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Oktatásért felelős
szervezeti egység

Idegen Nyelvi Lektorátus

Tantárgy neve:

Tárgy Neptun
kódja (TO tölti
ki)

Bibliai héber nyelv III.

Tantárgy neve angolul:

Biblical Hebrew Language III.

Jelleg:
(Kötelező / Kötelezően
választható / Szabadon
választható)

Kötelező

Tantárgyfelelős:
Tárgy felvételének
előzetes követelménye:
Heti óraszámok:

Tárgy
oktatója:

Kiss András
Bibliai héber nyelv 2
Előadás

Gyakorlat

Félév végi
számonkérés típusa
(ai, v, gyj, sz ) :

HEB0
1006R
BO5

Kredit:

4

Félév a
mintatantervben:

4

Kiss András
Előfeltétel
Neptun kódja
(TO tölti ki)

2
gyj

Félévközi követelmények
A foglalkozásokon való
részvétel
követelményei és a
távolmaradás
pótlásának lehetőségei:

Az órákon való részvétel kötelező, 4 duplaóráról lehet igazolás nélkül hiányozni. Ha
valaki ennél többet mulasztana, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE
Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának 13. § (7) pontja értelmében,
és nem kaphat félév végi aláírást. A kurzus pótlása a következő tanév azonos
szemeszterében történhet, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával
történhet, amely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő
mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a
foglalkozásokon való
távollét esetén:

A megengedett 4 duplaóra hiányzást nem szükséges igazolni.

A félévközi
ellenőrzések
(beszámolók, zárthelyi
dolgozatok) száma,
témaköre és
időpontjai, pótlásuk és
javításuk lehetősége:

2 db zárthelyi dolgozat a félév közepén és végén az addig tanult anyagból. Pótlás
(elégtelen esetén javítás) a következő órán.

A hallgató egyéni
munkával megoldandó
feladatainak száma,
típusa:

Az írásbeli házi feladatok megoldása és elküldése az oktatónak.

Osztályzat
kialakításának módja:

A zh-k 30-30%-ban, az órai aktivitás 40%-ban számít bele a félévi osztályzatba.
A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:
Témakör
Nyelvi anyag: Qal (paal) cohortativus, imperativus, jussivus. Tiltások az  ַאלszócskával. A hangsúlyos (kámeché végű) imperativus. A  נָאszócska. A qal (paal) infinitivus absolutus és constructus. Célhatározói

mellékmondatok. A qal (paal) passzív participium. Kantillációs jelek, pauzális alakok. A qal (paal) állapotjelző
(statív) igék. Sorszámnevek. Igei tárgyi személyragok. Megengedő értelmű mellékmondatok. A nifal, piél,
hifil, és hofal igetörzsek. Vonatkozói mellékmondatok, Ketiv és keré. Reális feltételes mellékmondatok.
Bibliai szakaszok: Az égő bokor (Exodus 3:1–10); A tenger kettéválik (Exodus 14:5–31); Ráháb (Józsué 2:1–
15); Sámson esküvője (Bírák 14:1–19); Hanna (1Sámuel 1:1–20); A nép királyt kíván (1Sámuel 8:4–19);
Sámuel felkeni Dávidot (1Sámuel 16:1–13); Salamon ítélete, 1. rész (1Királyok 3:16–22).
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