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PASSATO REMOTO

יחס מילות + פעלים

6

ַעם האיטלקים:

קדושים, של

משוררים ושייטים
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על נשמור
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למדנו מה
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למתקדמים - איטלקית השני לחלק מבוא

למי או בסיסית") ("איטלקית הראשון החלק את שסיים למי המיועד השני, החלק זהו
הלאה. ורוצה להתקדם שהיא דרך השפה בכל את שרכש

איטלקים,  אזרחים מיליון כ-70  מתוכם מיליון,  כ-200 מספרם בעולם האיטלקית  דוברי
דוברי השפה. למיעוטים משתייכים או איטלקית דוברות אזרחי מדינות

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

נכון. ופתרת ענית לבדוק אם ובאמצעותם תוכל התרגילים,

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

יותר. טובה לזכירה בדוקה

העיוני. ההסבר לאחר מיד  שבאים התרגילים באמצעות נלמדים השונים  הדקדוק נושאי
ומשמשים הקריינים בעזרת התקליטורים הנלווים על גבי ומתורגלים נקראים אלו תרגילים
בחומר שולטים אתם  באם עצמית  ולהערכה לבחינה הלומדים, עבורכם,  חשוב  דרך ציון

הבא. לשיעור או לנושא לעבור ומוכנים הקיים

חוקים קיימים לטקסט" מאחר שבאיטלקית "צמוד בספר אינו תמיד שהתרגום לציין כדאי
בעברית. להם מקבילה מתאימה שאין ומילים

הנאה, וגם תועלת בספר למצוא תוכל כי מקווים אנו

בהצלחה!
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LEZIONE 1 שיעור
 Vecchi compagni di scuola   הספר מבית ותיקים חברים

נלמד: זה בשיעור
הרגע בזה שמתרחשות פעולות על לדבר -

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

DIALOGO שיחה

שנה. לאחר 18 נפגשים הספר, מבית חברים שני ומרקו, פטריציה רקע:  

 Uomo
 Donna

 Ciao, Marco! Ti ricordi di me?
אותי? מרקו! אתה זוכר שלום

 Patrizia Colli! È una vita che non ci vediamo! Come stai?
שלומך? מה שלמים)! (חיים התראינו שלא ועידנים עידן זה קולי! פטריציה בוודאי,

 Bene! E tu cosa fai? Dove vivi?
(חי)? גר אתה אתה עוסק? איפה במה ואתה טוב!

 Sono medico e adesso abito a Forlì, sono qui a Bologna con mio figlio 
che sta visitando il salone dell'automobile. E tu?

- תערוכה) (סלון המבקר ביריד בני עם בבולוניה אני חי בפורלי, אני רופא ועכשיו אני
וַאת? המכוניות.

 Io abito a Parma, sono avvocato e...non sono né sposata né fidanzata.
חבר). לי (אין מאורסת ואיני נשואה ו...איני דין עורכת אני ארָמה, בּפַ גרה אני

הם: בסרט הקריינים עם המתורגלים הקטעים
השיחות

המילים אוצר
הקריינים עם - תרגלו את השיחה יחד חוזרת" "שיחה

הסימן    שלצידם והפתרונות  התרגילים
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