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 רות, המחלקה ללימודים רב תחומיים היחידה להוראת שפות ז

 152-1-1281מס' קורס:  .קורס שנתי ,בפ" תשלמתחילים  ספרדית

 12-14, ד' 12-14ב'   נק"ז שנתי 8

 יהושפט-דבי חיימוביץ :מרצה

 deborac@post.bgu.ac.ilבמייל:  תיאום מראש או ב 03.09בשעה  שני ימי : שעת קבלה

 

היסטוריה של בתרבות ובקורס ספרדית למתחילים מיועד לתלמידים שמתעניינים בשפה,  :  תיאור הקורס
טקסטים ותרגום    קריאה,  דקדוקאת השפה תוך שימת הדגש על  ספרד ואמריקה הלטינית. בקורס נלמד  

אוצר המילים תהליך לימוד השפה יתבסס על אופן הלימוד שפותח בספרד ואף  בנושאים מגוונים.  קצרים  
 בספרד.  כפי שהיא מדוברתמבוסס על השפה הספרדית שילמד 

לא תתאפשר הוראה פרונטלית, במידה שהקורס יתנהל במידת האפשר באופן פרונטלי.  ה:אופן ההורא
 .באופן מקווןהקורס יתנהל 

)לפחות   מבחן הסופיציון עובר בקבלת  מותנה בציון עובר בקורס   פי תקנון הפקולטה  על  :סדרישות הקור
רק לאחר שהסטודנט עבר את הבחינה ניתן לשקלל את המרכיבים הנוספים של  ( בקורסי תואר ראשון.  56

מנת   על  וכו'(,  עבודות  בחנים,  )תרגילים,  את הקורס  בקורס.    לקבוע  הסופי  נכח  לא  אשר  תלמיד  הציון 
 אינו רשאי לגשת לבחינה.  בקורס בלפחות שמונים אחוז מהשיעורים

במבחן המסכם  (56-)קיבל ציון פחות מ סטודנט נכשלהלא ניתן לעבור את הקורס אם 

 בסוף השנה 

 ציון הרכב ה

 מסך הציון הסופי.   30%: בחנים 2 סמסטר א :

 בוחן   1, מבחן סופי 40%, פרזנטציה %51  :סמסטר ב

 מסירת מטלות במהלך הקורס. ועל  השתתפות פעילה בכיתהמהציון ניתן על  15%

 בחנים.  2הסטודנטים לבחור להיבחן ב בחנים, כאשר על  3במהלך הקורס יערכו 

 ימסרו במהלך הקורס  בחניםהתאריכים המדויקים בהם יערכו ה

 אנגלי.-ערבי או ספרדי-עברי או ספרדי-חוברת לימוד, מילון ספרדי :ביבליוגרפיה

  Campus Sur Ed. Difusión, Aula Internacional A1-A2 Ed. Difusiónספרים : הכתיבת החוברת מבוססת על  

 עשויים להיות שינויים בתכנית**
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   תוכנית הקורס

 נושא  שיעור 

 . , אוצר מילים , הכרת האלף ביתספרדית מבוא לשפה ה 1

 . זכר ונקבה ,צורת הרבים, קידומות  שמות עצם ושמות תואר,  2

 . והקדמה להווה פשוט בספרדית הפועל גוף, השמות  3

 . , סדר המילים בספרדיתARפעלים עם הסיומת  – הטיית פעלים רגילים בהווה פשוט 4

 . בתרבות המקסיקנית  יום המתיםניתוח טקסט על  5

 , השלילה בספרדיתIRו    ERפעלים עם הסיומת : פשוטה הטיית פעלים רגילים בהווה  6

 השאלות ומילת שאלה  ser y estar-ה הפשוט: הפעלים  הטיית פעלים חריגים בהוו  7

 מספרים  , tener /hayהטיית פעלים חריגים בהווה פשוט 8

 , מילת הקנייןquerer/preferir, הטיית פעלים חריגים בהווה פשוט 9

 טקסט   תכתיב –פרויקט בכיתה  10

 וחןלקראת הבחזרה  11

 בוחן 12

 שימוש במאוד, הרבה, כל כך וכל כך הרבה me gusta –פעלים המחייבים שימוש במושאים  13

 , טוב ורע ב )מה זה?(, שימוש בהיטme gusta –פעלים המחייבים שימוש במושאים  14

 פשוט הפעלים רפלקסיביים בזמן ההווה  15

 פשוט הפעלים רפלקסיביים חריגים בזמן ההווה   16

 יחס הומילת  IRהפועל   17

 עתיד הקרוב הו  IRהפועל   18

 טקסט   כתיבת –פרויקט בכיתה  19

 בוחן 20

 השוואה בין ערים   : השוואה 21

 קריאת טקסט    : השוואה 22

 סופרלטיבים  23

 me gustaría –זמן התנאי הפשוט  24

 הפסיבי  se-הפניה הכללית וה 25
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 החרונדיו, פעלים רגילים וזמן ההווה המתמשך 26

 זמן עבר מושלם, פעילים רגילים  27

 זמן עבר מושלם, פעילים חריגים,  28

 טקסט אישי  כתיבת מילת זמן, , זמן עבר מושלם, מילת יחס 29

 פעלים רגילים  :שוטפהעבר ה 30

 פעלים רגילים  :פשוטהעבר ה 31

 פעלים חריגים , קריאת טקסטים: ביוגרפיות של מקומות :פשוט העבר ה 32

 פעלים חריגים , קריאת טקסטים: ביוגרפיות של אנשים  :פשוטהעבר ה 33

 פשוט, מילת יחס העבר הזמן  34

 ן זמן עבר מושלם ופשוט יהבדל ב  35

 פרויקט בכיתה   36

 חזרה לבוחן  37

 3בוחן  38

 תרגיל בהבעת דעה  39

 אי הסכמה או הסכמה  תע בהתרגיל ב 40

 סיפור קצר  תכתיב חיבור והמילת  41

 פרזנטציה צורת הציווי, הצגת  42

 פרזנטציה צורת הציווי, הצגת  43

 פרזנטציה לתת המלצות, הצגת  44

 פרזנטציה טקסט, הצגת  כתיבת : מתן המלצות 45

 פרזנטציה המושא הישיר, הצגת  46

 פרזנטציה המושא העקיף, הצגת  47

 הכנה למבחן  48

 הכנה למבחן  49

 הכנה למבחן , סיכום קורס ספרדית למתחילים 50

 


