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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 1תרגיל 1

השלם עם הצורה הנכונה של הפועל :ESSERE
(ה ָּנ ּה) זמרת.
סוזנה ִ

a. Susanna

cantante.

(ה ּנוֹ) ג'ו ֶּס ּ ֶפה ,עיתונאי.
הוא ִ

Giuseppe, un giornalista.

b. Lui

(הנְ נִ י) ּפייטרו ,המלצר.
אני ִ

Pietro, il cameriere.

c. Io

?Marta, vero

d. Tu

mia madre

e. Lei

(ה ָּנ ְך) ַמ ְרתה ,לא? (נכון?)
את ִ
(ה ָּנ ּה) אמי.
היא ִ

inglese.

(ה ּנוֹ) מאנגליה.
השחקן ִ

f. L'attore

?)(tu

מי אתה?

g. Chi

אני(הנְ נִ י) רופאת השיניים של מרקו.
ִ

la dentista di Marco.

(ה ָּנ ּה) המזכירה.
ג'ובאנה ִ

la segretaria.

(ה ְּנ ָך) מאיטליה?
האם אתה ִ

-

h. Io
i. Giovanna
)j. (tu

?italiano

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 1
i. è
j. sei

è
è
sei
sono

e.
f.
g.
h.

è
è
sono
sei

a.
b.
c.
d.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 1 שיעור

מ

:ענה על השאלות עם הצורה הנכונה
a. Come si chiama lui? (Giorgio)

)איך קוראים לו? (קוראים לו ג'ורג'יו

b. Come si chiama lei? (Carla)

)איך קוראים לה? (קוראים לה קרלה

c. Come ti chiami?

)...איך קוראים לך? (קוראים לי

d. Come si chiama tua madre?

?איך קוראים לאמך

e. Come si chiama lei? (Maria)

)איך קוראים לה? (מריה

f. Come si chiama tuo padre?
g. Come si chiama questo albergo?

?איך קוראים לאביך
)ארה
ֶ (מ ָיר ָמ
ִ ?איך קוראים למלון

(Miramare)
h. Come si chiama il libro? (“Seta”)
i. Come si chiama questa via?

)איך קוראים לספר? (משי
)איך קוראים לרחוב הזה? (גַ ִר ַ ּיבלְ ִדי

(Garibaldi)
j. Come si chiama il ristorante?
(Mamma Rosa)

 קפל לאחור
a. (Lui) si chiama Giorgio.e. Si chiama Maria.
b. (Lei) Si chiama Carla. f. Si chiama...
c. (Io) mi chiamo....
g. Si chiama Miramare.
d. Si chiama... Gabriella. h. Si chiama "Seta".

?איך קוראים למסעדה
)אמה רוזה
ָ (מ
ָ

2 פתרון תרגיל

-

i. Si chiama
Garibaldi.
j. Si chiama
Mamma Rosa.

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 1תרגיל 3

השלם עם שם הגוף :IO, TU, LUI, LEI
קוראים לה סוּזנה.

si chiama Susanna.

a.

sono medico.

b.

אני רופאה.

c. Io mi chiamo Patrizia e

ti chiami Paolo.
קוראים לי ּפטריציה ,ולך קוראים ּפאולו.

è un attore.

d.

הוא בן אדם טוב.

è un uomo buono.

e.

אתה החבר של פאולו?

?l'amico di Paolo

f. Sei

קוראים לי פאולה.

mi chiamo Paola.

g.

ולך ,איך קוראים?

?, come ti chiami

h. E

הוא שחקן.

איך קוראים לו ,לה?

?

è mio amico.

הוא חבר שלי.

-

i. Come si chiama
j.

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 3
i. lui, lei
j. Lui

Lui
Tu
Io
Tu

e.
f.
g.
h.

Lei
Io
Tu
Lui

a.
b.
c.
d.
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 1תרגיל 4

ַק ׁ ֵשר בין השאלות לתשובות המתאימות:
Buon giorno
בוקר טוב

?Come ti chiami
איך קוראים לך?

a.

È giornalista
היא עיתונאית

?Che lavoro fai
במה אתה עובד?

b.

?Qual è il tuo numero di telefono
מה מספר הטלפון שלך?

c.

Sì, lei è studentessa
כן ,היא סטודנטית

?Come si chiama tua madre
איך קוראים לאמך?

d.

Sono infermiera
אני אחות

?Che lavoro fa Laura
באיזו עבודה עוסקת לאורה?

e.

Buon giorno
בוקר טוב

f.

Carlo
קרלו

?Come si scrive casa
איך כותבים "בית"?

g.

Lui si chiama Antonio
קוראים לו אנטוניו

?Come si chiama lui
איך קוראים לו?

h.

?Cristina è studentessa
קריסטינה היא סטודנטית

i.

!Buona notte
לילה טוב

j.

ci-a-esse-a
ה-א ֵסהָ -אה
צ'י-א ֶ
ָ

!Buona notte
לילה טוב!

Maria
מריה
880-20-33
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

a. Come ti chiami?........................................... Carlo
?איך קוראים לך
b. Che lavoro fai?. ............................................. Sono infermiera
?במה אתה עובד
c. Qual è il tuo numero di telefono?..... 880-20-33
?מה מספר הטלפון שלך
d. Come si chiama tua madre?................. Maria
?איך קוראים לאמך
e. Che lavoro fa Laura?. ................................ È giornalista
?באיזו עבודה עוסקת לאורה
f. Buon giorno. .................................................. Buon giorno
בוקר טוב
g. Come si scrive casa?.................................. ci-a-esse-a
?איך כותבים בית
h. Come si chiama lui?. ................................. Lui si chiama Antonio
?איך קוראים לו
i. Cristina è studentessa?............................. Sì, lei è studentessa
קריסטינה היא סטודנטית
j. Buona notte!................................................... Buona notte!
לילה טוב

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 2 שיעור

מ

: (זכר) את המילים הבאותMASCH.- (נקבה) או בFEMM.-סמן ב
a. ora 

שעה

b. libro 

ספר

c. chitarra 

גיטרה

d. scuola 

בית ספר

e. sigaretta 

סיגריה

f. scarpa 

נעל

g. piazza 

כיכר

h. finestra 

חלון

i. orologio 

שעון

j. bambino 

ילד

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

FEMM.
MASCH.
FEMM.
FEMM.

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

FEMM.
FEMM.
FEMM.
FEMM.

i. MASCH.
j. MASCH.

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 2 שיעור

מ

:כתוב את הרבים של המילים הבאות

יחיד

רבים

a. libro [m]



ספר

b. signore [m]



אדון

c. ufficio [m]



משרד

d. ospedale [m]



בית חולים

e. colore [m]



צבע

f. caffè [m]



קפה

g. re [m]



מלך

h. classe [f]



כיתה

i. dollaro [m]



דולר

j. minuto [m]



דקה

k. casa [f]



בית

l. scuola [f]



בית ספר

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

libri
signori
uffici
ospedali

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

colori
caffè
re
classi

i.
j.
k.
l.

dollari
minuti
case
scuole

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 2 שיעור

מ

 אנו יכולים לומר את הצירופים הבאים, ושמות התואר,לאחר שלמדנו את הזכר והנקבה
:ברבים
a. Ristorante [m] orientale tipico

מסעדה מזרחית טיפוסית


b. Canzone [f] popolare

שיר עממי


c. Calciatore [m] italiano

כדורגלן איטלקי


d. Amico [m] israeliano

חבר ישראלי


e Libro [m] noioso

ספר משעמם


f. Dollaro [m] americano

דולר אמריקאי


g. Stazione [f] centrale

תחנה מרכזית


h. Lezione [f] facile

**שיעור קל


i. Errore [m] comune

שגיאה נפוצה


j. Telefonino [m] rosso

טלפון נייד (סלולרי) אדום



 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

Ristoranti orientali tipici.
Canzoni popolari.
Calciatori italiani.
Amici israeliani.
Libri noiosi.

3 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.
j.

Dollari americani.
Stazioni centrali.
Lezioni facili.
Errori comuni.
Telefonini rossi.

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 2 שיעור

מ

: החלף את השם בכינוי השם המתאים
io, tu, lui, lei, noi, voi, loro
a. Giuseppe è molto simpatico.
è molto simpatico.
b. Tu e Marta siete spagnole, vero?

.ג'ו ֶּס ּ ֶפה נחמד מאוד
.הוא נחמד מאוד
? נכון,את ַומ ְרתה ספרדיות

siete spagnole vero?
c. Piero e Giuseppe sono architetti.

.ּפיירו וג'ו ֶּס ּ ֶפה ארכיטקטים

sono architetti.
d. Giovanna ed io siamo giornaliste [f].

.ג'ובאנה ואני עיתונאיות

siamo giornaliste.
e. Silvia è insegnante.

.סילביה מורה

è insegnante.
f. Io e Paolo siamo studenti [m].

.אני ופאולו סטודנטים

siamo studenti.
g. Mario e Giovanna sono italiani.

.מריו וג'ובאנה איטלקים

sono italiani.
h. Il medico è inglese.

.הרופא אנגלי

è inglese.
i. La dentista [f] si chiama Marcella.

.לרופאת השיניים קוראים מרצ'לה

si chiama Marcella.
j. Tu e Piero siete francesi, no?

? לא,אתה ופיירו צרפתים

siete francesi, no?

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Lui
Voi
Loro
Noi

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

Lei
Noi
Loro
Lui

i. Lei
j. Voi

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 2תרגיל 5

השלם עם ההטיה הנכונה של הפועל :ESSERE
(הנְ נִ י)
קוראים לי ּפייטרו ואני ִ
מנאפולי.
ּ
(ה ּנוֹ/ה) חכם/ה.
המורה ִ

di
intelligente.

(ה ָּנ ְך) ִמ ֶיקלֶ ה?
אתה ִ
(ה ָּנם) מצוינים.
השחקנים ִ
(ה ְּנכֶ ם) זמרים ,נכון?
אתה ופאולו ִ
(הנְ נוּ) זבּ ניות
אני וג'ובאנה ִ
(מוכרות) ,ואתה/את?
(ה ָּנה) רופאה?
לוּצ'יה ,האם מרתה ִ
(ה ְּנכֶ ם/ן) ממילאנ ֹוֹ ,נכון?
אתם/ן ִ
(ה ָּנם) מלצרים.
ג'ובאני ולוּאיג'י ִ
(הנְ נוּ) סימפאטים/נחמדים
את ואני ִ
מאוד.

-

a. Mi chiamo Pietro e
Napoli.
b. L'insegnante
c. Tu

?Michele

d. Gli attori

bravissimi.

e. Tu e Paolo

?cantanti, vero
commesse,

f. Io e Giovanna
?e tu

?medico

g. Lucia, Marta

?di Milano, vero
camerieri.

h. Voi
i. Giovanni e Luigi
j. Io e te

molto simpatici.

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 5
i. Sono
j. Siamo

Siete
Siamo
È
Siete

e.
f.
g.
h.

Sono
È
Sei
Sono

a.
b.
c.
d.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

6  תרגיל/ 2 שיעור

א

:ענֵ ה בשלילה
a. Marco è giornalista?

?האם מרקו עיתונאי

No,

,לא

b. Tu sei tedesco?

?האם אתה גרמני

No,

,לא

c. Voi siete Claudio e Roberto?

?האם אתם קלאודיו ורוברטו

No,

,לא

d. Sara è attrice?

?האם שרה שחקנית

No,

,לא

e. L'albergo si chiama "Panorama"?

?"האם למלון קוראים "פנורמה

No,

,לא

f. Ti chiami Paola?

?האם קוראים לָ ך פאולה

No,

,לא

g. Loro sono registi?

?האם הם במאים

No,

,לא

h. Loro sono francesi?

?האם אתם (כבודכם) צרפתים

No,

,לא

i. Tu sei Michele?

?מיקלֶ ה
ֶ האם אתה

No,

,לא

j. Lui si chiama Antonio?

?האם קוראים לו אנטוניו

No,

,לא

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

No, non è giornalista.
No, non sono tedesco.
No, non siamo Claudio e Roberto.
No, non è attrice.
No, non si chiama Panorama.

6 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.
j.

-

No, non mi chiamo Paola.
No, non sono registi.
No, non sono francesi.
No, non sono Michele.
No, non si chiama Antonio.

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
7  תרגיל/ 2 שיעור

מ

:כתוב את ההפך
a. Giorgio non è alto,

. הוא נמוך,ג'ורג'יו לא גבוה

è
b. Tu non sei pessimista,

. את אופטימית,את לא פסימית

sei
c. Lei non è giovane,

. היא זקנה,היא לא צעירה

è
d. Il ragazzo non è bello,

. הוא מכוער,יפה-הבחור לא נאה

è
e. La cantante non è simpatica,

. היא אנטיפאטית,הזמרת לא נחמדה

è
f. Voi non siete biondi,

. אתם שחרחרים,אתם לא בלונדינים

siete
g. Paola non è grassa,

. היא רזה,פאולה לא שמנה

è
h. Io non sono stupida,

. אני חכמה מאוד,אני לא טיפשה

sono molto
i. Carlo non è ordinato,

. הוא מבולגן מאוד,קרלו לא מסודר

è molto

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Basso
Ottimista
Vecchia
Brutto

7 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

Antipatica
Mori
Magra
Intelligente

i. Disordinato

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 3 שיעור

מ

:AVERE השלם עם הפועל
a. Tu

cinque fratelli.

b. Lei

una casa grande.

c. Lucia

.יש לך חמישה אחים

un vestito nuovo.

d. Quanti anni

la bambina?

e. Lei

otto anni.

f. Noi

molti amici.

g. Io

.ללוּצ'יה יש שמלה חדשה
?בת כמה הילדה
.היא בת שמונה
.יש לנו הרבה חברים

due biciclette, e tu?

h. Pietro e Giovanna
bellissima.

.יש לה בית גדול

una casa

? ולך,יש לי שני זוגות אופניים
לפייטרו ולג'ובאנה יש בית יפה
.מאוד

i. Paolo,
una macchina
fotografica digitale?

 האם יש לך מצלמה,פאולו
?דיגיטלית

j. Io e mia madre

.לאימא ולי יש היום מסיבה

una festa oggi.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

hai
ha
ha
ha

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

ha
abbiamo
ho
hanno

i. hai
j. abbiamo

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

2  תרגיל/ 3 שיעור

א

:השלם את מילות המשפחה החסרות
a. Il figlio di mio fratello è mio

.הבן של אחי הוא האחיין שלי

b. La sorella di mio padre è mia

.האחות של אבי היא הדודה שלי

c. La madre di mia madre è mia

.האם של אמי היא הסבתא שלי
ֵ

d. La figlia di mia madre è mia

.הבת של אמי היא האחות שלי

e. Il figlio del fratello di mio padre è
mio

.הבן של האח של אבי הוא בן הדוד שלי

f. La moglie di mio fratello è mia

.אשתו של אחי היא גיסתי

g. La madre di mio marito è mia

.אמו של בעלי היא חמותי

h. Il fratello di mia madre è mio

.האח של אמי הוא דודי

i. Il marito di mia sorella è mio

.הבעל של אחותי הוא גיסי

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

nipote
zia
nonna
sorella

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

cugino
cognata
suocera
zio

i. cognato

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

Completare come nell'esempio:

3  תרגיל/ 3 שיעור

א

:השלם כמו בדוגמה
:דוגמה

Nome e cognome: שם ומשפחה: Carlo Bettini
Età:
ventisei anni
גיל:
Nazionalità:

אזרחות:

italiana

Città:

עיר:

Verona

Mi chiamo Carlo Bettini, ho 26 anni,
sono italiano, di Verona.
Nome e cognome:
Età
Nazionalità:
Città:

,26  אני בן,קוראים לי קרלו ֶ ּב ִטינִ י
. מוורוֹנה,אני איטלקי

Jean Stein
quarantasei
anni
francese
Parigi

Mi chiamo 

קוראים לי





Ora scriva un testo simile con i
Suoi dati personali.
Mi chiamo 

עכשיו כתוֹ ב קטע דומה עם הפרטים
.האישיים שלך
קוראים לי




Gerusalemme
Giaffa

 קפל לאחור

...הידעת? איך אומרים ואיך כותבים
ירושלים
יפו

3 פתרון תרגיל

Mi chiamo Jean Stein, ho quarantasei anni, sono francese, di Parigi.

-

:הערות

- 16 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 3 שיעור
Quanti? Qual è? Di dove? Come? Dove?

מ

:בחר את מילת השאלה הנכונה

a)

si chiama, signore?
Mi chiamo Roberto Scotti.

? אדוני,איך קוראים לך
.קוראים לי רוברטו סקוֹ ִטי

b)

il suo numero di telefono?
È il quattro-due-nove-cinque-settequattro-uno.

?מה מספר הטלפון שלך
.4295741 זה

c)

anni hai?
Ho diciassette anni.

d)

Di Roma.

sei?

e)

si scrive il tuo cognome?
Si scrive elle, e, vi, i, Levi.

f)

sei?
Sono in cucina.

g)

anni ha Claudio?
Venticinque (25).

h)

si chiama il padre di Marco?
Si chiama Antonio.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Come
Qual è
Quanti
Di dove
Come
Dove
Quanti
Come

?בן כמה אתה
.17 אני בן
?מאיפה אתה
.מרומא
איך כותבים את שם
?המשפחה שלך
. לֶ וִ י, ִאי, וִ י, ֶאה, ֶאלֵ ה:כותבים
?איפה אתה
.אני במטבח
?בן כמה קלאודיו
.בן עשרים וחמש
איך קוראים לאבא של
?מרקו
.קוראים לו אנטוניו

4 פתרון תרגיל

-

:הערות

- 17 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 3 שיעור

מ

: כמו בדוגמה, בסוף המילה המתייחסת ללאוםa,e,i,o הוסף את התנועה
Marta è di Roma, è italiana.
a) Marco è di Firenze, è italian


.

b) Sara è di Gerusalemme, è israelian
c) Maria è di Madrid, è spagnol

.

d) Charles è di Londra, è ingles

.

e) Mary è di Londra, è ingles

.

.

f) Charles e Mary sono di Londra, sono ingles

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.
f.

italiano
israeliana
spagnola
inglese
inglese
inglesi

.

5 פתרון תרגיל

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 4 שיעור
(Il, lo, la, i, gli, le, l')

מ

:כתוב את התווית המיידעת של המילים הבאות
2 את כללי זכר ונקבה כפי שהופיעו בשיעור

...זכור

a.

canzone [f]

השיר

g

elicottero

b.

moglie

הר ָעיה
ְ

h.

ragazzi

הבחורים

c.

ospedali

בתי החולים

i.

letto

המיטה

d.

notizie

החדשות

j.

cuore [m]

e.

esercizio

התרגיל

k.

matita

f.

giraffe

הג'ירפות

l.

paese [m]

)הכפר (ארץ

m.

sport [m]

הספורט

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

La canzone
La moglie
Gli ospedali
Le notizie

המסוק

הלב
העיפרון

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

L'esercizio
Le giraffe
L'elicottero
I ragazzi

i. Il letto
j. Il cuore
k. La matita
l. Il paese
m. Lo sport

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 4 שיעור

מ

. יש הרבה דברים מעניינים, עיר הבירה של איטליה,בעיר רומא
:השלם עם
Un, uno, una, un' dei, degli, delle
a.

fiume [m]

b.

isola

c.

parchi

d.

vie pedonali

e.

stazioni [f] ferroviarie

תחנות רכבת

f.

metropolitana

רכבת תחתית

g.

aeroporto internazionale

h.

stato estero

i.

ristoranti

j.

musei

מוזיאונים

k.

statue

פסלים

נהר
אי
פארקים
)רחובות להולכי רגל (מדרחוב

)מדינה זרה (מדינת חוץ
מסעדות

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Un fiume
Un'isola
Dei parchi
Delle vie pedonali

לאומי-נמל תעופה בין

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

Delle stazioni...
i. Dei ristoranti
Una metropolitana. j. Dei musei
Un' aeroporto...
k. Delle statue
Uno stato estero

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 4תרגיל 3

אם כבר יודעים על מה מדובר ,אפשר להגיד:

)!a. Il fiume di Roma. (Il Tevere

הט ֵב ֶרה)
הנהר של רומא( .נהר ֶ
כעת השלם עםIl, lo, la, i, gli, le, l' :
האי ִט ֶ ּיב ִרינָ ה
הפארקים של רומא
הרחובות להולכי רגל (מדרחוב)
תחנות הרכבת של רומא
הרכבת התחתית של רומא

Isola Tiberina

b.

parchi di Roma

c.

vie pedonali di Roma

d.

stazioni [f] ferroviarie di Roma

e.

metropolitana di Roma

f.

שדה התעופה הבין-לאומי
"ליאונרדו דה וינצ'י"

aeroporto internazionale
”“Leonardo da Vinci

g.

מדינת החוץ ,הוואתיקן

stato estero del Vaticano

h.

musei di Roma

i.

ristoranti di Roma

j.

statua di Mosé di Michelangelo

k.

המוזיאונים של רומא
המסעדות של רומא
הפסל "משה" של מיכאלאנג'לו

-

פתרון תרגיל 3

קפל לאחור 
'b. L
c. I
d. Le
e. Le
f. La
'g. L
h. Lo
i. I
j. I
k. La

- 21 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

4  תרגיל/ 4 שיעור

א

:השלם עם
A destra, di fianco, tra, lontano, all'angolo, vicino, in, a, a sinistra.
a. C'è un ristorante
Frishman e Dizengoff.
b. Haifa è

tra le vie

יש מסעדה בפינת הרחובות פרישמן
.ודיזנגוף

da Eilat.

c. Tel Aviv è
Ashdod.

.חיפה נמצאת רחוק מאילת

Zichron Yaacov e

תל אביב נמצאת בין זִ כרון יעקב
.לאשדוד

d. Il quartiere di Neve Tzedek è
a Giaffa.
e. C'è una sinagoga
mia.
f.

Hilton.

ristoranti.

di casa

.מימין לביתי/יש בית כנסת משמאל

al museo c'è l'albergo

g. Firenze è
h.

/

.שכונת נווה צדק נמצאת קרוב ליפו

Italia.
Herzelya ci sono molti

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

All'angolo
Lontano
Tra
Vicino

.לצד המוזיאון נמצא מלון הילטון
.פירנצה נמצאת באיטליה
.בהרצליה יש הרבה מסעדות

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

A sinistra/a destra
Di fianco
In
A

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 5 שיעור
(io, tu, lui, lei, noi, ...)

מ

נסה לזהות באיזה גוף מוּטה הפועל

a. Viviamo in Israele.
b. Prendono un taxi tutti i giorni.
c. Rispondi alle lettere tutti i giorni?
d. Leggo un libro molto interessante.
e. Offre una sigaretta a Maria.
f. Apri la porta.
g. Non capisco il problema.
h. Arriviamo molto tardi al lavoro.
i. Spedisci molti fax, vero?
j. Organizzano le riunioni.

 קפל לאחור

1 פתרון תרגיל

a. Noi

e. Lui-lei

i. Tu

b. Loro

f. Tu

j. Loro

c. Tu

g. Io

d. Io

h. Noi

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 5 שיעור

מ

)בנֵ ה משפטים עם מרכיב אחד מכל עמודה (יש יותר מאפשרות אחת
a. Io e mio padre
b. Susanna e Pietro
c. Lei
d. Io
e. Mia madre
f. I genitori di Laura
g. Tu
h. Tu e Carlo
i. Il cugino di Luca
j. Io e te

vivono
prendiamo
studiano
leggi
spiegate
spedisce
parliamo
compra
rispondo
apre

 קפל לאחור

al telefono
il problema
alle lettere
i fiori
molto caffè
la porta
un libro in italiano
a Napoli
un fax
l'italiano

2 פתרון תרגיל

-

)(ישנן מספר אפשרויות
a. Io e mio padre parliamo al telefono.
b. Susanna e Pietro vivono a Napoli.
c. Lei apre la porta.
d. Io rispondo alle lettere.
e. Mia madre compra i fiori.
f. I genitori di Laura studiano l'italiano.
g. Tu leggi un libro in italiano.
h. Tu e Carlo spiegate il problema.
i. Il cugino di Luca spedisce un fax.
j. Io e te prendiamo molto caffè.

.אני ואבי מדברים בטלפון
.סוזנה ופייטרו גרים בנאפולי
.היא פותחת את הדלת
.אני עונה למכתבים
.אמי קונָ ה פרחים
ההורים של לאורה לומדים
.איטלקית
.ת ספר באיטלקית/את קורא/אתה
.אתה וקרלו מסבירים את הבעיה
.בן הדוד של לו ָּקה שולח פקס
.אתה ואני שותים הרבה קפה

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 5 שיעור

מ

.הטה את הפעלים בסוגריים לפי מה שמתאים במשפט
a. Tu (leggere)

senza occhiali?
?ת בלי משקפיים/את קורא/אתה

b. Lei (scrivere)

molti documenti anche se non ha voglia.
.פי שאין לה חשק-על- אף,היא כותבת מכתבים רבים

c. Le banche (aprire)

alle otto e mezza di mattina.
.הבנקים נפתחים בשעה שמונה וחצי בבוקר

d. Quante lingue (parlare)

?
?כמה שפות אתה מדבר

e. Noi (spiegare)
pazienza.

ai bambini le regole del gioco con molta
.אנו מסבירים לילדים את חוקי המשחק בהרבה סבלנות

f. Gli italiani non (prendere)
il cappuccino dopo pranzo, ma
solo di mattina.
 רק, "לוקחים") קפוצ'ינו לאחר ארוחת הצהריים:האיטלקים לא שותים (מילולית
.בבוקר
g. Ragazzi, (mangiare)

con noi? Volentieri.
. אתם אוכלים איתנו? בעונג (ברצון) רב,בר'ה
ֶ ֶח

h. Mio padre (preferire)

lavorare in proprio.
.אבי מעדיף לעבוד באופן עצמאי

i. (Lavorare)

in un ufficio in centro.
.אנחנו עובדים במשרד במרכז העיר

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

leggi
scrive
aprono
parli

3 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

spieghiamo i. lavoriamo
prendono
mangiate
preferisce

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א

שיעור  / 5תרגיל 4

[תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

תרגול אוצר מילים -
השלם במילה המתאימה ביותר מתוך אוצר המילים ותוכן הפרק של ה"עבודה":
a. Nel mio

lavoro con Maria e Giuseppe.
במשרד שלי אני עובד עם ַמריה וג'וספה.

b. Domani mattina ho una
importante con i clienti di Bologna.
מחר בבוקר יש לי פגישה חשובה עם הלקוחות מבּ וֹלוֹניה.
6000 shekel al mese.

c. Io

אני מרוויח (משתכר)  6,000שקל בחודש.
d. La nuova

lavora molto.
המזכירה החדשה עובדת הרבה.
di lavoro sono molto simpatici.
החברים (העמיתים) שלי לעבודה הם נחמדים מאוד.
molti fax e e-mail.
המזכירה שלי שולחת הרבה פקסים ודוא"ל (אי-מייל).
.

e. I miei
f. La mia segretaria

g. La “Bezeq” è una grande

בזק היא חברה גדולה.
h. Il mio

parla al telefono tutto il giorno.
הבוס שלי מדבר בטלפון כל היום.
del mio ufficio prendono sempre un caffè alle dieci.
הפקידים במשרד שלי שותים תמיד קפה בעשר.
non è alto: 4500 shekel al mese.
המשכורת שלי לא גבוהה 4,500 :שקל בחודש.

-

j. Il mio

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 4
colleghi
i. impiegati
spedisce
j. stipendio
)azienda (ditta-società
capo

i. Gli

e.
f.
g.
h.

ufficio
riunione
guadagno
segretaria

a.
b.
c.
d.

- 26 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 5 שיעור

מ

! ועם הסיומת הנכונה- MOLTO, POCO, TROPPO :השלם עם
a. Giovanna è stanca perché lavora
ore.
.ג'ובאנה עייפה מפני שהיא עובדת יותר מדי שעות
b. In questa ditta ci sono
c. Laura è

impiegati
.)בחברה הזאת יש הרבה פקידים (עובדים
ֶ

puntuale, purtroppo!
! לצערי,)לאורה אינה דייקנית (מעט

d. Giorgio è

puntuale, purtroppo!
! לצערי,)ג'ורג'יו אינו דייקן (מעט

e. Questa riunione di lavoro è

importante.
.פגישת העבודה הזאת היא חשובה מאוד

f. Il direttore della società guadagna

.
.מנהל החברה מרוויח הרבה

g. Lo stipendio dei calciatori italiani è
alto.
.המשכורת של שחקני הכדורגל האיטלקיים היא גבוהה מדי
h. Scrivo
i. Ho

documenti nel mio ufficio.
.אני כותב מעט מסמכים במשרדי
lavoro, povero me!
) מסכן שכמוני! (צורת ביטוי,יש לי יותר מדי עבודה

j. Ci sono

grandi aziende nel Sud Italia.
.חברות גדולות בדרום איטליה
ָ יש מעט

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

troppe
molti
poco
poco

5 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

molto
molto
troppo
pochi

i. troppo
j. poche

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 6 שיעור
a. Sara (fare)
supermercato.

sempre la spesa al

b. Marco (stare)
tre mesi.

con Carla da

מ

שרה עורכת (עושה) תמיד קניות
.בסופרמרקט
מרקו חי עם קרלה זה שלושה
.חודשים

c. Il mio appartamento è silenzioso perché הדירה שלי שקטה כיוון שהיא פונה
(dare)
sul cortile interno.
.לחצר פנימית
d. Ragazzi, come (stare)
e. Dove (tu, andare)

?

? מה שלומכם,בחורים

?

f. Io non (fare)
al bar.

?ת/את הולך/לאן אתה

mai colazione אני איני אוכל אף פעם ארוחת בוקר
.בבר

g. Io e Tal (andare)
mare a Herzelya.

sempre al

אני וטל הולכים תמיד לים
.בהרצליה

h. Signora, (fare)
in via Dizengoff?

spesso spese

 האם ַאת עורכת ֶאת הקניות,גברת
שלך לעיתים קרובות ברחוב
?דיזנגוף

i. Io (andare)
in Italia a
studiare architettura.
j. Le nonne (dare)
caramelle ai nipoti.

troppe

אני הולך ללמוד אדריכלות
.באיטליה
הסבתות נותנות יותר מדי סוכריות
.לנכדים

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

fa
sta
dà
state

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

vai
faccio
andiamo
fa

i. vado
j. danno

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 6תרגיל 2

הטה את הפועל שבסוגריים לפי מה שמתאים במשפט:
il gelato al cioccolato e tu quale gelato

)a. Io (scegliere
)(scegliere

?

אני בוחר גלידת שוקולד ,ואתה/את איזו גלידה תבחר/י?
)b. Noi non (sapere

guidare.
אנחנו לא יודעים לנהוג.

)c. Anna, (bere

?un aperitivo con me
אנה ,תשתי אפריטיב איתי?

)d. Scusi, signore (sapere

?che ora è
סליחה גבירותי ,האם אתן יודעות מה השעה?
quasi mai alcoolici.
אני כמעט שאיני שותה משקאות אלכוהוליים.
cinque lingue.

)e. Io non (bere
)f. Mio padre (sapere

אבי יודע חמש שפות.

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 2
e. bevo
f. sa

c. bevi
d. sa

a. scelgo, scegli
b. sappiamo

- 29 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

3  תרגיל/ 6 שיעור

א

:הטה את הפועל שבסוגריים לפי מה שמתאים במשפט
a. Scusi signore, (Lei, potere)
chiudere la porta per favore?
? האם יוכַ ל לסגור את הדלת בבקשה,) בכבוד- ְסלח לי אדוני (גוף שלישי
b. Oggi pomeriggio io e mia madre (dovere)
andare in banca.
.היום אחר הצהריים אני ואימא שלי צריכים ללכת לבנק
c. Lucia, perché non (volere)

fare colazione?
? מדוע אינך רוצה לאכול ארוחת בוקר,לוצ'יה

d. Mi dispiace, non (potere)
uscire con voi questa sera perché
sono malato.
. איני יכול לצאת איתכם הערב כיוון שאני חולה,אני מצטער
e. (Io, volere)

conoscere una bella ragazza italiana.
.אני רוצה להכיר בחורה איטלקייה יפה

f. Il mio bambino non (volere)
g. (Io, potere)

fare il bagno.
.הילד שלי אינו רוצה לעשות אמבטיה

fumare?
?האם אני יכול לעשן

h. I miei genitori (volere)

cambiare casa.
.ההורים שלי רוצים להחליף בית

i. Ragazzi, oggi (dovere)

fare molti compiti?
? האם היום יש לכם הרבה שיעורים,)חברים (צעירים

j. (tu, dovere)

vedere questo film: è bellissimo.
. הוא יפה מאוד:ה לראות את הסרט/את צריך/אתה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

può
dobbiamo
vuoi
posso

3 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

voglio
vuole
posso
vogliono

i. dovete
j. devi

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

4  תרגיל/ 6 שיעור

א

:הטה את הפועל שבסוגריים בהתאם למשפט
a. Il mio ragazzo (dire)

che io parlo già bene italiano.
.החבר שלי אומר שאני כבר מדברת טוב איטלקית

b. Signora, (salire)

a piedi o in ascensore?
? האם את עולה ברגל או במעלית,גברת

c. Oggi (venire)

a casa mia le mie cugine di Torino
.היום תבואנה לביתי בנות דודה מטורינו

d. Questa sera io e mia moglie (uscire)
; andiamo a teatro a
vedere La Traviata.
."טראוִ ָיא ַטה
ָ  אשתי ואני יוצאים; אנו הולכים לראות את "לָ ה,הערב
e. Perché Marisa (uscire)
f. Io (salire)

sempre con ragazzi così brutti?
?למה מריסה יוצאת תמיד עם בחורים כה מכוערים

le scale a piedi per fare un po' di ginnastica.
.אני עולה ברגל את המדרגות כדי לעשות קצת התעמלות

g. Mamma, (venire)
h. Io (dire)

anch'io in centro con te e papà!
! גם אני באה למרכז איתך ועם אבא,אימא
sempre la verità.
.אני אומר תמיד את האמת

i. Voi (dire)

spesso delle bugie.
.אתם אומרים לעיתים קרובות שקרים

j. Signor Rossi, (venire)
noi?

anche Lei a bere qualcosa al bar con
? גם כבודו יבוא לשתות איתנו משהו בבר,מר רוֹסי

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

dice
sale
vengono
usciamo

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

esce
salgo
vengo
dico

i. dite
j. viene

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

5  תרגיל/ 6 שיעור

א

:( של הפעלים הבאיםio, tu, lui, lei, noi, voi, loro) רשום את שם הפועל ואת הגוף
INFINITO

שם הפועל

PERSONA

גוף

a. Stiamo
b. Fai
c. Vengono
d. Esco
e. Devi
f. Salgo
g. Diciamo
h. Vuole
i. Bevi
j. Sappiamo

 קפל לאחור

5 פתרון תרגיל
INFINITO

שם הפועל

PERSONA

a.

Stare

noi

b.

Fare

tu

c.

Venire

loro

d.

Uscire

io

e.

Dovere

tu

f.

Salire

io

g.

Dire

noi

h.

Volere

lui, lei, Lei

i.

Bere

tu

j.

Sapere

noi

גוף

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 6תרגיל 6

ענֵ ה עם( Anch'io :במשפט חיובי) או ( Neanche ioבמשפט שלילי)
a. Marta non pranza da sola.

ַמ ְרתה לא אוכלת ארוחת צהריים לבד.
 גם אני לא.

io.

הוריי מעדיפים את התיאטרון.

b. I miei genitori preferiscono il teatro.

 גם אני.

io.
io.
io.
io.

הם לא מוצאים את הדרכון.
 גם אני לא.

io.
io.
io.


i. Noi abbiamo freddo.

io.


j. Voi contate i soldi.

אתם סופרים את הכסף.
 גם אני.


h. Susanna non viene a lezione.

אנו מרגישים קור.
 גם אני.



g. Loro non trovano il passaporto.

סוזנה לא באה לשיעור.
 גם אני לא.


f. Comincio a lavorare alle 9.00.

אני מתחיל/ה לעבוד בשעה .9:00
 גם אני.


e. Non ho tempo per fare niente.

אין לי זמן לשום דבר.
 גם לי לא.


d. Tu pensi al viaggio.

אתה חושב על הנסיעה.
 גם אני.


c. Loro chiedono il conto.

הם מבקשים את החשבון.
 גם אני.



io.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור
a. Neanche (neppure,
nemmeno) io
b. Anch'io
c. Anch'io
d. Anch'io

6 פתרון תרגיל
e. Neanche (neppure,
nemmeno) io
f. Anch'io
g. Neanche (neppure,
nemmeno) io
h. Neanche (neppure,
nemmeno) io

i. Anch'io
j. Anch'io

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 7 שיעור

מ

:הוסף את ה' הידיעה (התווית המיידעת) ואת מילות הקניין
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

libro
chitarra
scuola
architetto
dizionari
esercizi
festa
segretaria
colleghi
amiche

הספר שלי
הגיטרה שלך
בית הספר שלנו
האדריכל שלכם
המילונים שלי
התרגילים שלהן
החגיגה שלו
המזכירה שלך
החברים שלך לעבודה
החברות שלה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

Il mio libro
La tua chitarra
La nostra scuola
Il vostro architetto
I miei dizionari

1 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.
j.

I loro esercizi
La sua festa
La tua segretaria
I tuoi colleghi
Le sue amiche

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 7 שיעור

מ

! רק אם נדרש,השלם עם מילות הקניין וה' הידיעה
Giuseppe ha due figli: a)
invece b)
c)

figlio Carlo è “single”,

figlia Patrizia è sposata:

marito è un uomo molto intelligente.
)) בתו (הבת שלוb : בעוד ש,)) הבן שלו קרלו הוא "סינגל" (רווקa :לג'וספה שני בנים
ּ
.( בעלה הוא גבר מאוד חכםc :פטריציה היא נשואה

Ho una figlia: d)

figlia è sposata con Antonio: e)

figli sono f)
nipoti.
.) נכדים שליf  הם:) הבנים שלהםe :) הבת שלי נשואה עם אנטוניוd :יש לי בת
Il mio fratello minore, Nicola, ha un figlio.
g)

figlio è h)

nipote e io sono i)

zia.

j)
padre e l)
madre sono m)
nonni.
) ואמיl ) אביj .) דודה שלוi :) אחיין שלי ואניh :( בנו הואg . יש בן,לאחי הצעיר ניקולה
.) סבא וסבתא שלוm :הם

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

suo figlio
sua figlia
suo marito
mia figlia

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

i loro figli
i miei nipoti
suo figlio
mio nipote

i. sua zia
j. mio padre
l. mia madre
m. i suoi nonni

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א

שיעור  / 7תרגיל 3

[תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

תרגיל מסכם למילות הקניין וה' הידיעה ,רק אם נדרש!
a. Carlo ha una moglie molto simpatica.
Sua moglie è molto simpatica.
לקרלו אישה מאוד סימפאטית.
אשתו מאוד סימפאטית.
b. Ho una bicicletta nuova.
bicicletta è nuova.
יש לי אופניים חדשים.
האופניים שלי חדשים.
c. Lui ha un padre molto autoritario.
padre è molto autoritario.
יש לו אב מאוד סמכותי.
האבא שלו מאוד סמכותי.
d. Signora, Lei ha un giardino molto grande.
Signora,

giardino è molto grande.
גברת ,יש לך גינה מאוד גדולה.
הגינה שלך מאוד גדולה.

e. Tu hai gli stivali nuovi.
stivali sono nuovi.
יש לך מגפיים חדשים.
המגפיים שלך חדשים.
f. Lei ha due gatti neri.
gatti sono neri.
יש לה שני חתולים שחורים.
החתולים שלה שחורים.
g. Il bambino ha i pantaloni corti
pantaloni sono corti.
לילד מכנסיים קצרים.
המכנסיים שלו קצרים.
h. Io ho un cugino antipatico.
cugino è antipatico.
יש לי בן דוד אנטיפאטי.
הבן דוד שלי אנטיפאטי.
i. Maria ha una mamma casalinga.
mamma è casalinga.
למריה ֵאם עקרת בית.
אימא שלה עקרת בית.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
j. Signor Bianchi, Lei ha una bella figlia!
Signor Bianchi,

figlia è molto bella!
! יש לו (בכבוד) בת יפה,אדון ביאנקי
! הבת שלו מאוד יפה,אדון ביאנקי

 קפל לאחור
a. )(דוגמה
b. La mia
c. Suo

3 פתרון תרגיל
d. Il suo
e. I tuoi
f. I suoi

g. I suoi
h. Mio
i. La sua

j. Sua

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 7 שיעור

מ

: בהתייחסות לתרגום,השלם את התרגיל עם אוצר המילים של הבית
LA CASA IDEALE
Nella mia casa ideale ci sono molte a)
. La b)
è molto
moderna e ci sono un c)
grande per tutta la famiglia e sei
d)
. In soggiorno ci sono il e)
, lo stereo e i libri che
stanno nella f)
. Alle pareti ci sono g)
originali di
pittori famosi. Ci sono due h)
con doccia e vasca. C׳è molta luce
perché le i)
sono molto grandi. La mia casa ideale è bellissima,
vero?
 ויש שם שולחן גדול לכל, המטבח מודרני מאוד.בביתי האידיאלי יש הרבה חדרים
 המערכת (מוזיקה) והספרים, בסלון נמצאים הטלוויזיה.המשפחה ושישה כיסאות
 יש שני חדרי. על הקירות יש תמונות מקוריות של ציירים מפורסמים.שעל הספרייה
. יש הרבה אור מפני שהחלונות גדולים מאוד.אמבטיה עם טוש ואמבטיה
? נכון,ביתי האידיאלי יפה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

Stanze
Cucina
Tavolo
Sedie
Televisore

4 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.

Libreria
Quadri
Bagni
Finestre

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 7תרגיל 5

תרגם לעברית:

.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j

a. La finestra è a destra della porta.
è un quadro tra le due finestre.׳b. C
c. Il tavolo è di fronte al divano.
è la libreria.׳d. A sinistra del piano c
e. In camera da letto ci sono due armadi.
f. La sedia è dietro alla scrivania.
g. Il divano è di fianco al tavolino.
edificio.׳ascensore è dentro all׳h. L
i. Il letto è tra due comodini.
è una pianta davanti alla porta.׳j. C

פתרון תרגיל 5

החלון נמצא מיָ מין לדלת.
יש תמונה בין שני החלונות.
השולחן נמצא מול הספה.
משמאל לפסנתר נמצאת הספרייה.
יש שני ארונות בחדר השינה.
הכיסא נמצא מאחורי שולחן הכתיבה.
הספה נמצאת ליד (לצד) השולחן הנמוך.
המעלית נמצאת בתוך הבניין.
המיטה נמצאת בין שתי השידות הקטנות.
יש צמח (עציץ) לפני הדלת.

קפל לאחור 
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

1  תרגיל/ 8 שיעור

א

:PIACE / PIACCIONO השלם עם
a. Ci

molto viaggiare in moto anche se è pericoloso.
.פי שזה מסוכן-על-אנחנו מאוד אוהבים לנסוע באופנוע אף

b. A me, le spiagge piene di gente non
per niente.
.אני לא אוהבת בכלל חופים עם הרבה אנשים
c. Ti

la cucina italiana?
?אתה אוהב אוכל איטלקי

d. Mi

moltissimo vivere in centro.
.אני מאוד אוהב לגור במרכז

e. A me

le zone più tranquille.
.אני אוהב שכונות רגועות יותר

f. In generale le grandi città non mi
molto.
. הערים הגדולות לא מוצאות חן בעיני,באופן כללי
g. Non le

per niente andare al mare d׳inverno.
.היא לא אוהבת ללכת לים בחורף

h. A mia madre

da morire i fiori.
.אימא שלי מאוד אוהבת פרחים

i. Ai miei vicini di casa
j. A Teresa non

molto viaggiare.
.השכנים שלי מאוד אוהבים לנסוע
i cani.
.טרזה לא אוהבת כלבים

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

piace
piacciono
piace
piace

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

piacciono i. piace
piacciono j. piacciono
piace
piacciono

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 8 שיעור

מ

בנֵ ה משפט עם מרכיב אחד מכל עמודה
le canzoni di Eros
Ramazzotti, invece ai miei
fratelli no

ti piace
Ai miei fratelli

piace molto

A me

piacciono un
sacco

A te e a Giorgio
A Piero
A me e a Carolina
Roberta,

 קפל לאחור

la musica pop, e ai tuoi?

non piacciono
molto
piacciono da
morire
non piace per
niente

viaggiare in aereo, vero?
i viaggi organizzati, e anche
a noi
i libri di Andrea De Carlo,
invece a me no
la pittura di Picasso, e a te?

2 פתרון תרגיל

-

)תשובות אפשריות (יש יותר מאפשרות אחת

Ai miei fratelli non piace per niente la musica pop, e ai tuoi?
? ושלך,האחים שלי לא אוהבים כלל מוזיקת ּפ ּופ
A me piace molto la pittura di Picasso, e a te?
? ואתה,אני מאוד אוהב את הציורים של פיקאסו
A te e a Giorgio piacciono un sacco i libri di Andrea De Carlo, invece a
me no.
. ולעומת זאת אני לא,ג'ורג'יו ואתה אוהבים מאוד את הספרים של אנדראה דה קרלו
A Pietro piacciono molto i viaggi organizzati, e anche a noi.
. וגם אנחנו,פייטרו מאוד אוהב נסיעות מאורגנות
A me e a Carolina piacciono da morire le canzoni di Eros Ramazzotti,
invece ai miei fratelli no.
 ולעומת זאת ַאחי אינם אוהבים,קרולינה ואני "מתות" על השירים של ארוס רמאצוטי
.אותו
Roberta ti piace viaggiare in aereo, vero?
? נכון, את אוהבת לטוס במטוס,רוברטה

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 8 שיעור

מ

:)השלם עם כינויי השם המתאימים (לפי התרגום העברי
a. A
no.

importa molto l׳opinione del primo ministro, invece a lui
. לא ִאכפת, אולם לו,ִאכפת לנו מאוד מהדעה של ראש הממשלה

b. Non

piace lavorare di notte.
.אני לא אוהב לעבוד בלילה

c. Ragazzi,

sembrano difficili gli esercizi?
? התרגילים נראים לכם קשים,בר'ה
ֶ ֶח

d. Professore,

piace scrivere gli esercizi alla lavagna?
? האם אתה אוהב לכתוב תרגילים על הלוח,המורה

e. Maria, che cosa
f. Non

importa se passi l׳esame o no?
? מה ִאכפת לך אם את עוברת את הבחינה או לא,מריה
sembra buona l׳idea del professore?
?האם הדעה של המורה לא נראית לך טובה

g. A

non piace vivere in periferia, invece a
sì.
. אבל הוא כן אוהב,אני איני אוהב לגור מחוץ לעיר

h. Laura, so che

piacciono i fiori.
. אני יודע שאת אוהבת פרחים,לאורה

i. Ai tuoi genitori piace Tel Aviv? No, non
piace perché il
clima è molto umido.
 הם לא אוהבים כי האקלים הוא מאוד,האם ההורים שלך אוהבים את תל אביב? לא
.לח
j. Signora Levi,
d׳arte italiane?

interessa un viaggio organizzato nelle città

? האם מעניין אותך לנסוע בטיול מאורגן לערי האמנות האיטלקיות,גברת לוי

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

noi
mi
vi
Le

3 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

ti
vi
me, lui
ti

i. gli
j. Le

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 8תרגיל 4

עשה ֵסדר במשפטים הבאיםַ :סדר אותם באופן הגיוני.
רמז! המילה הראשונה של כל משפט מסומנת באות גדולה!
?a. a Ti giocare calcio piace
האם אתה אוהב כדורגל?

a.
b. per piace niente ci Non cucinare.

אנחנו לא אוהבים לבשל בכלל.

b.
?c. musica Vi classica piace la

האם המוזיקה הקלאסית מוצאת חן בעיניכם?

c.

d. Non mi rock niente il piace per.
הרוק (סוג מוזיקה) לא מוצא חן בעיני כלל.

d.

e. da piace Alle sorelle Milano morire fare spese mie a.
אחיותי אוהבות מאוד (עד מוות) לעשות קניות במילאנו.
ַ
e.
?f. Vi i piacciono fantascienza di film
האם סרטי מדע בדיוני מוצאים חן בעיניכם?
f.
g. mucchio A cucina padre piace mio un la italiana.
אבי אוהב "המון" את המטבח האיטלקי.
g.
h. piacciono ragazze da impazzire Mario le israeliane A.
מריו אוהב עד כדי שיגעון את הבחורות הישראליות.
h.
i. fare Pietro Giulia piace moltissimo A gite fuori e porta.
פייטרו וג'וּליה אוהבים מאוד לעשות טיולים מחוץ לעיר.
i.
arte interessano Mi i.׳j. musei d
מוזיאונים לאמנות מעניינים אותי.

j.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

a. Ti piace giocare a calcio?
b. Non ci piace per niente cucinare.
c. Vi piace la musica classica?
d. Non mi piace per niente il rock.
e. Alle mie sorelle piace da morire fare spese a Milano.
f. Vi piacciono i film di fantascienza?
g. A mio padre piace un mucchio la cucina italiana.
h. A Mario piacciono da impazzire le ragazze israeliane.
i. A Piero e Giulia piace moltissimo fare gite fuori porta.
j. Mi interessano i musei d׳arte.

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

5  תרגיל/ 8 שיעור

א

: ועם שמות התואר המתאימיםESSERE השלם עם הפועל
a. Carlo
b. Tu

perché ha una macchina nuova.
.קרלו שמח כי יש לו מכונית חדשה
troppo

per gli esami.
.אתה מודאג יותר מדי בגלל הבחינות

c. I supermercati

fino alle ventidue (22.00).
.22.00 הסופרמרקטים פתוחים עד השעה

d. La mia ragazza
con un altro.

con me e questa sera esce
.החברה שלי כועסת עלי והערב היא יוצאת עם מישהו אחר
ֵ

e. Il mio ufficio
f. Loro
nessuno.

: devo pulire le scrivanie.
. עלי לנקות את המכתבות:המשרד שלי מלוכלך
dei ragazzi

e non parlano mai con

.הם בחורים סגורים ואף פעם אינם מדברים עם אף אחד
g. Renzo
di lui.

e anche Lucia
.ֶרנצ ֹו מאוהב וגם לוצ'יה מאוהבת בו

h. Le mani di Pierino

sempre
e la mamma
con lui.
.ידיו של פיירינו מלוכלכות תמיד ואימא כועסת עליו

i. Questa sera non posso uscire con voi:
in
ufficio con il mio nuovo capo.
. אני עסוק במשרד עם הבוס החדש שלי:הערב איני יכול לצאת ִאתכם
j. Se (tu)

 קפל לאחור

, prendi una camomilla!
. תשתה חליטת קמומיל,אם אתה עצבני

5 פתרון תרגיל

a. è contento, felice e. è sporco
i. sono occupato
b. sei,
f. sono, chiusi
j. sei nervoso
preoccupato
c. sono aperti
g. è innamorato,è
innamorata
d. è arrabbiata
h. sono sporche, è
arrabbiata

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
6  תרגיל/ 8 שיעור

מ

.השלם את המשפטים הבאים עם שם העצם המתאים
a.Mia figlia ha molta

dei cani
.בתי פוחדת מאוד מכלבים

b. Ho

di mangiare un buon gelato.
.יש לי חשק לאכול גלידה טובה

c. Hai

di soldi? Ecco 100 Euro!
.ֹ יוּרו100 ה כסף? הנה/את צריך/האם אתה

d. Andiamo, loro hanno

, non ci aspettano.
. ואינם מחכים לנו, הם ממהרים,נלך

e. In estate abbiamo più

che in inverno
.בקיץ חם לנו יותר מאשר בחורף

f. Sono stanco e ho

.
.אני עייף ואני רוצה לישון

g. Luisa ha

, perciò chiude la finestra.

. לכן היא סוגרת את החלון,ללואיזה קר
h. Se avete

, potete mangiare una pizza.
. אתם יכולים לאכול פיצה,אם אתם רעבים

i. Ho

: puoi accendere il condizionatore?
? אתה יכול להדליק את המזגן:חם לי

j. È impossibile discutere con lui, crede di avere sempre

.

. הוא תמיד חושב שהוא צודק,אי אפשר להתווכח איתו

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

paura
voglia
bisogno
fretta

6 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

sete
sonno
freddo
fame

i. caldo
j. ragione

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

7  תרגיל/ 8 שיעור

א

.RIMANERE  אוTENERE השלם את המשפטים הבאים עם הפעלים
a. Questa sera io e mio marito

a casa
.בעלי ואני נשארים הערב בבית

b. Barbara
le settimane.

molto ai suoi capelli: va dal parrucchiere tutte

. היא הולכת למספרה כל שבוע:ברברה מטפחת (שומרת) מאוד את שערה
c. Io

ancora un po' alla festa e tu che cosa fai,
anche tu?
?אני נשאר עוד קצת בחגיגה ואת מה את עושה? גם את נשארת

d. Tu a che squadra

? Io al Maccabi!
!איזו קבוצה את אוהדת? אני ֶאת מכבי

e. Quando Gabriella fa la torta, non
per il giorno dopo.

nemmeno una fetta

. לא נשארת אפילו פרוסה ליום שלמחרת,כשגבריאלה אופה עוגה
f. Quando io e mia moglie usciamo, i bambini
la baby-sitter.

a casa con

.סיטר- הילדים נשארים בבית עם בייבי,כשרעייתי ואני יוצאים
g. Il professor Detti

i suoi documenti nella borsa.
.הפרופסור ֶד ִטי מחזיק (שומר) את מסמכיו בתיק

h. Ragazzi,

o venite con noi?
? אתם נשארים או אתם באים אתנו,ֶחבר'ה

i. I ragazzi di solito non

molto in ordine la loro camera.
.הבחורים בדרך כלל אינם שומרים על חדרם מסודר

j. Noi

in spiaggia fino al tramonto.
.אנחנו נשארים על החוף עד השקיעה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

rimaniamo
tiene
rimango, rimani
tieni

7 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

rimane
rimangono
tiene
rimanete

i. tengono
j. rimaniamo

-

:הערות

- 48 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 9 שיעור
a.
b.
c.
d.

 קפל לאחור

86
101
492
1948

e.
f.
g.
h.

2005
5800
10,378
500,837

מ

:קרא בקול את המספרים הבאים
i. 8,374,613
j. 25,000,000

1 פתרון תרגיל

a. Ottantasei
b. Centouno
c. Quattrocentonovantadue
d. Millenovecentoquarantotto
e. Duemilacinque
f. Cinquemilaottocento
g. Diecimilatrecentosettantotto
h. Cinquecentomilaottocentotrentasette
i. Otto milioni trecentosettantaquattromilaseicentotredici
j. Venticinque milioni

-

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 9תרגיל 2

השלם עם שם התואר המצביע  Quelloבצורה המתאימה:
a. Mi piacciono molto

stivali di pelle.
המגפיים ההם מעור מאוד מוצאים חן בעיני.
b. Posso vedere
?pantaloni bianchi, per favore
האם אני יכולה לראות את המכנסיים הלבנים ההם ,בבקשה?
c.
ragazza si chiama Anna.
לבחורה ההיא קוראים אנה.
d.
ragazzi si chiamano Marco e Simone.
לבחורים ההם קוראים מרקו וסימוֹנֶ ה.
e.
studente ha una camicia blu.
לסטודנט ההוא יש חולצה כחולה.
f.
psicologi sono molto famosi.
הפסיכולוגים ההם ידועים מאוד.
g.
libri sono interessanti.
הספרים ההם מעניינים.
h.
gioiello è un regalo per mia moglie.
התכשיט ההוא הוא מתנה בעבור אשתי.
i. In
gelateria vendono i gelati migliori della città.
בגלידריה ההיא מוכרים את הגלידות הטובות ביותר בעיר.
j.
orologio non funziona bene.
השעון ההוא אינו פועל כמו שצריך.

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 2
quella

i.

quello

e.

quegli

a.

׳quell

j.

quegli

f.

quei

b.

quei

g.

quella

c.

quel

h.

quei

d.
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א

שיעור  / 9תרגיל 3

[תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

השלם עם :lo, la, li, le
?a. Come Le stanno queste scarpe
Vanno bene.
compro.

הנעליים מתאימות לך?
הן מתאימות לי.
אני אקנה אותן.
באיזה צבע אתה/את מעדיף/ה את
הסוודר?
אני מעדיף/ה אותו אדום.

?b. Di che colore preferisce il maglione
preferisco rosso.

אתה/את רוצה לקנות את החולצות
ההן?
כן ,הן מוצאות חן בעיני ,אני רוצה
לקנות אותן.

?c. Vuoi comprare quelle camicie
Sì, mi piacciono
voglio
comprare.
?d. Sai il mio nome
Sì,
so.

אתה יודע את שמי?
כן ,אני לא יודע אותו.

?e. Come ti va la giacca
Bene, ma non
perché è troppo cara.

הז'קט מתאים לך?
טוב ,הוא מתאים לי ,אבל אני לא קונה
אותו כי הוא יקר מדי.

prendo

מי קונה את המתנה לדיאנה?
אני קונה אותה.

?f. Chi compra il regalo per Diana
compro io.

אין יותר בירה.
אני הולך לקנות אותה.

è più birra.׳g. Non c
Vado a comprar

.

?h. Dove tieni la macchina fotografica
tengo nello zaino.

איפה אתה מחזיק את המצלמה?
אני מחזיק אותה בתרמיל.

i. Vado a fare un caffè.
Come
?prendi
!Macchiato, grazie

אני הולך להכין קפה.
איך אתה שותה אותו?
ָמ ִק ַיאטוֹ( ,עם כתם של חלב )...תודה.

?j. Guarda quel vestito azzurro, ti piace

תסתכלי על השמלה הכחולה .את
אוהבת אותה?
כן ,היא אלגנטית מאוד .למדוד אותה? ?provo

-

Sì, è molto elegante.

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 3
lo

i.

la

e.

le

a.

lo

j.

lo

f.

lo

b.

la

g.

le

c.

la

h.

lo

d.
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א

שיעור  / 9תרגיל 4

[תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

שני חברים נמצאים בחנות כולבו .השלם את השיחה שלהם כמו בדוגמה:
המכנסיים האלה מוצאים חן בעיניך?
לא ,הם ארוכים מדי ,אני רוצה אותם
קצרים יותר.
החצאית הזאת מוצאת חן בעינייך?
לא ,היא רחבה מדי ,אני רוצה אותה
יותר צרה.
איך נראים לך המגפיים האלה?
הם לא מוצאים חן בעינַ י .הם גבוהים
מדי ,ואני רוצה אותם יותר נמוכים.

?a. Ti piacciono questi pantaloni
No, sono troppo lunghi. Li voglio
più corti.

.

?b. Ti piace questa gonna
No, è troppo larga,
voglio più

?c. Come ti sembrano questi stivali
Non mi piacciono, Sono troppo alti,
voglio più
.

השעון הזה מוצא חן בעינייך?
הוא לא מוצא חן בעינַ י ,הוא גדול מדי,
ואני רוצה אותו יותר קטן.

?d. Ti piace questo orologio
Non mi piace. È troppo grande.
voglio più
.

איך נראית לך החליפה הזאת?
היא לא מוצאת חן בעינַ י ,היא מכותנה
ואני רוצה אותה מפשתן.

?e. Come ti sembra questo vestito
Non mi piace, è di cotone.
voglio di
.

החצאית מוצאת חן בעינייך?
לא ,היא קצרה מדי .אני רוצה אותה
יותר ארוכה.
איך נראים לך המגפיים ההם?
הם יקרים מדי ואני רוצה אותם יותר
זולים.
ַאת קונה ֶאת השמלה ממשי?
היא לא מוצאת חן בעינַ י ,אני רוצה
אותה מכותנה /צמר /פשתן וכו'.

voglio

?f. Ti piace quella gonna
No, è troppo corta.
più
.

?g. Come ti sembrano quegli stivali
Sono troppo cari.
voglio
più
.
voglio

?h. Compri il vestito di seta
No, non mi piace.
di
.

מה אתה אומר על המכנסיים?
הם צרים מדי ,אני רוצה אותם יותר
מודרניים.

?i. Che cosa ne dici dei pantaloni
Sono troppo stretti,
voglio più
.

מה אתה אומר על הגרביים ההם?
הם כהים מדי ,אני רוצה אותם יותר
בהירים.

?j. Che cosa ne dici di quelle calze
Sono troppo scure,
voglio più
.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

a.

Li voglio più
corti.

e.

Lo voglio di
lino.

i.

Li voglio più
larghi.

b.

La voglio più
stretta.

f.

La voglio più
lunga.

j.

Le voglio più
chiare.

c.

Li voglio più
bassi.

g.

Li voglio più
economici.

d.

Lo voglio più
piccolo.

h.

Lo voglio di
cotone-lanalino eccetera.

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 9 שיעור

מ

. לפי המילים שבסוגריים,השלם עם כינוי השם מושא עקיף המתאים
porta molti regali.
.אנריקו מביא לה הרבה מתנות

a. Enrico
(a lei)
Enrico le porta molti regali.
b. Mio fratello
fiori. (a te)

manda sempre i

.אחי תמיד שולח לך פרחים

c. Lei, professoressa,
insegna la
grammatica italiana. (a loro)
Lei, professoressa, insegna
la
grammatica italiana. (a loro)

,המורה
ָ ,) בכבוד,את (גוף שלישי
.מלמדת אותם דקדוק איטלקי
}{שתי דרכים לומר זאת

d. Dan
dice sempre la verità.
(a Carlo e a me)

.דן תמיד אומר לנו את האמת
)(לקרלו ולי

e. Anche lei
porta sempre dei .גם היא מביאה תמיד פרחים למורה
fiori. (alla maestra)
f. Mia madre
delle lettere. (a me)

scrive spesso

g. A volte mio figlio
bugie. (a voi)

אמי כותבת לי מכתבים לעתים
.קרובות

dice delle

.לפעמים בני אומר לכם שקרים

h. La nonna
compra tutto
quello che vogliono. (a loro)
La nonna compra
tutto
quello che vogliono.
i. La tua amica
saluti. (a te)

הסבתא קונה להם כל מה שהם
.רוצים

manda i suoi

j. L׳insegnante
spiega in
italiano o in ebraico? (a voi)

.החברה שלך שולחת לך ד"ש
ֵ
המורה מסבירה לכם באיטלקית או
?בעברית

 קפל לאחור

5 פתרון תרגיל

a.

le

e.

le

i.

ti

b.

ti

f.

mi

j.

vi

c.

gli, loro

g.

vi

d.

ci

h.

gli, loro

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 10 שיעור
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

מ

: הלקוח,סדר דיאלוג הגיוני בין המלצר לג'ובאני

Acqua minerale gasata.
Ben cotta, grazie.
Benissimo, di secondo prendo solo una bistecca e zucchine alla griglia.
Di primo che cosa mi consiglia?
E come lo fate?
Desidera, signore?
La bistecca la preferisce al sangue o ben cotta?
Risotto alla milanese, è la nostra specialità.
E da bere?
Con funghi e zafferano.

 קפל לאחור

1 פתרון תרגיל

-

Desidera, signore?
? אדוני,מה תרצה
Di primo che cosa mi consiglia?
?מה אתה ממליץ כמנה ראשונה
Risotto alla milanese, è la nostra specialità.
. זו ההתמחות (המנה המיוחדת) שלנו,ריזוטו בנוסח מילאנו
?ואיך אתם עושים אותו
E come lo fate?
.עם פטריות ָוספְ ַרן
Con funghi e zafferano.
Benissimo, di secondo prendo solo una bistecca e zucchine alla griglia.
. מנה עיקרית אקח רק סטייק וקישואים בגריל,טוב
La bistecca la preferisce al sangue o ben cotta?
?האם תעדיף את הסטייק נא (עם דם) או עשוי היטב
Ben cotta, grazie.
. תודה,עשוי היטב
E da bere?
?מה לשתות
Acqua minerale gasata.
.מים מינרליים מוגזים

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 10תרגיל 2

הפוך את המשפט הנתון למשפט ( FRASE IMPERSONALEללא ציוּן מבצע הפעולה),
כמו בדוגמה:
a. Qui vendiamo frutta.
Qui si vende frutta.

כאן מוכרים פירות.

b. Compriamo libri usati.

קונים ספרים משומשים.
.

università studiamo molto.׳c. All

באוניברסיטה לומדים הרבה.
.
בדרום איטליה אוכלים ארוחת
ערב מאוחר יותר מאשר בצפון.

d. Nel Sud Italia ceniamo più tardi che al
Nord.
.

בצפון איטליה אוכלים יותר אורז e. Nel Nord Italia mangiamo più riso che al
מאשר בדרום.
Sud.
.
באיטליה לא אוכלים ארוחת
בוקר עשירה.

f. In ltalia non facciamo una colazione
abbondante.
.

באיטליה אנו מדברים בהרבה
ניבים.

g. In Italia parliamo molti dialetti.
.

בישראל אוכלים הרבה בשר עוף h. In Israele mangiamo molta carne di pollo
והודו.
e tacchino.
.
i. Qui parliamo francese.

כאן מדברים צרפתית.
.

j. Noleggiamo sci.

משכירים מגלשי סקי.
.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור
a. Qui si vende frutta.
b. Si vendono libri usati.
c. All'università si studia molto.
d. Nel Sud Italia si cena più tardi che al Nord.
e. Nel Nord Italia si mangia più riso che al Sud.
f. In Italia non si fa una colazione abbondante.
g. In Italia si parlano molti dialetti.
h. In Israele si mangia molta carne di pollo e tacchino.
i. Qui si parla francese.
j. Si noleggiano sci.

2 פתרון תרגיל

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

3  תרגיל/ 10 שיעור

א

:ne  אוlo, la, li, le השלם על ידי שימוש במילת הכינוי והמושא הישיר
a. Compro un gelato e

mangio
.אני קונה גלידה ואוכל אותה

b. Compro il giornale e

leggo tutto.
.אני קונה את העיתון וקורא את כולו

c. Compro il giornale e

leggo due pagine.
.אני קונה את העיתון וקורא בו שני דפים

d. Massimo chiede il conto e

paga.
.מסימו מבקש את החשבון ומשלם אותו

e. La torta mi piace e

prendo tre fette.
.אני אוהב את העוגה ואקח ממנה שלוש פרוסות

f. Gli gnocchi al pomodoro sono squisiti e
mangio una
porzione e mezza.
.הניוקי בעגבניות מצוינים ואוֹכַ ל מהם מנה וחצי
g. La carne di maiale non è Kasher e io non
mangio
nemmeno un po'.
.בשר חזיר אינו כשר ואני איני אוכל ממנו אפילו מעט
h. Quando ordiniamo la pizza,
prendiamo sempre due
diverse.
. אנו לוקחים שתיים שונות מהן,כשאנו מזמינים פיצה
i. La bistecca,

voglio ben cotta.
.את הסטייק אני רוצה עשוי היטב

j. Le parole nuove di questa lezione sono molte, ma io
studio tutte.
. אך אני אלמד את כולן,המילים החדשות של שיעור זה הן רבות

 קפל לאחור

3 פתרון תרגיל

-

a. Compro un gelato e lo mangio.
b. Compro il giornale e lo leggo tutto.
c. Compro il giornale e ne leggo due pagine.
d. Massimo chiede il conto e lo paga.
e. La torta mi piace e ne prendo tre fette.
f. Gli gnocchi al pomodoro sono squisiti e ne mangio una porzione e
mezza.
g. La carne di maiale non è Kasher io non ne mangio nemmeno un po׳.
h. Quando ordiniamo la pizza, ne prendiamo sempre due diverse.
i. La bistecca, la voglio ben cotta.
j. Le parole nuove di questa lezione sono molte, ma io le studio tutte.

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 10 שיעור

מ

Andiamo al bar! !הולכים לבר
האם אתם יודעים כמה סוגי קפה יש באיטליה? הנה מבחן קצר כדי לבדוק את מידת
.ההיכרות שלך את תרבות שתיית הקפה באיטליה
:השלימו את הטקסט עם המילים הבאות
decaffeinato
freddo
lungo
ristretto
espresso
macchiato
corretto
doppio
In Italia il caffè si beve ad ogni ora del giorno sia a casa, sia,
soprattutto, al bar. Se non aggiungete nessun aggettivo e dite al barista
.
semplicemente “un caffè”, lui vi serve un caffè (a)
Se invece lo volete con un po ׳di latte dovete chiedere
. Se lo preferite con più acqua dovete ordinare
un caffè (b)
, al contrario se lo preferite con meno acqua
un caffè (c)
.
dovete chiedere un caffè (d)
Andate a un concerto di musica da camera e avete paura di dormire
durante lo spettacolo?.. Vi consigliamo di bere prima un
: due caffè in una tazzina. Se invece desiderate un
caffè (e)
. Siete a Firenze
caffè senza caffeina, lo potete chiedere (f)
vi aiutera a sopportare
nel mese di agosto?Un bel caffè (g)
il caldo. E ora volete rilassarvi alla fine di questa lezione? Allora vi
!
consigliamo sicuramente un caffè (h)

 אם אינכם מוסיפים. אולם בעיקר בבר, בבית,באיטליה שותים קפה בכל שעה משעות היום
 אם. הוא יגיש לכם קפה אספרסו,"שום שם תואר ותזמינו אצל הבחור מהבר פשוט "קפה
 אם אתם מעדיפים אותו עם יותר. אתם צריכים לבקש קפה מקיאטו,תרצו אותו עם קצת חלב
 תבקשו קפה, אם אתם מעדיפים עם פחות מים, ולהפך-  אתם צריכים להזמין קפה לונגו,מים
...? אתם יוצאים לקונצרט של מוזיקה קאמרית ואתם פוחדים להירדם בזמן המופע. ִֹר ְיס ְט ֶרטו
 אם תרצו. שתי מנות של קפה אספרסו בספלון:אנו ממליצים לשתות קודם אספרסו כפול
 אתם בפירנצה בחודש אוגוסט?קפה קר. אתם יכולים לבקש נטול קפאין,קפה ללא קפאין
 אז אנו ממליצים..? ועכשיו אתם רוצים להירגע בסוף השיעור.יעזור לכם לשאת את החום
) ליקר או קוניאק,גרפה
ָ ּ - לכם מאוד על קפה קוֹ ֶרטו! (עם תוספת אלכוהול

 קפל לאחור
a. Espresso
b. Macchiato
c. Lungo
d. Ristretto
e. Doppio
f. Decaffeinato
g. Freddo
h. Corretto ) ליקר או קוניאק,גרפה
ָ ּ - (עם תוספת אלכוהול

4 פתרון תרגיל

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 11 שיעור

מ

:פי הגוף המתאים במשפט-הטה את הפעלים על
a. Mio padre (farsi)

la barba due volte al giorno.
.אבא שלי מתגלח פעמיים ביום

b. Io non (alzarsi)

mai tardi.
.אני אף פעם לא קם מאוחר

c. Paolo, (sedersi)

?
? תשב,פאולו

d. Io e mia madre (incontrarsi)

due volte alla settimana.
.אמי ואני נפגשות פעמיים בשבוע

e. Questa bambina non (pettinarsi)

ancora da sola.
.הילדה הזאת עדיין לא מסתרקת לבד

f. Tu e Marta (addormentarsi)
televisione.

sempre davanti alla
.ַמ ְרתה ואתה תמיד נרדמים מול הטלוויזיה

g. I miei amici Chiara e Giovanni (sposarsi)
stamattina.
.החברים שלי קיארה וג'ובאני מתחתנים הבוקר
h. Ragazze, (truccarsi)

prima di andare all`università?

? האם אתן מתאפרות לפני שאתן הולכות לאוניברסיטה,בנות
i. Tutte le mattine io (svegliarsi)
j. Monica, (lavarsi)

alle 8.
.8-ת ב/בכל בוקר אני מתעורר

i capelli tutti i giorni?
? האם ַאת חופפת שיער בכל יום,מוניקה

 קפל לאחור

1 פתרון תרגיל

a.

si fa

e.

si pettina

i.

b.

mi alzo

f.

vi addormentate j.

c.

ti siedi

g.

si sposano

d.

ci incontriamo

h.

vi truccate

mi sveglio
ti lavi

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

2  תרגיל/ 11 שיעור

א

:ענה על השאלות
?אתם מתעוררים מוקדם
) מאוחר,(לא

a. Vi svegliate presto?
(no, tardi)
b. A che ora ti alzi?
(alle sei)

?ה/את קם/באיזו שעה אתה
)6-(ב

c. Ti fai la doccia la mattina?
(no, di sera)

?ת בבוקר/את מתקלח/אתה
) בלילה,(לא

d. Dove si siedono?
(intorno al tavolo)

?איפה הם יושבים
)(מסביב לשולחן
ָ

e. Vi ricordate di Roberto?
(sì)

?אתם זוכרים את רוברטו
)(כן

f. Mi preoccupo per qualcosa?
(no, per niente)

?אני דואג למשהו
) לכלום,(לא

g. Quando ti fai il bagno?
(prima di mangiare)

?י/י תתרחץ/את תתקלח/מתי אתה
)(לפני הארוחה

h. Quando tornate a casa vi togliete solo
il cappotto?
(no, anche gli stivali)
i. Che cosa ti metti per la festa?
(il vestito lungo)

כשאתם חוזרים הביתה האם אתם
?מורידים רק את המעיל
) גם את המגפיים,(לא
?מה את לובשת למסיבה
)(את השמלה הארוכה

j. Perché quei bambini si vergognano?
(perché hanno le mani sporche)

 קפל לאחור

?למה הילדים ההם מתביישים
)(כי יש להם ידיים מלוכלכות

2 פתרון תרגיל

-

a.

No, ci svegliamo tardi.

f.

No, ti preoccupi per niente.

b.

Mi alzo alle sei.

g.

Mi faccio il bagno prima di
mangiare.

c.

No, mi faccio la doccia di
sera.

h.

No, ci togliamo anche gli
stivali.

d.

Si siedono intorno al tavolo. i.

Per la festa mi metto il vestito
lungo.

e.

Sì, ci ricordiamo di
Roberto.

Quei bambini si vergognano
perché hanno le mani
sporche.

j.

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 11 שיעור

מ

: וכתוב במילים,מה השעה? אמור בקול רם
a.

8.30 

b.

17.10 

c.

9.25 

d.

13.05 

e.

11.15 

f.

12.00 

g.

20.55 

h.

12.40 

i.

7.30 

j.

4.45 

 קפל לאחור

3 פתרון תרגיל

-

a.

Sono le otto e mezza/
mezzo.

f.

È mezzogiorno/È mezzanotte.
(in punto)

b.

Sono le cinque e dieci.

g.

Sono le nove meno cinque.

c.

Sono le nove e
venticinque.

h.

È l׳una meno venti.(mancano
venti minuti all׳una)

d.

È l׳una e cinque.

i.

Sono le sette e mezza/mezzo

e.

Sono le undici e un
quarto.

j.

Sono le cinque meno un quarto.
(manca un quarto alle cinque)

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א

שיעור  / 11תרגיל 4

[תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

באיזו שעה?
באיזו שעה פותחים את הבנקים?
8.30 

a. A che ora aprono le banche? 8.30

באיזו שעה נסגר המוזיאון?
19:30 

b. A che ora chiude il museo? 19.30

באיזו שעה אתה מתחיל לעבוד?
9:00 

c. A che ora cominci a lavorare? 9.00

באיזו שעה מסתיימים השיעורים?
13:15 
באיזו שעה אתה הולך לקולנוע?
21:45 
באיזו שעה מגיע המטוס?
7:45 
באיזו שעה מתחילה הטלנובלה?
15:05 
באיזו שעה באים הילדים?
14:15 

d. A che ora finiscono le lezioni? 13.15
e. A che ora vai al cinema? 21.45
aereo? 7.45׳f. A che ora arriva l
g. A che ora comincia la telenovela? 15.05
h. A che ora vengono i bambini? 14.15

באיזו שעה אתה יוצא מהבית?
7:50 

i. A che ora esci di casa? 7.50

באיזו שעה אתה מגיע לעבודה?
8:20 

j. A che ora arrivi al lavoro? 8.20

- 63 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

-

.בסוגריים תמצאו את אפשרות בחירה
 כיוון שניתן להבין זאת מן,"del pomeriggio" " אוdi sera" " אוdi mattina" :למשל
.המשפט עצמו
a. Aprono alle otto e mezza.
b. Chiude alle sette e mezza (mezzo) di sera.
c. Comincio alle nove (di mattina).
d. Finiscono all׳una e un quarto.
e. Vado al cinema alle dieci meno un quarto (di sera).
f. Arriva alle otto meno un quarto di mattina.
g. Comincia alle tre e cinque (del pomeriggio).
h. Vengono alle due e un quarto (del pomeriggio).
i. Esco alle otto meno dieci (di mattina).
j. Arrivo alle otto e venti (di mattina).

:הערות
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הערות:

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 11תרגיל 5

באיזה סדר אתה עושה את הפעולות שלפניך?
סדר את הפעולות הבאות והטה את הפעלים בגוף ראשון (.)IO
השתמש בdopo, di solito, alla fine, subito, prima, poi, e (3 volte), presto. :
- truccarsi
- vestirsi
- fare colazione
- lavarsi
- pettinarsi
- svegliarsi
- alzarsi
- lavarsi i denti
- andare al lavoro

-

פתרון תרגיל 5

קפל לאחור 

(יש כמה אפשרויות)
Di solito mi sveglio presto e mi alzo subito. Prima mi lavo e mi vesto, poi
faccio colazione. Dopo mi lavo i denti, mi pettino, mi trucco e alla fine
vado al lavoro.

בדרך כלל אני מתעוררת מוקדם ,ואני קמה מיד .קודם כול אני מתקלחת ,מתלבשת,
ואחר כך אוכלת ארוחת בוקר .לאחר מכן אני מצחצחת שיניים ,אני מסתרקת,
מתאפרת ולבסוף אני הולכת לעבודה.
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
6  תרגיל/ 11 שיעור
a. Io - alzarsi - 6.30 (6:30-)אני קם ב

מ

:בנֵ ה משפטים עם המילים הבאות

b. Festa - Maria-essere - 21.00 (21:00-)המסיבה של מריה תהיה ב
c. Treno - partire - 14.00 (14:00-)הרכבת יוצאת ב
d. Lezione - finire - 18.00 (18:00-)השיעור מסתיים ב
e. Centro commerciale - chiudere - 22.00 (22:00-)המרכז המסחרי נסגר ב
f. Aereo - arrivare - 17.45 (17:45-)המטוס מגיע ב

 קפל לאחור

6 פתרון תרגיל

-

Mi alzo alle sei e mezza.
.6:30-אני קם ב
.) (בערב9:00-המסיבה של מריה היא ב
La festa di Maria è alle nove (di sera).
Il treno parte alle due di pomeriggio.
. אחר הצהריים2:00 -הרכבת יוצאת ב
.6:00-השיעור מסתיים ב
La lezione finisce alle sei.
Il centro commerciale chiude alle dieci di sera.
.המרכז המסחרי נסגר בעשר בערב
L׳aereo arriva alle diciassette e quarantacinque.
.17:45-המטוס מגיע ב

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 12 שיעור

מ

: דוגמה. רק אם יש צורך (!) בין הפועל לשם הפועלdi  אוa הוסף את מילות היחס
a. Stasera penso
andare a vedere un film italiano.
Stasera penso di andare a vedere un film italiano.
.הערב אני חושב ללכת לראות סרט איטלקי
b. Preferisco
partire con un
viaggio organizzato.
c. Vado

אני מעדיף לנסוע עם בטיול
.מאורגן

visitare Pompei.

.אני הולך לבקר בפומפיי

d. Speriamo
conoscere gente
nuova e simpatica.

נקווה להכיר אנשים חדשים
.ונחמדים

e. Io e il mio ragazzo veniamo
prenderti all'aeroporto.
f. Vogliamo
matrimoniale.

אני והחבר שלי נבוא לקחת אותך
.בשדה התעופה

prenotare una stanza

g. I miei figli pensano
l׳Italia tra un mese.

partire per

h. A Rimini io e i miei amici andiamo
fare il bagno a mezzanotte.
i. Voglio
un׳automobile.

noleggiare

אנו רוצים להזמין מראש חדר
.זוגי
ילָ ַדי (בנַ י) חושבים לנסוע
.לאיטליה בעוד חודש
 אני והחברים שלי,ברימיני
.הולכים להתרחץ בים בחצות
.אני רוצה לשכור מכונית

j. Spero
non perdere il treno
anche questa volta!

אני מקווה לא לאחר לרכבת גם
!הפעם

 קפל לאחור

1 פתרון תרגיל
a.

di

b.

-

c.

a

d.

di

e.

a

f.

-

g.

di

h.

a

i.

-

j.

di

-
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][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

Passaporto

visto

andata e ritorno

guida

a. Che

2  תרגיל/ 12 שיעור

א

:השלם עם אחת המילים מאוצר המילים הבא
binario
andata (x2)
prenotare
parte

posto

viaggio
organizzato

preferisce? Corridoio o finestrino?
?איזה מושב אתה מעדיף? במעבר או על יד החלון

b. Questa mattina vado a rinnovare il mio
in Questura.
.הבוקר אני הולך לחדש את הדרכון שלי במשטרה
c. C׳è un׳ottima offerta dell׳ultimo minuto e pensiamo di
un
volo per Palermo per il prossimo fine settimana.
 ואנו מתכוונים להזמין כרטיס לפאלרמו לסוף,יש מבצע טוב מאוד של הרגע האחרון
.השבוע הבא
d. Devo fare il

per gli Stati Uniti.
.אני צריך להוציא ויזה לארצות הברית

e. Che biglietto vuole? Di sola
?

o di
? או הלוך ושוב,איזה כרטיס אתה רוצה? הלוך

f. Voglio un biglietto di sola
. Torno in macchina con i miei
genitori.
. אני אחזור עם ההורים שלי במכונית.אני רוצה כרטיס רק להלוך
g. Come preferisci viaggiare, da solo o con un
?
? לבד או בטיול מאורגן,ה לנסוע/את מעדיף/איך אתה
h. Preferiamo viaggiare in gruppo, così non dobbiamo preoccuparci
di niente e la
pensa a tutto.
. כך אין לנו דאגות והמדריך מטפל בכול,אנו מעדיפים לנסוע בקבוצה
i. A che ora

il prossimo treno per Bari?
?לבארי
ּ ָ באיזו שעה יוצאת הרכבת הבאה

j. Il treno parte alle 8:00 dal

numero 3.
.3 הרכבת יוצאת בשמונה מרציף מספר

 קפל לאחור

2 פתרון תרגיל

-

a.

posto

e.

andata; andata e ritorno

i.

parte

b.

passaporto

f.

andata

j.

binario

c.

prenotare

g.

viaggio organizzato

d.

visto

h.

guida
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3  תרגיל/ 12 שיעור

מ

:)a( כתוֹ ב את השאלה המתאימה כמו בדוגמה
a. Quest'inverno andiamo a sciare sulle Dolomiti.
Quando andate a sciare sulle Dolomiti?
.החורף אנו הולכים לעשות סקי בדולומיטים
?מתי אתם הולכים לעשות סקי בדולומיטים
b. Andiamo con i nostri migliori amici, Nadia e Claudio.
. נדיה וקלאודיו,אנו ניסע עם החברים הכי טובים שלנו
c. Andiamo in aereo fino a Verona, con un volo diretto da Tel Aviv.
. בטיסה ישירה מתל אביב,אנחנו נטוס במטוס עד וֶ רונה
d. I voli partono dal nuovo terminale.
.הטיסות יוצאות מהטרמינל החדש
e. Prima visitiamo la città di Verona.
.בהתחלה (קודם) אנו מבקרים בעיר ורונה
f. Poi noleggiamo un' auto.
.אחר כך נשכור מכונית
g. Quando arriviamo a Cortina andiamo a mangiare in una trattoria
tipica.
.טראטו ִֹריָ ה טיפוסית-עממית
ָ
כשנגיע לקורטינה נלך לאכול במסעדה
h. Rimaniamo a Cortina due settimane.
.נישאר בקורטינה שבועיים
i. L׳albergo “L׳Orso d׳Oro”, dove pensiamo di alloggiare, è carissimo.
. הוא יקר מאוד,המלון " דב הזהב"' היכן שנָ לון

:הערות
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j. Dopo la settimana bianca i nostri amici vanno anche a fare un giro
in Austria, ma noi dobbiamo tornare a casa perchè abbiamo molto
lavoro.
לאחר שבוע הסקי (השבוע בלבן) החברים שלנו נוסעים לעשות סיבוב באוסטריה אבל
.אנחנו צריכים לחזור הביתה מפני שיש לנו הרבה עבודה

 קפל לאחור

3 פתרון תרגיל

a. Quando andate a sciare?
b. Con chi andate a sciare? / Con chi ci andate?
c. Come/con quale mezzo ci andate?
d. Da dove partono i voli?
e. Che cosa visitate prima?
f. Che cosa noleggiate poi?
g. Dove andate a mangiare?
h. Quanto tempo/Per quanto tempo rimanete a Cortina?
i. Com׳è l׳albergo?
j. Perché dovete tornare a casa dopo la settimana bianca?

-
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4  תרגיל/ 12 שיעור

מ

) המילה הראשונה של כל משפט מתחילה באות גדולה: (רמז.ַסדר את מרכיבי המשפט
a. andare / di / Dove / pensi / vacanza / in?
 Dove pensi di andare in vacanza?
?לאן אתה חושב ללכת לחופשה
b. camera / Avete / da / una / affittare?
?יש לכם חדר להשכיר
c. estate / Sardegna / il / giro / Quest ׳/ della / faccio
.הקיץ אני אעשה סיבוב בסרדיניה
d. viaggi / Preferisco / i / organizzati / viaggi / ai / individuali
.אני מעדיף טיולים מאורגנים על פני פרטיים
e. o / Bologna / macchina / Vai / a / in / in / treno?
?ת במכונית או ברכבת לבולוניה/את נוסע/אתה
f. madre / a / treno / Roma / arriva / con / Mia / il / cinquanta / delle /
ventuno / e
.21:50 אימא שלי מגיעה לרומא ברכבת של
g. I / devono / sicurezza / allacciare / cinture / passeggeri / le / di
.הנוסעים צריכים לסגור את חגורות הביטחון
h. piccolo / un / tranquillo / albergo / in / e / centro / Vorrei
.הייתי רוצה מלון קטן ושקט במרכז
i. una / camera / singola / bagno / Avete / con?
?ה עם חדר אמבטיה/יש לכם חדר ליחיד
j. settimane / Desidero / appartamento / per / un / tre / affittare
.אני מבקש לשכור דירה לשלושה שבועות
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 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

-

a. Dove pensi di andare in vacanza?
?לאן אתה חושב "ללכת" לחופשה
b. Avete una camera da affittare?
?יש לכם חדר להשכרה
c. Quest׳estate faccio il giro della
הקיץ אני עושה את הסיבוב של
Sardegna.
.סרדיניה
d. Preferisco i viaggi organizzati ai viaggi אני מעדיף נסיעות מאורגנות על פני
individuali.
.)נסיעות פרטיות (אינדיבידואליות
e. Vai a Bologna in treno o in macchina? ת לבולוניה ברכבת/את נוסע/אתה
?או במכונית
f. Mia madre arriva a Roma con il treno אימא שלי מגיעה לרומא ברכבת של
delle ventuno e cinquanta.
.עשרים ואחת חמישים
g. I passeggeri devono allacciare le cinture הנוסעים צריכים לרכוס את חגורות
di sicurezza.
.הבטיחות
h. Vorrei un albergo piccolo e tranquillo .הייתי רוצה מלון קטן ושקט במרכז
in centro.
i. Avete una camera singola con bagno? ?ה עם אמבטיה/יש לכם חדר ליחיד
j. Desidero affittare un appartamento per
אני רוצה לשכור דירה לשלושה
tre settimane.
.שבועות
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][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

5  תרגיל/ 12 שיעור

א

:השלם עם המילים שבטבלה הבאה
pioggia
freddo
temporale

neve
gradi
caldo

clima
nebbia
piove

a. In inverno in Siberia fa molto

tempo
umidità
temperato

.
.בחורף בסיביר קר מאוד

b. La

è necessaria per l׳agricoltura.
.הגשם נחוץ בשביל החקלאות

c. Com׳è il

nel tuo Paese?
?איך האקלים בארצך

d. A Eilat non

quasi mai e il clima è molto
.
. האקלים מאוד חם,באילת לא יורד כמעט אף פעם גשם

e. Pierino piange quando c׳è il
perchè ha paura dei tuoni.
.פיירינו בוכה כשיש רעם כיוון שהוא פוחד מרעמים
f. Che afa! Oggi ci sono 38
e il 96% di
, non si può
respirare.
. אי אפשר לנשום: אחוזי לחות96%- מעלות ו38 איזה חום מחניק! היום יש
g. Sull׳Hermon non c׳è ancora abbastanza
per sciare.
.בחרמון אין עדיין מספיק שלג בשביל לעשות סקי
h. Che

fa a Milano? Piove.
.איך מזג האוויר במילאנו? יורד גשם

i. È molto pericoloso guidare quando c׳è
perchè non si vede
niente.
. כיוון שלא רואים כלום,מסוכן מאוד לנהוג כשיש ערפל
j. In Italia il clima è

.
.באיטליה האקלים הוא ממוזג

:הערות

- 73 -

איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור
a. In inverno in Siberia fa molto freddo.

5 פתרון תרגיל

-

.בחורף מאוד קר בסיביר
b. La pioggia è necessaria per l׳agricoltura.
.הגשם נחוץ לחקלאות
c. Com׳è il clima nel tuo Paese?
?איך האקלים בארצך
d. A Eilat non piove quasi mai e il clima è molto caldo.
. והאקלים מאוד חם,באילת לא יורד גשם כמעט אף פעם
e. Pierino piange quando c׳è il temporale perché ha paura dei tuoni.
.פיירינו בוכה כשיש סערה כיוון שהוא פוחד מרעמים
f. Che afa! Oggi ci sono 38 gradi e il 96% di umidità: non si può
respirare.
. לחות; אי אפשר לנשום96% - מעלות ו38  עכשיו,איזה חום מחניק
g. Sull׳Hermon non c׳è ancora abbastanza neve per sciare.
.בחרמון עדיין אין מספיק שלג כדי לעשות סקי
h. Che tempo fa a Milano? Piove.
.איך מזג האוויר במילאנו? יורד גשם
i. È molto pericoloso guidare quando c׳è nebbia perché non si vede
niente.
.מאוד מסוכן לנהוג כשיש ערפל כיוון שלא רואים שום דבר
j. In Italia il clima è temperato.
.באיטליה האקלים הוא ממוזג
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][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

1  תרגיל/ 13 שיעור

א

:FANNO MALE  אוFA MALE השלם עם
a. A Manuele
b. Mi

la testa, perciò prende un׳aspirina.
. לכן ייקח אספירין,למנו ֶּאלֶ ה כואב הראש
i piedi. Ci sediamo?
? נשב,כואבות לי הרגליים

c. Vado in farmacia, perchè a mio padre
la gola.
.אני הולך לבית המרקחת מפני שלאבא שלי מאוד כואב הגרון
d. Ti

qualcosa? Hai un brutto aspetto!
.כואב לך משהו? אתה נראה לא טוב

e. A Rosa e Nina

la pancia, perchè mangiano troppo.
. כי הן אוכלות יותר מדי,לרוֹסה ולנינה כואבת הבטן

f. Non ti
le orecchie con la musica a volume così alto?
Abbassala un po!׳
!כך חזקה? תחליש אותה קצת-לא כואבות לך האוזניים כשהמוזיקה כל
g. Gli

le gambe perchè cammina poco.
.כואבות לו הרגליים מפני שהוא הולך (צועד) מעט

h. Vito, se ti

i denti, vai dal dentista.
. ִאם כואבות לך השיניים לך לרופא שיניים,ויטו

i. In primavera mi
gli occhi e mi lacrimano. È allergia ai
pollini.
. זו אלרגיה לאבקת הפרחים.באביב תמיד כואבות ודומעות לי העיניים
j. I miei genitori stanno benissimo di salute e non gli
mai
niente.
. אף פעם לא כואב להם כלום,להורים שלי יש בריאות נפלאה

 קפל לאחור

1 פתרון תרגיל

a.

fa male

e.

fa male

i.

fanno male

b.

fanno male

f.

fanno male

j.

fa male (non gli fa
mai male niente)

c.

fa male

g.

fanno male

d.

fa male

h.

fanno male

-
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][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

2  תרגיל/ 13 שיעור

א

:מיין כל מילה לפי הפועל או המצב המתאימים
La tosse

la testa

la schiena

la febbre

stanco

allergico

mal di pancia malato

l׳influenza
il braccio

 יש ליHo: la tosse
 כואב ליMi fa male: 
... אניSono: 

 קפל לאחור
Ho: la tosse, la febbre, l׳influenza, mal di pancia
Mi fa male: la testa, la schiena, il braccio
Sono: stanco, allergico, malato

2 פתרון תרגיל

-
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מ

שיעור  / 13תרגיל 3

השלימו את המשפטים הבאים במילות היחס הפשוטותA, DI, PER :
a.

?quanto tempo resti qui
לכמה זמן אתה נשאר כאן?
Gerusalemme parte tra 15 minuti.
האוטובוס לירושלים נוסע בעוד  15דקות.
Laura.

autobus׳b. L
c. Roberto è il marito

רוברטו הוא הבעל של לאורה.
d. Ivan è

Mosca.
איוון הוא ממוסקבה.

e. Milena è la mia insegnante

italiano.
מילנה היא המורה שלי לאיטלקית.

?favore, puoi accendere il condizionatore
בבקשה ,אתה יכול להדליק את המזגן?
Torino, ma abitano
Verona.
ההורים שלי הם מטורינו אבל הם גרים בוורונה.

f.

g. I miei genitori sono
h. Chiediamo

?Marisa se esce con noi
נשאל את מריסה אם תצא איתנו?
Parigi il mese prossimo.
אנו חושבים לנסוע לפריז בחודש הבא.

i. Pensiamo di partire

?mezzogiorno
נאכל ארוחת צהרים יחד בשתיים עשרה?

j. Pranziamo insieme

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 3
per

i.

di

e.

per

a.

a

j.

per

f.

per

b.

di, a

g.

di

c.

a

h.

di

d.
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4  תרגיל/ 13 שיעור

מ

IN, TRA (FRA), DA :בחרו בין מילות היחס הפשוטות
a. L׳aereo

Londra atterra

b. Vivo

dieci minuti circa.
.האווירון מלונדון נוחת בעוד עשר דקות לערך

Israele, a Tel Aviv.
. בתל אביב,אני חי בישראל

c.

quanto tempo studi l׳italiano?
?מזה כמה זמן אתה לומד איטלקית

d. Firenze è

Bologna e Roma.
.פירנצה היא בין בולוניה ורומא

e. Questa sera andiamo tutti a cena
Gabriella.
.הערב כולנו הולכים לארוחת הערב אצל גבריאלה
f. Vado

ufficio

macchina.
.אני נוסע למשרד במכונית

g. I miei occhiali
h.

sole sono nella borsa.
.משקפי השמש שלי נמצאים בתיק

me e te ci sono dei problemi.
.ביני לבינך יש בעיות

i.

quanto tempo torni a Venezia?
?בעוד כמה זמן אתה חוזר לוונציה

j. Abito

Perugia,

centro,
corso Vannucci.
. ברחוב ואנוצ'י,אני גר בפרוג'ה במרכז

 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

a.

da, tra

e.

da

i.

tra (fra)

b.

in

f.

in - in

j.

a, in, in

c.

da

g.

da

d.

tra (fra)

h.

tra (fra)

-
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][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

5  תרגיל/ 13 שיעור

א

.) ה' הידיעה (כפי שמופיעות בסוגריים+ כתבו את מילות היחס
a. Vado in vacanza (da+il)
b. Arrivo (da+l')

10 (a+il)
20 agosto.
. באוגוסט20- עד ה10-אני יוצא לחופשה מה
università.
.אני מגיעה מן האוניברסיטה

c. (a+il)

centro commerciale ci sono gli sconti.
.במרכז המסחרי יש הנחות

d. Il ragazzo (di+la)

mia amica è di Gerusalemme.
.החברה שלי הוא מירושלים
ֵ החבר של

e. Ci vediamo domani mattina (a+le)
f. Arrivate (da+gli)

dieci.
.נתראה מחר בבוקר בעשר

Stati Uniti?
?אתם מגיעים מארה"ב

g. La finestra (di+la)
cortile.

mia camera da letto dà (su+il)
.חלון חדר השינה שלי משקיף על החצר

h. (a+il)

cinema c'è un film di Benigni.
.בקולנוע יש סרט של בנִ יניי

i. Il mio gatto dorme (su+il)

divano.
.החתול שלי ישן על הספה

j. Mia moglie mi telefona cinque volte (a+il)
giorno!
! פעמים ביום5 אשתי מצלצלת אלי

 קפל לאחור

5 פתרון תרגיל

a.

dal, al

e.

alle

i.

sul

b.

dall׳

f.

dagli

j.

al

c.

al

g.

della, sul

d.

della

h.

al

-
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

1  תרגיל/ 14 שיעור

א

. המופיע בסוגרייםpassato prossimo השלם את המשפטים עם הצורה הנכונה של
. אינו משתנהparticipio passato- לכן הavere בכל הפעלים מתבקש פועל העזר
a. Ieri sera io e Adi (mangiare)

in un ristorante italiano.
.אתמול בערב אני ועדי אכלנו במסעדה איטלקית

b. Lucia, dove (frequentare)
c. Ragazzi, (telefonare)

il liceo?
? איפה ביקרת (למדת) בתיכון,לוצ'יה
ai vostri genitori?
? טלפנתם להורים שלכם,)בר'ה
ֶ (ח
ֶ בחורים

d. La notte scorsa il mio bambino non (dormire)
bene.
.בלילה שעבר הילד שלי לא ישן טוב
e. Signora Rossi, (guardare)
la TV ieri sera?
? האם הסתכלה (גוף שלישי בכבוד) אתמול בערב בטלוויזיה,גברת רוסי
f. L'altro ieri (io, comprare)

una bellissima gonna rossa.
.שלשום קניתי חצאית יפהפייה אדומה

g. Due mesi fa (noi, vendere)
la nostra vecchia auto e
(acquistare)
una Ferrari.
.לפני חודשיים מכרנו את המכונית הישנה שלנו וקנינו פֶ ָר ִרי
h. Mi scusi, professore, ma non (io, capire)
niente.
. אבל אני לא מבין כלום, המורה,תסלח לי
i. Un quarto d'ora fa (io, ricevere)

una strana telefonata.
.לפני רבע שעה קיבלתי שיחת טלפון מוזרה

 קפל לאחור
a. abbiamo mangiato
b. hai frequentato
c. avete telefonato
d. ha dormito
e. ha guardato
f. ho comprato
g. abbiamo venduto, abbiamo acquistato
h. ho capito
i. ho ricevuto

1 פתרון תרגיל

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 14 שיעור

מ

passato-השלם את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של הפעלים בסוגריים ב
participio passato- ולכן הessere  בכל הפעלים מתבקש פועל העזר.prossimo
. ביחיד וברבים,משתנה בזכר ובנקבה
a. Il treno (arrivare)

in orario. Strano!
! מוזר.הרכבת הגיעה בזמן

b. Marco e Luisa (uscire)
c. Ragazze, dove (andare)

insieme ieri sera.
.מרקו ולואיזה יצאו יחד אמש
domenica scorsa?
? לאן הלכתן ביום ראשון שעבר,)בחורות (חברות

d. I nonni di Marisa (partire)
per gli Stati Uniti nel 1946.
.1946-הסבים (סבתא וסבא) של מריסה נסעו לארה"ב ב
e. Ieri sera Caterina (restare)
f. Ciao, Maria! Come (entrare)
g. Marco, come (riuscire)
h. Quanto ti (costare)

a casa.
.אתמול בערב קתרינה נשארה בבית
? Hai le chiavi?
?שלום מריה! איך נכנַ סת? יש לך את המפתחות
a dormire con tutto quel rumore?
? איך הצלחת לישון עם כל הרעש ההוא,מרקו
quella gonna di Valentino?
?כמה עלתה לך החצאית של ולנטינו

i. Il signor Bianchi (salire)
a piedi, invece la signora Bianchi
(salire)
con l'ascensore.
. לעומת זאת גברת ביאנקי עלתה במעלית,האדון ביאנקי עלה ברגל
j. Povera piccola, hai le ginocchia tutte graffiate: (cadere)
dalla
bicicletta?
? נפלת מהאופניים: יש לך ברכיים מלאות שריטות,מסכנה קטנה

 קפל לאחור
a. è arrivato
b. sono usciti
c. siete andate
d. sono partiti
e. è restata
f. sei entrata
g. sei riuscito
h. è costata
i. è salito, è salita
j. sei caduta

2 פתרון תרגיל

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 14 שיעור

מ

:הפוך את הסיפור הבא לנקבה
Ieri mattina Carlo si è svegliato alle sei, ma ha pensato di dormire
ancora un po'. Si è addormentato di nuovo e si è svegliato
tardissimo, alle nove. Si è alzato subito, si è lavato, si è vestito in
fretta, ha mangiato un biscotto e senza bere il caffè è uscito di
casa. Quando è arrivato vicino all'ufficio non è riuscito a trovare
un parcheggio e ha girato per venti minuti con la macchina. Alla
fine ha parcheggiato a due chilometri dall'ufficio, ha camminato
velocemente ed è arrivato in ufficio alle dieci. Il capo ha gridato:
"Lei è arrivato anche oggi in ritardo!"
 הוא נרדם מחדש. אולם הוא חשב לישון עוד קצת,אתמול בבוקר קרלו התעורר בשש
 אכל ביסקוויט, התלבש במהירות, התרחץ, הוא קם מיד. בתשע,והתעורר מאוחר מאוד
 כשהגיע קרוב למשרד לא הצליח למצוא חנייה והסתובב.ולא שתה קפה ויצא מן הבית
 הוא צעד, בסוף חנה במרחק שני ק"מ מהמשרד. דקות20 עם המכונית במשך
"! "כבודו הגיע גם היום באיחור: המנהל צעק.במהירות והגיע למשרד בעשר
Ieri mattina Carla...

 קפל לאחור

... כתבו את הקטע כאילו קרלה התעוררה בשש,עכשיו

3 פתרון תרגיל

-

Ieri mattina Carla si è svegliata alle 6, ma ha pensato di dormire ancora
un po'. Si è addormentata di nuovo e si è svegliata tardissimo, alle 9. Si è
alzata subito, si è lavata, si è vestita in fretta, ha mangiato un biscotto e
senza bere il caffè è uscita di casa. Quando è arrivata vicino all'ufficio
non è riuscita a trovare un parcheggio e ha girato per venti minuti con
la macchina. Alla fine ha parcheggiato a due chilometri dall'ufficio,
ha camminato velocemente ed è arrivata in ufficio alle 10. Il capo ha
gridato: "Lei è arrivata anche oggi in ritardo!"

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

4  תרגיל/ 14 שיעור

א

:ענה על השאלות הבאות כמו בדוגמה
a. Come avete saputo la notizia?  Abbiamo saputo la notizia dai
giornali.
. באמצעות העיתונים ?איך נודעה לכם הבשורה
b. Dov'è stata tua figlia ieri sera?  In palestra.
. בחדר כושר ?איפֹה הייתה בתך אמש
c. Dove avete messo le piante?  Vicino alla finestra.
. ליד החלון ?איפה שׂמתם את העציצים
d. Perché sei venuto qui?  Per cercare lavoro.
. כדי לחפש עבודה ?לשם מה באת לכאן
e. Perché non hai voluto comprare quei pantaloni?  Sono troppo cari.
. הם יקרים מדי ?למה לא רצית לקנות את המכנסיים ההם
f. Che cosa ti hanno portato i tuoi genitori da Firenze?  Un cappello di
paglia.
. כובע קש ?מה הביאו לך הורייך מפירנצה
g. Come sei arrivato da Roma?  In aereo.

. במטוס ?איך הגעת מרומא

h. Che cosa hanno chiesto i bambini?  Di andare al cinema.
. ללכת לקולנוע ?מה ביקשו הילדים
i. Quali città italiane avete visto?  Venezia, Firenze e Roma.
. פירנצה ורומא, ונציה ?ֵאילו ערים איטלקיות ראיתם
j. Che cosa avete detto loro ieri?  La verità.
. את האמת ?מה אמרתם להם אתמול

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

a. Abbiamo saputo la notizia dai giornali.
b. Ieri sera mia figlia è stata in palestra.
c. Abbiamo messo le piante vicino alla finestra.
d. Sono venuto qui per cercare lavoro.
e. Non ho voluto comprare quei pantaloni perché sono troppo cari.
f. I miei genitori mi hanno portato da Firenze un cappello di paglia.
g. Sono arrivato da Roma in aereo.
h. I bambini hanno chiesto di andare al cinema.
i. Abbiamo visto Venezia, Firenze e Roma.
j. Ieri abbiamo detto loro la verità.

-

:הערות
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איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 14 שיעור

מ

:passato prossimo-שים במקום המתאים את הפעלים הבאים ב
ha studiato, si sono sposati, è nata, è nato,
si è trasferita, ha frequentato, ha conosciuto, si è laureata
Maria

a Bari nel 1976.
la scuola elementare e la scuola media a Bari, poi
a
Roma con la sua famiglia.
Qui
al liceo artistico e in seguito
in storia dell'arte.
Nel 2000
Claudio e nel 2003
.
Nel 2005
il loro primo figlio, Michele.

 קפל לאחור

5 פתרון תרגיל

-

Maria è nata a Bari nel 1976. Ha frequentato la scuola elementare e la
scuola media a Bari, poi si è trasferita a Roma con la sua famiglia. Qui ha
studiato al liceo artistico e in seguito si è laureata in storia dell'arte. Nel
2000 ha conosciuto Claudio e nel 2003 si sono sposati. Nel 2005 è nato il
loro primo figlio, Michele.

:הערות

