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 תשפ"ג  – סילבוס עברית כשפה רמה ה –שער לאקדמיה 

 ה  רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Heyבאנגלית:  קורס שם

 520-5-0005מס' קורס: 

 שיעור אופן הוראה: 

 78: היקף הקורס

 

 מטרות הקורס: 

 ב: ובכת פה בעל ההבעה ויכולת הנקרא הבנת פיתוח

 טקסטים שונים. פיתוח מיומנויות קריאת  •

 .העברית בשפה והביטויים המילים אוצרהרחבת  •

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

 . והעמקתו  ת אלמנטים דקדוקיים ותחביריים לשיפור הידע הלשונייהקני  •

 מבנה, שפה, אופן ארגונו.  –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

 תואר   ושמות  סמיכות •

 והוספה  הבהרה, פירוט, הדגמה ביטויי •

 ביטויי הדגשה  •

 ותוצאה  סיבה ביטויי •

 תכלית  ביטויי •

 זמן  ביטויי •

 השוואה  ביטויי •

 ניגוד  יביטוי  •

 ויתור  ביטויי •
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  ובניינים: גזרות – הפועלמערכת 

 גזרת השלמים  •

 י "ל גזרת •

 א "ל גזרת •

 )למעט הדגמים הכפולים(  גזרת ע"ו  •

   מילות יחס

 :ה )חובה!(ביבליוגרפי

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

 העברית ירושלים. 

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

 העברית ירושלים. 

 

 דרישות הקורס:

 .משימות במהלך השיעור ובביתביצוע  •

 . השתתפות פעילה לכל אורך השיעור •

מכלל    20%-יותר ממ . סטודנט שייעדר  לכל אורך השיעור  הנוכחות בשיעורים היא חובה •

שינויים,   תקופת  כולל  שהיא השיעורים,  סיבה  בתקנון    מכל  המוגדרים  המקרים  )למעט 

 ., לא יוכל לגשת למבחן הסיוםבתור מניעה חמורה(

 

 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

 

 הרכב ציון הקורס:

 10%פרזנטציה:   •

   20%תקף:  אמצע בוחן •

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

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

כנית, משקל ומזכירות התהאוניברסיטה, לאחר הגשת אישורים מתאימים ולאחר אישור 

 .הבוחן יועבר למשקל המבחן הסופי

 60%מבחן סופי:  •
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 10%מטלות שוטפות:   •

 56ציון עובר במבחן הסופי:  •

 56ציון עובר בקורס:  •

 56הבוחן, המטלות והפרזנטציה ישוקללו לציון הסופי בתנאי שציון המבחן הסופי הוא לפחות   •

 

 מעבר מרמה ה לרמה ו מחייב ציון עובר בקורס עברית רמה ה וגם בקורס כתיבה רמה ה.

נכשל באחד מקורסים אלו אינו מאפשר מעבר רמה ומחייב לימוד מחדש של שני הקורסים שוב,  

 הסטודנט עבר באחד מהם.גם אם 

 

 20% –ציון הרמה הסופי ישוקלל לפי: ציון סופי בקורס כתיבה רמה ה 

 80% –ציון סופי בקורס עברית רמה ה                                                   

 


