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בשיעורים השונים המילים ואוצר נושאי הלימוד

מיליםדקדוקשיעור אוצר

1

ותיקים חברים

Estar + gerundio
Seguir + gerundio

הסתמיים השם וכינויי תואר שמות

נגינה כלי

2

טוב להיות לא

לחוץ אדם

Pretérito Perfecto
Perífrasis: dejar de + infinitivo
volver a + infinitivo

שאלה מילות

בריאות חיי

3

בעסקים הצלחה

Pretérito Indefinido
חריגים פעלים עוד + פשוט עבר

מושא ישיר + מושא עקיף

העסקים עולם
חברות

4

זמנים... היו

Pretérito Imperfecto
השוואה

המחשבים עולם

5

סיפורים ומעשיות

משולב: שימוש
Pretérito Imperfecto y 
Pretérito Indefinido
La causa: como y porque

ביטויים או נוסחאות
בשיחה להגיב כדי

6

ותקלות פשעים

Pretérito Pluscuamperfecto del 
Indicativo

יחס עם מילת פעלים

פשעים

7

אהבה זה כואב

Condicional Simple
¿Qué? y ¿Cuál?

GUSTAR כמו פעלים עוד

יחסי אהבה
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8

חינוך העתיד

Futuro Imperfecto
Oración condicional  
(Si + Presente) + …

החינוך עולם

9

לחיות כדי לאכול

ציווי
השם כינויי + ציווי
סידוריים מספרים

גסטרונומיה

10

מכתב בשבילי? יש

Presente de Subjuntivo (1)התכתבות
איחולים

11

כמו בבית... אין

Presente de Subjuntivo (2)
Por y para

עבודה כלי
צורה חומר, חפצים:

ושימוש

12

שנובח... כלב

Presente de Subjuntivo (3)בעלי חיים

13

על נשמור

סביבתנו

Pretérito Imperfecto de 
Subjuntivo
Oración condicional 
(Si + Imp. de Subj.) + 
Condicional

הסביבה איכות

14

סיכום
השונים בזמנים הפעלים הטיית

למדנו? מה
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למתקדמים ספרדית - השני לחלק מבוא

למי או בסיסית") הראשון ("ספרדית החלק את למי שסיים המיועד השני, החלק זהו
אוצר למדנו הראשון בחלק הלאה. להתקדם ורוצה שהיא דרך בכל השפה את שרכש
את והחריגים, הרגילים הפעלים של ההווה צורת את ולִצדו היום-יום חיי של רחב מילים

השם ועוד. כינויי מזמני העבר, אחד צורת העתיד, את הפעלים החוזרים,
ולכן בספר הראשון, שנלמדו בחלק הבסיסיים לזמנים מגבילים עצמם לא דוברי ספרדית
ספר בעזרת הנקרא. ואת את הנשמע יותר טוב להבין שיעזרו לנו נוספים זמנים נלמד זה
תעסוקה, חינוך, המחשבים, עולם המילים בנושאים, כמו אוצר את להרחיב נוכל גם זה

ועוד. חיים בעלי גסטרונומיה,

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

נכון. ופתרת ענית לבדוק אם ובאמצעותם תוכל התרגילים,

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

יותר. טובה לזכירה בדוקה

קיימים שבספרדית מאחר לטקסט", "צמוד תמיד אינו בספר שהתרגום לציין כדאי
מתאימה. עברית להם מקבילה שאין ומילים חוקים

הנאה, וגם תועלת בספר למצוא תוכל כי מקווים אנו

בהצלחה!
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LECCIÓN 1 שיעור
Los viejos amigos    ותיקים חברים

נלמד: זה בשיעור
הרגע בזה שמתרחשות פעולות על לדבר -

הרגע שקורות בזה לפעולות שגרתיות פעולות להבחין בין -
מתמשכות פעולות על לדבר -

DIÁLOGO שיחה

שנה. לאחר 18 נפגשים מביה"ס, שני חברים ומרכוס, פטריסיה רקע:  

 Hombre
 Mujer

 ¡Hola, Marcos! ¿Te acuerdas de mí?
אותי? זוכר אתה מרכוס! שלום

 ¡Claro, Patricia García! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás?
שלומך? מה עבר! זמן כמה גרסייה! פטריסיה בוודאי,

 Muy bien, ¿qué haces? ¿Dónde vives?
אתה גר? איפה עוסק? אתה במה טוב מאוד,

 Vivo en Mendoza y soy médico, estoy trabajando en un hospital. ¿Y tú?
ואת? החולים. בבית עובד אני רופא. ואני במנדוסה גר אני

 Yo sigo viviendo en Buenos Aires, soy abogada y trabajo en una oficina.
במשרד. דין ועובדת עורכת אני איירס, גרה בבואנוס עדיין אני

 ¿Te gusta tu trabajo?
עבודתך? את אוהבת את

הם: בסרט הקריינים עם המתורגלים הקטעים
השיחות

המילים אוצר
עד שיעור 10 בלבד  -  "שיחה חוזרת"

הסימן    שלצידם והפתרונות  התרגילים


