
בגרות לבתי ספר על־יסודיים  סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

571201 מספר השאלון:   

  

איטלקית

2 יחידות לימוד

)השלמה ל־5 יחידות לימוד(

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שלושה פרקים. ב. 

נקודות  40  — הבנת הנקרא   — פרק ראשון 

נקודות  36  — ידיעת הפועל    — פרק שני  

נקודות  24  — אוצר מילים   — פרק שלישי 
נקודות  100  —                סה"כ 

חומר עזר מותר בשימוש:   מילון מכל סוג שהוא פרט למילונים אלקטרוניים.     ג. 

הוראות מיוחדות:  ד. 

שאלון זה משמש מחברת בחינה.  כתוב את כל תשובותיך בגוף השאלון   )1(

במקומות המיועדים לכך.  

כתוב את כל תשובותיך בעט בלבד.  אין להשתמש בטיפקס.  )2(

כתוב בכתב יד ברור וקריא.  )3(

לאחר סיום הבחינה ולפני מסירתה למשגיח, בדוק אותה שנית.  )4(

בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח.   )5(

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/
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פרק ראשון — הבנת הנקרא  )40 נקודות(
     
1. Collega le domande e le risposte 
 dell' intervista.

Intervista a Eros Ramazzotti

            A                        B

(1) Quando sei nato? (a) Sto lavorando a un nuovo 

(2) Dove sei nato?  album. 

(3) Quando hai cominciato a cantare? (b) Il 28 ottobre 1963.

(4) Hai partecipato al Festival di Sanremo? (c) No, mio padre era operaio 

(5) Con quale canzone hai vinto?  e mia madre casalinga.

(6) In quale lingue hai già cantato? (d) Chitarra e pianoforte.

(7) Quali strumenti musicali ti piace suonare? (e) Della Juventus.

(8) Anche i tuoi genitori erano musicisti? (f) Con "Terra promessa".

(9) Di quale squadra di calcio sei tifoso? (g) Sì, per 3 volte.

(10) Quali progetti hai per il futuro? (h) A Roma.

  (i) Nel 1981, da giovane.

  (j) In inglese, spagnolo,  

  tedesco e naturalmente  

  italiano.

    
 (1) ............. (2) ............. (3) ............. (4)   .............   (5)   ..............   

 (6) ............. (7) ............. (8) ............. (9)   .............  (10)  ..............   

/המשך בעמוד 3/

 B שבטור )j-a( התאם את התשובות
.A לשאלות  )10-1( שבטור

כתוב את ההתאמות במקומות הריקים בתחתית העמוד.
)לכל תשובה נכונה — 4 נקודות(



איטלקית, קיץ תשע"ב, מס' 571201- 3 -

פרק שני — ידיעת הפועל  )36 נקודות(
                

2. Completa le frasi con i verbi
 al tempo imperfetto. 

(1) Quando ero bambino (io, giocare) ............................ sempre a calcio 

con mio padre. 

(2) Prima i miei nonni (loro, abitare) ............................ in Italia, ora 

abitano in Israele.

(3) Mentre (noi, andare) ............................ in palestra abbiamo incontrato 

i nostri amici. 

(4) Da piccolo (lui, usare) ............................ la bicicletta per andare a 

scuola.

3. Completa le frasi con i verbi
 al tempo futuro semplice. 

(1) Per le prossime vacanze Luisa (partire) ............................ per la 

Toscana. 

(2) Io e Roberta (invitare) ............................ tantissimi amici per la festa 

di Carnevale.

(3) Quando (io, essere) ............................ a Venezia andrò in gondola. 

(4) Se studi, (tu, fare) ............................ bene il compito.

/המשך בעמוד 4/

השלם את המשפטים (1)-(4) בעזרת הפעלים 
המודגשים.  

.imperfetto כתוב את הפעלים ב־
)12 נקודות; לכל פועל נכון — 3 נקודות(

השלם את המשפטים (1)-(4) בעזרת הפעלים 
המודגשים.  

.(futuro semplice) כתוב את הפעלים בזמן עתיד
)12 נקודות; לכל פועל נכון — 3 נקודות(
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4. Completa le frasi all'imperativo. 

    

(1) Se hai caldo, (tu, aprire) ............................ la finestra! 

(2) Mentre visitate il museo (voi, prendere) ............................ molti 

appunti!

(3) Se vuoi dimagrire, non (tu, mangiare) ............................ molti dolci! 

(4) Pierino, (tu, fare) ............................ attenzione quando vai in bicicletta!

פרק שלישי — אוצר מילים  )24 נקודות(
                

5. Inserisci ciascun vocabolo nello schema 
 a seconda del gruppo di appartenenza.

  musica sport viaggi e vacanze

 1. ........................... 5. ........................... 9. ........................... 

 2. ........................... 6. ........................... 10. ...........................

 3. ........................... 7. ........................... 11. ........................... 

4. ........................... 8. ........................... 12. ...........................

 concerto mare calcio chitarra

 spiaggia tennis sci canzone

 deserto nuoto montagna violinista

השלם את המשפטים (1)-(4) בעזרת הפעלים 
המודגשים.  

.(imperativo) כתוב את הפעלים בציווי
)12 נקודות; לכל פועל נכון — 3 נקודות(

In bocca al lupo!
! ה ח ל צ ה ב

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

שבץ כל אחת מן המילים שבמסגרת
בקבוצה המתאימה לה.

)לכל מילה נכונה — 2 נקודות(


