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 קורס איטלקית למתחילים

 סמסטר א +ב
2020-2021 

 17:15 – 14:00 יום ראשון
 

 החוג לשפות זרות וחוגים אחרים
 מרצה:דנה לוי

danaluna@inwind.it 
 10:00 – 9:00שעות קבלה: 

  
 

 איטלקית למתחילים

  היכולת לנהל שיחות בסיסיות בשפה הנלמדת.קורס איטלקית למתחילים מתמקד בפיתוח 

 בקורס רוכשים הסטודנטים כלים לתקשורת בסיסית ויעילה.

יות קריאה ברמה ובקורס זה יחשפו הסטודנטים למבנים טקסטואליים בשפה האיטלקית, ירכשו מיומנ

ומבנה והבנת הנקרא, ילמדו לקיים שיח בסיסי בשפה האיטלקית, ילמדו את יסודות הדקדוק  בסיסית

המשפט, ירכשו אוצר מילים וביטויים שימושיים ואקטואליים וירכשו את אבני הבסיס לכתיבה בשפה 

 האיטלקית.

 השיעורים מועברים בשפה האיטלקית.

 

 דרישות הקורס:

  :נוכחות חובה )השיעורים כוללים תרגול( 80%נוכחות והשתתפות בשיעורים 

 השתתפות פעילה במהלך השיעורים 

  בזמן של מטלות ביתהכנה והגשה 

 הגעה בזמן לשיעורים 

  הצגת רפראט בזוגות מול מליאת הכיתה –הגשת מטלת אמצע סמסטר 

 מטלה סופית: קבלת ציון עובר בבחינה מסכמת של תכני הקורס 

 

 הערכת הסטודנט

 הציון הסופי יורכב משכלול הציונים הבאים:

רפראט, השתתפות בכיתה ובחינה פה, הצגת -הגשת עבודות ותרגילים בכיתה ובבית, בחנים בעל

 סופית.
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 נושאי הלימוד המתוכננים לקורס:

אוצר מילים ותכנים נושאיים  כללי הדקדוק תכנים פונקציונלים
 ותרבותיים

 לברך לשלום בפגישה 

 ובפרידה 

 להציג את עצמך 

 ואחרים

 לפנות אל אדם אחר 

  להציג חפצים בבית

 ובכיתה

  לשאול כדי לקבל

 מידע

  פעולות לתאר

 שגרתיות בבית

  לציין את ימי השבוע

 וחודשי השנה

 לשוחח על מזג האוויר 

 להביע העדפות 

  להגדיר מיקום של

חפצים למשל: מעל, 

 מתחת, מול ועוד

  להציג פרטים אישיים

למשל: גיל, מקצוע, 

 מקום מגורים

  לדבר על בני

 המשפחה

 לתאר מראה חיצוני 

 של אדם

 לערוך השוואות 

 להציע דבר מה 

  כדי להשיג לבקש

דבר מה למשל: 

 לבקש שירות

 להביע רצון 

 לבקש רשות 

 להביע טעם אישי 

 לציין את השעה 

  האלף בית: דרכי

 הגייה

 המספרים 

 כנוי גוף 

  זמן הווה פשוט של

 פעלים

 שמות עצם: זכר נקבה 

 פונטיקה וכתיב 

 מילות שאלה 

 :מילות היחס בשימוש 

 שמות תואר 

 "יש", "ישנם"c'e'-ci 

sono  

  ה' הידיעה 

 כינוי גוף סתמי 

  מילות יחס פשוטות

 וצרופי יחס מורכבים

 פעלים חריגים בהווה 

  פעלים

-volereמודאלים:

dovere-potere 

 הווה ממושך 

  פעלים

 חוזרים\רפלקסיבים

 עבר קרוב 

  של צורת העבר הקרוב

 פעלים חוזרים

 החיים בבית 

 עריכת קניות 

 חיי היום יום 

 ימי השבוע 

 חודשי השנה 

 עונות השנה 

 מספרים 

 צבעים 

 אמצעי התחבורה 

 שמות תואר נפוצים 

  פעלים נפוצים

 בהטיות זמן

  :מוזיקה איטלקית

שירים וזמרים 

 מפורסמים

  הרגלים איטלקיים

בהשוואה לתרבויות 

 אחרות

  בבית קפה/ הזמנה

 מסעדה

 כרטיסים  רכישת

 והזמנת מקומות

 חגים 

 חופשות וטיולים 
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  לפנות לאדם בדרך

 לא רשמית/רשמית

  לספר על חוויות

 רועים מהעבריוא

 אחר ישהו לבקש ממ

 שיספר חוויות

 

 *מבוסס על "תוכנית הלימודים לאיטלקית של משרד החינוך"

 **יתכנו שינויים בתכני הקורס בהתאם לתחומי העניין ורמתם של המשתתפים.

 רשימת קריאה חובה ורשימת קריאה מומלצת תינתן בהמשך.

 


