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 מטרת הקורס

 מיבתחו והידע הספרותיתקריאה של השפה הערבית וכתיבה הרחבת אוצר המלים ב

 קטעי אנסין.תרגום לעברי -שימוש במילון ערביכתיבה פעילה ו לצדהדקדוק והתחביר, 

 

 חובות הקורס

  נוכחות

יש להגיע לשיעורים באופן סדיר, ואין להיעדר מעבר למכסה הקבועה בכללי 

פעמים בסמסטר(. היעדרות מעבר לכך עלולה להביא להפסקת לימודי  3האוניברסיטה )

 חלטת וועדת ההוראה של החוג. הערבית על פי ה

 

  שיעורי בית

שיעורי הבית יינתנו מדי שיעור וייבדקו בשיעור שלאחר מכן. הכנתם היא חובה, בין אם 

ולעבודות הכנת שיעורי הבית ל ,הם מיועדים להגשה למורה ובין אם לאו. לנוכחות

 יש משקל בציון הסמסטר, כמפורט להלן.  ההגשה

 

  הכתבות

דקות על אוצר  הכתבה בת מספר', תתקיים  דראשית השיעור של יום במדי שבועיים, 

 ציוני הבחנים.  עם לתקלשמציוני ההכתבות  ממוצעמלים שייקבע על ידי המורה. 

 22...2, 22...22, 22...3, 21.4.22, 11.3.22 :  *'בבסמסטר  להלן תאריכי ההכתבות

 

 בחנים

את החומר הנלמד בוחן. הבוחן יכלול יתקיים  לא מתקיימת הכתבה, כאשרמדי שבועיים, 

 . עד למועד הבוחן

 22...24, 22...14, 22...21, 4.22..1, 11.3.22 :*'בלהלן תאריכי הבחנים בסמסטר 

אין מועד ב', ולא ניתן יהיה לגשת אליהם במועד אחר מזה שנקבע. ולהכתבות לבחנים 

 ך מבין הבחנים האחרים. , ציונו בבוחן זה יהיה הציון הנמואחד תלמיד שלא ניגש לבוחן

 *ייתכנו שינויים בתאריכי ההכתבות והבחנים
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קבע את הטקסטים בסמסטר. המורה תאחת פעם  מבחן קריאה יתקיים :קריאה ןמבח

באופן פרטני. במהלך המבחן  יתקיים בפני החונךהכלולים בכל מבחן, ואילו המבחן עצמו 

וך הטקסטים שנקבעו על ידי תיתבקש התלמיד לקרוא בקול ובאופן רהוט ככל האפשר מ

 ויהיו חלק משקלול ציון הקורס.  המורה. ההערכות יועברו למורה

  44.5.49 –, יום ה' 7.5.49 –יכי מבחן הקריאה : יום ג' תאר

 .רשימת מועדי המבחן הפרטניים תפורסם סמוך למועדים הנ"ל

 

  בחינת גמר

סמסטר. תלמידים הם בתו של הקורס ת גמרוסף לבחנים ולהכתבות תתקיים בחינבנ

הזכאים להקלות בבחינות מתבקשים להציג על כך אישור, שאותו ניתן להוציא רק דרך 

  דקנאט הסטודנטים.

 מבחן ללא הקפדה על כללי הנוכחות בשיעור.בוחן ו/או לא ניתן לגשת ל

 

 סמסטר ב'ציון 

 ציון סמסטר ב' משוקלל כדלהלן:

 ( 06%)      סוף הסמסטר גמר בבחינת 

 ( 55%)    ההכתבותממוצע בשקלול עם הבחנים  עממוצ

 (5%)       ממוצע מבחני הקריאה

 (46%)  והגשתםהכנת שיעורי בית סדירה, נוכחות  :השתתפות פעילה

 .06ציון "עובר" בכל הבחינות הוא 

 

 הקורססופי של הציון ה

 הציון הסופי של הקורס משוקלל כדלהלן:

 (16%) ציון סופי של סמסטר א' 

 (06%) הסופי של סמסטר ב'  הציון

 .06ציון "עובר" בקורס הוא 

 

 כמו בסמסטר שעבר. ספרי הלימוד

 חובה להתעדכן באופן קבוע באתר. אתר הקורס

 מתפרסמות באתר החוג.סמסטר ב' שעות הקבלה של   ותחונכ

 


