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 תשפ"ג –ג סילבוס עברית כשפה רמה  

 

 ג  רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Gimelבאנגלית:  קורס שם

 520.5.0003/  525.5.0003מס' קורס: 

 שיעור אופן הוראה: 

 104מס' שעות קורס: 

 

 מטרות הקורס

 : ובכתב פה בעל ולהבעה  , הנשמעבנת הנקראלההכשרת הסטודנט 

 טקסטים שונים. פיתוח מיומנויות קריאת  •

 הרחבת אוצר המילים והביטויים בשפה העברית.  •

 שיפור יכולת הבנת הנשמע.  •

 שיפור יכולת ההבעה בעל פה באמצעות דיונים בכיתה.  •

 שיפור יכולת ההבעה בכתב באמצעות כתיבת משפטים ופסקות בנושאים שונים.  •

 . והעמקתו  ת אלמנטים דקדוקיים ותחביריים לשיפור הידע הלשונייהקני  •

 .והשבה עליהן בצורה בהירה ומדויקת ןניתוח   תן,הבנ –שיפור מיומנות מענה על שאלות  •

 

 קורסב ם הנלמדיםנושאיה

 .נוספים ומספרים העיתונות מתוך הלקוחים ם, קטעים ושיריםטקסטי –  הבנת הנקרא

 הבנת הנשמע 

 וממוקדות.  ניסוח תשובות מלאות –כתיבה 

 – מורפולוגיה

 ותוארו  לעומת שםסמיכות   •

 שמות עצם  •

 כינויי רמז  •

 כינויים חבורים  •

 שם המספר  •

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 –  תחביר

 משפט פועלי; משפט שמני  •

 משפטי לוואי  •

 משפטי מושא  •

 מילות קישור  •

 יתרון והפלגה  •

 – הפועלמערכת 

 שורשים, בניינים ומשמעותם, זמנים, גופים, תחיליות וסיומות  –עקרונות מערכת הפועל  •

 זיהוי בניינים בגזרת השלמים •

 פעלים מודאליים  •

 פועל סתמי  •

 צירופים פועליים •

 פעולה הרגלית  •

 תוארי פועל  •

 ונטייתן  מילות יחס

 

 

 )חובה!(  ביבליוגרפיה

 . ; הוצאת אקדמוןעושים עניין" / גלי הומינר, צוקי שי" •

 הקורס. אתר המודל של  •

 

 

 :הקורס דרישות

 .ביצוע משימות במהלך השיעור ובבית •

 . השתתפות פעילה לכל אורך השיעור •

מכלל    20%- יותר ממ. סטודנט שייעדר  לכל אורך השיעור  הנוכחות בשיעורים היא חובה •

שיעורים,   שבעה  משמע  שינויים,  תקופת  כולל  קיץ  השיעורים,    חמישה  – )בסמסטר 

, לא  )למעט המקרים המוגדרים בתקנון בתור מניעה חמורה(   מכל סיבה שהיאשיעורים(  

 .יוכל לגשת למבחן הסיום
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 מקוונת: במתכונת לשיעור נוכחות כללי תוספת

 . השיעור  אורך לכל  ומופעלים תקינים ומיקרופון  מצלמה •

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

 (. וכדומה  לימוד

 לא תירשם נוכחות בלעדי אלו מכל סיבה שהיא! 

 בקורס הציון הרכב

 60% – מבחן )פרונטאלי או מקוון(  •

   20% –בוחן תקף  •

 משמעותה ציון אפס בבוחן(  –)היעדרות מהבוחן ללא סיבה המוכרת לפי תקנון האוניברסיטה 

סטודנט שייעדר מהבוחן בשל מניעה חמורה )כפוף לתקנון האוניברסיטה ולאישור המזכירות(  

 . 90%משקל הבחינה הסופית שלו יהיה  –

   10% – / מבדקים שוטפים  מטלות •

 10% –פרזנטציה  •

 

   56: בבחינה ציון עובר

 

 56ציון עובר בקורס: 

 

 ציונו הסופי בקורס יהיה ציון הבחינה. –סטודנט שלא יקבל ציון עובר בבחינה 

 

 כל המבחנים והבחנים יתקיימו באופן פרונטאלי או מקוון בהתאם*


