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ערבית )לבי"ס עברי(, 
ערבית )לבי"ס עברי(, 1 יח"ל, 019102

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על המקורות האלה:
תכנית הלימודים: לשון ערבית תכנית לימודים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה לבתי הספר העבריים  א. 

)התשס"ט, 2009(
מאגר המילים בנספח לתכנית הלימודים ב. 

קטע שלא נלמד  .1

משפטים להשלמה )1(  .2
	 מאגר המילים לכיתה י' בנספח לתכנית הלימודים	  

הפועל )2(  .3
בפרק זה ייכלל הנושא המפורט להלן:  

בניינים: 1, 2, 4, 5, 6, 10  —  

תחביר )3(  .4
בפרק זה ייכללו הנושאים המפורטים להלן:  

כינויי הקניין  —  
כינויי רמז לקרוב )هذا،	هذه،	هؤالء(	  —  

כינויי רמז לרחוק )ذلك،	تلك(  —  
ריבוי שאינו מציין בני אדם  —  

אותיות השמש  —  
התאמת השמות, התארים והכינויים )זכר/נקבה(  —  

סדר המילים במשפט הפועלי  —   
תנועות עזר  —

כינויי הזיקה )במשפטי  ِصَلة	 בלבד(  —  

הערות כלליות
מילים נוספות עשויות להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )1(

נושאים נוספים בפועל עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )2(
פעלים מגזרות שונות, המתנהגים על דרך השלמים, עשויים אף הם להיכלל במבחן.  

נושאים נוספים בתחביר עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )3(
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ערבית )לבי"ס עברי(, בחינה בעל־פה, 1 יח"ל, 019102

שים לב!
החומר המפורט להלן ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים: לשון ערבית תכנית לימודים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה לבתי
הספר העבריים )התשס"ט, 2009(.

שיחה )דיאלוג(  .1
התלמיד יידרש לשוחח על הנושאים האלה:  

על עצמו, על משפחתו ועל בית ספרו )تعاُرف(  —  

קטעי קריאה )סיפורים וקטעי עיתונות(  .2
מבין הקטעים שנלמדו במשך השנה ייכללו במבחן ארבעה קטעים.  

התלמיד יידרש לקרוא שניים מארבעת הקטעים, לפי קביעת הבוחן, ולענות בערבית על שאלות תוכן הנוגעות   
לקטעים אלה.

הערות כלליות:  
מבין ארבעת קטעי הקריאה שייכללו במבחן, קטע אחד לפחות יהיה סיפור.   )1(  

כל אחד מהקטעים במבחן יכלול לפחות 30 מילים.   )2(  



קיץ תשע"ג - 3 -

ערבית )לבי"ס עברי(, 2 יח"ל )השלמה ל־3 יח"ל(, 019204 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים: לשון ערבית תכנית לימודים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה לבתי

הספר העבריים )התשס"ט, 2009(.

הבנת הנקרא, ידיעת הפועל ותחביר  .1
קטע שלא נלמד א.   

ידיעת הפועל )1(  ב.   
ייכללו הנושאים המפורטים להלן:   

בניינים: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 )לרבות השינויים בבניין 8(  —   
גזרות: שלמים, ע"ו-ע"י, כפולים )וכן צורת הסביל שלהן(  —   

עתיד מג'זום  —   

הבנת הנקרא ותחביר )2( ג.   
להלן הנושאים בתחביר הנחוצים להתמודדות עם הקטע לקריאה, נוסף על הנדרש ברמת 1 יח"ל:   

ِإنَّ وأخواتها  —   
كان وأخواتها  —    

זוגי בשם ובתואר  —  
תיאור מצב )حال(  —   

ריבוי שלם זכר ונקבה   —   
ערך היתרון וההפלגה   —   

משפטי זיקה )ِصَلة، ِصَفة(  —    
תיאור זמן  —   

לשון העיתונות  .2
אוצר המילים מלשון העיתונות אינו מבוסס על ספר לימוד מסוים.  

הערות כלליות
נושאים נוספים בפועל עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )1(

פעלים מגזרות שונות, המתנהגים על דרך השלמים, עשויים אף הם להיכלל במבחן.  
נושאים אחרים בתחביר עשויים להיכלל בפרקים אחרים.  )2(
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ערבית )לבי"ס עברי(, 2 יח"ל )השלמה מ־3 ל־5 יח"ל(, 019205 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים: לשון ערבית תכנית לימודים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה לבתי
הספר העבריים )התשס"ט, 2009(.

הבנת הנקרא או תרגום  .1
קטע שלא נלמד.  

הפועל )1(  .2
בפרק זה ייכללו הנושאים המפורטים להלן:  

בניינים: 1, 2, 3, 4, 7, 8 )לרבות השינויים בבניין 8(  —  
גזרות: שלמים, ע"ו-ע"י, ל"ו-ל"י, גזרת המהמוז )וכן צורות הסביל שלהן(.  —  

עתיד מנצוב, עתיד מג'זום  —  

תחביר )2(  .3
בפרק זה ייכללו הנושאים המפורטים להלן:  

תיאור מצב ומשפט מצב	  — 	 	 ניקוד סופי )اإلعراب(	  —  
לא לשלילה מוחלטת )ال	النافية	للجنس(  — 	 	 	 	 	وأخواتها ِإنَّ  —  

הזוגי בשם, בתואר, בפועל ובכינויים   — كان	وأخواتها      —  
תיאור סיבה/תכלית )َأْلـَمْفُعول	َلُه/	ِلَْجِلِه(  — ריבוי שלם זכר ונקבה      —  

תיאור ההבחנה )التمييز(   — ערך היתרון וההפלגה      —  
תנאי קיים בחיוב )إْن،	إذا،	َمْن(  — מא ההתפעלות      —  

מחוסרי תנווין )במשקלים הנפוצים — יתרון, הפלגה,    — משפטי זיקה )ِصَلة،	ِصَفة(     —  
צבעים, מומים וריבוי שבור(       

   	
 

לשון העיתונות  .4
אוצר המילים מלשון העיתונות אינו מבוסס על ספר לימוד מסוים. א. 

ייכללו קטעי העיתונות ששלח המפמ"ר: ב. 
تكرمي	بولندية	أنقذت	أطفااًل	يهود	خالل	احلرب	العاملية  —  

	المرأة	يدّمر	االقتصاد دراسة	مصرية:		التمييز	ِضدَّ  —  

הבעה בכתב  .5
התלמיד יכתוב חיבור המכיל לפחות 35 מילים על נושא אחד מבין חמישה נושאים העומדים לבחירתו.  
השאלות מתייחסות ליצירות הספרות )פרוזה ושירה(, לקטעי העיתונות ששלח המפמ"ר ולנושא כללי.   

ניקוד אינו נדרש כלל.  

הערות כלליות
נושאים נוספים בפועל עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )1(

נושאים נוספים בתחביר עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.   )2(
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ערבית )לבי"ס עברי(, בחינה בעל־פה, 2 יח"ל 
)השלמה מ־3 ל־5 יח"ל(, 019205

שים לב!
החומר המפורט להלן ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים: לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב לבתי הספר העבריים )חשוון התשס"ט(.

מסלול הערבית התקשורתית-ספרותית

שיחה )דיאלוג(  .1
שיחת היכרות:   תעודת זהות — אני, ביתי ומשפחתי

אני ובית ספרי    
שעות הפנאי    

תכניות לעתיד    

2. ספרות קלאסית
חוברת קיסטר-אלון: שבעה קטעים, לפי בחירת המורה )התלמיד ייבחן על אחד מהקטעים, לפי בחירת הבוחן(.  

ספרות בת-זמננו  .3
שלוש יצירות )פרוזה ושירה(, לפי בחירת המורה )התלמיד ייבחן על אחת מהיצירות, לפי בחירת הבוחן(.

מסלול הערבית המדוברת

שיחה )דיאלוג(  .1
תעודת זהות — אני, ביתי ומשפחתי שיחת היכרות בערבית מדוברת:   

אני ובית ספרי     
שעות הפנאי     

תכניות לעתיד      

קוראן / ספרות קלאסית  .2
 ספרות קלאסית: חוברת קיסטר-אלון: חמישה קטעים, לפי בחירת המורה.

שים לב:  אפשר להמיר שלושה קטעים מחוברת קיסטר-אלון בשלושה פרקי קוראן.
הערה: התלמיד ייבחן על אחד מחמשת הקטעים, לפי בחירת הבוחן.

נושאים לשיחה בערבית מדוברת  .3
התלמיד ייבחן על אירוע חדשותי־אקטואלי או על אחד מנושאי השיחה הנוספים, לפי בחירת הבוחן.  

אירוע חדשותי־אקטואלי )במקום לשוחח על נושא זה, התלמיד רשאי לשוחח על אחד מקטעי העיתונות    —  
הכלולים במיקוד של הבחינה בכתב, לפי בחירת התלמיד(.  

הטלוויזיה.  —  
במסעדה.  —  

עיר מגוריי.  —  
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עולם הערבים והאסלאם )לבי"ס עברי(,
2 יח"ל, שאלונים 019104 ו־019105

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים "עולם הערבים והאסלאם — תכנית בחירה לחטיבה העליונה בבית הספר 

העברי", בהוצאת משרד החינוך )המזכירות הפדגוגית(, תשס"ג )סדר הפרקים בתכנית זו הוא המחייב(.

בחינת הבגרות ב־2 יח"ל הראשונות )019202( תכלול השנה שני שאלונים )019104, 019105( 

)כל שאלון — יחידת לימוד אחת; סה"כ — 2 יח"ל(.

הזמן המוקצב לכל שאלון הוא שעה וחצי; סה"כ — שלוש שעות.

שאלון 019104
פרק א' — מחמד וראשית האסלאם. מבין פרקי הלימוד ייכללו: 

פרק ב' — הח'ליפות האסלאמית.      

פרק ג' — התפתחות דת האסלאם )מושגים בלבד(.     

שאלון 019105
פרק א' — מצרים: דמוגרפיה ופוליטיקה. מבין פרקי הלימוד ייכללו: 

פרק ב' — סוריה: שלטונו של מיעוט )מושגים בלבד(.     

פרק ד' — ירדן: המאבק על זהות המדינה.     

פרק ה' — איראן: משלטון השאה לשלטון האייתולות.     


