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 ה ש א ל ו ת

 (נקודות10)    הבנת הנקרא וידיעת הפועל – ראשוןפרק 

 .שאלות שבעוענה על , קרא את הקטע שלפניך

 .3-0לפי ההוראות בעמודים , "ידיעת הפועל"ב אחתועל שאלה " הבנת הנקרא"שאלות ב ששעל 

 

 

 "تاارَ مَ ل َ ٱ"وَ َ"رينحَ ب َل َٱ"وَ"تي َوَ كَ ل َٱ"َورَ زَ ي َ َيَ رَ صَ مَ ل َٱيسَئَ لرَ أَ 

َل ََٱََلَإةَلََوَ بمَََومَ قَ ي ََسَََيَ رَمصَ مَمل َٱيسَئَملرَ ٱَنَ َأََيَ س َمرَرََدََصَ مََََنَشرََ      رهَ لشَ ٱةَِرايَََِمََِرارمفَيم
     (1)                                                      (2)        

َ ل ََٱ (۲)  ةَالثَََثََ"تي َوََكَ ل َلمَ"َهَ تَ ِرارََيََزَمَقََرَمغَ ت ََسَ َتَ نَ عَأََم تَ َوقَ ل َٱَنََمَمىَوََحََضَ ل ََٱيدَةَعَملََطَ عَ َدََعَ ب َََِرالم
                                                                                                                 (3  )  

م ل َةَسََلََوَ ل ََٱَنَ ةَأََي َرَمصَ مَمل َٱ"َامرََهَ ل ََٱ"ةَيفََحَمصَََتَ رََشَََنَوَََ.ِرامي َأََ      َ"َرينحَ َبَل َٱ"َتش 
ََ                                                                                                                                                       (4) 

َتممع َيََسََوَََ."اتِرارََمََل َمٱ"وََ َ(٤) َحَ َبَلَ لَلَموََلدَ ٱثَاَلَِراءَثََمََعََزَ َعََمَََيَ رَمصَ مَمل َٱيسَئَملرَ ٱج   ثَيم
                                                               (5) 

 .ةيَ ِراسَميََسَمةَوََيَ ِراعَممََتَمجَ ٱ يعاضَموََمََ    
ِرارمفَٱإمَلَل َمص َدرََأن ََأو لَزميِراَرةَٱَوذََكَرََ (٦) ََََ"َةيَ ودَمعَ لسَ ٱ"َتَملََشََََيَ رَمصَ مَمل َٱيسَئَملرَ لَمل 

َ ٱ"وََ        َأَ سَ ٱوََ"َاقَرَعَمل َٱ"وَََ"نَ دَ رَ ل  ََةَب ََيَ ِرادَمصََتمَقَ لمَٱِراتَالقََلعََٱِراَاللََخَمَثََبَََوََِراَوعَ بَ سَ تَ غ َرَقت   َي 
                                                                                    (6) 

  .لوََلدَ ٱ  (۸)
َ
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 (נקודות 21) הבנת הנקרא

 ,(נקודות 6 –לכל שאלה ) 0-6מהשאלות  שחמעל :  שאלותשש ענה על 

 (.נקודות 01( )!החוב) 7שאלה ועל                                   

 .ניקוד אינו נדרש כלל

 .משמעו השלמה של יותר ממילה אחת ארוךקו : משמעו השלמה של מילה אחת בלבדקצר קו ! שים לב

 .ום ריקנדרשת השלמה של מילה אחת בכל מק (5) -ו (1)בשאלות 

 .0-6מהשאלות  חמשענה על 

 . ערביתב ענה .1

ََبَ؟ٱَنَشَرََنَ مََ َ_______________َلَ 
 

 "(.לא נכון)"" أطََخََ" או"( נכון)"" يححَمصََ":הקף במעגל את התשובה הנכונה  .2

 _________   .ىحََضَ ل ََٱيدَةَعَملََطَ عَ َلََاَلَخَمَيَ رَمصَ مَمل َٱيسَئَملرَ ٱةَلََوَ جَََتَ ِرانََكََ

 

 .ריתבעבאו  ערביתענה ב .3

َََََ_____________________؟َتي َوََكَ ل َلَمةَِرارََيََلزَ ٱَقَ رمَغَ ت ََسَ ِراَتََمَ وَ ي َََمَ كََ

َ

 .עבריתאו ב ערביתענה ב .4

ََ________________َ؟ةَي َرَمصَ مَمل َٱ"َامرََهَ ل ََٱ"ةَيفََحَمصَََتَ رََشََنََاَِراذََمََ
 
 

 .עבריתענה ב .5

ََيسئَملرَ ٱَزَاَرَهِراَتمَل َٱنَِراكَممََل ََٱَيََِراَهَممََ َ ٱَهَمتَمِرارََيَََزَميم َ؟(הראשון) وَلَل 
__________________________________َ

 .ערביתאו ב עבריתענה ב .6

 ? ________ 4בקטע בעמוד  4בשורה  هَ تَ ِرارََيََزمَ במילה"  ه"  למי מתייחס הכינוי
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 (נקודות 01. )( !חובה) 7שאלה ענה על 

 .של הנשיא המצרי שני הביקוריםלפניך טבלה המסכמת את  .7
 .עבריתהשלם אותה ב    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (נקודות 01) ידיעת הפועל
 

 .8שאלה  ענה על

 (.6)-(0)מסומנות מילים במספרים  4בקטע בעמוד  .8
     את הבניין אפשר לבטא )ן וכתוב בטבלה שלפניך את השורש ואת הבניין שלה, מהמילים ארבעבחר ב    
 (.במשקל או במספר    
 (נקודות 01 –כ "סה: נקודות 4.0 –לכל מילה )   
 

 :דוגמה
 הבניין השורש המילה

 0/ فَ َعَلََذهبَونََب َهََذَ يََ

 
 .המילים שבחרת ארבעכתוב בטבלה את השורש ואת הבניין של 

 
 הבניין השורש המילה

 

 َنَشرََ(  0)

  

 

 َخِرارمف  (4)

  

 

 عم تَ َوقَ   (3)
  

 

م لَ   (2)  َتش 

  

 

 ََي َتممعَ َ (0)
  

 

تَ غ َرَقتَ إمَ (0)  س 

  

 

                                   

 נושאי הדיון משך הביקור מקום הביקור
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 (נקודות 21)    משפטים להשלמה –פרק שני 

 1ענה על שאלה  

 .ובהם חסרות עשר מילים, לפניך חמישה משפטים

 .בעזרת מילים מהרשימה במסגרת, מהמילים החסרות במשפטים שמונהעליך להשלים 

 (ברשימה יש מילה אחת מיותרת)

 , בניקוד פנימימהרשימה  יש להעתיקאת המילים המתאימות למשפטים : שים לב

 .באותה המילה פעמיים ואין להשתמש

 (נקודות 21 –כ "סה,  נקודות 0 –לכל השלמה נכונה )

َرى .א ؤ ولمَيَ________َل  ك وَمةَٱَرئميسَََأج   ._______َمَعََمس 
                                                                                   (1                                           )                               (2)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 َ.ل َكبمريَةٱ_______ََمَعََأع َضِراءَ______َلر ئميسََجل َسةَٱَعَقَدَ .ב
                                                                      (3                                           )                       (4)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

َل َٱَك َرةَ______َهل َ .ג َرَسةٱ_______َََيدََمَعََأص َحِرابمك م َيم  .َل َمد 

                              (5                                           )                                                               (6)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

ََشرمَكةَم وََ_______َتَ ع َمل َ .ד َرائميل_______َظ َفةَيم َلةَإمس  ََجن وبََدو   .يم
                                      (7                                           )                                      (8)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

ِراءَأََ_______َل َعِراََلَوََٱَ_______إمف  َتح واَ:َ"ل م َعل مٱَقِراَلَ. ה ي ةٱلد َولَٱس  اَلمم س   .ل 
                                                                               (9           )                                                (11)َََََََََََََََ 

َ
 

 

 

  

 

 

 

 

 :רשימת מילים להשלמת המשפטים

ََََٱ تم ت ب واََََُم َِراَدثِراتََََأ خ  َزابٱك  َح  ي ةََل  ََسِراَحةََََح ك ومم

َََةَخِراصَ َخرميَطةَََََلعمب ت مََََ َل َمَشِراكملٱكمَبِرارََََ
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 (נקודות 01) תחביר   – לישיפרק ש

 .03-00מהשאלות אחת ועל  01-04מהשאלות אחת על : שתי שאלותבפרק זה עליך לענות על 

 (נקודות 0לכל שאלה )

 .04-01ענה על אחת מהשאלות 

 .מהן נכונה אחתאך רק , בכל שאלה יש משפט ובו שתי מילים בסוגריים

 .ההמילה הנכונבשאלה שבחרת הקף במעגל את 

نََ/  َعل ممي),َتمَِراَبمنَ َيَ .11 نََٱل َمو ض وعَٱ(ََعل م   َ!ْل 

 .ةِرائملََلعََٱةَِرارَََبَرميطِرانميِراَلمزميََِرارميَإَلَأَب  َنِراءَجََ(َسِرافَ ر واَ/َسِرافَ رََ) .11

ََتىَأََ .12 َحََإش  َتبمهَم(َيدةَجدَمَ/ يدَجدَم)بََواسَمِبم  .لمَمك 
 .00-03ענה על אחת מהשאלות 

 .כלל אינו נדרשיקוד סופי נ. בשאלה שבחרת כתוב את המשפט לפי ההוראות

 כתוב את המשפט מחדש ונקד        , שנה את המשפט בהתאם, הידיעה למילה המסומנת בקו لٱהוסף  .13

 .ד פנימיואותו ניק      

َأ م يَ    َلةَتك وَلََمأَ َحض َرت  َ.َشر قمي ةَلمل َحف 
َََ_____________________________َ
 כתוב את המשפט מחדש  , שנה את המשפט בהתאם ,המסומנת בקו כתוב בצורת רבים את המילה .14

 .ד פנימיוונקד אותו ניק      

ريََل َٱَقمص ةل َٱل م َعل مَٱقَ َرأََ   َ.لط البٱىَلََةَعَََقصم
             ََََََََََ 

 

 כתוב את המשפט מחדש  , שנה את המשפט בהתאם ,כתוב בצורת זכר את המילה המסומנת בקו .15

 .ד פנימיוונקד אותו ניק      

َهَ  ََتمك  َ َل م َهن دمسةٱذمهمََتش  َم ؤ ََتَرََدو لم َ.يم
 

َََََََََ 
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