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 סמסטר בתשפ"ב  – ו עברית כשפה רמה סילבוס 

 

 ו  רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Vavבאנגלית:  קורס שם

 503-5-0006מס' קורס: 

 שיעור אופן הוראה: 

 78מס' שעות קורס: 

 

 מטרות הקורס: 

 : עבודות עיוניותכתיבת לוב  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  •

 הקשרים הרעיוניים שהן מבטאות ויישומן בכתיבה. ו שיפור ההבחנה בין מילות הקישור  •

 מאפייני כתיבת טקסט: תוכן, מבנה ולשון. הכרת  •

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

 ומיומנויות לפיתוח רעיון.הקניית אמצעים  •

 פיתוח ההבחנה בין רעיון מרכזי למשפטים תומכים.  –מבנה הפסקה  •

פסקת פתיחה, פסקות גוף,  )שלם  פיתוח יכולת כתיבת חיבור    –   ןטיעו  ת: כתיבמבנה חיבור •

 .(פסקת סיכום

 

 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  •
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 חזרה  –מילות פירוט, הוספה והדגשה  •

 חזרה   –מילות ניגוד, השוואה והיקש  •

 

 ם:ובנייני גזרות – הפועלמערכת 

 חזרה  –גזרת השלמים  •

 חזרה  –גזרת ל"י  •

 חזרה   – חזרת ל"א  •

 גזרת פ"נ  •

 גזרת פ"י  •

 הכפולים גזרת  •

 דגמי פוֵלל, פוַלל והתפולל   –גזרת ע"ו  •

 

 : ת טיעוןכתיב – כתיבה

 מילות השאלה ומילות ההוראה. •

 וניסוחו.   רעיון מרכזי •

 מבנה פסקה: משפט פתיחה, משפטים תומכים, משפט סיכום. •

 פסקות גוף, פסקת סיכום.  פסקת פתיחה,: חיבורמבנה  •

 מילות יחס 

 

 :ה )חובה!(ביבליוגרפי

 ; הוצאת אקדמון.טישלרגוני , "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  הנוכחות בשיעורים היא חובה •

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

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

 .לגשת למבחן הסיום
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 :כללי נוכחות לשיעור במתכונת מקוונת

 מצלמה ומיקרופון תקינים ומופעלים לכל אורך השיעור.  •

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

 . לימוד וכדומה(

 

 ציון הקורס:הרכב 

 10% – כתיבה כיתתיותמטלות שתי  •

 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(  

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

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

 20% – תקף עאמצ 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 •

 

 65 – ציון עובר במבחן הסופי

 65 – ציון עובר בקורס

 

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

 

 .כל המבחנים והבחנים יתקיימו באופן פרונטאלי או מקוון בהתאם להנחיות

 

 

 

 


