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  ס. מטרות הקור1

 :, קורסים לגרמנית מבוססים עלרב תחומילפי הדרישות האקדמיות הן של האוניברסיטה והן של המחלקה 
 ת קריאת טקסטים יוהקניית מיומנו -הנקראבנת ה .א
 . תהגרמני (דקדוקלשון )רכישת ידע בסיסי ב .ב

 
 הלימוד: חומר. 2
1.DEUTSCH LESEN (1)  - חוברת שנתית  
 גרמני + שפת האם של הסטודנט -עברי או  מילון  –גרמני  –לון י.מ2
 
 
 .נושאים דקדוקיים:3

  בעתיד –בעבר  –הטיית הפועל: בהווה  -מקור הפועל  הפועל:
 Präsens –Präteritum – Perfekt – Plusquamperfektזמני הפועל: 

  haben – sein - werden(: 1פועל עזר)
  Modalverben: wollen – sollen – können – müssen – dürfen – möchten(:2פועל עזר)

 סביל
  Verb + nicht / kein + Nomen השלילה: 

   Nominativ – Akkusativ – Dativ - Genitiv היחסות: - העצם םש
 Kompositaשם עצם מורכב: 

   לא ידוע( –)ידוע  –מי תס –נקבה  –לת היידוע: זכר ימ
 שייכות – ףמושא עקי –מושא ישיר  –נושא 

 , כינוי קניין, כינוי רומז, כינוי זיקהכינוי גוף
  הטיית התואר –התואר שם 

 סביל  טמשפ –פשוט טמשפ –סדר המשפט: שאלה 
 מילות קישור  ,לות יחסימ

 סדר מילים במשפט עיקרי, במשפט טפל 
 
 .חומרי הלימוד4

 תרגילים שונים
 טקסט מדעי  –דיאלוג  –סוגי טקסטים שונים: כגון: מאמר 

 ות אמות / טבלירש
 טקסטים להאזנה

 
 דרישות מן הסטודנט .5
  !במהלך הקורס יידרש הסטודנט להפגין את ידיעותיו בקריאה ודיבור עפ"י טקסט  
  את המבחן הסופי! לא לבדוקרשאי המורה   %80 אינו נוכחהסטודנט שבמידה  - חובה %80נוכחות 
  תרגילים - (שעור במעבדת המחשבים) –שעורי בית  
 2 במהלך הסמסטר )בכתב(. חניםמב 
  כל סמסטרמבחן בכתב בסוף  . 

 
 
 סמסטר א' – . ציון סופי7
 10%                                   שעורי בית  
  20%   )חובה(מבחן דקדוק  
  20% )חובה( סמסטר הבנת הניקראמבחן  
 
 



 לתשומת לבכם!  
       שבוע חייב לגשת תוך  - דקדוק או הבנת הנקראה במשך הסמסטר מי שאינו יכול לגשת במועד למבחן    
 ולהבחן!     - 12למשרד המחלקה בקומה  ימים   
 !המבחן  אין יותר אפשרות להשלים את בתום השבוע     
 
  %05                    סוף סמסטרמבחן  
 
 

  60 עובר:ציון  
 
 
 סמסטר א' – . ציון סופי8
 20%                                   שעורי בית  
 אין מועד ב'(  20%  + ההבנת הנקרא מבחן דקדוק( 
 
 
 לתשומת לבכם!  
       שבוע חייב לגשת תוך  - דקדוק או הבנת הנקראה במשך הסמסטר מי שאינו יכול לגשת במועד למבחן    
 ולהבחן!     - 12למשרד המחלקה בקומה  ימים   
 !המבחן  אין יותר אפשרות להשלים את בתום השבוע     
 
  %06                    סמסטרסוף מבחן  
 
 

  07 עובר:ציון  
 

 

 


