
 
 

 
 

 מתקדמים  –עברית כשפה שנייה סילבוס  – שער לאקדמיה

 תשפ"א, קיץ

 מתקדמים  –עברית כשפה שנייה : שם קורס בעברית

  Hebrew as a second language – Advanced :שם הקורס באנגלית

 520.5.0025: מספר הקורס

 וסדנה  : שיעוראופן הוראה

    :זוהשעות לפי החלוקה  70: מספר שעות

 ש"ש 9 – שעות הוראה 54

 שיעורים א־סינכרוניים שעות  12

 ערבית ־שעות סדנת קשרי עברית  4

 

בעברית כשפה שנייה החיוניות ללומד הנכנס   מיומנויותעוסק בפיתוח הקורס   יאור הקורס:ת

   לאקדמיה.

 

  -, גב' שלי ברגיל, גב' מירי פרומקין ומר איהאב אבוגב' איילת קרואני  גב' חופית גלסורקר,:  יםמרצ

 רביעה 

 מטרות הקורס: 

 , שפת ההוראה באקדמיה התמודדות עם הוראה בשפה העברית •

 מסוגות שונות   ים בעבריתחשיפת הסטודנטים לטקסט  •

 עבודה על מיומנויות הבנת הנשמע  •

 פיתוח מיומנויות שיח דבור בעברית  •

 

 הנושאים הנלמדים בקורס:

 דקדוק, תחביר ולקסיקון  –קשרי עברית וערבית  •

 באקדמיה  כתיבת דוא"ל רשמי •

 רשמי פנייה לגורם כתיבת מכתב •

 הטעמה, הנגנה   סימני ניקוד, –קריאת טקסט מנוקד  •

 חשיבות הפיסוק בקריאה קולית  •



 
 

 
 

 מיומנויות הבנת הנקרא והתמודדות עם טקסט  •

 מיומנויות מענה ממוקד על שאלות   •

 מילות יחס ונטייתן  •

 התמודדות עם הבנת הנשמע  •

 קריאת ספר  •

 

 דרכי הוראה:

 מקוונות  /הרצאות פרונטליות  •

 מטלות מקוונות במערכות הממוחשבות  •

 תרגול בספרי הלימוד  •

 דיון כיתתי   •

 הרצאות מוקלטות ובעקבותיהן מטלות  •

 בכיתה הן בבית קבלת משוב על המשימות המבוצעות הן  •

 

 דרישות הקורס:

 .  חובההנוכחות בשיעורים  •

 .הסיווג מכל סיבה שהיא, לא יוכל לגשת למבחן מיותר משני שיעורים סטודנט שייעדר  •

 ביצוע מטלות במהלך השיעור ובבית.  •

 

 חומרי הקורס:

תירשם  יועלו לאתר המודל. חובתו של כל סטודנט להצטייד בחומר שהועלה. בלעדי חומרים אלו לא  

 נוכחות. 

 :הרכב הציון

 .  בשתסווג את הנבחנים לרמות לקראת שנת הלימודים תשפ"  בסוף הקורס תיערך בחינה

 הזה:במטלות הקורס לפי הפירוט  (56)כתנאי להיבחנות יש לקבל ציון עובר  

 ממוצע ציוני מטלות כיתה 30%

 היעדרות מהסדנה מסיבות שאינן מניעה חמורה, משמעותה ציון אפס. –  ציון הסדנה 10%

מטלות(  6ממוצע ציוני מטלות בעקבות שיעורים מוקלטים )סה"כ  60%  

 . לבחינה המסווגת תגשיוכל לבמטלות שצוינו לא ( 56)סטודנט שלא יקבל ציון עובר 


