
 

 

 

 עברית כשפה רמה הסילבוס 

 ה רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Heyבאנגלית:  קורס שם

 503-5-0005מס' קורס: 

 שיעוראופן הוראה: 

 78: היקף הקורס

 תשפ"א, סמסטר א שנת לימודים:

 גב' ללי מיכאלי, גב' מירי פרומקין מרצה:

 

 מטרות הקורס: 

 :בובכת פה בעל ההבעה ויכולת הנקרא הבנת פיתוח

 פיתוח מיומנויות קריאת טקסטים שונים. •

 .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 •

 .טכניקת מיזוג טקסטיםהכרת  •

 

 קורס:ב ם הנלמדיםנושאיה

 .נוספים ומספרים העיתונות מתוך הלקוחיםם שונים טקסטי – הבנת הנקרא

 :בהם השימוש ואופן במשפט ביטויים של התנהגותם – תחביר

 סמיכות כפולה •

 והוספה הבהרה, פירוט, הדגמה ביטויי •

 ותוצאה סיבה ביטויי •

 תכלית ביטויי •

 זמן ביטויי •

 השוואה ביטויי •

 ניגוד יביטוי •

 ויתור ביטויי •



 

 

  ובניינים: גזרות – הפועלמערכת 

 חזרה על גזרת השלמים •

 ה־ל"י"ל גזרת •

 א"ל גזרת •

 גזרת ע"י־ע"ו •

 :)ברמת פסקה( כתיבה ממזגת – כתיבה

 הבחנה בין עיקר לטפל בטקסט •

 ציאת רכיבים משותפים בין טקסטים ואיתור אלו הייחודייםמ •

 ממזג בין טקסטים אקדמייםכתיבת סיכום  •

 כללי רישום הפניות •

 מילות יחס

 

 :ביבליוגרפיה

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

 העברית ירושלים.

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

 העברית ירושלים.

 

 

 הקורס:דרישות 

 –הנוכחות בשיעורים היא חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה שיעורים )בסמסטר קיץ  •
 .שני שיעורים( מכל סיבה שהיא, לא יוכל לגשת למבחן הסיום

 = מצלמה ומיקרופון תקינים ומופעלים לכל אורך השיעור.וכחות נ

 יצוע משימות במהלך השיעור ובבית.ב •

 

 בקורס: הציון הרכב

 70% –מבחן )פרונטאלי או מקוון(  •

  20% –בוחן תקף  •

 משמעותה ציון אפס בבוחן( –)היעדרות מהבוחן ללא סיבה המוכרת לפי תקנון האוניברסיטה 

 10% –מטלות  •

 

 56ציון עובר: 

 כל המבחנים והבחנים יתקיימו באופן פרונטאלי או מקוון בהתאם להנחיות*


