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 תשפ"ב, סמסטר ב – סילבוס עברית כשפה רמה ו – שער לאקדמיה

 

 ו  רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Hebrew Level Vavבאנגלית:  קורס שם

 520-5-0007מס' קורס: 

 שיעור אופן הוראה: 

 78מס' שעות קורס: 

 גב' חופית גלסורקר  מרצה:

 

 מטרות הקורס: 

 : כתיבת עבודות עיוניותלוב  ובכת פה בעל הבעהל בנת הנקרא,לההכשרת הסטודנט 

 פיתוח מיומנויות קריאת טקסטים שונים.  •

 הרחבת אוצר המילים והביטויים בשפה העברית.  •

 . והעמקתו  ת אלמנטים דקדוקיים ותחביריים לשיפור הידע הלשונייהקני  •

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

 פיתוח ההבחנה בין מילות שאלה לבין מילות הוראה והבחנה בין מילות ההוראה השונות.  •

 

 קורס:ב ם הנלמדיםנושאיה

הנקרא וקטעי    –  הבנת  מדעיים  טקסטים  מאמרים,  עת,  כתבי  מתוך  טקסטים  עם  התמודדות 

 עיתונות.  

 : בהם השימוש ואופן במשפטוצירופים    ביטויים של התנהגותם – תחביר

 תנאי  משפטי •

 היקש  משפטי •

 הסתייגות  משפטי •

 מידה  ביטויי •

 שלילה  מילות •

 חזרה –מילות סיבה ותוצאה  •

 חזרה  –מילות תכלית  •

 חזרה    –מילות זמן  •

 חזרה  –מילות פירוט, הוספה והדגשה  •

 חזרה   –מילות ניגוד, השוואה והיקש  •

 

 ם:ובנייני גזרות – הפועלמערכת 

 חזרה  –גזרת השלמים  •
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 חזרה  –גזרת ל"י  •

 חזרה    –זרת ל"א ג •

 גזרת פ"נ  •

 גזרת פ"י  •

 הכפולים גזרת  •

 דגמי פוֵלל, פוַלל והתפולל   –גזרת ע"ו  •

 

 ילות יחס מ

 

 :ה )חובה!(ביבליוגרפי

 ; הוצאת אקדמון.גוני טישלר, "מן הכוח אל הפועל" •

 "תחביר לרמה ו", ריקי בליבוים; הוצאת אקדמון.  •

 

 דרישות הקורס:

 .ביצוע משימות במהלך השיעור ובבית •

 . השתתפות פעילה לכל אורך השיעור •

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

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

, לא יוכל  )למעט המקרים המוגדרים בתקנון כמניעה חמורה(  מכל סיבה שהיאשיעורים(  

 .לגשת למבחן הסיום

 פרזנטציה הכנת  •

 

 :במתכונת מקוונתכללי נוכחות לשיעור 

 מצלמה ומיקרופון תקינים ומופעלים לכל אורך השיעור.  •

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

 . לימוד וכדומה(

 

 ציון הקורס:הרכב 

 10%הכנת מטלות ופרזנטציה:  •

   20%תקף:  אמצע בוחן •

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

אם ההיעדרות מהבוחן נובעת ממניעה חמורה המוכרת בתקנון  אפס. ציונו   האוניברסיטה
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כנית, משקל והאוניברסיטה, לאחר הגשת אישורים מתאימים ולאחר אישור מזכירות הת

 .הבוחן יועבר למשקל המבחן הסופי

 60%מבחן סופי:  •

 10%מטלות שוטפות:   •

 65ובר במבחן הסופי: ציון ע  •

 65ציון עובר בקורס:  •

 65הבוחן, המטלות והפרזנטציה ישוקללו לציון הסופי בתנאי שציון המבחן הסופי הוא לפחות   •

 

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

 

וגם בקורס כתיבה ו    ציון עובר בקורס עברית רמה  יםמחייב  'ו וקבלת הפטורסיום רמה  

ומחייב לימוד מחדש של  מאפשר את קבלת הפטור  נכשל באחד מקורסים אלו אינו    .ורמה  

 שני הקורסים שוב, גם אם הסטודנט עבר באחד מהם. 

 

 .להנחיותכל המבחנים והבחנים יתקיימו באופן פרונטאלי או מקוון בהתאם 

 

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

 80% –ציון סופי בקורס עברית רמה ו     

 

 

 

 

 


