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 ערבית
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 יחידות לימוד 4

 לימוד(יחידות  3-)השלמה מיחידת לימוד אחת ל

 

 הוראות לנבחן

 : שעה ושלושה רבעיםמשך הבחינה

 : בשאלון זה שני פרקים. מבנה השאלון ומפתח ההערכה

 נקודות 01  - הבנת הנקרא וידיעת הפועל  –פרק ראשון  

 נקודות 31   - לשון העיתונות                     -פרק שני     

                                                ________  

           

 נקודות 011   -סה"כ         

 : מילונים מכל סוג שהוא. חומר עזר מותר בשימוש

 

 הוראות מיוחדות: 

תשובותיך בגוף השאלון במקומות  כל. כתוב את שאלון זה משמש מחברת בחינה (0)

 המיועדים לכך. 

 להשתמש בטיפקס.  אסורך בעט בלבד. כתוב את כל תשובותי (4)

 כתוב בכתב יד ברור וקריא.  (3)

 לאחר סיום הבחינה וטרם מסירתה למשגיח בדוק אותה שנית.  (2)

 . בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח (5)

 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. 

 בהצלחה !



 השאלות

 נקודות( 01)הבנת הנקרא וידיעת הפועל  –פרק ראשון 

 

 נקודות( 51) הבנת הנקרא

נקודות( ועל  0)לכל שאלה  0 – 0שאלות משאלות  6שאלות: על  0קרא את הקטע שלפניך וענה על 

 נקודות(.  8חובה ) 8שאלה 

 

ّْلُكَوْيتٱمنَّمكةّالُمكََّرمةّإلىَّوَطِنِهم1ّّاجّعادواألُحجّ 

ّ.جّ لحَّٱريضةّفَّلقيامّبِّٱبعد2ّّسةدَّّقَّلمُّٱيارّلدّ ٱمينّمنّلقادِّٱاجّجّ حُّْلّاتّأمسّبِّْيّوَّكُّْلّٱطارّمَّّإْمَتَلَّّ(1)ّّ

 رود.الوُّّمِّهِّْيّلَّعواّعَّزَّّوَّطارّوَّلمَّٱفيّّمّْهُّبُّأقارِّّجّ لحَّٱّنَّمِّّمينَّلقادِّٱلَّبّْقّتَّسّْإّّّ

تيّلَّّٱويتّكُّْلّٱكومةّرواّحُّكَّشَّو3َّّّحةريمُّوَّّّلةهّْسَّّتّْلةّكانَّحّْالرّ ّأنَِّّبّّجّ حَّْلّٱّنَّمِّّدونالعائِّّحَّرَّوصَّّّ(3)
ّاج.جّ حُّْلّٱميعّجَِّل4ّّدةساعَّمُّْلّٱّلّ متّكُّدَّّقَّ

ّلّ اّكُّهودّ ج6ُّّّلُّذُّبّْعوديةّتَّلسّ ٱكةَّلّمّْمَّْلّٱّإن5َّّّّقولونَّعوديةّيَّلسّ ِلّّمِّْهِّرّكّْشُّّنّْاجّعَّجّ حُّْلّٱرّبَّّماّعَّوكَّّّ(5)
ّّّّّّّّّّاج.جّ حُّْلّٱالمةّمانّسَّضَّعامّلِّ

ّ

 נקודות(. 0)לכל שאלה  0 – 0משאלות  ששענה על 

 . כללניקוד אינו נדרש 

 בכל קו עליך להשלים מילה אחת.שים לב: 

 

 :בחר בהשלמה הנכונה והעתק אותה.1

 ّّ__________بَِّّّأْنَّقاُمواّدَّعّْبَّ)ّمك ةّ/ّالُكويتّ(ّّّّ___________ّنّْاجّمِّجّ عّالحُّجَّرَّ  

ّّ.)ّ ّ)ّالد يارّالمقدَّسةّ/َّفريضةّالَحج 

ّ

ّ



  בטקסט. 3בשורה  לה "ורדים"ימופיעה המ באיזה הקשר בעבריתהסבר  .2

    _____________________________________________________________ 

 

 )לא נכון(: طأخَّ או )נכון( حيحصَّ הקף בעיגול את התשובה הנכונה:. 3

ّ.عةِتّمّْمُّّتّْكانَّّالرحلةّأنّ اجّجّ الحُّّصرح   

ّطأ.حيحّ/ّخَّصَّّّّّّّّّّّ

 

 :בעבריתהשלם . 4

   עולי הרגל הודו לממשלת כוית, מכיוון ש _________________________________.    

 

 : בעבריתענה . 5

ّ؟ ةعوديّ جاجّالسّ لماذاّشكرّالحُّ

 ________________________________________ 

 

 את שלושת המשפטים הבאים על פי סדר התרחשותם )לא בהכרח לפי סדר הופעתם   . סדר 6

 בקטע(. כתוב את האותיות בלבד:    

 ة.نّمكّ عينّمِّاجِّالرّ ّجاجَّالحُّّالتّعائِّالّقبلتِّتَّإسّْ . أ
 مة.رّ ةّالمكَّفيّمكّ ّجّ ريضةّالحََّفّبِّقيامِّللّمّْهِّريقِّرّالحجاجّالكويتّفيّطَّغادَّ . ب
 .مّْهَُّلّّتّْمَّدّ تيّقُّلَّّٱدةّساعَّعوديةّعلىّالمُّرّالحجاجّالكويتّوالسّ كَّشَّ .ّج

 סדר המשפטים:  

  ____ 

  ____ 

  ____ 

 

 

 



 :ההשלמה הנכונה למשפט . הקף בעיגול את האות המציינת את7

ّالحجاجّرَّكَّشَّ    

ّألكويت.ّ.أّّّ

ّة.عوديّ ألسّ . بّّ

ّ.مّْهُّبَّأقارِّ. ج ّّ

ّ.حيحانِّصَّّّّبّ-وّّأ وابانِّجَّ. د ّ

ّ

 נקודות( 8(: )חובה) 8 שאלהענה על 

 לה אחת בלבד בכל קו:ימ ערבית. השלם ב8

ُّّّمساَعدةبّبَّسَّ_________ّبِّّتّْكانَّّمّْهَُّتَّلّوّْجَّّنّمكةّإنَّّ_________ّمِّّذينَّلَّّٱالحجاجّّقالَّ    

ّّّّّّّمانّلّأَّجَّْأّّنّْمِّّنةسَّّلّ كُّّدُّهِّتَّجّْتَّةّكةّالسعوديّ َلّمّْالمَّ ن  أ   أضافواو  __________ّالكويتّّّ

ّّ__________ّ.ّ

 

 

 נקודות( 41)   ידיעת הפועל

 :2שאלה ענה על 

 (. 6) –( 0לים במספרים )ימ 6מסומנות  4בקטע בעמוד . 9

    בנייןאת ה ) שלהןהבניין לים וכתוב בטבלה שלפניך את השורש ואת ימהמ ארבעבחר ב   

 .  ( אפשר לבטא במשקל או במספר   

 נקודות(.  41 –נקודות; סה"כ  5 –לה י)לכל מ

 המשקל השורש להיהמ

ّلَّعَّتَّإفّّْجمعّعونَّمِّتَّجّْيَّ
 

 



 לים שבחרת:ימהמ ארבעשל  בניןכתוב בטבלה את השורש ואת ה

 הבנין השורש להיהמ

  ّواعادُّ .1

  ُّمَقدَّسة .2

  ُّمريحة .3

  ُّمساَعدة .4

  َّيقولونَّ .5

  َّتْبُذلُّ .6

 

 

 

 נקודות( 31)לשון העיתונות   –פרק שני 

 נקודות(.  0.5)לכל שאלה  05 – 01משאלות  ארבעענה על 

 . כללנדרש  אינוניקוד 

 

לים שבמסגרת ילים החסרות במשפטים מתוך רשימת המייש להשלים את המ 00 – 01בשאלות 

 (:מילה מיותרת : ברשימה יששים לבלמטה )

 

ِّبشْأنّ_______دةّحِّتَّمّالمُّمَّاتّالُّوّ ________ّمعّقُّّةّأنّْرتّالحكومةّاإلسرائيليّ قرَّّ. 11

ّالُحدودّالل بناني ةّاإلسرائيلي ة.ّّّ

 

ّة.ةّالعالميّ صاديّ تِّنوكّ________االقّْدراءّالبَُّثّوزراءّ______ّومَُّبحَّ. 11

  

 :00 – 01רשימת מלים להשלמת המשפטים בשאלות       

ّّّّّّةضيّ ق ّّّّّّمةزّْالّّّّّةالماليّ ّّّّاْشِتراكّّّّّنَّعاوََّتّتَّّّّّ

ّ

ّ



 :03 – 04את המשפטים בשאלות  ערביתתרגם ל

 מטרת הפגישה של שני הנשיאים היא לדון בעתיד היחסים בין מדינות המזרח התיכון. . 12

 

     _________________________________________________________________ 

 

 . הסטודנטים  חדש עם מנהיגיהסכם  החליטו לחתום על. ראשי האוניברסיטאות 13

 

     _________________________________________________________________ 

 

 את המודעה לפניך: עברית. תרגם ל14

ّزيزنّالعَّالبّْنئةّلِّهّْت

 "حمدّسليمان"

ّبال ّلسّالطّ جّْمَّاّلِّرئيسّ ّهِّخابِِّتّْنّٱبةّناسَّمُّبِّ

 ةويّ َنّالمدرسةّالثّ لِّ

ّجاحوالنَّّمّدّ قَّالتَّّهَُّلّّ*ىن ّمََّتّنَّ

 لةرادّالعائِّميعّأفّْجَّ

ن ى. צורת עתיד של* م   ت 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ّ

  לים לפחות. ימ שבעשיכלול  במשפט,  َجْلَسة َرْسِميَّةשבץ את הצירוף . 15

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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