
 

 

 

 שנתיתשפ"א  – ועברית כשפה רמה סילבוס 

 

 ו  רמה כשפה : עבריתבעברית קורס שם

 Heberw Level Vavבאנגלית:  קורס שם

 503-5-1006מס' קורס: 

 שיעוראופן הוראה: 

 78מס' שעות קורס: 

 , גב' מירי פרומקיןללי מיכאלי גב'מרצה: 

 

 מטרות הקורס: 

 :כתיבת עבודות עיוניותלוב ובכת פה בעל הבעהל בנת 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  •

 הקשרים הרעיוניים שהן מבטאות ויישומן בכתיבה. ושיפור ההבחנה בין מילות הקישור  •

 מאפייני כתיבת טקסט: תוכן, מבנה ולשון.הכרת  •

 מילות ההוראה השונות.פיתוח ההבחנה בין מילות שאלה לבין מילות הוראה והבחנה בין  •

 הקניית אמצעים ומיומנויות לפיתוח רעיון. •

 פיתוח ההבחנה בין רעיון מרכזי למשפטים תומכים. –מבנה הפסקה  •

פסקת פתיחה, פסקות גוף, )שלם פיתוח יכולת כתיבת חיבור  – ןטיעו ת: כתיבמבנה חיבור •

 .(פסקת סיכום

 

 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  •

 כתיבה טיעונית: – כתיבה

 מילות השאלה ומילות ההוראה. •

 רעיון מרכזי; הבחנה בין משפט מפתח )רעיון מרכזי( לבין משפטים תומכים. •

 מבנה פסקה: משפט פתיחה, משפטים תומכים, משפט סיכום. •

 פסקות גוף, פסקת סיכום. : פסקת פתיחה,כתיבת טיעון – חיבורמבנה  •

 מילות יחס

 

 :ביבליוגרפיה

 תרגילי פועל לרמה ו, הדסה גיבסון; הוצאת אקדמון •

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

 

 :הקורס דרישות

 –שיעורים )בסמסטר קיץ לושה הנוכחות בשיעורים היא חובה. סטודנט שייעדר יותר מש •

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

 ומיקרופון תקינים ומופעלים לכל אורך השיעור.נוכחות = מצלמה 

 ביצוע משימות במהלך השיעור ובבית. •

 

 : הרכב ציון הקורס

 

 סמסטר א:

  20% –בוחן תקף 

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

 

 סמסטר ב:

 70% – מבחן •

 

 )בשני הסמסטרים( 10% –מטלות 

 65ציון עובר : 

 *כל הבחינות והבחנים יתקיימו באופן פרונטאלי או באופן מקוון בהתאם להנחיות


