מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות לבתי ספר על–יסודיים
קיץ תשס"ג2003 ,
019102

ערבית

)לבתי ספר עבריים(
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון — הבנת הנקרא וידיעת הפועל —
—
— קטעים להשלמה
פרק שני
—
פרק שלישי — תחביר
—
סה"כ

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

ד.

הוראות מיוחדות:

 50נקודות
 40נקודות
 10נקודות
 100נקודות

מילון מכל סוג שהוא.

.1

כתוב את כל תשובותיך במחברת הבחינה.

.2

הקפד לכתוב במחברתך את מספר השאלה ואת מספר הסעיף שאתה עונה עליו.

.3

כתוב בכתב יד ברור וקריא.

.4

לאחר סיום הבחינה וטרם מסירתה למשגיח ,בדוק אותה שנית.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים ,חישובים וכדומה(.
רישום טיוטות כלשהן על דפים מחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
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השאלות
שים לב :הקפד לציין את מספר השאלה.
פרק ראשון — הבנת הנקרא וידיעת הפועל ) 50נקודות(
בפרק זה עליך לבחור באחד משני הנושאים:
א .ספרות )שאלות  ,(7-1עמ' 4-2
או
ב .לשון העיתונות )שאלות  ,(14-8עמ' 7-5

ספרות

א.

אם בחרת בנושא זה ,עליך לקרוא את הקטע שלפניך ולענות על חמש שאלות ב"הבנת הנקרא"
ועל שאלה אחת ב"ידיעת הפועל" ,לפי ההוראות בעמוד .4-3
הבנת הנקרא

) 40נקודות(

)(1

)(2

ﻼًﺣﺎﭨﻳَْﺠِﻠُﺲﭨَﻋَﻠﻰﭨاَﭨﻷْرضﭨَوإﻟ َﻰﭨَﺟﺎﻧِِﺒِﻪﭨﻗِﱠﻄﭨﺔﭨﺗَْﺸَﺮُبﭨَﻣﺎء
َدَﺧَﻞﭨﺗَﺎِﺟﺮﭨاﻟﱡﺴﭨﻮقﭨﻓََﻮَﺟَﺪﭨﻓَ ﭨ

ﭨ

)(3

ﭨ ٢

ﺳﺔﭨ
ِﻣْﻦﭨَﻃﺎَﺳﺔﭨ(קערה)ﭨﻗَِﺪﭨﳝ َﺔﭨَﺟِﻤِﻴَﻠﺔﭨِﺟّﺪاً.ﭨﭨﻓََﺄْﻋَﺠَﺒْﺘ ُﻪﭨ(מצאה חן בעיניו)ﭨﻫِﺬِهﭨاﻟﱠﻄﭨﺎ َ

ﭨ

ﻼح:ﭨﭨ
ﻼحﭨَوﻗَﺎَلﭨﻟ َـُﻪ:ﭨﭨَﻫْﻞﭨﺗَِﺒﻴُﻊﭨﻫِﺬِهﭨاﻟ ِْﻘﱠﻄﭨﺔﭨﺑِِﺪﻳَﻨﺎر?ﭨﭨﻗَﺎَلﭨاﻟ َْﻔ ﭨ
اﻟ َْﻘِﺪﭨﳝ َﺔﭨﻓَﺎﻗَْﺘَﺮَبﭨِﻣَﻦﭨاﻟ َْﻔ ﭨ

)(4

٤

ﻧ ََﻌْﻢ.ﭨﭨﻓََﺄَﺧَﺬﭨاﻟﱠﺘﭨﺎِﺟﺮﭨاﻟ ِْﻘﱠﻄﭨﺔﭨَوَذَﻫَﺐ,ﭨﺛ ُﱠﻢﭨﭨَﻋﺎَدﭨإﻟ َْﻴِﻪﭨﺑ َْﻌَﺪﭨﻗَِﻠﻴﻞﭨَوﻗَﺎَلﭨﻟ َُﻪ:ﭨﭨُأِرﻳُﺪﭨَأْنﭨَأْﺷَﺘِﺮَيﭨ
ﻼح:ﭨﭨﭨﻻﭨُأِرﻳُﺪﭨَأْنﭨَأﺑِﻴَﻊﭨﻫِﺬِهﭨاﻟ َﱠﻄﭨﺎَﺳﺔﭨَﭨﻷﻧﭨ ﱢﻲﭨ
اﻟﱠﻄﭨﺎَﺳﺔﭨَأﻳًْﻀﺎ,ﭨَﻫْﻞﭨﺗَِﺒﻴُﻌَﻬﺎﭨﺑِِﺪﻳَﻨﺎر?ﭨﭨﻗَﺎَلﭨاﻟ َْﻔ ﭨ

٦

ﭨ

ﲔﭨ()٣٠ﭨﻗِﱠﻄﭨﺔ.ﭨ
ﺑِْﻌُﺖﭨﺑَِﻬﺎﭨَأْﻛَﺜﺮﭨِﻣْﻦﭨﺛَ ﭨ
ﻼﺛِ َﭨ
ﭨﭨ

ﭨ

ﭨ

ﭨ

ﭨ

ﭨ

ﭨ

ﭨ
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ענה על חמש שאלות:
על ארבע מהשאלות ) 5-1לכל שאלה —  7נקודות( ועל שאלה ) 6חובה!( ) 12נקודות(.
ניקוד סופי אינו נדרש כלל.
.1ﭨ
ﭨ

ﭨ
ﭨ
ﭨ
.2ﭨ
ﭨ

ﭨ
ﭨ
ﭨ
.3ﭨ

ﭨ
.4ﭨ

העתק למחברתך את האות המציינת את התשובה הנכונה:

ﻟ َﱠﻤﭨﺎﭨَدَﺧَﻞﭨاﻟﱠﺘﭨﺎِﺟﺮﭨاﻟﱡﺴﭨﻮقﭨَﻛﺎﻧ َِﺖﭨاﻟ ِْﻘﱠﻄﭨﺔ:
أ.ﭨ ﺗَْﺸَﺮُبﭨَﻣﺎء.
ﻼح.
ب.ﭨ ﺑَِﺠﺎﻧِِﺐﭨاﻟ َْﻔ ﭨ
ﺤﺎ ِنﭨ)שתי התשובות נכונות(.
ج.ﭨ َأﻟ َْﺠَﻮاﺑ َﺎِنﭨ"أ"ﭨَوﭨ"ب"ﭨَﺻِﺤﻴ َ
העתק למחברתך את האות המציינת את התשובה הנכונה:

ﻼحﭨﻟ ِﻠﱠﺘﭨﺎِﺟﺮ?
َﻣﺎَذاﭨﺑ َﺎَعﭨاﻟ َْﻔ ﭨ
أ.ﭨ َأﻟ ِْﻘﱠﻄﭨﺔ.
ب.ﭨ َأﻟﱠﻄﭨﺎَﺳﺔ.
ﺤﺎ ِنﭨ)שתי התשובות נכונות(.
ج.ﭨ َأﻟ َْﺠَﻮاﺑ َﺎِنﭨ"أ"ﭨَوﭨ"ب"ﭨَﺻِﺤﻴ َ
כתוב במחברתך "ﺻﺤﻴﺢ"ﭨ)"נכון"( או " َ
ﺧَﻄﺄ"ﭨ)"לא נכון"(:
ﻼحﭨاﻟًّﻄﺎَﺳﺔﭨﺑِِﺪﻳَﻨﺎر.
إْﺷَﺘَﺮىﭨاﻟ َْﻔ ﭨ
לפניך שלושה משפטים (أ,ﭨب,ﭨج)ﭨהמתארים אירועים בקטע.
העתק אותם למחברתך לפי סדר התרחשותם.

ﭨ
ﭨ

أ.ﭨ َﻋﺎَدﭨاﻟﱠﺘﭨﺎِﺟﺮﭨﻟ َِﻴْﺸَﺘِﺮَيﭨاﻟﱠﻄﭨﺎَﺳﺔ.
ﻼًﺣﺎﭨﻓِﻲﭨاﻟﱡﺴﭨﻮق.
ب.ﭨ َرَأىﭨاﻟﱠﺘﭨﺎِﺟﺮﭨﻓ ﭨ
ﻼح.
ج.ﭨ إْﺷَﺘَﺮىﭨاﻟﱠﺘﭨﺎِﺟﺮﭨاﻟ ِْﻘﱠﻄﭨﺔﭨِﻣَﻦﭨاﻟ َْﻔ ﭨ

.5

העתק למחברתך את האות המציינת את התשובה הנכונה:

ﭨ

ﻼح.
أ.ﭨ َأﻟ َْﻔ ﭨ
ب.ﭨ َأﻟًّﺘﺎِﺟﺮ.
ج.ﭨ َأﻟﭨﱢﺪﻳَﻨﺎر.

ﭨ
ﭨ

َأﻟﱠﻀﭨِﻤﻴﺮﭨ)הכינוי(ﭨ"ِه"ﭨﻓِﻲﭨاﻟ ْ َ
ﻜِﻠَﻤﺔﭨ"إﻟ َْﻴِﻪ"ﭨ(اﻟﺴﻄﺮﭨ)٤ﭨﻳ َُﻌﻮُدﭨإﻟﻰﭨ)מתייחס אל(:

ענה במחברתך בעברית על שאלה ) 6חובה!(.

.6ﭨ

ﻟ َِﻤﺎَذاﭨﻟ َْﻢﭨﻳُِﺮِدﭨ)לא רצה(ﭨاﻟﱠﺘﭨﺎِﺟﺮﭨَأْنﭨﻳَِﺒﻴَﻊﭨاﻟﱠﻄﭨﺎَﺳﺔ?
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שים לב :אם בחרת בנושא א — ספרות ,עליך לענות על שאלה .7
ידיעת הפועל

) 10נקודות(

ענה על שאלה .7
.7

בקטע שקראת בעמ' ) 2ספרות( מסומנות ארבע מילים — במספרים ).(4)-(1
במשפטים א-ג שלפניך ,מסומנות ארבע מילים נוספות — במספרים ).(8)-(5
המשפטים:
)(5

א.

َﺳﺎِﻋْﺪﭨُأْﺧَﺘَﻚﭨﻓِﻲﭨَو ِ ﻴَﻔِﺔﭨاﻟ َْﺒْﻴﺖ!
)(6

ב.
ג.

ﻼبﭨﻓِﻲﭨا ُﻷﭨْﺳُﺒﻮعﭨاﻟ َْﻘﺎِدم.
ﺗَْﻨَﻌِﻘُﺪﭨَﺟْﻠَﺴﺔﭨَﻣْﺠِﻠﺲﭨاﻟﱡﻄﭨ ﭨ
)(7

)(8

ﲔﭨُﻫَﻨﺎﭨَﻣْﻤُﻨﻮع.
َأﻟﱠﺘﭨْﺪِﺧ ﭨ

סך הכול מסומנות בקטע ובמשפטים שמונה מילים.
בחר בארבע מהמילים ) ,(8)-(1והעתק אותן למחברתך.
כתוב את השורש ואת הבניין של המילים שבחרת.
)את הבניין אפשר לבטא במשקל ו/או במספר(.
)לכל מילה —  2 12נקודות; סה"כ —  10נקודות(
דוּגמה:

ﲔﭨ
המילה :ﺗ ُْﺮِﺳِﻠ َﭨ

השורש:

رﺳﻞﭨ

הבניין:

َأﻓَْﻌَﻞﭨ/ﭨ4
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לשון העיתונות
אם בחרת בנושא זה ,עליך לקרוא את הקטע שלפניך ולענות על חמש שאלות ב"הבנת הנקרא"
ועל שאלה אחת ב"ידיעת הפועל" ,לפי ההוראות בעמודים .7-6
הבנת הנקרא

) 40נקודות(

ﻼدﭨَأْﻣِﺲﭨﻓِْﺮﻗَﺔﭨاﻟﱠﺮﭨﻗْﺺﭨ)להקת המחול(ﭨاﻟﭨﱠﺸْﻌِﺒّﻲﭨاﻟ َْﻔَﺮﻧِْﺴﱠﻴﭨﺔﭨﻟ َِﺘْﺸَﺘِﺮَكﭨﻓِﻲﭨ
َوَﺻَﻠْﺖﭨإﻟ َﻰﭨاﻟ ِْﺒ ﭨ
)(1

٢

اﻟ ِْﻤْﻬَﺮَﺟﺎنﭨاﻟﭨﱠﺪْوﻟ ِّﻲﭨاﻟﭨ ﱠِﺬيﭨَﺳُﻴْﻔَﺘَﺘُﺢﭨﻓِﻲﭨَﺣْﻴَﻔﺎﭨﭨﻳَْﻮمﭨا َﻷﭨَﺣﺪﭨاﻟ َْﻘﺎِدمﭨﺗَْﺤَﺖﭨِرَﻋﺎﻳَﺔﭨ
)(2

)תחת חסות(ﭨَرﺋِﻴﺲﭨاﻟ ُْﺤُﻜﻮَﻣﺔ.ﭨﭨَوﻓِﻲﭨَﺣْﻔَﻠﺔﭨاﻓِْﺘَﺘﺎحﭨاﻟ ِْﻤْﻬَﺮَﺟﺎنﭨَﺳُﻴَﺮﱢﺣﭨُﺐﭨَرﺋِﻴﺲﭨﺑ ََﻠِﺪﻳﭨ ﱠﺔﭨ

ﭨ
٤

ﲔ.
َﺣْﻴَﻔﺎﭨﺑِﺎﻟ ُْﻤْﺸَﺘِﺮِﻛ َﭨ
)(3

)(4

)(5

َوَﺻﱠﺮﭨَحﭨاﻟ ُْﻤَﺘَﺤﭨﱢﺪثﭨﺑِِﻠَﺴﺎنﭨاﻟ َْﺒَﻠِﺪﻳﭨ ﱠِﺔﭨﺑَِﺄﱠنﭨﭨﭨ٥٠٠ﭨﭨﻓَﱠﻨﭨﺎنﭨِﻣْﻦﭨُدَولﭨَأْﺟَﻨِﺒﱠﻴﭨﺔﭨُﻣْﺨَﺘِﻠَﻔﺔﭨﻗَﱠﺮﭨُرواﭨ

ﭨ
٦

َﺣﱠﺘﭨﻰﭨاﭨﻵنﭨا ِﻻﭨْﺷِﺘَﺮاكﭨﻓِﻲﭨﻫَﺬاﭨاﻟ ِْﻤْﻬَﺮَﺟﺎن.ﭨﭨَأﱠﻣﭨﺎﭨاﻟ َْﻮﻓْﺪﭨاﭨﻹْﺳَﺮاﺋِﻴِﻠّﻲﭨﻓَِﻔﻴِﻪﭨﭨ٣٠٠ﭨﭨﻓَﱠﻨﭨﺎنﭨِﻣَﻦﭨ
ﲔﭨاﻟ َْﻴُﻬﻮدﭨواﻟ َْﻌَﺮبﭨَواﻟﱡﺪﭨُروزﭨَواﻟﭨﱠﺸْﺮَﻛﺲ.
اﻟ ُْﻤَﻮاِﻃِﻨ َﭨ
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ענה על ארבע מהשאלות ) 12-8לכל שאלה — 7נקודות( ועל שאלה ) 13חובה!( ) 12נקודות(.
ניקוד סופי אינו נדרש כלל.
.8

השלם במחברתך בערבית:

ﭨ

َوَﺻَﻠْﺖﭨَأْﻣِﺲﭨﻓِْﺮﻗَﺔﭨاﻟﱠﺮﭨﻗْﺺﭨِﻣْﻦﭨﭨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.

.9

העתק למחברתך את האות המציינת את התשובה הנכונה:

ﭨ

ﺺﭨ)הקטע(:
َوَﺻَﻠِﺖﭨاﻟ ِْﻔْﺮﻗَﺔﭨاﻟ َْﻤْﺬُﻛﻮَرةﭨﻓِﻲﭨاﻟﱠﻨﭨ ّ

.10

כתוב במחברתך "ﺻﺤﻴﺢ"ﭨ)"נכון"( או "ﺧﻄﺄ"ﭨ)"לא נכון"(:

ﭨ
ﭨ
ﭨ
ﭨ
.11

أ.ﭨ ﻟ َِﺘْﻔَﺘِﺘَﺢﭨاﻟ ِْﻤْﻬَﺮَﺟﺎن.
ﲔ.
ب.ﭨ ﻟ ُِﺘَﺮﱢﺣﭨَﺐﭨﺑِﺎﻟ َْﻔﱠﻨﭨﺎﻧِ َﭨ
ج.ﭨ ﻟ َِﺘْﺸَﺘِﺮَكﭨﻓِﻲﭨاﻟ ِْﻤْﻬَﺮَﺟﺎن.

ﲔ.
َﺳُﻴَﺮ ِّﺣُﺐﭨَرﺋِﻴُﺲﭨاﻟ ُْﺤُﻜﻮَﻣﺔﭨﺑِﺎﳌﭨ ُْﺸَﺘِﺮِﻛ َﭨ
ענה במחברתך בערבית:

אילו מגזרים מיוצגים במשלחת הישראלית לפסטיבל?
.12

העתק למחברתך את האות המציינת את התשובה הנכונה:

ﭨ

َأﻟﱠﻀﭨِﻤﻴﺮﭨ)הכינוי( "ِه"ﭨﻓِﻲﭨاﻟ ْ َ
ﻜِﻠَﻤﺔﭨ"ﻓَِﻔﻴِﻪ"ﭨ(اﻟﺴﻄﺮﭨ)٦ﭨﻳ َُﻌﻮُدﭨإﻟ َﻰﭨ)מתייחס אל(:

ﭨ
ﭨ

أ.ﭨ َأﻟ َْﻔﱠﻨﭨﺎن.
ب.ﭨ َأﻟ َْﻮﻓْﺪ.
ج.ﭨ َأﻟ ِْﻤْﻬَﺮَﺟﺎن.

ענה במחברתך בערבית על שאלה ) 13חובה!(.
 .13העתק למחברתך את המשפט ,והשלם את המילים החסרות:

ﻳُْﻔَﺘَﺘُﺢﭨاﻟ ِْﻤْﻬَﺮَﺟﺎنﭨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﭨﻟ ِﻠﱠﺮﭨﻗْﺺﭨﻓِﻲﭨَﻣِﺪﻳَﻨﺔﭨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﭨَوَﺳْﻮَفﭨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﭨﻓﻲﭨاﻟ ْـِﻤْﻬَﺮَﺟﺎنﭨ
ﻓَﱠﻨﭨﺎﻧ ُﻮَنﭨِﻣْﻦﭨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﭨَأْﺟَﻨِﺒﱠﻴﭨﺔﭨَوِﻣْﻦﭨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﭨ.
/המשך בעמוד /7
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שים לב :אם בחרת בנושא ב — לשון העיתונות ,עליך לענות על שאלה .14
ידיעת הפועל

) 10נקודות(

ענה על שאלה .14
.14

בקטע שקראת בעמ' ) 5לשון העיתונות( מסומנות חמש מילים — במספרים ).(5)-(1
במשפטים א-ג שלפניך ,מסומנות שלוש מילים נוספות — במספרים ).(8)-(6
המשפטים:
)(6

א.

َﺳﺎِﻋْﺪﭨُأْﺧَﺘَﻚﭨﻓِﻲﭨَو ِ ﻴَﻔِﺔﭨاﻟ َْﺒْﻴﺖ!
)(7

ב.

ﻼبﭨﻓِﻲﭨاُﭨﻷْﺳُﺒﻮعﭨاﻟ َْﻘﺎِدم.
ﺗَْﻨَﻌِﻘُﺪﭨَﺟْﻠَﺴﺔﭨَﻣْﺠِﻠﺲﭨاﻟﱡﻄﭨ ﭨ
)(8

ג.

ﲔﭨُﻫَﻨﺎﭨَﻣْﻤُﻨﻮع.
َأﻟﱠﺘﭨْﺪِﺧ ﭨ

סך הכול מסומנות בקטע ובמשפטים שמונה מילים.
בחר בארבע מהמילים ) ,(8)-(1והעתק אותן למחברתך.
כתוב את השורש ואת הבניין של המילים שבחרת.
)את הבניין אפשר לבטא במשקל ו/או במספר(.
)לכל מילה —  2 12נקודות; סה"כ —  10נקודות(
דוּגמה:
ﲔﭨ
המילה :ﺗ ُْﺮِﺳِﻠ َﭨ

השורש:

رﺳﻞﭨ

הבניין:

َأﻓَْﻌَﻞﭨ/ﭨ4

/המשך בעמוד /8
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פרק שני— קטעים להשלמה ) 40נקודות(
ענה על אחת מהשאלות .16-15
בכל שאלה יש קטע שחסרות בו עשר מילים ,ובמסגרת שאחריו יש רשימת מילים להשלמה.
שים לב :במסגרת יש מילה אחת מיותרת.
בשאלה שבחרת עליך להשלים שמונה מהמילים החסרות בקטע ,מתוך רשימת המילים שבמסגרת.
העתק למחברתך את מספר המילה החסרה בקטע ,וכתוב לידו את המילה שהשלמת.
)לכל השלמה נכונה —  5נקודות(
שים לב :קרא את הקטע כולו לפני השלמת המילים החסרות.
.15

קטע מן הספרﭨ"َأﻟَْﻌَﺮﺑ ِﱠﻴﭨﺔ"

ﭨ

ُﻛﱠﻨﭨﺎﭨﻧ َْﺠِﻠُﺲﭨإﻟ َﻰﭨَﻣﺎﺋَِﺪةﭨاﻟ َْﻌَﺸﺎءﭨَﻣَﺴﺎءﭨَأْﻣِﺲﭨﻧ ََﺘَﺤﭨﱠﺪُث,ﭨ(.١ﭨ)....ﭨأﱠنﭨﭨَواﻟ ِِﺪيﭨﭨﻻﭨﻳَْﺄُﻛُﻞ.ﭨ
َوﻟـَ ﱠﻤﭨـﺎﭨ َﺳـَﺄﻟـْ َﻨـﺎُهﭨ َﻣـﺎﭨﻟـَُﻪﭨﻗَـﺎَلﭨإﻧﭨـﱠُﻪﭨﻳَـ ْﺸـ ُﻌـُﺮﭨ(.٢ﭨ)....ﭨﻓِـﻲﭨ َﺻـْﺪِرِه.ﭨﭨﻓَـَﺄ ْﺳـَﺮ ْﻋـ َﻨـﺎﭨِإﻟـَﻰﭨ(.٣ﭨ)....ﭨ
ﻓََﺠﺎَءﭨاﻟﱠﻄﭨِﺒﻴﺐﭨاﻟ ُْﻤَﻨﺎِوبﭨَوَأَﺧَﺬﭨﻳَْﻔَﺤُﺺﭨَواﻟ ِِﺪيﭨﻓََﻔِﻬَﻢﭨَأﱠنﭨﭨَواﻟ ِِﺪيﭨ(.٤ﭨ.)....

ﭨ

ﲔ.ﭨﭨَوﺑَـ ِﻘـَﻲﭨَأﺑِـﻲﭨﻓِـﻲﭨ
َوﻗَـﺎَلﭨﻟَـ ـُﻪﭨإﱠنﭨﭨا َﻷﭨﻟَـﻢﭨ(.٥ﭨ)....ﭨﻳَـ ْﺸـ ُﻌـُﺮﭨﺑِـِﻪﭨ ُﻫـَﻮﭨ(.٦ﭨ)....ﭨاﻟـ ﱠﺘﭨـْﺪ ِﺧـ ﭨ
اﻟ ُْﻤْﺴَﺘْﺸَﻔﻰﭨ(.٧ﭨ.)....

ﭨ

َوﻓِﻲﭨاﻟ َْﻴْﻮمﭨ(.٨ﭨ)....ﭨﺑ َْﻌَﺪﭨَأْنﭨَرَأىﭨاﻟﱠﻄﭨِﺒﻴﺐﭨ(.٩ﭨ)....ﭨاﻟﭨ ﱠِﺘﻲﭨَأَﺧُﺬوَﻫﺎﭨَﭨﻷﺑِﻲ,ﭨَﺣﱠﺬﭨَرﭨ
ﲔﭨَوَأَﻣَﺮُهﭨﺑِﺎﻟﱠﺘﭨَﻮﻗﭨﱡﻒﭨ(.١٠ﭨ.)....
َواﻟ ِِﺪيﭨِﻣَﻦﭨاﻟﱠﺘﭨْﺪِﺧ ﭨ
רשימת מילים:

ﭨ

اﻟﱡﺼﭨﻮَرةﭨ

ُﻏْﺮﻓَﺔﭨ

ﺑَِﺄﻟ َﻢﭨ

ﻧ َِﺘﻴَﺠﺔﭨ

َوﭨﻻَﺣْﻈَﻨﺎ

اﻟﭨ ﱠِﺬيﭨ

َﻋْﻨُﻪﭨ

اﻟ ُْﻤْﺴَﺘْﺸَﻔﻰﭨ

ﻳَُﺪﭨﱢﺧُﻦﭨ

اﻟﱠﺘﭨﺎﻟ ِﻲﭨ

ﻟ ِْﻠَﻔْﺤﺺ
/המשך בעמוד /9
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.16

קטע מן הספר "َﻣًﻌﺎ"

ﭨ

َأَﻣَﺮﭨاﻟ َْﻘﺎِﺿﻲﭨَﺧﺎِدَﻣُﻪﭨﺑَِﺄْنﭨﻳَُﺤﱢﻀﭨَﺮﭨﻟ َُﻪﭨﻓِْﻨَﺠﺎﻧ ًﺎﭨِﻣَﻦﭨاﻟ َْﻘْﻬَﻮةﭨَوَأَﺟﺎﺑ َُﻪ:ﭨﭨﻟ َْﻢﭨﺗَْﺒَﻖﭨﻗَْﻬَﻮة

ﭨ

ﻓِﻲﭨ(.١ﭨ)....ﭨَوﻟ َْﻢﭨﻳَْﺒَﻖﭨَوﻟ َْﻮﭨ(.٢ﭨ)....ﭨَواِﺣﺪﭨﻓِﻲﭨُﺻْﻨُﺪوقﭨاﻟ َْﻤْﺤَﻜَﻤﺔﭨ َﻷﭨْﺷَﺘِﺮﻳََﻬﺎ.ﭨ

ﭨﻻﭨَداﺋِﻦﭨَوﭨﻻﭨَﻣْﺪﻳ ُﻮن

ﻼﭨ ِﻣـَﻦﭨاﻟـ ﱠﺸﭨـﺎِرع.ﭨﭨﻓَـ َﺨـَﺮَجﭨاﻟْـ َﺨـﺎِدمﭨإﻟَـﻰﭨاﻟـ ﱠﺸﭨـﺎِرعﭨ
ﻓَـَﺄ َﻣـَﺮُهﭨ(.٣ﭨ)....ﭨَأْنﭨﻳُـ ْﺤـ ِﻀـَﺮﭨﭨﻟَـُﻪﭨَر ُﺟـ ًﭨ
َوَﻃَﻠَﺐﭨِﻣْﻦﭨَأَﺣﺪﭨ(.٤ﭨ)....ﭨَأْنﭨﻳَُﺮاﻓَِﻘُﻪﭨإﻟ َﻰﭨاﻟ َْﻤْﺤَﻜَﻤﺔ.ﭨﭨَوﻟِﻜﱠﻦﭨﭨاﻟﱠﺮﭨُﺟﻞﭨ(.٥ﭨ)....ﭨ
ذﻟ َِﻚﭨَوﻗَﺎَل:ﭨﭨَأﻧ َﺎﭨ(.٦ﭨ)....ﭨَوﻟ َْﺴُﺖﭨَﻣْﺪﻳُﻮﻧ ًﺎﭨ َﻷﭨَﺣﺪﭨﻓَِﻠَﻤﺎَذاﭨﭨَأْذَﻫُﺐﭨَﻣَﻌَﻚﭨ(.٧ﭨ)....ﭨ
اﻟ َْﻤْﺤَﻜَﻤﺔ?ﭨﭨﻓََﺄَﺟﺎﺑ َُﻪﭨاﻟ َْﺨﺎِدم:ﭨﭨَﻋَﻠْﻴَﻚﭨَأْنﭨﺗَْﻔَﻌَﻞﭨَﻣﺎﭨﭨَأَﻣَﺮَكﭨﭨﺑِِﻪﭨاﻟ َْﻘﺎِﺿﻲ.ﭨﭨَوِﻋْﻨَﺪَﻣﺎﭨَوﻗََﻒﭨ
اﻟـﱠﺮﭨ ُﺟـﻞﭨ(.٨ﭨ)....ﭨاﻟْـ َﻘـﺎ ِﺿـﻲﭨ َﺳـَﺄﻟـَُﻪ:ﭨﭨ َﻫـْﻞﭨﻟـََﻚﭨَدﻳْـﻦﭨَﭨﻷ َﺣـﺪ?ﭨﭨ(.٩ﭨ)....ﭨ:ﭨﭨﭨﻻ.ﭨﭨإًذاﭨ
َﺳَﺄْﻛُﺘُﺐﭨﻟ ََﻚﭨَوَرﻗَﺔﭨﺑ ََﺮاَءةﭨَوَﺳُﺘَﻜﱢﻠﭨُﻔَﻚﭨﻫِﺬِهﭨ(.١٠ﭨ)....ﭨِﻋْﺸِﺮﻳَﻦﭨِدﻳَﻨﺎًرا.
רשימת מילים:

ﭨ

َرﻓََﺾﭨ

اﻟ َْﻮَرﻗَﺔﭨ

اﻟ َْﻘﺎِﺿﻲﭨ

ﻓََﺄَﺟﺎَبﭨ

ِدﻳَﻨﺎر

ﺗَْﺒَﻌُﺚﭨ

اﻟ َْﻤْﺤَﻜَﻤﺔﭨ

إﻟ َﻰﭨ

اﻟﱢﺮﭨَﺟﺎلﭨ

َأَﻣﺎَمﭨ

ﺑ َِﺮيء
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פרק שלישי — תחביר ) 10נקודות(
בפרק זה עליך לענות על שתי שאלות:
על אחת מהשאלות  19-17ועל אחת מהשאלות .22-20
ניקוד סופי אינו נדרש כלל.
)לכל שאלה —  5נקודות(
ענה על אחת מהשאלות .19-17
בכל שאלה יש משפט ובו שתי מילים מודגשות בקו ,אך רק אחת מהן נכונה.
העתק למחברתך את מספר השאלה שבחרת ,ואת המילה הנכונה בניקוד פנימי.
.17

َﺟَﻠَﺲﭨاَﭨﻷْوﭨﻻدﭨﻓِﻲﭨاﻟ َْﻤْﻄَﻌﻢﭨَوَأَﻛُﻠﻮاَ/وَأَﻛَﻞ.

.18

ﻧ ََﺸَﺮِتﭨاﻟﱠﺼﭨِﺤﻴَﻔﺔﭨﻫِﺬِه/ﻫَﺬاﭨاَﭨﻷﻧَْﺒﺎء.

 .19ﭨ

ﻳَﺎﭨﻳُﻮُﺳﻒ,ﭨَأﻳَْﻦﭨَﺳﱠﻴﭨﺎَرﺗ ُِﻚَ/ﺳﱠﻴﭨﺎَرﺗ َُﻚ?

ענה על אחת מהשאלות .22-20
כתוב במחברתך את המשפט לפי ההוראות בשאלה שבחרת ,ונקד אותו ניקוד פנימי.
.20
ﭨ
.21

ﭨ
.22
ﭨ

הוסף את סימן היידוע "اﻟـ"ﭨלמילה המסומנת בקו ,ושנה את המשפט במידת הצורך:

َأرَﺳَﻞﭨاﻟﱠﺮﭨُﺟﻞﭨِرَﺳﺎﻟ َﺔﭨﻗَِﺼﻴَﺮةﭨإﻟ َﻰﭨَرﻓِﻴِﻘِﻪ.

כתוב בצורת זכר יחיד את המילה המסומנת בקו ,ושנה את המשפט במידת הצורך:

َﺧﺎﻟ َِﺘﻲﭨَﺳِﻔﻴَﺮةﭨﻓِﻲﭨﺑ َِﺮﻳَﻄﺎﻧَِﻴﺎ.

כתוב בצורת רבים את המילה המסומנת בקו ,ושנה את המשפט במידת הצורך:

ﭨَﺳِﻤْﻌُﺖﭨِﻣْﻦﭨَﺟﭨﱠﺪﺗِﻲﭨِﺣَﻜﺎﻳَﺔﭨَﺟِﻤﻴَﻠﺔ.

בהצלחה!

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

