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Kennari Wolfgang Frosti Sahr Sk.st. WFS

Áfangalýsing:   Fjallað verður um sögulegt samhengi skiptingar Þýskalands og 
endursameiningu. Áhersla í auknu mæli lögð á munnlega tjáningu í tengslum við 
æfingar í ítarefni og lestur skáldsögu. Munnlega prófið í áfangalok krefst þess að 
nemendur hafi tileinkað sér efni ítarefnisins og séu færir að tjá sig um það á 
sjálfstæðan máta. Ýmsar upprifjunaræfingar treysta undirstöðurnar úr fyrri áföngum. 
Nemendur eiga að vera færir að þýða krefjandi lesbókatexta án orðabókar og geti 
skrifað flóknari stíla sem taka á neðangreindum málfræðiatriðum sem og kennsluefni 
úr undanförum. Gömul málfæðiatriði verða rifjuð upp og ný málfræðiatriði kynnt vel í 
tímum. Þar með er annars vegar áhersla lögð á að gera nemendum  kleift að dýpka 
og bæta við málfræðikunnáttuna sína. Hins vegar er áriðandi að nemendur sýni 
sjálfstæði og vinnusemi í að tileinka sér orðaforða heima. 

Markmið:   Í þessum áfanga er lokið við yfirferð helstu málfræðiatriða í þýsku sem og 
uppbyggingu orðaforða. Áfanginn gerir nemendum kleift að halda áfram þýskunámið 
m.t.t. fagorðaforða og sérstakra viðfangsefna á eigin spýtur. Eftir þennan áfanga eiga 
nemendur - auk atriða úr undangengnum áföngum - að hafa náð tökum á

- þolmynd
- viðtengingarhætti þátíðar
- tilvísunarfornöfnum

Námsgögn: Þýska fyrir þig II (lesbók, vinnubók, málfræði). Reykjavík: 2001
Martin, H.J.: Kein Schnaps für Tamara.
Steinar Matthíasson (orðabók ) Reykjavík: IÐNÚ, 2004
Ítarefni þýs403 (fæst á skrifstofu VMA)

Námsmat : Símatsáfangi – ekkert lokapróf og enginn möguleiki á upptökuprófi. 
Vægi námsþátta:   

Blackboard1 15% á önn
heimaverkefni og undirbúnigur f. tíma1    5% á önn
ítarefni skil2 10% 20.04.
tímapróf 1  20% 18.02.
sjúkradags. tímapróf 1 25.02.
próf Tamara 10% 25.03.
tímapróf 2  20% 15.04.
munnlegt próf (ítarefni nr. 46-60) 20% A: 26.04.  B: 29.04.
sjúkrapróf (f. tímapróf 2 og munnlega prófið) 30.04. kl. 15:00

1 Skilafrestur f. Blackboard verkefni og önnur heimaverkefni er tilkynntur í tímum. 
Nemanda ber að sannreyna sinn aðgang að Blackboard fyrir 14.01. 
Meðaleinkunn gildir. Ath. enginn frestur eða möguleiki á upptöku verkefna er veittur. 

2 Missi nemandi af skilum ber honum að koma verkefninu til skila í næsta kennslutíma 
sem hann sækir ellegar missir hann af einkunnarþættinum.
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Áætlun um yfirferð:
vika 01 07.01.-08.01. kennsluáætlun kynning námsgagna
vika 02 11.01.-15.01. kafli 6 „Kultur CH“
vika 03 18.01.-22.01. kafli 6 samtalsverkefni
vika 04 25.01.-29.01. kafli 7 „Kultur A“
vika 05 01.02.-05.02. kafli 7 samtalsverkefni
vika 06 08.02.-12.02. kafli 8 „Kultur DE“
vika 07 15.02.-18.02. Þ.H. kafli 8 tímapróf 1
vika 08 22.02.-26.02. kafli 9 sjúkr.pr. tímapróf 1
vika 09 01.03.-05.03. kafli 9 samtalsverkefni
vika 10 08.03.-12.03. Tamara „Kultur DE“
vika 11 15.03.-19.03. o. dagar Tamara samtalsverkefni Tamara
vika 12 22.03.-26.03. Tamara+kafli 10 próf Tamara
vika 13 páskafrí
vika 14 07.04.-09.04.  p. endar kafli 10 samtalsverkefni
vika 15 12.04.-16.04. kafli 10 tímapróf 2
vika 16 19.04.-23.04. Anna skil ítarefni 
vika 17 26.04.-30.04. samtalsverkefni munnlegt próf  

(hópur A: V-F; hópur B: E-A) 

mutatis mutandis

Ábending: Mætingarskyldan í áfanganum er 90% - lakari mæting jafngildir úrsögn 
úr áfanga. Notkun fartölva er ekki heimil í áfanganum. Nemendum er 
bent á skólareglurnar VMA. Endurtekin mæting án viðhlítandi 
námsgagna varðar bróttrekstur úr tíma. 

Dagsetning: 5.1.2010

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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