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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 האינטרנית לשנת תשנ"ד א. 

קובץ למורים לערבית ול"עולם הערבים והאסלאם" בחטיבה העליונה בבתי הספר העבריים, ב. 

תשס"ג — 2002  

מאגר מילים ג. 

משפטים להשלמה )�(  .1
בפרק זה ייכללו הנושאים המפורטים להלן )מתוך מאגר המילים(:

	 	 حروف	االستفهام 	- العائلة		  —

	 	 أسماء	اإلشارة 	- في	البيت   —

	 	 االسم	املوصول  — في	املدرسة	  —

	 	 األفعال	)�,8,5,4,3,2(  - ُمُدن	َوُقًرى	  —

األوقات  — ُمجاَمالت  	-
منّوعات  — ُحف	 ِمَن	الصُّ 	-

	 	 ِصفات 	-

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

בניינים: �, 2, 3, 4, 5, 8 )בלי שינויים(.

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

"אל הידיעה" כולל אותיות שמש א. 

צורות זכר ונקבה )בשם, בתואר ובפועל( ב. 

נטיית השם ג. 

כללי התאמה: התאמת הפועל לנושא ד. 

ריבוי שאינו מציין בני אדם ה. 

כינויי הרמז )לקרוב בלבד( ו. 

כינויי הזיקה )במשפטי صلة בלבד( ז. 

הערות כלליות

נושאים נוספים ממאגר המילים עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )�(

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 המקורות האלה:

תכנית הלימודים האינטרנית לשנת תשנ"ד א. 

קובץ למורים לערבית ול"עולם הערבים והאסלאם" בחטיבה העליונה בבתי הספר העבריים, ב. 

תשס"ג — 2002  

שיחה )דיאלוג(  .1
התלמיד יידרש לספר על עצמו ועל משפחתו.  

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

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

לקטעים אלה.

הערות:  

בין ארבעת קטעי הקריאה הנדרשים במבחן יהיה לפחות סיפור אחד.  .�  

קטעי העיתונות הנדרשים במבחן יכילו לפחות 30 מילים כל אחד.  .2  
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ערבית )לבי"ס עברי(, 2 יח"ל )השלמה ל–3 יח"ל(, 019204

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על המקורות האלה:

תכנית הלימודים האינטרנית לשנת תשנ"ד, א. 

קובץ למורים לערבית ול"עולם הערבים והאסלאם" בחטיבה העליונה בבתי הספר העבריים, ב. 

תשס"ג — 2002  

הבנת הנקרא, ידיעת הפועל ותחביר  .1
קטע שלא נלמד א.   
ידיעת הפועל )�(  ב.   

ייכללו הנושאים המפורטים להלן:   

בניינים: �, 2, 3, 4, 8   

גזרות: שלמים, ע"ו-ע"י, פ"ו   

עתיד מנצוב, סביל   

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

משפטי זיקה )ِصَلة،	ِصَفة( א.    

	وأخواتها إنَّ ב.    

תיאורי מצב ג.    

הזוגי בשם ובתואר בצורת הנפרד והנסמך ד.    

ריבוי שלם זכר  ה.    

ריבוי שלם נקבה                 ו.    

ערך היתרון וההפלגה ז.    

לשון העיתונות  .2

אוצר המילים מלשון העיתונות אינו מבוסס על ספר לימוד מסוים.

הערות כלליות

נושאים נוספים בפועל עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )�(

פעלים מגזרות שונות, המתנהגים על דרך השלמים, עשויים אף הם להיכלל במבחן.  

נושאים אחרים בתחביר עשויים להיכלל בפרקים אחרים.  )2(
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מיקוד משותף לשאלונים:
ערבית )לבי"ס עברי(, 2 יח"ל )השלמה מ–3 ל–5 יח"ל(, 019205
ערבית )לבי"ס עברי(, 1 יח"ל )השלמה מ–4 ל–5 יח"ל(, 019106

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על המקורות האלה:

תכנית הלימודים האינטרנית לשנת תשנ"ד א. 

קובץ למורים לערבית ול"עולם הערבים והאסלאם" בחטיבה העליונה בבתי הספר העבריים, ב. 

תשס"ג — 2002  

הבנת הנקרא או תרגום  .1
קטע שלא נלמד.

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

בניינים: �, 2, 4, 5, 8

גזרות: שלמים, ע"ו-ע"י, ל"ו-ל"י, פ' הפועל המזה

جاء،	رأى	)בניין �, עבר ועתיד פסיבי בלבד(.
סביל, עתיד מנצוב

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

משפטי זיקה )ِصَفة،	ِصَلة( א. 

	وأخواتها ِإنَّ ב. 

תיאור מצב ותיאורי זמן ג. 

הזוגי בשם ובתואר בצורת הנפרד והנסמך ד. 

ריבוי שלם זכר ה. 

ריבוי שלם נקבה ו. 

ערך היתרון וההפלגה ז. 

משפטי מצב )اجلملة	احلالية( ח. 

املفعول	املطلق ט. 

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

ייכללו הכתבות ששלח המפמ"ר: ב. 

تكرمي	بولندية	أنقذت	أطفااًل	يهود	خالل	احلرب	العاملية  —  

أّول	رئيس	أسود	للواليات	املّتحدة  —  

 שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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הבעה בכתב  .5
התלמיד יכתוב חיבור המכיל לפחות 35 מילים על נושא אחד מתוך חמישה נושאים העומדים לבחירתו.  

הנושאים מתייחסים ליצירות הספרות, למאמרים ששלח המפמ"ר, לקטעים שלא נלמדו ולנושאים כלליים.   

ניקוד אינו נדרש כלל.  

הערות כלליות

נושאים נוספים בפועל עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.  )�(

נושאים נוספים בתחביר עשויים להיכלל במבחן בפרקים אחרים.   )2(
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מיקוד משותף לשאלונים:
ערבית )לבי"ס עברי(, בחינה בעל–פה, 2 יח"ל )השלמה מ–3 

ל–5 יח"ל(, 019205
ערבית )לבי"ס עברי(, בחינה בעל–פה, 1 יח"ל )השלמה מ–4 

ל–5 יח"ל(, 019106

שים לב!
החומר המפורט להלן ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על המקורות האלה:

תכנית הלימודים האינטרנית לשנת תשנ"ד א. 

קובץ למורים לערבית ול"עולם הערבים והאסלאם" בחטיבה העליונה בבתי הספר העבריים, ב. 

תשס"ג — 2002  

מסלול הערבית התקשורתית–הספרותית

שיחה )דיאלוג(  .1
שני נושאים:

אני, ובית ספרי.  —

אירוע חדשותי–אקטואלי )במקום על נושא זה, התלמיד רשאי לשוחח על אחד ממאמרי המפמ"ר   —

הכלולים במיקוד של הבחינה בכתב, לפי קביעת הבוחן(.

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

או:   
קוראן: שבעה פרקים.  

הערה: התלמיד ייבחן על אחד משני התחומים לפי בחירתו.

ספרות בת–זמננו  .3
שתי יצירות, לפי בחירת המורה.

מסלול הערבית המדוברת

שיחה )דיאלוג(  .1
שלושה נושאים: הרגלי צפייה בטלוויזיה, ברחוב הראשי, 

אירוע חדשותי–אקטואלי )במקום על נושא זה, התלמיד רשאי לשוחח על אחד   

ממאמרי המפמ"ר הכלולים במיקוד של הבחינה בכתב, לפי קביעת הבוחן.(

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

או:

קוראן: ארבעה פרקים.

הערה: התלמיד ייבחן על אחד משני התחומים לפי בחירתו.

ספרות בת–זמננו  .3
שתי יצירות, לפי בחירת המורה
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עולם הערבים והאסלאם )לבי"ס עברי(,

1 יח"ל, שאלונים 019104, 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 ראשונות )0�9202( תכלול השנה שני שאלונים )0�9�04, 0�9�05( 

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

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

בין שאלון לשאלון תהיה הפסקה של רבע שעה.

שאלון 019104

פרק א' — האסלאם של מחמד. מבין פרקי הגרעין ייכללו: 

פרק ג' — דמויות מפתח בח'ליפות )מושגים בלבד(.     

פרק ד' — מעמד ירושלים באסלאם.     

שאלון 019105

פרק ה' — התפתחות דת האסלאם. מבין פרקי הגרעין ייכללו: 

פרק ו' — הכיתות.     

פרק ח' — מדינות האזור מאז �9�0 )מושגים בלבד(.     

הערה כללית — חומר הלימוד לשאלונים 0�9�04, 0�9�05 הוא על פי 
תכנית הלימודים של שתי יחידות הלימוד הראשונות. על הנבחן ללמוד מהחוברות

"עולם הערבים והאסלאם" את הפרקים: א'-ח' )כולל ח'( — פרקי הגרעין בלבד,

וכן שתי הרחבות מהפרקים האלה, לפי בחירת בית הספר.


