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 רות, המחלקה ללימודים רב תחומיים היחידה להוראת שפות ז

   ב" פתש מתקדמיםספרדית ל

 14-16ב' נק"ז שנתי,  4

 יהושפט-מרצה: דבי חיימוביץ

 deborac@post.bgu.ac.ilבמייל:  ובתיאום מראש 03.09בשעה  שני שעת קבלה בימי 

מיועד לתלמידים שמתעניינים בשפה, בתרבות ובהיסטוריה של    מתקדמיםקורס ספרדית ל  תיאור הקורס
ספרד ואמריקה הלטינית. בקורס נלמד את השפה תוך שימת הדגש על דקדוק, קריאה ותרגום טקסטים 

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

הקורס יתנהל במידת האפשר באופן פרונטלי. במידה שלא תתאפשר הוראה   אופן ההוראה
 ן. פרונטלית, יתנהל הקורס באופן מקוו 

על פי תקנון הפקולטה ציון עובר בקורס מותנה בקבלת ציון עובר במבחן הסופי )לפחות   הקורסדרישות  
( בקורסי תואר ראשון. רק לאחר שהסטודנט עבר את הבחינה ניתן לשקלל את המרכיבים הנוספים של  56

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

מ פחות  ציון  )קיבל  נכשל  הסטודנט  אם  הקורס  את  לעבור  ניתן  במבחן  56-לא   )
 המסכם בסוף השנה 

 הרכב הציון 

   15%בוחן  א סמסטר

 15%בוחן מבחן סופי,  40%, פרזנטציה  %15 סמסטר ב

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

 התאריכים המדויקים בהם יערכו הבחנים ימסרו במהלך הקורס 

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

  Campus Sur Ed. Difusión, Aula Internacional A3-A4 Ed. Difusiónכתיבת החוברת מבוססת על ספרים:  

 עשויים להיות שינויים בתכנית**
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 ים נושאתוכנית הקורס:  שיעור

1 

 Luengo R. José Luis, Breve historia delמאמר: קריאת ודיון ב, לטיניתההשפה הספרדית באמריקה 

español de América  

 כפי שמקובל בספרד ובארגנטינה. ן השפה הספרדית  י הבדלים דקדוקיים ב  2

 . בתרבות המקסיקנית  יום המתיםניתוח טקסטים,   3

 : Don Quijote y El Buscón, Miguel Cervantesפשוט, קריאת טקסט ספרותיה בר זמן הע  4

 פשוט, פעלים חריגים, פרויקט כתיבה ה עבר זמן ה 5

 Vivir para contarla, Gabriel García Marques, קריאת טקסט ספרותי: מושלםלא העבר הזמן  6

 עבר לא מושלם, פעלים חריגים, פרויקט כתיבההזמן  7

   מושלםיותר ה עבר הזמן  8

 זמן העבר הפשוט לזמן העבר המושלם ן י הבדלים ב  9

 בוחןקראת החזרה ל 10

 בוחן 11

12 

 Barrera, Caso Barrera, and Caso. 2016. Cacao : producción, consumo y  מאמר:  הקריאת 

comercio. del período prehispánico a la actualidad en América Latina. Vervuert 

Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main. 

 סיכום המאמר. תחביר בספרדית, פרויקט כתיבה:  13

 זמן עתיד  14

 משפט תנאי 15

 משפט תנאי 16

 בוחן 17

    בחונטיבו ו הס  18

 בחונטיבו, הצגת פרזנטציהו ווה של הס הה 19

 בחונטיבו, הצגת פרזנטציהו ווה של הס הה 20

 המושא הישיר, הצגת פרזנטציה 21

 פרזנטציההמושא העקיף, הצגת  22

 הצגת פרזנטציה  והסביל, פעיל ה משפט ה 23

 מבחןקראת החזרה ל 24

 סיכום הקורס  25

 


