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איטלקית למתקדמים
קורס איטלקית המיועד לעידון ולליטוש השפה .במסגרת הלימודים המשתתפים יגיעו לידי
שליטה גבוהה יותר בשפה הנלמדת ,לדיוק במבנים הדקדוקיים ובהגייה .בקורס יושם דגש
על שיחות בנושאים מורכבים ,דגש על שטף ודיוק ( ,)accuracy and fluencyהכרת ביטויים
( ,)idiomatic languageקריאה של קטעי עיתונים ,מאמרים וטקסטים שונים.
בקורס זה יחשפו הסטודנטים למבנים טקסטואליים בשפה האיטלקית ,יתרגלו וישפרו
מיומנויות הבנת הנקרא ,יקיימו דיונים ושיח חופשי בשפה האיטלקית ,יחזקו ויעמיקו ביסודות
הדקדוק ויבצעו מטלות כתיבה שונות בהתאם למבנים הטקסטואליים שילמדו במהלך הקורס.
הקורס מיועד לבעלי בסיס בשפה או בוגרי קורס למתחילים.
השיעורים מועברים בשפה האיטלקית.
דרישות הקורס:


הצגת רפראט בשפה האיטלקית מול מליאת הכיתה



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



השתתפות פעילה במהלך השיעורים



הכנה והגשה בזמן של מטלות בית



הגעה בזמן לשיעורים



הגשת מטלת אמצע סמסטר /מבחן אמצע סמסטר



מטלה סופית :קבלת ציון עובר בבחינה מסכמת של תכני הקורס

הערכת הסטודנט –
הציון הסופי יורכב משכלול הציונים הבאים:
הגשת עבודות ותרגילים בכיתה ובבית ,בחנים בעל -פה ,הצגת רפראט ,השתתפות בכיתה
ובחינה סופית.
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נושאי הלימוד המתוכננים בקורס:

תכנים פונקציונליים
























להביע רצונות וצרכים
להביע הפתעה
להביע ספק
להביע שביעות רצון/
אי שביעות רצון -
להביע שמחה
לשוחח על מאכלים שונים
להביע העדפות :מאכלים
אהובים
לתאר אנשים מראה -
חיצוני ואופי
לתאר פריטי לבוש
לספר על עלילה של טקסט
שנלמד
להעלות זיכרונות ילדות
לדבר על שינויים
לדבר על הרגלים אישיים
לספר על בילוי בחופשה
לספר על אירועים שקרו
בעבר
לתאר יחסים בין חפצים
ואנשים למשל ,יותר גדול
מ-
 ,הכי גדול
לספר על התכניות לעתיד
לערוך תחזיות
להבטיח הבטחות
לנסח הוראות

כללי הדקדוק












חזרה על כללי הדקדוק
הפועל  stareבצירוף ההווה
המתמשך
stare+gerundio
שימוש בכינויי מושא בעבר
הקרוב
זמן עבר מתמשך
( : )imperfettoצורות
שימושים עיקריים
ביטויים הקשורים לשימוש
בזמן עבר מתמשך
זמן העבר הקרוב לעומת
העבר המתמשך
הכרה של פעלים בזמן
העתיד
הציווי :צורות ושימושים

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים
 המגורים הבית ,השכונה
והעיר –
 איטליה היפה :הכרת
יצירות אמנות ומוזאונים
 סיור בשוק :שמות של
ירקות ופירות
 שמות של מאכלים
 דברי מתיקה מסורתיים של
החגים האיטלקיים :קיאקרה
בקרנבל ,קולומבה בחג
הפסחא ,פנטונה בחג
 המולד ,טורונה
 ההיסטוריה של איטליה על
קצה המזלג :תולדות חצי
האי האיטלקי
 בחנות בגדים
 הכרת הקולנוע האיטלקי:
צפייה בסצנות אחדות
מסרטים של במאים
איטלקים ,סרטים שעלילתם
 מתרחשת
 סיפור ילדים קצר ,או קטעים
מתוך סיפורי ילדות ,או
קטעים קצרים מתוך
יצירותיהם של כותבים
 האמנות והמדע "על קצה
המזלג" :מליאונרדו דה
וינצ'י עד מיכלאנג'לו,
מגלילאו עד מרקוני
 ענפי הספורט הפופולריים
ביותר באיטליה ,כגון:
כדורגל ,רכיבה על אופניים
מירוץ ג'ירו ד'איטליה ועוד.

*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.
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