מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשס"ח2008 ,
מספר השאלון902 ,019204 :

ערבית
לבתי ספר עבריים
 2יחידות לימוד
(השלמה מיחידת לימוד אחת ל– 3יחידות לימוד)

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — הבנת הנקרא וידיעת הפועל —
—
		
— לשון העיתונות
פרק שני
סה"כ —
		

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :מילון מכל סוג שהוא.

ד.

הוראות מיוחדות:
( )1שאלון זה משמש מחברת בחינה .כתוב את כל תשובותיך בגוף השאלון במקומות
המיועדים לכך.
( )2כתוב את כל תשובותיך בעט בלבד .אסור להשתמש בטיפקס.
( )3כתוב בכתב יד ברור וקריא.
( )4בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח.

 70נקודות
 30נקודות
 100נקודות

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
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--

השאלות
פרק ראשון — הבנת הנקרא וידיעת

הפועל  ( 70נקודות)

הבנת הנקרא ( 50נקודות)
קרא את הקטע שלפניך ,וענה על שבע שאלות :שש מהשאלות ( 7-1לכל שאלה —  6נקודות),
ושאלה ( 8חובה!) ( 14נקודות).

					

"دافيد بن غُ وريون" ()1973-1886

رئيس احلكومة األوّ ل في إسرائيل
كان "دافيد بن غوريون" نشيطً ا منذ سِ نّ ّ
مبكرةٍ

()1
في إِعْ دَ اد الشباب في "بُو َلنْدا"(פולין)

()2

(ِ )2ل ْلقُدُ وم إلى إسرائيل .وصل إلى إسرائيل عام  ،1906وعَ مِ لَ في الزراعة ،أِ َل َّن ُه اعْ تقدَ أنّ
()3

ْض اّإل بِواسطة العمل واإلنتاج والبِناء.
الشعب لَنْ ي َْكت َِس َب األر َ
()4

( )4وخالل السنوات  1948-1946شَ َّكلَ قوّة دِ فَاع يهوديّة في البالد ،وفي  14.5.1948أَعْ لَنَ
()5

عن ِقيَام الدولة ،وشَ ََّكلَ حكومة ُم َو َّقتَة .وبعد ا ْنتِخابات عام  1949شَ غَلَ َمن ِْصب رئيس
ِيست" واحلياة السياسيّة
( )6احلكومة ووزير الدفاع .وفي سنة  1963ترك "الكن ِ
()6

وَا ْن َتقَلَ إلى "سديه بوقير" (שדה בוקר) ل ِِكتابة مُذَ كِّ رَا ِتهِ.

/המשך בעמוד /3

--
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ענה על שש מהשאלות ( 7-1לכל שאלה —  6נקודות).
ניקוד אינו נדרש כלל.
.1

העתק מן הקטע את המשפט המוכיח שבן גוריון היה פעיל ציבור כבר מגיל צעיר.

.2

השלם בערבית את המשפט:

.

"دافيد بن غوريون" أعَ دَّ الشباب في "بُو َلنْدا"

.

.3

בחר במילה המתאימה מבין שתי המילים שבסוגריים ,והקף אותה במעגל:

.4

סדר את המשפטים أ-ج לפי סדר הופעתם בקטע.

بدأ السيّد "بن غوريون" ِبت َْش ِكيل ُقوَّة دفاع يهودية ( َقبْلَ  /بَعْ دَ ) انتخابات
عام .1949
أ .ترك "بن غوريون" الحياة السياسية.
ب .أعلن "بن غوريون" عن قيام الدولة.
جـ .شغل "بن غوريون" منصب رئيس الحكومة.
סדר האירועים מימין לשמאל הוא:

.5

השלם בערבית את שתי המילים החסרות במשפט:

بعد اإلعالن عن

الدولة ت ََش َّكل َْت في إسرائيل حكومة

.6

הקף במעגל את התשובה הנכונה :صحيح (נכון)  /خطأ (לא נכון)

.7

ענה בערבית:

.

بعد انتخابات عام  1949شَ غَلَ السيد "بن غوريون" َمن ِْصب نَْيِ.
ِيست؟
الكن ِ
ماذا َفعَلَ "بن غوريون" بعد أن ترك ِ

.

ענה על שאלה ( 8חובה!) 14( .נקודות)
ענה בעברית על שני הסעיפים א-ב( .שים לב :לא יתקבלו תשובות בערבית):
.8

א.

במה עסק בן גוריון עם עלייתו ארצה?

ב.

מדוע?

.
/המשך בעמוד /4

-ידיעת הפועל
		
ענה על שאלה .9
.9
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( 20נקודות)

בקטע בעמ'  2מסומנות שש מילים במספרים (.)6(-)1
בחר בארבע מהמילים ( ,)6(-)1וכתוב בטבלה שלמטה את השורש ואת הבניין שלהן לפי
ההקשר שלהן בקטע( .את הבניין אפשר לבטא במשקל או במספר).

(לכל מילה —  5נקודות; סה"כ —  20נקודות)
דּוגמה:
המילה

השורש

ي َْجتَمِ عُونَ

جمع

הבניין

إ ْف َتعَلَ

8/

כתוב בטבלה את השורש ואת הבניין של ארבע המילים שבחרת.
המילה

השורש

הבניין

(   )1إِعْ دَ اد
(   )2قُدُ وم
(   )3لَن ي َْكت َِس َب
(   )4دِ فَاع
(ُ    )5م َو َّقتَة
(   )6إ ْن َتقَلَ

/המשך בעמוד /5
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פרק שני — לשון העיתונות

( 30נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות ( 15-10לכל שאלה —  7 12נקודות).
ניקוד אינו נדרש כלל.
בכל אחת מהשאלות  11-10יש משפט שחסרות בו שתי מילים ,ובמסגרת שאחריהן יש רשימת
מילים להשלמת המשפטים( .שים לב :ברשימה יש שלוש מילים מיותרות).
 .10כתוב את המילים החסרות במשפט ,מתוך הרשימה שבמסגרת.

 :األبيض و

ِل َعلَم إسرائيل

.

 .11כתוב את המילים החסרות במשפט ,מתוך הרשימה שבמסגרת.

تـحتفل دولة إسرائيل بـِ

سنة

.

רשימת מילים להשלמת המשפטים בשאלות :11-10

أَعْ الم
ِلقُدُ و ِم ِه

سِ تّني

لَوْ نَانِ

هذه

األزرق

لِقِ يَامِها

 .12לפניך התחלה של משפט .השלם את המשפט באמצעות חמש מילים לפחות.

حل . . .
وجدنا اًّ
		

/המשך בעמוד /6

--
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תרגם לערבית את המשפטים בשאלות .14-13
 .13נשיא המדינה נשא נאום בעברית לפני הפרלמנט הטורקי.

 .14יושב ראש ההסתדרות אחראי לזכויות העובדים במדינה.

 .15תרגם לעברית את המודעה שלפניך.

مَطلوبة لِمُ سلسل جديد في القناة الثانِية
مُمثّلة ،ت ُِجيدُ اللغة العربية،
عُمْ رُها ما َبيْنَ  25-20سنة.
إلرسال صورة ورقم تلفون:
Cst@gmail.com

ב ה צ ל ח ה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

