
 

 

 

 סמסטר א תשפ"א געברית כשפה רמה סילבוס  –שער לאקדמיה 

 

 ג רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Gimelבאנגלית:  קורס שם

 520-5-0003מס' קורס: 

 שיעוראופן הוראה: 

 104מס' שעות קורס: 

 גב' שלי עמרמרצה: 

 

 מטרות הקורס:

 :ובכתב פה בעל ולהבעה , הנשמעבנת הנקראלההכשרת הסטודנט 

 .פיתוח מיומנויות קריאת טקסטים שונים 

 .הרחבת אוצר המילים והביטויים בשפה העברית 

 .שיפור יכולת הבנת הנשמע 

 שיפור יכולת ההבעה בעל פה באמצעות דיונים בכיתה. 

  פסקות בנושאים שוניםמשפטים ושיפור יכולת ההבעה בכתב באמצעות כתיבת. 

 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 ושירים ם, קטעיםטקסטי – הבנת הנקרא

 הבנת הנשמע

 וממוקדות. ניסוח תשובות מלאות –כתיבה 

 מורפולוגיה:

 לעומת שם+שם תואר סמיכות 

 יידוע 

 סיומות זכר ונקבה ויוצאי דופן 

 :תחביר

  ;משפט שמנימשפט פועלי 

 י לוואימשפט 

 משפטי מושא 

 משפטי שאלה 

 משפטי שלילה 



 

 

 ודיבור עקיףר ישיר ודיב 

 קשרים לוגיים 

 ביטויי זמן 

 יתרון והפלגה 

 :הפועלמערכת 

  תחיליות וסיומותזמנים, גופיםבניינים ומשמעותם, שורשים,  –עקרונות מערכת הפועל , 

 פעלים מודאליים 

 פועל סתמי 

 ונטייתן מילות יחס

 

 

 :ביבליוגרפיה

 " דליה רוט, טישלרמהדורה ממוקדת"/ גוני  –קריאת ביניים: עברית לרמת הביניים ;

 .הוצאת אקדמון

 

 

 :הקורס דרישות

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

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

 נוכחות = מצלמה ומיקרופון תקינים ומופעלים לכל אורך השיעור.

  השיעור ובביתביצוע משימות במהלך. 

 

 

 הרכב ציון הקורס:

 הכנת מטלות 20%

 תקף  אמצע בוחן 20%

ללא הצדקה המוכרת בתקנון  תלמיד שייעדר מהבוחן – חובה. אין מועד ב בבוחן נוכחות***

אפס. אם ההיעדרות נובעת ממניעה חמורה המוכרת בתקנון האוניברסיטה, ציונו האוניברסיטה 

משקל הבוחן יועבר למשקל לאחר הגשת אישורים מתאימים ולאחר אישור מזכירות התוכנית, 

 .פיהמבחן הסו

 (56 ציון עובר במבחן הסופי) מבחן סופי 60%

 

 56ציון עובר בקורס: 

  משקל הבוחן, הכנת מטלות והשתתפות פעילה ישוקללו לציון הסופי רק בתנאי שהציון

 .56במבחן הסופי יהיה לפחות 

 ציונו הסופי בקורס יהיה זהה לציון המבחן56-סטודנט שציונו במבחן הסופי נמוך מ ,. 


