
 המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

  הנחיות לרישום לתואר הראשון

 

 תחת הכותרת יש לבצע את הרישום רק לאחר קריאת המבוא המופיע באתר האוניברסיטה

s/Yahadut/mm12.pdfhttps://dory.os.biu.ac.il/BIH/Choveret/doc 

 

 ממוקמת בפקולטה ליהדות.העברית וללשונות שמיות המחלקה ללשון 

 ויש להירשם לפי דרישות אלה. , מפורטות במבואהראשון תואר במסלול הדרישות לכל 

 הראשונה ללימודיו. ום התואר חלות על הסטודנט לפי שנת הלימודיםהדרישות לסי

-ו 001חדרים  410בניין , ות יש לפנות למזכירות המחלקהבמקרה של בעיה או שאלה לגבי הדריש
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 . הלימודים במחלקה מתקיימים במסלולים הבאים: 1

  "לימודי לשונות שמיותבכיוון "הלשון העברית" ובכיוון " – ש"ש( 46) א. מורחב

ראשי -נן מפורטות במסלול דובצירוף עם מחלקות שאי – ש"ש( 27ראשי לא מובנה )-. דוב

 (מובנה )ג

בצירוף עם המחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות  –ש"ש(  25ראשי מובנה )-. דוג

ות סוציולוגיה נאנגלית, תולדות ישראל, תלמוד, לימודים קלסיים, ערבית, לימודי מידע וספר

  לגיהואנתרופו

 . 80הוא ויסודות הלשון" תורת הניקוד "ו "סודות התחבירבקורסי שנה א' "יהמעבר  . ציון2

סטודנט שקיבל ציון                               לא יוכל להירשם לקורסים של שנה ב'.  70-סטודנט שקיבל ציון נמוך מ     

 יוכל להירשם לקורסים של שנה ב' רק באישור ראש המחלקה. 80-ל 70בין 

התלמידים מורחב במסלול הוש"ש(  4. תלמידי המחלקה חייבים בקורס "ערבית למתחילים" )3

 ש"ש נחשבות 4מתוך לימודים אלה ש"ש במחלקה לערבית.  6או בקורסים בהיקף  ורסחייבים בק

 ומעלה 66המחלקה לערבית ותלמידים שהשיגו ציון במסגרת הלימודים הכלליים. תלמידי 

 .יחידות לפחות( פטורים מחובת לימוד ערבית 3בבחינת הבגרות בערבית )

  .ש"ש( 1) "וסגנון לתלמידי לשון"הבעה . כל תלמידי המחלקה חייבים בקורס 4

 קורסים אלה:  . במסגרת לימודי היסוד ביהדות ילמדו תלמידי המחלקה5

  .לקורס זה נעשה במסגרת לימודי יסוד הרישום – (02-461בע"פ ולספרותה )וא לתורה שמב א.

  .במסגרת לימודי יסוד הרישום לקורס זה נעשה – (01-012ב. מבוא לספרות המקראית )

 מידי המכון הגבוה לתורה פטורים מחובה זו.תלמידות המדרשה לבנות ותל

 

 ארמית מקראית   12216תלמידי משני משנים קודמות שלא למדו את הקורס   

 ש"ש  2  -ארמית מקראית  -  12214צריכים להירשם לקורס 
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