איטלקית
כללי
 .1איטלקית היא אחת מן השפות הזרות שניתן להיבחן בהן .הבחינה באיטלקית היא בחינת מפמ"ר.
 .2ניתן להיבחן באיטלקית בהיקף של שלוש יחידות לימוד ובהיקף של חמש יחידות לימוד.
–

הבחינה בהיקף של שלוש יחידות לימוד מורכבת מן השאלון שמספרו .333

–

הבחינה בהיקף של  5יחידות לימוד מורכבת מן השאלונים שמספריהם .313 + 333

 .3הנבחנים האקסטרנים אינם נבחנים במרכיב שבעל-פה .לפיכך נוסף לבחינה שלהם פרק בכתב ,שאינו
מופיע במבחן המקביל לנבחנים אינטרנים.
 .4מומלץ להיכנס לאתר האינטרנט של אגף שפות ,למדור איטלקית ,ולעקוב אחר העדכונים המתפרסמים
שם בנוגע לבחינות הבגרות.
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נושאי הלימוד לבחינה באיטלקית
 3יחידות לימוד
שאלון מספר 331
הערה :שאלון מספר  133זהה במבנה שלו ובתוכן שלו לשאלון מספר .503373
משך הבחינה :שעתיים וחצי

מבנה השאלון ומפתח ההערכה
שאלון זה מורכב משלושה פרקים:
פרק א'

–

הבנת הנקרא ( 55נקודות)

פרק ב'

–

ידיעת הפועל ) 22נקודות)

פרק ג'

–

אוצר מילים ( 25נקודות)

חומר עזר מותר לשימוש :מילון מכל סוג פרט למילונים אלקטרוניים.

פירוט נושאי הלימוד
תכנים פונקציונאליים

כללי הדקדוק

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים



לברך לשלום בפגישה ובפרידה



להציג את עצמך ולהציג אחרים



לפנות אל אדם אחר





להציג חפצים מחיי היומיום





לשאול שאלות



החיים במוסד החינוכי



האלף-בית :דרכי הגייה
וכתיבה בשפה האיטלקית

הבית



המספרים



כינוי גוף בתפקיד נושא;
השימוש בגוף שני או בגוף
שלישי לצורך פנייה של כבוד

עריכת קניות :במכולת,
במרכול ,בבית-מרקחת



חיי היום-יום



ימי השבוע
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איטלקית  3 /יחידות
תכנים פונקציונאליים

כללי הדקדוק

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים



לתאר פעולות שגרתיות



הקשורות לימות השבוע ולעונות
השנה


לציין את ימי השבוע ואת
חודשי השנה



לשוחח על מזג האוויר

זמן הווה פשוט של הפעלים



חודשי השנה

,essere ,avere ,abitare



עונות השנה

chiamarsi



נסיעות באיטליה :אמצעי
התחבורה ,רכישת
כרטיסים ,הזמנת מקומות



מזג האוויר



שמות עצם :זכר ונקבה



הכינויים הרומזים questo
וquello-



פונטיקה וכתיב :כיצד
כותבים( ...תבניות מקובלות
לבקשת מידע)



זמן הווה פשוט של פעלים
רגילים



ה"א הידיעה



משפטי חיווי ,מילות שאלה
ומילות שלילה



השימוש במיליות היחס da, a,

 inבצירוף שמות ערים,
מחוזות ומדינות


שמות פרטיים של בנים ובנות



שמות תואר הקשורים לארץ
מוצא (למשל :איטלקי,
ישראלי)...



התאמה בין שם עצם ובין שם
תואר (זכר/נקבה,
יחיד/רבים)



* "יש"" ,ישנם" c'è, ci sono



להביע העדפות



פעלים המסתיימים בcare-



להגדיר מיקום של חפצים
(למשל :מעל ,מתחת ל ,-מול
ועוד)



פעלים בisco-



כינוי גוף "סתמי" ))un, una



פעלים חריגיםstare, fare, :



איטליה היפה :הכרת
מספר אתרי תיירות

ובgare -


עיר וטבע :הכרת הערים
החשובות ביותר
והפארקים הלאומיים

andare, venire
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איטלקית  3 /יחידות
תכנים פונקציונאליים

כללי הדקדוק

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים



מילות יחס פשוטות וצירופי



טיול באחת מערי איטליה
(לדוגמה :רומא ,פירנצה,
ונציה)



הגיאוגרפיה של איטליה



תרבות הקפה באיטליה:

יחס מורכבים (כגוןal, alla, :

)dal, dalla


להציג פרטים אישיים (למשל:



גיל ,מקצוע ,מקום מגורים)

ביטויים שכיחים הכוללים

הרגלים איטלקיים
והשוואות עם תרבויות
אחרות

את הפועל fare



לדבר על בני המשפחה



לתאר מראה חיצוני של אדם



לערוך השוואות





להציע דבר-מה





להסכים או לסרב

הווהuscire, sapere, bere, :



לבקש כדי להשיג דבר מה,
(למשל :לבקש שירות)

 rimanereוכו'



להביע רצון

המודאליים (potere, dovere,



להביע מחויבות או צורך

) volereוהשימוש בהם



לבקש רשות



להביע טעם אישי



לשוחח על סדר היום



לשוחח על תרבות הפנאי

חוזרים והדדיים (alzarsi,

(תחביבים)

svegliarsi, vestirsi, lavarsi,

לציין את השעה

incontrarsi, vedersi,



מילות יחס בסיסיות (רשימה
כללית)
כינויי קניין וכינויים רומזים

עוד פעלים חריגים בזמן



מקצועות ועיסוקים



המשפחה האיטלקית:
נקודות דמיון ושוני עם
המציאות הרב-תרבותית
בישראל







הזמנה בבית קפה
ובמסעדה



הרגלי הסעודה של
האיטלקים

זמן הווה פשוט של הפעלים

ביטויי יחס מורכבים
(לדוגמה nel, nella :וכו')



היכרות עם הפועל piacere
)(mi piace / mi piacciono





זמן הווה פשוט של פעלים

)baciarsi



תרבות הפנאי של צעירים
בישראל ובאיטליה
(השוואה ,דומה ושונה)



המוזיקה האיטלקית:
שירים וזמרים מפורסמים
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איטלקית  3 /יחידות
תכנים פונקציונאליים

כללי הדקדוק

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים



לפנות לאדם בדרך רשמית  /לא
רשמית



לספר על חוויות ואירועים מן



תיאורי זמן (לפני ,אחרי,
אחר-כך ,בינתיים) ותיאורי
תדירות (תמיד ,לעתים
קרובות ,לעולם לא)



שעות ולוחות זמנים



כינויי מושא ,צורת הפנייה
הרשמית )(La ringrazio



מילית המקום – ci



שמות תואר ,תיאורים
(למשל :מעט ,הרבה)...



צורת העבר הקרוב
)(passato prossimo

של פעלים רגילים – מושגים
ראשונים


העבר


לבקש ממישהו אחר שיספר
חוויות



להביע בחירות והעדפות אישיות



העבר הקרוב :צורות



ושימושים  +התאמה במין
ובמספר



החגים העיקריים באיטליה
והמאכלים המסורתיים

השימוש בפועל  essereלעומת

חגי ישראל לפי מסורת
יהודי איטליה

הפועל  avereכפועלי עזר
בבניית העבר הקרוב


התאמת הבינוני במין
ובמספר



ביטויי זמן בעבר



(למשל :אתמול ,שלשום)



צורת העבר הקרוב של פעלים



חוזרים


צורת העבר הקרוב של

האופנה והעיצוב
האיטלקיים



צבעים

mi piace, mi piacciono
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נושאי הלימוד לבחינה באיטלקית
 2יח"ל (השלמה ל 5-יח"ל)
שאלון מספר 321
משך הבחינה :שעתיים

מבנה השאלון ומפתח ההערכה
שאלון זה מורכב מארבעה פרקים:
פרק א'

–

הבנת הנקרא ( 35נקודות)

פרק ב'

–

ידיעת הפועל ) 26נקודות)

פרק ג'

–

אוצר מילים ( 24נקודות)

פרק ד'

–

תרגול נוסף ( 15נקודות)

חומר עזר מותר לשימוש :מילון מכל סוג פרט למילונים אלקטרוניים.

פירוט נושאי הלימוד
תכנים פונקציונאליים

כללי הדקדוק

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים



לתאר את סביבת המגורים



לתאר את הבית ,החדרים,
הריהוט והחפצים שבהם



לפרט את מקצועות הלימוד



חזרה על כללי הדקדוק



מגורים :הבית ,השכונה והעיר

שנלמדו ברמת שלוש
יחידות לימוד והטמעתם



בית-הספר :שמות המקצועות
הנלמדים
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איטלקית  2 /יחידות (השלמה ל 5-יח"ל)
תכנים פונקציונאליים

כללי הדקדוק

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים





להביע רצונות וצרכים



להביע הפתעה

ההווה המתמשך



להביע ספק

))stare+gerundio



להביע שביעות רצון /
אי-שביעות רצון



להביע שמחה

הפועל  stareבצירוף



איטליה היפה :הכרת יצירות
אמנות ומוזאונים



החגים האזרחיים והדתיים
באיטליה :ראש השנה האזרחית,
הקרנבל ,חג הפסחא ,יום איחוד
איטליה ( 30במרץ) ,יום השנה
לשחרור ( 15באפריל) ,יום
הרפובליקה ( 1ביוני) ,חג המולד



לשוחח על מאכלים שונים





להביע העדפות :מאכלים
אהובים

סיור בשוק :שמות של ירקות
ופירות



שמות של מאכלים



דברי מתיקה מסורתיים של
החגים האיטלקיים :קיאקרה
בקרנבל ,קולומבה בחג הפסחא,
פנטונה בחג המולד ,טורונה



לתאר אנשים :מראה



ההיסטוריה של איטליה על קצה
המזלג :תולדות חצי האי

חיצוני ואופי

האיטלקי ובפרט הרנסאנס,
הריסורג'ימנטו (גריבלדי,
מאציני ,קאבור); מאיחוד
איטליה עד הפשיזם; מתום
מלחמת העולם השנייה עד המאה
ה13-


תולדות יהודי איטליה (בקיצור)



סיפורים על דו-קיום בין
מוסלמים ובין יהודים בסיציליה
בימי הביניים



הקרנבלים המפורסמים ביותר
באיטליה
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איטלקית  2 /יחידות (השלמה ל 5-יח"ל)
תכנים פונקציונאליים

כללי הדקדוק

אוצר מילים
ותכנים נושאיים ותרבותיים

שימוש בכינויי מושא



קניות בחנות בגדים



לתאר פריטי לבוש



בעבר הקרוב



הכרת הקולנוע האיטלקי :צפייה
בסצנות אחדות מסרטים של
במאים איטלקים ,סרטים
שעלילתם מתרחשת באיטליה או
סרטים איטלקיים הנוגעים
בנושאים יהודיים (ר' רשימת
סרטים מומלצים)

זמן עבר מתמשך



סיפור ילדים קצר ,או קטעים
מתוך סיפורי ילדות ,או קטעים
קצרים מתוך יצירותיהם של
כותבים קלאסיים ומודרניים
ובהם סופרים יהודים איטלקים
ידועים (ר' רשימת סופרים
מומלצים)



לספר על עלילה של טקסט
שנלמד (בקצרה)



) :(imperfettoצורות



להעלות זיכרונות ילדות

ושימושים עיקריים



לדבר על שינויים



לדבר על הרגלים אישיים



לספר על בילוי בחופשה



האמנות והמדע "על קצה
המזלג" :מליאונרדו דה וינצ'י עד



ביטויים הקשורים
לשימוש בזמן עבר
מתמשך



לספר על אירועים שקרו
בעבר



זמן העבר הקרוב לעומת
העבר המתמשך



לתאר יחסים בין
חפצים/אנשים (למשל ,יותר
גדול מ ,-הכי גדול)



ערך היתרון וההפלגה



לספר על התכניות לעתיד





לערוך תחזיות

הכרה של פעלים בזמן
העתיד



להבטיח הבטחות



הציווי :צורות ושימושים



לנסח הוראות

מיכלאנג'לו ,מגלילאו עד מרקוני



ענפי הספורט הפופולריים ביותר
באיטליה ,כגון :כדורגל ,רכיבה
על אופניים (מרוץ ג'ירו
ד'איטליה) ועוד



חגיגות מסורתיות ופולקלור
איטלקי
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