
 

 

 בתשפ" אסמסטר   דעברית כשפה רמה סילבוס  –שער לאקדמיה 

 

 ד  רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Daletבאנגלית:  קורס שם

 520-5-0004מס' קורס: 

 שיעור אופן הוראה: 

 104מס' שעות קורס: 

 וגב' איילת קרואני  מירי פרומקין גב' מרצה: 

 

 מטרות הקורס: 

 :ובכתב  פה בעל ולהבעה בנת הנקראלההכשרת הסטודנט 

 פיתוח מיומנויות קריאת טקסטים שונים.  •

 הרחבת אוצר המילים והביטויים בשפה העברית.  •

 . שיפור יכולת ההבעה בעל פה באמצעות דיונים בכיתה •

 . פסקות בנושאים שוניםמשפטים ושיפור יכולת ההבעה בכתב באמצעות כתיבת  •

 . והעמקתו  אלמנטים דקדוקיים ותחביריים לשיפור הידע הלשונית יהקני  •

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

 

  קורס:ב ם הנלמדיםנושאיה

 .עיוניים וספרותיים  טקסטים –  הבנת הנקרא

 מורפולוגיה: 

 כפולה  סמיכות •

 כינויי הקניין  •

 ריבוי   •

 יידוע  •

 מילות שלילה  •

 

 :תחביר

 משפטי לוואי  •

 סיבה ותוצאה  ביטויי •

 ביטויי תכלית  •

 ביטויי זמן  •

 ביטויי השוואה  •

 ביטויי ויתור  •

 ביטויי תנאי קיים  •



 

 

 :גזרת השלמים – הפועלערכת מ

 התפעל ;פועל ;פיעל  ;הופעל ;הפעיל  ;נפעל ;הבניינים: פעל •

 פעיל וסביל  הבחנה בין  •

 בינוני פעול  •

 

 ונטייתן  יחסהמילות 

 

 

 :ביבליוגרפיה

 . ; הוצאת אקדמוןחיא דהאן, ברוריה אטינגר / "דלת לדלת" •

; הוצאת  אסתר דלשד / "רמה ד: פועל, תחביר, אוצר מילים –מתקדמים בעברית " •

 אקדמון. 

 

 

 דרישות הקורס:

 .ביצוע משימות במהלך השיעור ובבית •

 . השתתפות פעילה לכל אורך השיעור •

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

חמיש  משמע  שינויים,  תקופת  כולל  קיץ  השיעורים,  )בסמסטר  שיעורים    שלושה   –ה 

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

 .יוכל לגשת למבחן הסיום

 

 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

 

 הרכב ציון הקורס:

 10%הכנת מטלות ופרזנטציה:  •

   20%תקף:  אמצע בוחן •

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

אם ההיעדרות מהבוחן נובעת ממניעה חמורה המוכרת בתקנון  . אפסציונו   האוניברסיטה

כנית, משקל וולאחר אישור מזכירות התהאוניברסיטה, לאחר הגשת אישורים מתאימים 

 .הבוחן יועבר למשקל המבחן הסופי

 60%מבחן סופי:  •

 10%מטלות שוטפות:   •



 

 

 56ציון עובר במבחן הסופי:  •

 56ציון עובר בקורס:  •

 56הבוחן, המטלות והפרזנטציה ישוקללו לציון הסופי בתנאי שציון המבחן הסופי הוא לפחות   •

 

 .דוגם בקורס כתיבה רמה  דמחייב ציון עובר בקורס עברית רמה  הלרמה  דמעבר מרמה 

נכשל באחד מקורסים אלו אינו מאפשר מעבר רמה ומחייב לימוד מחדש של שני הקורסים שוב,  

 ר באחד מהם.גם אם הסטודנט עב

 

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

 80% –ציון סופי בקורס עברית רמה ה                                                   

 


