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 רמה ג'  עברית כשפהשם הקורס בעברית : 

   HEBREW LEVEL GIMEL :שם קורס באנגלית

 52050003מס' קורס : 

  שיעוראופן הוראה:  

 104מספר שעות שיעור : 

 מרצה: גב' א. דיבן מאיר

  

 מטרות הקורס: 

 הקורס "עברית כשפה "  בא להעמיק את ידיעותיו ויכולותיו של התלמיד במגוון תחומים:

  עיסוק בטקסטים, קטעי עיתונות ויצירות ספרותיות שמטרתם  –הבנת הנקרא

לחדד אבחנה בין   לעורר עניין ולחשוף את התלמיד למשלבים השונים של השפה.

 ולו , קשרים לוגיים .עיקר לטפל , איתור משפט המפתח בפסקה ובטקסט כ

  ההבעה בעל פה   יכולת  הגדלת אוצר המילים ושיפור  –שיחה ודיון 

  שיפור השליטה במבנים תחביריים  ובכללי הפועל של גזרות  –יכולות דקדוקיות

 בסיסיות.

  ניסוח מדויק  מבנה תקין של משפט בעברית , תרגול כתיבה תכליתית. -כתיבה

 פסקה.ת ומלא של תשובות לשאלות וכתיב

 

 נושאי הקורס:

הקניות וביסוס מילים חדשות ומבעי לשון שיוקנו על בסיס טקסטים .מילים  -סמנטיקה

 נרדפות ומילות ניגוד.

ית כינויי הקניין ,נטיית מילות יחס על פי נטי –שמות ,סמיכות ,נטיית השם  -מורפולוגיה

קלי שמות נפוצים , מש שם המספר , מילות שלילה, השם.סמיכות לעומת שם +שם תואר

 . המיליות    כולל משמעות המשקל ,

משפט מורכב. משפט  חלקי המשפט :נושא ,נשוא .משפט פשוט ,משפט מחובר, -תחביר

פועלי ,משפט שמני)בשלושה זמנים(.משפטי זמן ,משפטי סיבה ,משפטי תוצאה,משפטי 

  ,מילות פירוט והסבר, משפטי השוואהתנאי קיים ,ותנאי בטל. משפטי ויתור ,–תנאי 

 משפט סתמי .

 

 



 :  מערכת הפועל

 .ביסוס שמות פעולה התפעל פעיל,ה פיעל, זרה על השלמים בבניינים :פעל,ח .1

 ל"א.י, \ת ל"הוגזרבינוני פעול   ., צורות של פעיל וסביל הפעיל בנין    .2

 

 . שיחות ודיונים בנושאים המופיעים בחומרי הלימוד- הפ הבעה בעל

 הכנת פרזנטציה .התבטאות חופשית בענייניי דיומא ,הבעת חוויות ורשמים .-

 

 ועד כתיבת פסקה מלאה. כתיבת משפטים בהם משולבות מילים חדשות מ- הבעה בכתב

  

 ביבליוגרפיה:

 

 עברית לרמת הביניים הבנת הנקרא ותחביר )מהדורה ממוקדת( - . קריאת ביניים1

 גביזון-רוט מאת: גוני טישלר, דליה     

 

 נטיות ותרגילים . הפועל ללומדי עברית2

 מאת: תמר וייל, חוה פרסטיי    

 

 קטעי עיתונות .. 3

   

 

  :מטלות/דרישות הקורס

-הנוכחות בשיעורים היא חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה שיעורים )בסמסטר קיץ

 לא יוכל לגשת למבחן הסיום.שני שיעורים(, מכל סיבה שהיא, 

 חובה להביא את הטקסטים לשיעור . וע משימות במהלך השיעור ובביתביצ-

  

 

  הרכב ציון

 10%הכנת מטלות ופרזנטציה 

 ( 0תלמיד שיעדר מהבוחן ציונו =  -) נוכחות חובה בבוחן . אין מועד ב'  20בוחן תקף % 

  ( 56במבחן הסופי  ציון עובר )  70מבחן סופי% 

ה ישוקללו לציון הסופי רק בתנאי שהציון במבחן משקל הבוחן והכנת מטלות ופרזנטצי

 .56הסופי יהיה לפחות 

 פי בקורס יהיה זהה לציון המבחן, ציונו הסו56סטודנט שציונו במבחן הסופי נמוך מ 

 .   56 –ציון עובר בקורס 

 


