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  00-1040501:מספר הקורס

 פרסית למתחילים: שם הקורס בעברית

 Persian for Beginners: שם הקורס באנגלית

 ףתש" :שנה"ל

 )בסמסטר ב'( גינדין: מר בנימין פקנאהד, ד"ר תמר עילם יםהמרצ מותש

 והאסלאם המזרח התיכוןהתכנית ללימודי : כנית הלימודיםשם ת

  ש"ס 4: שנתי, משך והיקף הקורס

 : שיעורמבנה/סיווג הקורס

 נ"ז  4: נקודות זכות אקדמיות

בשנה ד'  עבור סטודנטים :לב שימו -* תלמידי שנה ד' שאינם בעלי פטור בערבית 

במידה וירצו  עודף העשרה קורס יהווה זה קורסשאינם בעלי פטור בערבית  ללימודיהם

 בטבלה לתואר הסופי הציונים בגיליון יופיע הקורס .ללמוד בו בשנה הרביעית לתואר

לתואר.  הסופיים הממוצעים מחישוב חלק יהיה לא בקורס עודפים. הציון קורסים של נפרדת

 ציון התואר. סגירת לצורך לצבירה הזכות מנקודות חלק יהיו לא בקורס הזכות נקודות

 .מלגה קבלת לצורך השנתי בממוצע ייכלל כן הקורס

  .ערביתפטור מלא מלימודי : דרישות קדם

המעוניינים ללמוד בקורס כקורס העשרה  לתלמידי שנה ד' שאינם בעלי פטור בערבית* 

קיץ בערבית;  תוכנית; ערבית פעילה; : ערבית ספרותית אינטנסיבית אעודף, תנאי הקדם הם

 .; עיונים בתקשורת הערבית; עיונים בסיפורת הערביתב ערבית ספרותית אינטנסיבית

 מועד שעות הקבלה

 , בתיאום מראש10:30-9:00, ימי חמישי 12:45-9:00: ימי שני פקנאהדמר בנימין 

 בתיאום מראש, 13:00-12:00ימי שלישי ווחמישי ד"ר תמר עילם גינדין )סמסטר ב'(: 

 :פרטי קשר של המרצים

 benyaminp@shalem.ac.il : פקנאהדמר בנימין  

 thamare@shalem.ac.ilד"ר תמר עילם גינדין: 
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 מטרת הקורס

מיועד להעניק לתלמיד את הכלים הן להתמודד עם מקורות פרסיים כתובים פשוטים, והן  הקורס

לנהל שיחות פשוטות בשפה המדוברת. הקורס יספק את כל מה שדרוש מבחינה "טכנית" להשיג 

של התלמיד היא  היוזמהמטרות אלה, אולם רמת ההתלהבות, השקדנות, ההתמדה, ויותר מכל 

אשר תקבע בסופו של דבר את קצב ואיכות התקדמותו. אלה שמשקיעים בבית, משתתפים בשיעור 

ו)הכי חשוב( מיישמים את מה שלמדו בשיעור במסגרות חוץ כיתתיות, כלומר, שוברים את השיניים 

או מן יצ – בכל הזדמנותומשתדלים לדבר פרסית עם עמיתים ללימודים ואפילו עם ילידי איראן 

 הקורס עם נכס אדיר, נדיר ומהנה.

 

 תיאור הקורס

אנו ננצל את הפגישות פעמיים בשבוע לטובת לימוד התחביר, המנגנונים, הביטויים וה"מנגינות" 

המיוחדות של הפרסית, וכן נתעסק בקריאה מבוקרת, תרגול הדיבור, משחקים משעשעים ולעיתים 

ד דקדוקי חדש לאמתחתנו, ונכסה גם פרק אחד אף שירה בציבור )באמת(. כל שבוע נוסיף ממ

( רשימת אוצר מילים להפנמה ולהשגרה )הקמנו אתר באינטרנט 1מתוך מקראת הקורס, הכולל: )

המתלווה למקראה שיסייע לכם בלימוד מילים אלה.  זכרו שעם זאת, אין תחליף לדרך המסורתית: 

( תרגילים 3בתי שיר ללימוד בעל פה, ו) ( פתגמים או2רצוי בחברותא(; כל פרק כולל גם ) –שינון 

וקטעי קריאה לתרגום. ניחשף גם לאתרי אינטרנט המכילים חדשות, נאומים ופרשנויות מארועי 

 היום והשבוע באיראן. 

: נוכחות מתמדת הינה תנאי הכרחי וחיוני להצלחה בלימוד שפה זרה, והנעדר מעכב לא נוכחות

ל כל עמיתיו.  הנוכחות בקורס אם כן חובה, ללא יוצאים רק את התקדמותו הוא, אלא גם את זו ש

 מן הכלל. 

 

  חובות הקורס

 נוכחות חובה

 20%השתתפות פעילה בשיעורים: 

 30%: עד חודש וחצי לערך בתדירות של כפעם בחודש השנהבחנים במהלך  6

 50%מבחן מסכם: 

 60: בקורס ציון עובר
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 נושאי השיעורים

 סמסטר א

 משפטים שמניים )עם שמות עצם ושמות תואר( ושלילתם.: 2-1שיעורים 

 : קיצורם של משפטים שמניים.4-3שיעורים 

 : הפועל בזמן עבר ושלילתו.6-5שיעורים 

 : הפועל בזמן הווה ושלילתו.8-7שיעורים 

..." )כולל הפועל הבלתי מוטה: "חייב" ומשפטי לקנות רוצה"אני  :: פועל + מקור9-10שיעורים 

 תנאי(.

 (.م: ציווי חיובי ושלילי )כולל באצעות 12-11שיעורים 

 : סיומות שייכות.14-13שיעורים 

 : הפועל בזמן עתיד ושלילתו.16-15שיעורים 

 : פועל יוצא + מושא ישיר.18-17שיעורים 

 : בנין הפעיל.20-19שיעורים 

 : עבר והווה מתמשכים.22-21שיעורים 

 : חזרה כללית: פעלים.24-23שיעורים 

 : אימון אינטנסיבי בדיבור ובקריאה26-25עורים שי

 

  סמסטר ב

   גינדיןתמר עילם על ידי ד"ר  יועברוהשיעורים המסומנים בצהוב 

 : קריאת עיתון9, 7, 5, 3, 1שיעורים 

 היכרות, שיחה, בדיקת רמה וצרכים. - 2שיעור 

 הווה( המילונים המקוונים הקיימים, שימוש במילון )גזעי עבר וגזעי - 4שיעור 

 خواندن-ב 17חומר עזר: יחידה 

 י אצ'אפה, סדר לוואים בצירוף השמני-כסרה: 6שיעור 

 10-19עמ' خواندن،  -ב 2חומר עזר: יחידה   

 בתחביר פרסי למתקדמים 9תרגול נוסף מתוך פרק   

 מבט על. -מערכת הפועל  - 8שיעור 
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 בתחביר פרסי למתקדמים 5חומר עזר: שיעור   

 מודוס  - 10שיעור 

 בתחביר פרסי למתקדמים 6חומר עזר: שיעור 

 خواندن-ב 16ענון: יחידה ילזקוקים לר

 : הקשבה לנאומי פוליטיקאים19, 17, 15, 13, 11שיעורים 

 אספקט  - 12שיעור 

 בתחביר פרסי למתקדמים 7חומר עזר: שיעור 

 4-13עמ'  13, יחידה 3-8עמ'  11יחידה خواندن، ענון: ילזקוקים לר

 למה-סוביונקטיב מושלם וסיכום זמ"א - 14ור שיע

 בתחביר פרסי למתקדמים 8חומר עזר: שיעור   

 خواندن-ב 20ענון: יחידה ילזקוקים לר  

 קטגוריית היידוע - 16שיעור 

 בתחביר פרסי למתקדמים  4חומר עזר: יחידה   

 מושא פנימי - 18שיעור 

 19-20, עמ' 18יחידה خواندن، חומר עזר:   

 ניתוח באמצעות עוגנים וקריאה תחבירית - 20שיעור 

 خواندن-ב 19חומר עזר: יחידה 

 ם של ימינוי: קריאת שירה קלאסית והקשבה לשירים פופולרי25, 23, 21שיעורים 

  תרגול ניתוח באמצעות עוגנים וקריאה תחבירית - 24, 22שיעורים 

 מסיבת סיום וסיכום, נלמד שיר : 26 שיעור
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  ביבליוגרפיה

 קריאת חובה 

)לשיר, לקרוא, להתפלל, ללמוד(, תמר עילם גינדין, הוצאת זרש. גישה דרך  خواندن

www.zeresh.co.il/khandan הרשאות ייתנו לתלמידים באמצעות חשבונות ,GMAIL. 

גינדין, לא לפרסום ולא להפצה. התלמידים יקבלו גישה לספר תחביר פרסי למתקדמים, תמר עילם 

 דרך גוגל דרייב.

 

 כללית להרחבת הדעתקריאת רשות 

)בן שמן: מודן והאוניברסיטה  מסע לאיראן הטרום אסלאמית -הטוב, הרע והעולם תמר גינדין, 

 (, פרק א: מי אתם, האיראנים?2005המשודרת, 

 

 

 

 

 

http://www.zeresh.co.il/khandan

