
 
 

 
 

 בתשפ" ב סמסטר  הרמה  עברית סילבוס יסודות הכתיבה ב – שער לאקדמיה

 רמה ה  –: יסודות הכתיבה בעברית שם קורס בעברית

 Basics of writing in Hebrew level hey:שם הקורס באנגלית

 520-5-0015: מספר הקורס

 : שיעור אופן הוראה

 26: מספר שעות שיעור

 לקריאת טקסט אקדמי בעברית והתמודדות עימו.כלים  עניקהקורס מ  הקורס:יאור ת

 בעברית כנהוג במוסדות להשכלה גבוהה. כתיבה עיונית בקורס יינתנו כלים ל

 , גב' איילת קרואני חופית גלסורקרגב' : מרצה

 

 מטרות הקורס: 

 קידום יכולת הכתיבה של הסטודנטים  •

 מבנה, שפה, אופן ארגונו  –חשיפת הסטודנטים לטקסט אקדמי  •

 הקניית כלים להתמודדות עם טקסט אקדמי  •

 פיתוח יכולת ארגון מידע באמצעות טבלה  •

 הכרת טכניקת מיזוג טקסטים •

 כתיבת סיכום ממזג בין טקסטים אקדמיים  •

 A.P.Aכללי הרישום הביבליוגרפי לפי שיטת הקניית  •

 תומכיםפיתוח מיומנות זיהוי הרעיון המרכזי בטקסט ופרטים  •

 חזרה על מילות קישור ואופן השימוש בהן  •

 הנושאים הנלמדים בקורס:

 טכניקת מיזוג טקסטים  •

 A .P.A – כללי רישום ביבליוגרפי  •

 הבחנה בין עיקר לטפל בטקסט •

 בין טקסטים ואיתור אלו הייחודיים ציאת רכיבים משותפים מ •

 דרכי הוראה:

 הרצאות פרונטליות   •

 אקדמיים על פי הכלים הנלמדיםהתנסות בניתוח טקסטים  •

 כתיבה בכיתה באופן עצמאי  •

 ניתוח ומשוב משימות בכיתה באמצעות דיון כיתתי  •

 תרגול בבית של החומר הנלמד בכיתה   •

 קבלת משוב על המשימות המבוצעות הן בכיתה הן בבית  •



 
 

 
 

 דרישות הקורס:

בשיעורים   • שיעורים  חובההנוכחות  משלושה  יותר  שייעדר  סטודנט  שני  .  קיץ  )בסמסטר 

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

 ביצוע מטלות במהלך השיעור ובבית.  •

 

 :מקוונת במתכונת לשיעור נוכחות כללי

 .צלמה ומיקרופון תקינים ומופעלים לכל אורך השיעורמ •

  שולחן, כיסא, חומרי) הימצאות בסביבת למידה המאפשרת לעמוד בכל דרישות הקורס •

 . )לימוד וכדומה

 

 הרכב הציון:

 .ויינתן עליהן ציון מספרי  בבית ובכיתה כתיבה מטלות 3 הכנת מטלות:  20%

 בוחן תקף   20%

ב  *** מועד  אין  חובה.  בבוחן  בתקנון    –נוכחות  המוכרת  הצדקה  ללא  מהבוחן  שייעדר  תלמיד 

נובעת ממניעה חמורה המוכרת בתקנון האוניברסיטה,   האוניברסיטה ציונו אפס. אם ההיעדרות 

יועבר למשקל   הבוחן  מזכירות התוכנית, משקל  ולאחר אישור  אישורים מתאימים  הגשת  לאחר 

 . המבחן הסופי

 ( 56מבחן סופי )ציון עובר במבחן הסופי  60%

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

 .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   ה  ציון עובר בקורס עברית רמה  יםמחייבסיום רמה ה ומעבר לרמה ו  

ומחייב לימוד מחדש של    מעבר לרמה ונכשל באחד מקורסים אלו אינו מאפשר    .הרמה  

 שני הקורסים שוב, גם אם הסטודנט עבר באחד מהם. 

 

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

 80% –ציון סופי בקורס עברית רמה ה                                                     

 

 


