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ערבית
ערבית לבתי ספר עבריים, שאלון 18381

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

שים לב!

להלן פירוט של נושאים על פי החלקים השונים של השאלון. אם נושא אינו מופיע באחד מחלקי השאלון, הוא עשוי 

להופיע בחלקים אחרים.

פרק ראשון

הבנת הנקרא: בשאלון ייכלל טקסט שלא נלמד )unseen(. על התלמיד לענות על שאלות הנוגעות לטקסט, בהתאם להוראות.

ידיעת הפועל

הנושאים:

כל הצורות הדקדוקיות של הפועל  —

עתיד מנצוב )أْلُمَضارع اْلَمْنُصوب(  —

עתיד מקוצר/מג'זום )أْلُمَضارع اْلَمْجُزوم(  —

גזרות הפועל:  —

בעלי ההמזה )أْلَمْهُموز( הניטים על דרך השלמים  

ע״ע /כפולים )أْلُمَضاَعف(  

ע״ו, ע״י )أألْجَوف(  

ל״ו, ל״י )ألّناِقص( ללא ציווי ועתיד מקוצר/מג'זום )أْلُمَضارع اْلَمْجُزوم(  

תחביר

הנושאים:

פסיבי:

إنَّ َوَأَخَواُتَها )إّن, أّن, ألّن, لكّن בלבד(  —

משפט מצב )ُجْمَلة َحاِلّية(  —

َكاَن َوَأَخَواُتَها )كان, َلْيَس, أْصَبَح בלבד(  —

ْفِضيل( ערך היתרון וההפלגה )َأْفَعل التَّ  —

משפט תנאי )ُجْمَلة َشْرِطّية( בחיוב ובשלילה )إْن, إذا, َمْن(    —
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אקטיבי:

הניקוד הסופי )أإلْعَراب(  —

משפטי זיקה )ِصَلة, ِصَفة(  —

ריבוי שלם זכר  —

הזוגי בשם ובתואר  —

לא לשלילה מוחלטת )ال الّناِفَية ِلْلِجْنس(  —

َكْم + השם ביחיד  —

תיאור סיבה/תכלית )َأْلَمْفُعول َلُه/أَلْجِلِه(  —

פרק שני

לשון העיתונות

הנושאים:

אוצר מילים עיתונאי  —

מאמרי מפמ״ר:  —

على أنهار بابل – يهود العراق  .1  

أّي ثقافة أنتجت رائعة "ألف ليلة وليلة"؟  .2  

פרק שלישי

הבעה בכתב

הנושאים:

ספרות מודרנית  —

נושא כללי  —

מאמרי מפמ״ר:  —

على أنهار بابل – يهود العراق  .1
أّي ثقافة أنتجت رائعة "ألف ليلة وليلة"؟  .2
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ערבית
ערבית לבתי ספר עבריים, שאלון 18282

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

שים לב!

להלן פירוט של נושאים על פי החלקים השונים של השאלון. אם נושא אינו מופיע באחד מחלקי השאלון, הוא עשוי 

להופיע בחלקים אחרים.

פרק ראשון

הבנת הנקרא: בשאלון ייכלל טקסט שלא נלמד )unseen(. על התלמיד לענות על שאלות הנוגעות לטקסט, בהתאם להוראות.

ידיעת הפועל

הנושאים:

כל הצורות הדקדוקיות של הפועל  —

עתיד מנצוב )أْلُمَضارع اْلَمْنُصوب(  —

גזרות הפועל:

ע״ע /כפולים )أْلُمَضاَعف(  —

פ"ו, פ"י )أْلِمثال(  —

ע״ו, ע״י )أألْجَوف(  —

תחביר

הנושאים:

הזוגי בשם ובתואר  —

משפטי זיקה )ِصَلة, ِصَفة(  —

ْفِضيل( ערך היתרון וההפלגה )َأْفَعل التَّ  —

ריבוי שלם זכר  —

ריבוי שלם נקבה  —

תיאור מצב )َأْلَحال(  —

פרק שני

לשון העיתונות:

אוצר מילים עיתונאי  —


