצום פירוט  5

 לוגיים קשרים  6

 מבנה המאמר  7

 תקינות ומשובשות  פסקות 8

 טרנספורמציה לשונית  9

 שיעור חזרה לקראת הבוחן  10

 – מבחן א

 10–1יכלול את החומר הנלמד בשיעורים מבחן א 

 ושלבי המיזוג מהו מיזוג   11

 גוף כתיבת פסקת  12

 כתיבת פסקת גוף   13

 בת פסקת פתיחה כתי 14

 ת ראשית תרמקורות וכורישום  15

16 

 תרגול מיזוג טקסטים אקדמיים
17 

18 

19 

 ייתכנו שינויים בסדר הנושאים הנלמדים בהתאם להחלטת צוות ההוראה  *


