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 לשון העבריתהמחלקה ל

 

 נק"ז( 82)חטיבה  –הלימודים כנית ות

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 4 א'+ב'
2 

2 
- 

2 

2 

 ניקוד א'

 ניקוד ב'

321-3-
3133+2113 

 321-3-3443 סמנטיקה 2 - 2 2 ב'א'/

 2 - 2 2 ב'
ה של תורת ההג

 המקראלשון 
321-3-3103 

 4 א'+ב'
2 

2 
- 

2 

2 

מבוא לדקדוק 
 העברי א'

מבוא לדקדוק 
 ב'העברי 

321-3-
2753+2703 

  יסודות התחביר 2 - 2 2 א'

 ם של הסטודנט. יהקורס הוא חלק מן הלימודים הכללי .סדנת קריאה וכתיבה פקולטית :קורס חובה

. הקורס יתקיים ביום 151-1-0002. מס' הקורס הוא "ףחובה על כל תלמידי שנה א להירשם לקורס בסמסטר ב' תש
 הריים.  וראשון או רביעי בשעות אחר הצ

 לשנה ב' תנאי מעבר

הציון העובר הוא  ''ניקוד בקורסאך , 74בשיעורי המחלקה הוא ככלל  . ציון עוברבכל קורסי שנה א'ציון עובר . 3

 לרוב קדם קורסי הם אלה .57 הציון העובר הואו'יסודות התחביר' העברי'  דקדוק'מבוא לבקורסים ו, 47

 הקדם שלו בהצלחה.-הרשמה לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס. 'ג-ו' ב בשנים השיעורים

 לפחות בקורסי שנה א' במחלקה.  47. ממוצע כללי של 2

 פטור מלא מלימודי עברית. . 1

  שנה ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  תולדות הלשון13 2 - 2 2 א'

 2 - 2 2 א'
 –לשון חז"ל 14

 מבוא
321-3-3013 

                                                           
  גם בשנה א'. 'תולדות הלשון'בתוכנית זו אפשר ללמוד את הקורס  13 

  .'תורת ההגה של לשון המקרא'קורס קדם:  14 
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 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 - 2 2 א'
חקר השיח של 15

 העברית החדשה
321-3-3153 

 בנוסף חייב כל תלמיד להירשם לשניים משלושת קורסי בחירה/חובה אלה:

 מס' הקורס הקורסשם  שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 321-3-3033 צורות –לשון חז"ל 6 2 - 2 2 ב'

 2 - 2 2 'ב
פרגמטיקה של 7

 העברית החדשה
 

  שפה וחברה8 2 - 2 2 ב'

 תנאי מעבר לשנה ג'

 .בקורסי המחלקהלפחות  47של בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי  74נדרש ציון 

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות נקודותסה"כ  סמסטר

 4 א'+ ב'
2 

2 
- 

2 

2 

 א'סמינר 

 ב'סמינר 
 

 2 - 2 2 א'/ב'
קורס בחירה 
ממגוון קורסי 

 המחלקה
 

 (141תחומיים )-כנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רבות -

 כלליות הערות

 לפחות בשיעורי המחלקה. 47להגיע לממוצע של לסגור את התואר במחלקה יש כדי * 

 סמינרים

יש  במסגרת מחלקה משניתומחלקתית -כנית הדוובת סמינר. עבודות יש לכתוב שתי במסגרת מחלקה ראשית

 .עבודת סמינר אחת לכתוב

                                                           
  .'סמנטיקה'קורס קדם:  15 

  .'מבוא – לשון חז"ל'קורס קדם:  6 

 .'חקר השיח של העברית החדשה'קורס קדם:  7 

  .'תורת ההגה של העברית החדשה'קורס קדם:  8 
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מועד דחיית לה מתקיים הסמינר. בקשות בספטמבר בסוף שנת הלימודים שב 11-העבודה תוגש לא יאוחר מ

כירות באוגוסט של אותה שנת הלימודים )תקנות מפורטות יותר ניתן לקבל במז 13לא יידונו לאחר ההגשה 

. זכאים להשתתף בסמינרים בהתאם לתקנון הסמינרים ייקבעו על ידי המרצה המחלקה(. כללי הגשת העבודה

  ו בנושא אחד.אין להשתתף בשני סמינרים של מרצה אחד ארק תלמידים שסיימו את כל החובות של שנה א'. 


