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 00-1040502  :מספר הקורס

 פרסית למתקדמים :בעברית שם הקורס

   Persian for Advanced Students: שם הקורס באנגלית

 ףתש" :שנה"ל

 ד"ר תמר עילם גינדין :שם המרצה

 אסלאםהתיכון והמזרח לימודי ההתוכנית ל :שם תוכנית הלימודים

 . ש"ס 4  סמסטר ב' ;: משך והיקף הקורס

 (ף", תשהעשרהקורס )  שיעור  : הקורס /סיווגמבנה

 .ף"ל תש"בשנה עודף העשרה קורס הנו זה קורס :לב שימו.  נ"ז  2 :אקדמיות נקודות זכות

 בקורס עודפים. הציון קורסים של נפרדת בטבלה לתואר הסופי הציונים בגיליון יופיע הוא

 חלק יהיו לא בקורס הזכות לתואר. נקודות הסופיים הממוצעים מחישוב חלק יהיה לא

 לצורך השנתי בממוצע ייכלל כן הקורס ציון התואר. סגירת לצורך לצבירה הזכות מנקודות

 .שנתית מלגה קבלת

  .על ידי המרצה קידע מתקדם בפרסית שייבד : דרישות קדם

 לפי קביעה מראש – 13:00-12:00ה' -ימי ג' וסמסטר ב  : ת הקבלהומועד שע

 ווצאפ בלבד thamar@zeresh.co.il 0544776791 :פרטי קשר של המרצה

 

 
  :הקורסמטרות 

להבין את הרעיונות המרכזיים בטקסטים מורכבים אודות נושאים קונקרטיים יוכל התלמיד 

באפשרותו לתקשר בשטף יהיה שלו.  הענייןומופשטים כאחד, וכן בדיונים טכניים בתחום 

ישפר את ובספונטניות שמספיקים לשיחה טבעית ונינוחה למדי עם דוברי השפה. התלמיד 

להתבטא באופן בהיר ומפורט במגוון נושאים, ולהביע דעה תוך ציון היתרונות והחסרונות  היכולת

 .של פתרונות שונים

  :תיאור הקורס

כתיבה, שיחה, מונולוג והאזנה. פיתוח פיתוח כישורי הפרסית בחמשת המימדים: קריאה, 

 התמודדות עם טקסטים מסובכים יותר מבחינה תחבירית.

הקריאה וההאזנה תיעשה עם חומרים אקטואליים בעיקר, שיחה ומונולוג מנושאים שיעלו 

, למה בפסוקיות זמן-מעבר וחזרה על חומרים דקדוקיים קודמים, חומר חדש: זמ"אהתלמידים. 

 קטנים שיעלו מן החומר. נושאים תחביריים 
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 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

  20% – בדיונים והשתתפות פעילה לשיעורים מוכנות

  30%- שורות( 15-20)חיבורים בני עמוד אחד,  מטלות כתיבהשתי הגשת רפרטים ו שלושהביצוע 

  50% -מבחן סיום 

 

  :60ציון עובר בקורס 

 

 המלווה של הקורס:  ותהספר

תחביר פרסי  :ואת הספר  خواندنקורס הבסיס חומרי התלמידים יקבלו את כספרות עזר 

 , בקבצים בדרייב או מודפס כמקראה מאת תמר עילם גינדין למתקדמים

 טקסטים לקריאה יינתנו משיעור לשיעור, מהנושאים הבוערים באקטואליה.

 

 השיעורים:פירוט 

 דקות  180=90+90מפגשים כפולים בני 

 ודרישותיו, חזרה על החומר לרענון.מבנה הקורס שיעור א:  : 1מס' מפגש 

 שיעור ב: שיחה חופשית )חוויות מהחופש ומה שיעלה(.

קריאת טקסט חדשותי, ניתוח עוגנים עד לתרגום )משפטים פשוטים, שיעור א:   :2מס' מפגש 

 משפטים מורכבים ומשפטים מאוחים בפרסית ובעברית(

 התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת. שיעור ב: הרצאה של אחד

דוגמה לנאום מלפני . האזנה לנאום אקטואלי של רוחאני )איטי וברורשיעור א:   :3מס' מפגש 

 ( , הכוונה היא למצוא משהו אקטואלי יותרשנתיים

 בעקבותיה בפרסית מדוברת.שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה 

 של צאדק הדאית کاروان اسالمמתוך קריאת סיפור )ספרות יפה( שיעור א:   :4מפגש מס' 

 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת.

נאום  -כגון)שיעור א: האזנה לנאום/שיר/סרטון וידאו אחר עם דיקציה ברורה   :5מפגש מס' 

 (ח'אמנהא'י במועצת המומחים בישיבה שבה נבחר למנהיג

 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת.

 שיעור א: קריאת תגובות ברשתות החברתיות לאירוע אקטואלי    :6מפגש מס' 

 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת.

 למה בפסוקיות זמן-שיעור א: זמ"א :7מפגש מס' 

 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת.

 לחדשות/נאום וכו'שיעור א: האזנה  :8מפגש מס' 

 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת.

 הסבר מטלות כתיבה וכמה כללים לכתיבה. שיעור א: :9מפגש מס' 

https://youtu.be/kHPoI5PBd6Q
https://youtu.be/kHPoI5PBd6Q
https://youtu.be/kHPoI5PBd6Q
https://mamnoe.files.wordpress.com/2009/02/karvan-islam.pdf
https://mamnoe.files.wordpress.com/2009/02/karvan-islam.pdf
https://youtu.be/Ey-gydrOj0E?t=423
https://youtu.be/Ey-gydrOj0E?t=423
https://youtu.be/Ey-gydrOj0E?t=423
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 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת.

  נאום ח'מיני –האזנה שיעור א:  :10מפגש מס' 

 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים, שיחה בעקבותיה בפרסית מדוברת.

 .(הגשת מטלת הכתיבה הראשונה)

 משוב בכיתה על מטלות הכתיבה והנושאים הדקדוקיים שעולים מתוכן שיעור א: :11מפגש מס' 

 שיעור ב: הרצאה של אחד התלמידים ודיון בעקבותיה. 

)הקישור הוא  אירג' פזשכזאד(של  דודי נפוליאון –קריאה )ספרות  :שיעור א :12מפגש מס' 

 לדרייב של הקורס(

 , שיחה בפרסית מדוברת.תלמידיםשתי הרצאות שיעור ב: 

 שיר.למידת סיכום,  :13מפגש מס' 

 

http://www.iranianonline.net/watch.php?vid=85b14f407
http://www.iranianonline.net/watch.php?vid=85b14f407
https://drive.google.com/drive/folders/1wEvoRenQywr0RbJ7CpzaUQyA0QlS7gPf
https://drive.google.com/drive/folders/1wEvoRenQywr0RbJ7CpzaUQyA0QlS7gPf

