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 اللغة االيطالية فى باليرمو معلت
 و الفن،ب غنٌة مدٌنة .المتوسط البحراألبٌض منطقة فًجزر ال أجمل و أكبرمن  واحدة صقلٌة، عاصمةهى 

المدٌنة  فىواء س ممتعة لحظات قضاءل المثالً هامناخو الجمٌلة هاسواحلباالضافة الى  ،مطبخ الشهًالب مشهورة
و قصور النبالء  والبٌزنطٌة ٌةنورمانال شواهد للحضارة العربٌة وبملٌئة مدٌنة . بالٌرمو، انها البحر أو على
 من بٌنها واحد من أهم المسارح األوروبٌة و هو مسارحو المعاصرو الحدٌث  فنلا معارض أٌضاو ،القدٌمة

 شهرتهاضافة الى باإل. بال منازع والثقافة فنلل عاصمة بالٌرمومن كل هذا جعل  .Massimoٌموماستٌاترو 

من نواع أالى جانب  الشارع السرٌعة الشهٌرة بوجبات العالم عواصم بٌن واحدة منفهى  ،طبخمبال خاصة بثقافة
 . لهذه المدٌنة الثقافات متعدد حاضرال و ماضًال و هو دلٌل علىاألطعمة التقلٌدٌة الخمور و 

شاطىء  ، Monreale مونلاير بالٌرمو: منو القرٌبة  شهرة األكثر السٌاحٌة الوجهات بٌنو من 

 جزٌرة ،  Cefalùالساحلٌةٌفالومدٌنة تش ،Sferracavallo الساحلٌة اكافاللومدٌنة سفٌر ، Mondelloموندٌلوال

 الساحلٌة San Vito Lo Capo كابو لو فٌتو سانمدٌنة  ،Scopello سكوبٌلوشواطىء  أوستٌكا، جزٌرة ،النساء

 جنتودرٌو من المزارات السٌاحٌة األخرى األكثر أهمٌة مدٌنة أج.Lo Zingaro طبٌعٌةاللودزٌنجارو ومحمٌة

Agrigento، نوتو Noto، سٌراكوزا Siracusa، سٌجٌستا Segesta، رمٌرٌناأ بٌاتزا  Piazza Armerina، 

، كما ستنظم بسهولة إلٌها الوصول ٌمكنكلها أماكن . الخ ،Arice ارٌس ،Egadi وجزر Eolie إٌوالٌان جزر

 المدرسة الصٌفٌة رحالت الى بعض منها.
 

STUDIARE L'ITALIANO A ITASTRA 

 ITASTRA فى االيطالية اللغة متعل
 أخرى ودورات عادٌة  تقدمهى و  ،6002 عام فىنشاطها  ITASTRAلألجانب  اإلٌطالٌة اللغة مدرسةبدأت 

 .السنة مدار على( Winter school. Summer schoolمن خالل )مكثفة 

هذه الدورات  تمكن و ، (modules) وحدات عبارة عن و هى الواحدة ن للدورةأسبوعا مكثفةال دوراتالمدة 

 متنوعة أنشطة جانبٌة أنها تشتمل على ضافة الىباإل عالٌة كفاءة ذاتكما أنها  بسرعةاللغة  تعلممن  الطالب
 .ومحفزة

 Summer الصٌفٌة المدرسةتقدم  خبرة.ال ذويٌن و متخصصفرٌق من مدرسى اللغة ال ITASTRAٌعمل ب 
school ٌطالٌٌن إلاالجامعة  طالب من ها و تنظٌمها مجموعةٌقوم باقتراح المساءفترة فى و الظهر بعد أنشطة

والتعرف  اللغة تعلم و بذلك ٌكون من السهل على الطالب. ITASTRAفترة تدرٌب تحت اشراف قضون الذٌن ٌو

 .ٌطالٌٌنإأصدقاء القٌام بزٌارات مختلفة فى صحبة  و ٌطالٌةإلا الثقافة على
 

ATTIVITà CULTURALI E RICREATIVE  

 أنشطة ثقافية و ابداعية
 الستكشاف االٌطالٌٌن والطالب المدرسٌن مع مركب نمت على كامل ٌوم الطالب ٌقضى: المركب على رحلة

الرحلة غٌر شاملة ) النقٌة و الصافٌة المٌاه ذات البحر فً والسباحة لصقلٌة الغربً الشمالً الساحل
 (. المصارٌف

 هً الكانولً و( سفنشونى) الصقلٌة والبٌتزا أرانشٌنا، كروكى الحمص، معجنات": Street food" فى نزهة

 شعوب و والنورمان واألسبان، والٌهود، العرب بٌن ٌجمع الذي العرٌق الصقلى للمطبخ التقلٌدٌة األكالت بعض
 . السرٌعة الطرٌق وجبات عاصمة بالٌرمو فى نزهة انها. القرون مر على صقلٌة فً عاشت أخرى
 االٌطالٌٌن الطالب من والمتدربٌن المرشدٌن مع بالتعاون الصٌفٌة المدرسة تنظم: أخرى ورحالت نزهات
 وخارج داخل رحالت و نزهات ذلك فً بما األسبوع، نهاٌة وعطالت والمساء الظهٌرة فترة فً مجانٌة أنشطة

 و مختلفة رٌاضٌة ألنشطة باالضافة التسوق، لمراكز وزٌارات للشاطئ، رحالت كوكتٌل، حفالت المدٌنة،
 المتاحف إلى الدخول رسوم و والمشروبات، واألغذٌة النقل، رسوم الطالب ٌتحمل أن على. األنشطة من غٌرها

 .رغبته حسب والفنٌة التارٌخٌة والمواقع
SERVIZI AGLI STUDENTI  

 خدمات طالبية
ار لدى أسر غرف اٌج،B&B غرف) ناسبةم بأسعار إقامة أماكنباقتراح  المدرسةقوم ت الطالبرغبة  على بناء

بأسعار ٌتمتع و من ٌبادر بالحجز . المدرسةقرٌبة الى و المدٌنة وسط فً .(الخ ،بنسٌون ،مستضٌفة اٌطالٌة
 لعدد محدود من الطالب االستفادة من مطعم جامعة بالٌرمو.كما أنه ٌمكن   أفضل و خٌارات متعددة.
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 PROMOZIONE 

 عرض خاص 
قومون بالحجز ٌسٌحصل جمٌع الطالب الذٌن س كما  ٌحصل الطالب على خصم اذا قام بحجز أكثر من دورة. 

 .6002على خصم للدورات الشتوٌة و الصٌفٌة لعام   6002لعام فى المدرسة الصٌفٌة 

 والدورات مكتبنا، عن المزٌد لمعرفةو   www.itastra.unipa.it موقعنا زٌارةب قم المعلومات، من لمزٌد

 Summer" خٌارقم بالضغط على  ،خالل الدورات الصٌفٌة السابقةنظمتها المدرسة  التً األنشطة من والعدٌد
School " ثم قم باختٌار "Corsi "على الفٌدٌو ومقاطع الصورمجموعة من  أٌضا تتوفر. من القائمة 

facebook وقناة youtube. 
 

           

  عادية دورات 
 ٌطالٌةثقافة إغة ول

 مكثفة خاصة دورات
 ٌطالٌة و الفناللغة اإل

 مكثفة خاصة دورات
 ٌطالىإأدب  و لغة 

اللغة  قصيرة خاصةدورات 
ٌطالٌة و السٌنما ) صقلٌة هى اإل

 السٌنما (

 قصيرة خاصة دورات
 و ٌطالٌةاإل اللغة  
  ٌطالىمطبخ اإلال

 مستوى و متوسط مستوى المستوٌات كل المستوى
 متقدم

تحت المتوسط و حتى مستوى  مستوى متقدم
 المتقدم

 المستوٌات كل

 00الى ٌونٌو 00من  الفترة 
  .ٌولٌو
  .ٌولٌو 62الى  02من 

 2  ٌولٌوالى 62من 
 . أغسطس

 62 الى 02من 
 .سبتمبر

 

 2 الى  ٌولٌو 62من 
+ نهاٌة األسبوع  أغسطس
أغسطس و  0و  6و أٌام 
 .أغسطس 9السبت 

 2ٌولٌو الى  62من 
 . أغسطس

 .أغسطس 69 -02من 

 00 الىٌونٌو 00من  .أغسطس 2 الى ٌولٌو 62من 
 .ٌولٌو
 سبتمبر 62الى02من 

ٌورو )شاملة  000 األسعار
التسجٌل و المناهج  و 

 األنشطة الترفٌهٌة(

 التسجٌل شاملة) ٌورو 020
 األنشطة و  المناهج و

و الزٌارات مع  الترفٌهٌة
 (المرشد

 شاملة) ٌورو 000
 و  المناهج و التسجٌل
 (الترفٌهٌة األنشطة

 و التسجٌل شاملة) ٌورو 600
 (الترفٌهٌة األنشطة و  المناهج

 شاملة) ٌورو 600
 و  المناهج و التسجٌل
 (الترفٌهٌة األنشطة

عدد 
الساعات 

 الدورة

ساعة شاملة اختبار  20
تحدٌد المستوى و 

 االختبار النهائى

ساعة + الزٌارات  20
 المصحؤبة بمرشد

 ساعة 60 ساعة 60 ساعة 20

توصيف 
 الدورة

 من كورساتال تعقد
من ) الجمعة إلى االثنٌن

صباحا  الى الواحدة 9
 . أسبوعٌن لمدة ظهرا(

فى القاعة  األقصى الحد
ٌقوم  و طالبا 02

بالتدرٌس كل ٌوم اثنان 
 بالتناوب من المعلمٌن

 مهاراتتنمٌة  هدفهم
الكتابة و  و الفهم

اثراء و  ةالمحادث
 واللغوٌة  المفردات
لدى  ت الثقافٌةالمعلوما

و  الملتحقٌن بالدورة
 ذلك باستخدام المنهج

 التواصلى
Communicative 

approach 

 تخصصالم درسالمٌقوم 
 درٌست و الفن تارٌخ فً

  برامج بتقدٌماللغة 
 زابرا هدفها ةمتخصص

الفنٌة و  الخصائص
  ٌطالٌةاإل لمعمارٌةا
 إلى القدٌمة العصور من)

و ذلك  ،(العشرٌن القرن
 االٌطالٌة  تقوٌة اللغةل

المتخصصة فى هذا 
 . المجال

داخل  النظرٌة الدروستتم 
  الدراسٌة لفصولا

  لمواقع زٌارات جانب إلى
 ذات أهمٌةفنٌة 
من ) بالٌرمو مدٌنة فً

  الساعة الرابعة 
  أخرى ومواقع( الظهر بعد

 على الدورة هذهتركز
البناء اللغوى و تحلٌل 
بعض النصوص مع 

االختالفات مراعاة 
و  خراللغوٌة بٌن اقلٌم و أ

أحدث مبادىء  باتباعذلك 
 ربط. و ٌتعلٌم اللغة

قواعد اللغة  بٌنالكورس 
 و وظائفها التواصلٌة.

تى ستتم ال النصوص
الدورة  اثناء هذهدراستها 

  نصوص أدبٌة، مقاالت
ونصوص لغة  أكادٌمٌة

تم اختٌارها  تخصصٌة
لتحقٌق أهداف  بعناٌة
 سٌتم تخصٌص. محددة
الى  الدورة هذه من جزء

التخصصٌة  المحادثات

ٌقول الكاتب الصقلى لٌوناردو 
 من رمز هو و Sciasciaشاشا 

تم عمل " المافٌا مكافحة رموز
 و الزالت ،أفالم عن صقلٌة

ستوجد دائما أفالم تتناول الواقع و
 و "السٌنما هً صقلٌة ألن الصقلى

ٌضٌف المخرج الصقلى الحائز 
 جوزٌبًعلى األوسكار

لم " Tornatoreتورناتورى 

أن  خرآ أى أقلٌم صغٌر ستطعٌ
كل هذا االهتمام  صرارإو ب ٌجذب

بصناعة السنٌما كما فعلت هذه 
  الجزٌرة مثلثٌة الشكل حٌث 

 ٌوجد المكان المناسب لصناعة
 هذة الدورة على عتمدت".  فٌلم

 األدبٌة النصوص بٌن التداخل
الواقع و لسنٌمائٌة ا واألعمال
 من مزٌد إلى باإلضافة ،االقلٌمى

دورة تدرٌبٌة فى 
 .  و فن المطبخ ثقافة

 الدروس من خالل
  العملٌة،

ٌستطٌع الملتحقون 
  بالكورس

 األطباق إعداد
 بأنفسهم من الصقلٌة
و  بسٌطة مكونات

أٌضا و جودة ذات
ٌتم و . تذوقها

 ست تخصٌص
 لحدٌث عنل ساعات

  تقالٌدو ثقافة
 02و الصقلً المطبخ
  ساعة

 العمل ورشل
 عملٌةال والزٌارات
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الفترة  فً ورة الدتعقد 
 .الصباحٌة

  9و  0و  6أٌام )فى صقلٌة 
و ذلك لمعرفة ( أغسطس
الصقلً الغنى و  الواقع 
 . المتنوع

 الفترة فًتعقد الدورة 
 .ٌةالصباح

 من الكتابة مهارة نمٌةوت
 العمل  ورش خالل
 . هادفة

لغة قواعد  : األهداف
، أدب، )مستوى متقدم(
 جتماعٌةعلم اللغوٌات اال

 للغة اإلٌطالٌة المعاصرة.

  بالثقافة المتعلقة الجوانب
 إلىالدورة  هدفوت ،السنٌمائٌة

عن  تفاعلالو الفهم مهارات تطوٌر
 ملتتش. كما أنها المحادثاتطرٌق 

التى  ماكناأل إلىعلى زٌارات 
 . دارت فٌها أشهر األفالم

 الظهر بعد الدروس تعقد

 الحد. الطهً متعلل
 . مشاركٌن 2 األدنى
 فً الدروس وتعقد
 الظهر بعد ما فترة

 
 
 

 قصيرة خاصة دورات 
تحدث . والمسرح ٌطالٌةإلا اللغة

 تٌاتروال صحٌفةمن خالل  بحرٌة
Newspaper Theatre 

 قصيرة خاصة دورات
  اإلرتجال .والمسرح ٌطالٌةإلااللغة  

 اإلبداعٌة القصص ورواٌة

 متوسط مستوى و مبتدئٌن مستوى متوسطمبتدئٌن و  المستوى

 اغسطس 69الى  02من  ٌولٌو 62الى  02من  الفترة من الى

  المناهج و التسجٌل شاملة) ٌورو 600 األسعار
 (االبداعٌة األنشطة و

  المناهج و التسجٌل شاملة) ٌورو 600
 (البداعٌةا األنشطة و

 ساعة 60 ساعة 60 مدة الدورة

 واإلذاعة التلفزٌون) اإلعالم وسائل توصيف الدورة
 ال تتمتع( و المواد اعالنٌة والصحف

 فهى وسائل بحرٌة و صحة الخبر.
قناع و إلتستخدم للتموٌه و ا غالبا ما
 .الخداع

و األلعاب  المسرح تقنٌات خالل منو 
 ابتكرها التً  ٌةالمسرح تمارٌنو ال

 مسرح مخترعباول  جستأو
فى هذه طالب لٌستطٌع ا المضطهدٌن

التواصل  استراتٌجٌات اكتشاف الدورة
 عالماالوسائل فى المستخدمة 

لى ع ساعدت التً البدائل على والتعرف
الحر و المبنى على الصحة. التواصل 

الفهم و ٌركز الكورس على مهارات 
 التحدث بطالقةعلى و لٌل النصىتحال

و امكانٌة التعبٌر اللفظى و الغٌر 
 لفظى.

 .الظهر بعد ما فترة فً الدروس تعقد

  قدرةال نمٌةت إلى الدورة تهدف
و التفاعل فى المواقف الفهم  على

 استخدام خالل من و ذلك المختلفة
ٌبدأ  .االرتجالى المسرح تقنٌات

 ثم ٌنتقل الىبسٌطة  مشاهدبالطالب 
  أو دارجة. متوقعة وغٌر معقدة مواقف

قصة متخٌلة او بسرد حٌث ٌقوم 
 نصوص من مأخوذة قصص أو واقعٌة

 إلعطاء ذلك و مدرس اللغة ترحهاٌق
 جعل و للمشاهد، العفوٌة من مزٌد

. مصداقٌة و واقعٌة أكثر الشخصٌات
  أفالم عرض الكورس ٌتضمنو 

sketch  و gag  المسرحألهم ممثلى 

 الجوانب تطرق الىو ٌ اإلٌطالً
 ،الكومٌدٌا مثل اإلٌطالٌة لثقافةل الممٌزة

 رات التعبٌو ٌماءاإلفن 
 . ٌةلصوتا

 .الظهر بعد ما فترة فً الدروس تعقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       

 
 

 لمزيد من المعلومات أو اإلتصال بنا

Piazza Sant’Antonino, 1 - 90134 Palermo 

 000909060229200  تليفون 
 scuolaitalianostranieri@unipa.it  بريد الكترونى:

 

DA AGGIUNGERE CONTATTI FACEBOOK E IL RESTO 
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