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בסיסית ספרדית - הראשון לחלק מבוא

שיש מי או ביותר, הבסיסית מהרמה החל ספרדית ללמוד שמעוניין מי לכל מיועד זה ספר
ידיעותיו. את הדקדוק ולארגן את יותר רוצה להבין אך בסיסי ידע לו

 500 בה ומדברים האנגלית, אחרי בעולם ביותר הפופולארית השפה היא כיום הספרדית
גוברת  בישראל  גם רשמית. שפה  היא  שבהן  העולם ברחבי ארצות  ב-21  אנשים מיליון
בתוכניות בריקודים, במוזיקה, שלה, בספרות בשפה, ההתעניינות האחרונות בשנים

ועוד. הטלוויזיה

הנוגעים נושאים במגוון ואוצר מילים דיאלוג לצד נושא בדקדוק למצוא תוכל בספר פרק בכל
שונים, ומנהגים שונות הכרת תרבויות גם כולל שפה כי לימוד לזכור יש אך היום-יום. לחיי
מופיעים כן, דוברות ספרדית. כמו בארצות ותרבות מנהגים מידע על הספר גם כולל כן ועל
מופיעים הפרק בסוף הידע. את לבסס על מנת לעשותם מאוד שכדאי תרגילים פרק בכל

נכון. ופתרת ענית האם לבדוק תוכל ובאמצעותם התרגילים, פתרונות

שהם כך על נוסף  הלימוד. בתהליך לך לסייע נועדו הספר את שמלווים התקליטורים 
שיטה היא והמשפטים  המילים  שמיעת  כי ידוע הנכונה, ההגייה  את  לשמוע לך  יאפשרו

יותר. טובה לזכירה בדוקה

חוקים קיימים שבספרדית מאחר לטקסט" "צמוד תמיד אינו בספר שהתרגום לציין כדאי
בעברית. הם מקבילה מתאימה לשאין ומילים

הנאה, וגם תועלת בספר למצוא תוכל כי מקווים אנו

בהצלחה!
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וההגייה הכתיב לאופן הערות הספרדית, בשפה לציון נקודות

הצלילים, את נאמנה די בצורה משקף הכתב כי ולכתיבה, לקריאה קלה יחסית הספרדית  
צירוף אות (או על-ידי מיוצג צליל כל זה ועם ייחודי צליל מייצגת אות כמעט כל כלומר
שונים מאזור לאזור. השפה הספרדית מעט זאת, צלילי אותיות) באופן חד-משמעי. עם

שונים. עיצורים באופן הגייתם של אחת ייתכנו הבדלים מדינה בתוך גם

בספרדית,  בכתיבה מקובלים השורה בתחילת הפוכים  (¡) וקריאה   (¿) שאלה סימני   
והתפעלות. קריאה כמשפט שאלה או הבא כמשפט המשפט את לסמן ותפקידם

¿Cómo se llama Usted? איך קוראים לך?     

¡Bienvenido a España! לספרד!  הבא ברוך   

האות  אולם, “ה” בספרדית). של צליל קיים h (לא והיא האות צליל ללא אחת קיימת אות  
צ'. הוא בתעתיק שלו והצליל ,ch h יכולה להופיע בצמד

(שמונה) ocho (עובדה) hecho hacha (גרזן)     

אֹוצ'ֹו ֵאצ'ֹו ַאָצ'ה   

כ-k (ק)  אותה מבטאים צליליה: את שני וחייבים לזכור עצמאי, קיום גם יש c לאות  
או ;(cama, color, cultura  ) a, o, u אותיות התנועה או לפני כל העיצורים לפני
אותה הוגים לא ספרד של שטחה ברוב .(cero, circo ) i, e האותיות כ-s (ס) לפני

thing באנגלית.  במילה כמו הקדמיות, הלשון בין השיניים את ממקמים אלא “ס” כמו
באות q בצירוף u אילמת.  משתמשים - i, e של “ק” לפני הצליל את לבטא כדי שנוכל
מלבד  תופיע בצירוף אחר האות q לא que היא ֵקה וההברה qui היא ִקי. כלומר, ההברה

זה.

ספרד  של האזורים באותם  רק  אך המקומות.  במרבית "ס"  כמו נשמעת z האות גם  
כלשהי.  תנועה לפני וזאת צליל, גם z אותו תסמל האנגלית, של th-ל שווה c-ה שבהם

בשפה הספרדית. קיים לא “ז” לזכור שהצליל יש

בכתיב. רק ההבדל קיים בהגייה. v-ל b בין מבדילים אין  
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לפני אותיות או כל העיצורים כ-"ג" לפני אותה מבטאים צלילים: שני ישנם g לאות גם  
"כ" או "ח" כמו הצליל i, e אך לפני ;(galería, agosto, gusto  )  a, o, u התנועה

בעברית:

(סוכנות) agencia (צועני) gitano general (גנרל)     

ַאֶחְנִסַיה ִחיַטנֹו ֶחֶנַרל   

תפקידה כל אותה! הוגים אין אך ,u מוסיפים - i, e כמו “ג” לפני g לבטא שנוכל כדי  
והשם Miguel המבוטא  לדוגמה: guitarra (גיטרה) ל-”ג”. g שווה שהאות לסמן הוא

ִמיֶגל.

מוסיפים שכזה, ליצור צליל מנת "גּוִאי". על או "גּוֶא" הצליל מופיע בהן מילים קיימות  
והמילה "פינגאּואינו" נשמע (פינגווין) pingüino לדוגמה: .ü - האות מעל נקודות שתי

(חסידה) תשמע "סיגאוֶאניה". cigüeña

"ח": של צליל j בספרדית  זכור! לאות  

(מיץ) jugo ajo (שום)  jabón  (סבון) mujer (אישה)   

חּוגֹו ַאחֹו מּוֶחר ַחּבֹון   

המילה  באמצע חזק כדי לקבל צליל המילה וחזק בתחילתה. באמצע חלש r צליל לאות  
 pera ,[צליל חלש] aroma [צליל חזק] לעומת Roma לדוגמה: האות. את מכפילים

חזק]. [צליל (כלבה) perra לעומת [צליל חלש] (אגס)

לצלילים בדומה לֵחך, מאוד מתקרבת  הלשון  שבהם צלילים  שני קיימים  בספרדית   
אחרות: סלביות ובשפות ברוסית מאוד השכיחים

 - Sevilla ) ”במילה “יֹוד "י" של לזה דומה צליל באות ll מסמל המסומן  הצליל  
"י". של לזה דומה צליל y לאות גם ְסִביַיה).

גם  עשויות הן אופן. ו-y באותו ll מקום הוגים את האותיות בכל זאת יש לציין שלא עם
 yo המילה לדוגמה: מסוימים. באזורים "ש" ואף ," ג' " ," ז' " לצלילים קרובות להישמע

שֹו. ג'ֹו, ז'ֹו, יֹו, אלו: אחת מצורות בכל עשויה להישמע (אני)

הצרפתית במילה (בצל), onion במילה האנגלית  כמו לזה צליל דומה - ñ  הצליל   
(לזנייה). lasagna האיטלקית או במילה (שפמנייה) champagne
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LECCIÓN 1 שיעור
Me llamo    לי קוראים

נלמד: זה בשיעור
לשלום לברך -

המשפחה שם הפרטי ואת את השם לומר ולאיית לשאול, -
הטלפון מספר ואת המקצוע את ולהגיד לשאול -

DIÁLOGO שיחה

הגיע לכנס.  שכרגע הוא עיתונאי גרינברג חביאר רקע:   
המזכירה עם מדבר הוא בכניסה

  Hombre  גבר

  Mujer  אישה

טוב! בוקר שלום,
 ¡Hola, buenos días!

בוקר טוב!
 ¡Buenos días! 

איך קוראים לך?
 ¿Cómo te llamas?

חוויאר. לי קוראים
 (Me llamo) Javier. 

המשפחה? ושם
 ¿Y de apellido?

גרינברג.
 Grinberg.

כותבים? איך
 ¿Cómo se escribe? 

ג-ר-י-נ-ב-ר-ג. (מאיית):
 G-R-I-N-B-E-R-G.

שלך? המקצוע ומה
 Bien y ¿cuál es tu profesión?

הם: בסרט הקריינים עם המתורגלים הקטעים
השיחות

המילים אוצר
עד שיעור 10 בלבד  -  "שיחה חוזרת"

הסימן    שלצידם והפתרונות  התרגילים


