
 

 

 

 תש"ף סמסטר ב' –שער לאקדמיה 

 

 'ו רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Vavבאנגלית:  קורס שם

 520-5-0007מס' קורס: 

 שיעוראופן הוראה: 

 78מס' שעות קורס: 

 וגב' מירי פרומקין גב' עירית מתמור צייגרמרצה: 

 

 מטרות הקורס:

 :כתיבת עבודות עיוניותלו ובכתב פה בעלהבעה לבנת 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. 

 

 

 קורס:ב ם הנלמדיםנושאיה

 .נוספים ומספרים העיתונות מתוך הלקוחים טקסטים – הבנת הנקרא

 :בהם השימוש ואופן במשפטוצירופים   ביטויים של התנהגותם – תחביר

 תנאי משפטי 

 היקש משפטי 

 הסתייגות משפטי 

 מידה ביטויי 

 שלילה מילות 

 ם:ובנייני גזרות – הפועלמערכת 

 גזרת פ"נ 

 גזרת פ"י 

 גזרת פי"צ 

  הכפוליםגזרת 

 מילות יחס

 

 :ביבליוגרפיה



 

 

  ,2006תרגילי פועל לרמה ו, הדסה גיבסון; הוצאת אקדמון. 

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

 

 

 :הקורס דרישות

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

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

 הכנת פרזנטציה 

 .ביצוע משימות במהלך השיעור ובבית 

 

 

 הרכב ציון הקורס:

  :10%הכנת מטלות ופרזנטציה 

 (0ציונו , תלמיד שייעדר מהבוחן – נוכחות חובה. אין מועד ב) 20%תקף:  אמצע בוחן 

  :70%מבחן סופי 

  :65ציון עובר במבחן הסופי 

  :65ציון עובר בקורס 

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

65 

  ציונו הסופי בקורס יהיה זהה לציון המבחן. 65סטודנט שציונו במבחן הסופי נמוך מ 

 

סיום רמה ו וקבלת פטור מלימודי עברית מחייב ציון עובר בקורס עברית רמה ו וגם בקורס 

כתיבה רמה ו. נכשל באחד מקורסים אלו אינו מאפשר קבלת פטור ומחייב לימוד מחדש של שני 

 הקורסים שוב,  גם אם הסטודנט עבר באחד מהם.

 

 יחושב כך: ורמה הציון הסופי של 

 וציון סופי קורס כתיבה רמה  20%

 וקורס עברית רמה ציון סופי  80%

 הציון המשוקלל מחישוב זה יוזן הן כציון קורס כתיבה הן כציון קורס עברית

 

 

 


