
 םירב תחומי חוג ללימודים ה –אוניברסיטת חיפה 
   A 1.1גרמנית מדוברת למתחילים  –סילבוס 

 משך הקורס שני סמסטרים 
 סמסטר א' סילבוס

 
 רנטהרינת  דוברט גב' :שם המורה

 א 1002, חדר 10מגדל אשכול, קומה   משרד:
 14.00-16.00בשעות:  – וד' 'א מיי  - 01א2016-212-1619 : מס' קורס

 2                 נקודות:
 ש"ות :סוג הקורס
 ( 1002חדר א – 10)קומה   12:00 – 13:00ויום ד'  פי תיאום מראש-על :שעת קבלה

 duebbert@research.haifa.ac.il                 דוא"ל:
 

 

        A.1.1למתחילים : גרמנית מדוברת קורס
 

 studio d  A1: ספר לימוד

 הבנת הנשמע, דפי עבודה לפי נושאים.-תרגילי שמע : נוסףחומר לימוד 
 

 1-4יחידות  נושאי הקורס לפי ספר הלימוד:
 

 מטרות הקורס: 

 דקדוק בסיסי לנהל שיחה. –הבנת הנשמע  –לנהל שיחות על נושאים שונים מהחיים היומיומיים  –דגש על דיבור 
 

 
 דקדוק /עוצר מילים נושאים

 הצגה עצמית

 בגרמנית פניה פורמלית

 פרטי האדם

 שפות זרות

 גיאוגרפיה כללית

 דיור בגרמניה

 

 שאלה המתחילה במילת שאלה

 תשובות

כינוי גוף:גוף ראשון יחיד / כינוי גוף לכבוד / פניה פורמלית 

(Sie )  

 מבנה 

 משפט / מבנה שאלה

 haben / seinפעלי עזר 

Start auf Deutsch 

 רות ראשונהיהכ

 

  Lektion 1 – 1יחידה 

Café d 

 ארצות –שפות  –אנשים 

 הבנת קריאה / הבנת שמיעה

ABC ומספרים 

 שאלה המתחילה במילת שאלה

 תשובות

 )הוא / היא( er – sieכינוי גוף:  כינויי גוף,

du / Sie 

 , שלילת הפועלנטיית הפועל בהווה

  Lektion 2 – 2יחידה 

Im Sprachkurs 

 

 ותפקידו במשפט ה הידיעה / אי יידוע –יחס לנושא 

 

  Lektion 3 – 3יחידה 

Städte – Länder – Sprachen 

 גיאוגרפיה כללית

 

 פעלים חריגים

 שלילת ש"ע

 ש"ע ביחיד וברבים

  Lektion 4 – 4יחידה 

 Menschen und Häuser  

 seinזמו עבר לפועל עזר 

 מושא ישיר

 סמיכות

 שמות תואר

 Komposita –סמיכות ש"ע 

Station I 

 טקסטים, חזרה, וידיות
 

 



 דרישות מן הסטודנט

  ספר הלימוד יאנושבמהלך הקורס יידרש הסטודנט להפגין את ידיעותיו בקריאה ודיבור עפ"י!  

  את המבחן הסופי! לא לבדוקרשאי המורה   %80 אינו נוכחבמידה שהסטודנט  - חובה %80נוכחות 
  תרגילים - –שעורי בית  

 2  הסמסטר )בכתב(.מבחנים במהלך 

   .מבחן בכתב בסוף כל סמסטר 
 

 
 סמסטר א' –ציון סופי  

 20%   עוריבשעולה שיתוף פ 
 20%                                 שעורי בית  

  10%  )חובה( ך הסמסטרמהלבמבחן  

  
 

 לתשומת לבכם ! 

 ולהבחן!     - 10למשרד המחלקה בקומה  ימיםשבוע חייב לגשת תוך  -מי שאינו יכול לגשת במועד למבחן     

 !המבחן  אין יותר אפשרות להשלים את בתום השבוע     

 
  %05                    סוף סמסטרמבחן  
 
 

  60 עובר:ציון  
 

 

 
 


