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עברית: הבנה, הבעה ולשון
לבתי ספר ערביים

014381

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

המבחן יכלול שני קטעים: מאמר מרכזי וקטע קצר, שניהם טיעוניים.

הקטע המרכזי יהיה בהיקף של 33 שורות, ובעקבותיו מטלות הבנה והבעה, כמפורט להלן:

פרק ראשון — הבנת הנקרא
תוכן )שאלות איתור מידע, שאלות לוקליות וגלובליות, שאלות פרשנות(  — חמש שאלות ההבנה יעסקו ב: 

הסקת מסקנות  —     

שים לב: הנבחן יידרש לנמק כמה מתשובותיו.     

מבנה )המבנה הלוגי של הטקסט(  —     

פירושי מילים וביטויים )בעברית בלבד( — מילים נרדפות  —     

שאלה 6 — שאלת דעה אישית

פרק שני — הבעה
על הנבחן לבחור בשאלה 7 )שיר( או בשאלה 8 )חיבור(.

שאלה 7: לחשוב בצורה ממוחשבת / דוד אבידן

בשאלה זו הנבחן יענה על שני סעיפים:

סעיף א — שאלות תוכן; סעיף ב — שאלת דעה אישית שקשורה לשיר, ובה יידרש לנמק את דעתו.

שאלה 8: חיבור

לאחר  החיבור.  כתיבת  לקראת  הרעיונות  את  לארגן  שנועדו  משפטים  של  התחלות  ארבע  וישלים  קצר  קטע  יקרא  הנבחן 

השלמת המשפטים הנבחן יידרש לכתוב חיבור בהיקף של 15-12 שורות, על פי המטלה ועל פי המשפטים שהשלים.
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פרק שלישי — לשון
חלק א — הפועל: 

בחלק זה שאלה אחת: שאלה 9.

יינתנו חמישה משפטים. בכל משפט פועל מודגש, ואחרי כל משפט יש שלושה סעיפים: הנבחן יידרש להשלים את השורש

ואת הבניין של הפועל המודגש ופועל מאותו השורש בבניין אחר. 

חלק ב — שם העצם: 
בחלק זה שלוש שאלות: שאלות 12-10.  

מיון של שש מילים בטבלה, על פי דרך התצורה שלהן )שורש ומשקל, בסיס וצורן סופי, הלחם בסיסים( שאלה 10 — 

בשאלה זו יינתנו ארבע מילים — שלוש מהן באותו השורש.  שאלה 11 — 

הנבחן יידרש לכתוב את המילה היוצאת דופן מבחינת השורש ואת השורש המשותף לשלוש המילים    

האחרות.    

בשאלה זו צירוף של שם ותוארו וכן צירוף סמיכות.      שאלה 12 — 

הנבחן יידרש להמיר את הצירופים מיחיד לרבים או להפך, ומזכר לנקבה או להפך.    

חלק ג — שם מספר: 
בחלק זה שאלה אחת: שאלה 13.

סעיף א — בסעיף זה הנבחן יידרש לכתוב מספרים במילים. בשאלה 13 שני סעיפים: 

סעיף ב — בסעיף זה הנבחן יידרש לבחור בצורה הנכונה של שם המספר.     

מילות קישור ותקינות:  חלק ד — 
בחלק זה שתי שאלות: שאלות 15-14.

שאלה על מילות קישור )השלמת מילות קישור מרשימה נתונה, השלמה של מילות קישור על פי משפט שאלה 14 — 

נתון, החלפה של מילות קישור במילות קישור אחרות מרשימה נתונה(.     

בשאלה זו הנבחן יבחר בצורה התקינה של מילים וצירופים נתונים )שימוש תקין במילת יחס, יידוע צירוף שאלה 15 — 

סמיכות ויידוע צירוף שם ותוארו, צורה תקנית של פעלים בגזרת השלמים(.    
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עברית: הבנה, הבעה ולשון
לבתי ספר ערביים

שאלון מותאם
014381

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

המבחן יכלול שני קטעים: מאמר מרכזי וקטע קצר, שניהם טיעוניים.

לאחר קריאת המאמר יידרש הנבחן לענות על מטלות הבנה והבעה, כמפורט להלן:

פרק ראשון — הבנת הנקרא
תוכן )שאלות איתור מידע, שאלות לוקליות וגלובליות, שאלות פרשנות(  — חמש שאלות ההבנה יעסקו ב: 

הסקת מסקנות  —     

שים לב: בכמה שאלות יידרש הנבחן לכתוב נימוק.      

שאלות קלוז  —     

פירושי מילים וביטויים )בעברית בלבד( — מילים נרדפות  —     

שאלה 6 — שאלת דעה אישית

פרק שני — הבעה
על הנבחן לבחור בשאלה 7 )שיר( או בשאלה 8 )חיבור(.

שאלה 7: לחשוב בצורה ממוחשבת / דוד אבידן

בשאלה זו הנבחן יענה על שני סעיפים:

סעיף א — שאלות תוכן; סעיף ב — שאלת דעה אישית הקשורה לשיר, ובה יידרש הנבחן לנמק את דעתו.

שאלה 8: חיבור

הנבחן יקרא קטע קצר וישלים ארבע התחלות של משפטים שנועדו לארגן את הרעיונות לקראת כתיבת החיבור. לאחר 

השלמת המשפטים הנבחן יידרש לכתוב חיבור בהיקף של 15-12 שורות, על פי המטלה ועל פי המשפטים שהשלים.
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פרק שלישי — לשון
חלק א — הפועל:

בחלק זה שאלה אחת: שאלה 9.

יינתנו חמישה משפטים. בכל משפט פועל מודגש, ואחרי כל משפט יש שני סעיפים: הנבחן ישלים את השורש ואת הבניין של

הפועל המודגש. 

חלק ב — שם העצם:
בחלק זה שלוש שאלות: שאלות 12-10.

מיון של שש מילים בטבלה, על פי דרך התצורה שלהן )שורש ומשקל, בסיס וצורן סופי, והלחם בסיסים( שאלה 10 — 

בשאלה זו ארבע מילים — באותו השורש. שאלה 11 — 

על הנבחן לכתוב את השורש המשותף לארבע המילים.    

בשאלה זו צירוף של שם ותוארו וכן צירוף סמיכות. שאלה 12 — 

הנבחן ימיר את הצירופים מיחיד לרבים או להפך, ומזכר לנקבה או להפך.    

חלק ג — שם מספר: 
בחלק זה שאלה אחת: שאלה 13.

בשאלה זו יינתנו ארבעה משפטים ובכל אחד מהם שתי צורות של שם המספר. הנבחן יבחר בצורה הנכונה.

חלק ד — מילות קישור:
בחלק זה שאלה אחת: שאלה 14.

בשאלה זו יינתנו שלושה משפטים, ובכל משפט ארבע מילות קישור. הנבחן יקיף את מילת הקישור המתאימה בכל משפט.
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עברית: הבנה, הבעה ולשון
לבתי ספר ערביים
שאלון עתיר מדיה

014387

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

המבחן יכלול שני קטעים: מאמר מרכזי וקטע קצר, שניהם טיעוניים.

לאחר קריאת המאמר יידרש הנבחן לענות על מטלות הבנה והבעה, כמפורט להלן:

פרק ראשון — הבנת הנקרא
תוכן )שאלות איתור מידע, שאלות לוקליות וגלובליות, שאלות פרשנות(  — חמש שאלות ההבנה יעסקו ב: 

הסקת מסקנות  —     

שים לב: הנבחן יידרש לנמק כמה מתשובותיו.     

מבנה )המבנה הלוגי של הטקסט(  —     

פירושי מילים וביטויים )בעברית בלבד( — מילים נרדפות  —     

שאלה 6 — שאלת דעה אישית

פרק שני — הבעה
על הנבחן לבחור בשאלה 7 )שיר( או בשאלה 8 )חיבור(.

שאלה 7: לחשוב בצורה ממוחשבת / דוד אבידן

בשאלה זו הנבחן יענה על שני סעיפים:

סעיף א — שאלות תוכן; סעיף ב — שאלת דעה אישית שקשורה לשיר, ובה יידרש לנמק את דעתו.

שאלה 8: חיבור

לאחר  החיבור.  כתיבת  לקראת  הרעיונות  את  לארגן  שנועדו  משפטים  של  התחלות  ארבע  וישלים  קצר  קטע  יקרא  הנבחן 

השלמת המשפטים הנבחן יידרש לכתוב חיבור בהיקף של 15-12 שורות, על פי המטלה ועל פי המשפטים שהשלים.
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פרק שלישי — לשון
חלק א — הפועל: 

בחלק זה שאלה אחת: שאלה 9.

יינתנו חמישה משפטים. בכל משפט פועל מודגש, ואחרי כל משפט יש שלושה סעיפים: הנבחן יידרש להשלים את השורש

ואת הבניין של הפועל המודגש ופועל מאותו השורש בבניין אחר. 

חלק ב — שם העצם: 
בחלק זה שלוש שאלות: שאלות 12-10.  

מיון של שש מילים בטבלה, על פי דרך התצורה שלהן )שורש ומשקל, בסיס וצורן סופי, הלחם בסיסים( שאלה 10 — 

בשאלה זו יינתנו ארבע מילים — שלוש מהן באותו השורש.  שאלה 11 — 

הנבחן יידרש לכתוב את המילה היוצאת דופן מבחינת השורש ואת השורש המשותף לשלוש המילים    

האחרות.    

בשאלה זו צירוף של שם ותוארו וכן צירוף סמיכות.      שאלה 12 — 

הנבחן יידרש להמיר את הצירופים מיחיד לרבים או להפך, ומזכר לנקבה או להפך.    

חלק ג — שם מספר: 
בחלק זה שאלה אחת: שאלה 13.

סעיף א — בסעיף זה הנבחן יידרש לכתוב מספרים במילים. בשאלה 13 שני סעיפים: 

סעיף ב — בסעיף זה הנבחן יידרש לבחור בצורה הנכונה של שם המספר.     

מילות קישור ותקינות:  חלק ד — 
בחלק זה שתי שאלות: שאלות 15-14.

שאלה על מילות קישור )השלמת מילות קישור מרשימה נתונה, השלמה של מילות קישור על פי משפט שאלה 14 — 

נתון, החלפה של מילות קישור במילות קישור אחרות מרשימה נתונה(.     

בשאלה זו הנבחן יבחר בצורה התקינה של מילים וצירופים נתונים )שימוש תקין במילת יחס, יידוע צירוף שאלה 15 — 

סמיכות ויידוע צירוף שם ותוארו, צורה תקנית של פעלים בגזרת השלמים(.    
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עברית: ספרות
לבתי ספר ערביים

014382

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

על הנבחן ללמוד את כל היצירות שבפרקים א-ב כמפורט להלן:

פרק א — ספרות עממית וסיפור קצר

איך להבין צוואת אב? / פרס, אסע"י

לשבור את החזיר / אתגר קרת

פרק ב — שירה

אבי / יהודה עמיחי

וידוי הגדול / אמנון שמוש


