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 , סמסטר בתשפ"ב – רמה השנייה עברית כשפה סילבוס 

 ה  רמה שנייה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Heyבאנגלית:  קורס שם

 503-5-0005מס' קורס: 

 שיעור אופן הוראה: 

 78: מספר השעות  בקורס 

 ב תשפ"  שנת לימודים:

 

 מטרות הקורס: 

 : בובכת פה בעל ההבעה ויכולת הנקרא הבנת פיתוח

 פיתוח מיומנויות קריאת טקסטים שונים.  •

 .העברית בשפה  המילים אוצרהרחבת  •

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

 . העמקתולו   תחביר לשיפור הידע הלשוניבדקדוק וב סוגיותת יהקני  •

 . ארגונומבנה, שפה, אופן   –חשיפת הסטודנטים לטקסט אקדמי  •

 . הקניית כלים להתמודדות עם טקסט אקדמי •

 .פיתוח מיומנות זיהוי הרעיון המרכזי בטקסט ופרטים תומכים •

 .הכרת טכניקת מיזוג טקסטים •

 

 קורס:ב ם הנלמדיםנושאיה

 . נוספים ומספרים העיתונות מתוך  הלקוחיםם שונים טקסטי –  הבנת הנקרא

 :בהם השימוש ואופן  במשפט ביטויים של התנהגותם – תחביר

 סמיכות כפולה  •

 והוספה  הבהרה, פירוט, הדגמה ביטויי •

 ותוצאה  סיבה ביטויי •

 תכלית  ביטויי •

 זמן  ביטויי •

 השוואה  ביטויי •

 ניגוד  יביטוי  •

 ויתור  ביטויי •
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  ובניינים: גזרות – הפועלמערכת 

 חזרה על גזרת השלמים  •

 י "ל גזרת •

 א "ל גזרת •

 הדגמים הכפולים(   ט)למע גזרת ע"ו  •

 : )ברמת פסקה( כתיבה ממזגת – כתיבה

 הבחנה בין עיקר לטפל בטקסט •

 ציאת רכיבים משותפים בין טקסטים ואיתור אלו הייחודיים מ •

 כתיבת סיכום ממזג בין טקסטים אקדמיים  •

 כללי רישום הפניות  •

 מילות יחס 

 :ה )חובה!(ביבליוגרפי

"הפועל למתקדמים", רמה ה, נחמה ברס, אסתר דלשד; הוצאת אקדמון, האוניברסיטה   •

 העברית ירושלים. 

"תחביר למתקדמים", רמה ה, נחמה ברס, אסתר דלשד; הוצאת אקדמון, האוניברסיטה   •

 העברית ירושלים. 

 

 דרישות הקורס:

 .ביצוע משימות במהלך השיעור ובבית •

 . השיעורהשתתפות פעילה לכל אורך   •

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  מניעה חמורה( בתור  )למעט המקרים המוגדרים בתקנון    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
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 בקורס: הציון הרכב

 10% –שתי מטלות כתיבה כיתתיות  •

 לכל מטלה יינתן משוב והציון יהיה עובר / לא עובר.  

)כפוף לתקנון  שסטודנט שייעדר מהשיעורים   בהם יתקיימו המטלות בשל מניעה חמורה 

בו יוכל להגיש  שיהיה זכאי להגיע למועד 'נבצרים'    – האוניברסיטה ולאישור המזכירות(  

 נעדר הסטודנט. מועד הנבצרים לא יחליף נוכחות בשיעור שממנו  מטלה אחת. 

   כדי לקבל את הציון המלא יש להגיש לפחות מטלה אחת שהציון עליה הוא עובר.

 20% – תקףע אמצ בוחן •

ללא סיבה המוכרת לפי תקנון    תלמיד שייעדר מהבוחן  –   חובה. אין מועד בבבוחן  נוכחות  

 . (0ציונו  –האוניברסיטה 

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

 . 90%משקל הבחינה הסופית שלו יהיה  –

 70%  – מבחן סופי •

 

   56: בבחינה ציון עובר

 56ציון עובר בקורס: 

 

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

 

 כל המבחנים והבחנים יתקיימו באופן פרונטאלי או מקוון בהתאם להנחיות *


