
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף שפות

  הפיקוח על הוראת הסינית האיטלקית והגרמנית

 איטלקית
 

 – בחינה לתלמידים בודדים , תלמידי משנה ותלמידים אקסטרניים

 XXXמספר שאלון 

יתאפשר להבחן לבגרות ברמת  לתלמידים בודדים, תלמידי משנה ותלמידים אקסטרניים *

 בלבד, שהתבצע בשני שאלונים נפרדים .  יח''ל 5

ושאלון שני המותאם להערכה ( 40%שאלון אחד המותאם להערכה הבית ספרית ) *

 (60%החיצונית )

 .להבחן בעל פה לא יורשותלמידים בודדים  *

יח"ל( רק לאחר שנבחנו בשאלון 5יח"ל השלמה ל  3תלמידים רשאים לגשת לבחינה זו ) *

 יח"ל. 2של 

 

 ואקסטרניים בודדים, תלמידי משנה לתלמידים הבגרות לבחינת הנחיות

 יח"ל(5 -)השלמה ל יח"ל 3 –(  60%מותאם להערכה חיצוני ) 1שאלון 

 .שלוש שעות משך הבחינה:

 נקודות( 30) נצפה-הנקרא / הבנת הבנת הנקרא חלק א': 

 –משפטים, ומתוכו  20-25 -כ  קטע קריאה בן .1

 נקודות(; 12נקודות לשאלה, סה"כ  3) 6שאלות מתוך  4יש לענות על  .א

 נקודות(. 8נקודות לשאלה, סה"כ  2" )אמריקני מבחן" מסוג שאלות 4 על לענות יש .ב

 נקודות( 5נרדפות ) מלים באמצעות דיאלוג או טקסט השלמת .2

  נקודות( 5ו/או )

 מילים בנק מתוך מילים להתאים וצריך מילים חסרות שבו טקסט

 או

 נכון לא-נכון משפטי ואחריו סיפור

 או

 תקצירי סרטים שצריך להתאים להם את שמות הסרטים

 או

 "(שירות"ה למחפש המודעה בין להתאים צריך) באינטרנט דרושים מודעות

 נקודות, ללא בחירה( 10לטקסט ) בהקשר שאלות על מענה חלק ב': 



 קריקטורות / שלטים וכדומה שקשורות לטקסט/  חלק זה יכול לכלול תמונות

 

 נקודות( 20תרגום משפטים מעברית לאיטלקית )חלק ג': 

 נקודות למשפט(. 4 ) 7משפטים מתוך  5תרגום 

  

 נקודות למשפט( 2נקודות,  20חלק ד': תרגילי דקדוק שונים )

 התרגילים האלה: 3מתוך  2יינתנו 

 (6מתוך  5) המתמשך העבר בזמן מוטים פעלים באמצעות משפטים השלמת    .1

 (6מתוך  5) הפשוט העתיד בזמן מוטים פעלים באמצעות משפטים השלמת    .2

 (.6מתוך  5(  )רשמי-הלא) הישיר הציווי בזמן מוטים פעלים באמצעות משפטים השלמת    .3

 

 נקודות( 20) חלק ה': חיבור על נושא נלמד

 .'(וכד נסיעות, משפחה, אמנות, אוכל, ספורט כגון)משפטים על נושא שנלמד  10-15כתיבת חיבור בין 

 אשר קשורים לנושא. קריקטורות / שלטים וכדומה/  חלק זה יכול לכלול תמונות

 


