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ערבית
ערבית, 1 יח"ל, 901

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד שלהלן מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מפורטים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( —

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות, מהדורה 23. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

קטע שלא נלמד  .1

משפטים להשלמה )�(  .2
בפרק זה ייכללו הנושאים המפורטים להלן )מתוך מאגר המילים(:

	 	 حروف	االستفهام 	- العائلة		  —

	 	 االسم	املوصول 	- في	البيت   —

	 	 حروف	اجلّر  — في	املدرسة	  —

	 	 األفعال  - في	املدينة	/	القرية	  —

منّوعات   - األديان  	-
ُحف	  ِمَن	الصُّ 	-
	 	 ِصفات 	-

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

בניינים: �, 2, 3, 5, 6, 8.  —

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

אל הידיעה   —

אותיות השמש  —

תנועות העזר  —

ריבוי שאינו מציין בני אדם  —

כינויי הזיקה )במשפטי صلة בלבד(  —

כינויי המושא  —

יַא א)ל(נְִסָּבה — ידיעה פסיבית  —

כללי התאמה  —

סדר המילים במשפט הפועלי  —

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, 2 יח"ל )השלמה ל–3 יח"ל(, 902

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד שלהלן מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מפורטים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( —

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות, מהדורה 23. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

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

ייכללו הנושאים המפורטים להלן:   

בניינים: �, 3, 4, 6, 7, 8, �0  —   

גזרות: שלמים, ע"ו-ע"י, כפולים  —   

עתיד מנצוב, עתיד מג'זום  —   

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

משפטי זיקה )ِصَلة،	ِصَفة(  —   

	وأخواتها إنَّ  —   

תיאורי זמן  —   

תיאור מצב  —   

ריבוי שלם זכר   —   

ריבוי שלם נקבה                  —   

הניקוד הסופי )اإلعراب(  —   

ערך היתרון וההפלגה                  — 	 	

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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ערבית 2 יח"ל )השלמה ל–5 יח"ל(, 905

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד שלהלן מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מפורטים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( —

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות, מהדורה 23. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

הבנת הנקרא או תרגום  .1
קטע שלא נלמד.

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

בניינים: �, 2, 4, 5, 6, �0  —

גזרות: שלמים, ע"ו-ע"י, ל"ו-ל"י, פ"ו, מורכבים פ"א + ל"י, פ"ו + ל"י  —

جاء،	رأى	)בניין �, עבר ועתיד(  —

עתיד מנצוב, עתיד מג'זום  —

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

ال	النافية	للجنس	  — 	 משפטי זיקה )ِصَفة،	ِصَلة(	  —

משפטי תנאי בחיוב ובשלילה,  — 	 	 	وأخواتها ِإنَّ  —

כולל ביטול השפעת התנאי )ف( תיאור מצב ומשפט מצב     —

מחוסרי תנוין   — הזוגי    —

ما	التعجب  — ריבוי שלם זכר    —

משפטי זיקה הפוכים  )َمن	...	ِمن	،		ما	...	ِمن(  — ריבוי שלם נקבה    —

كان	وأخواتها  — ערך היתרון וההפלגה    —

كم	+	השם ביחיד  — 	 	 مفعول	ألجله  —

	 	 ניקוד סופי )اإلعراب(	  —

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

ייכללו הכתבות ששלח המפמ"ר: ב. 

ملك	البحرين	يدعو	يهود	بالده	الـمهاجرين	إلى	العودة	كمواطنني  —  

الزيتون	في	املغرب	ليس	مجرد	أكلة	...	بل	منحوتات	ولوحة	فنية  —  

االحتفال	بيوم	البيئة	العالـمي  —  

הבעה בכתב  .5
התלמיד יכתוב חיבור המכיל לפחות 35 מילים על נושא אחד מבין 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(


