מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תש"ע2010 ,
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.
( )4לאחר סיום הבחינה וטרם מסירתה למשגיח ,בדוק אותה שנית.
( )5בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח.

 70נקודות
 30נקודות
 100נקודות

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

ערבית ,קיץ תש"ע ,מס' 902 ,019204

--

השאלות
פרק ראשון — הבנת הנקרא וידיעת

הפועל  ( 70נקודות)

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

()1

ِإن َْضمَّ ْت والية "إيلينوي" إلى  16والية أخرى في الواليات الـمتّحدة وشرّعت قانونًا
النصيّة القصيرة ( )smsعبر الهاتف
( )2جديدً ا يـمنع السائقني من إرسال الرسائل ّ
()2

الـمحمول أثناء قيادتهم السيّارات .وذلك بسبب العدد ا ْل ُم َت َزا ِيد لحوادث الطرق التي
()3

( )4تحدث جرّاء انشغال السَّ ائِقِ ينَ بأجهزتهم المحمولة.
النصيّة أثناء السياقة مع بعض
وسيحظر القانون الجديد في"إيلينوي" كتابة الرسائل ّ
( )6استثناءات ،تشمل السماح للسائقين بكتابة الرسائل القصيرة في حال التوقّف في
()4

اإلشَ ارَة الضوئيّة مثالً.
()5

()6

( )8وذكر وزير النقل األمريكي أنّ حكومة "أوباما" سَ تَعْ قِ دُ اجتماعً ا لِمُ نَاق ََشة زيادة
الحوادث على الطرقات بسبب الهواتف المحمولة.

/המשך בעמוד /3

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

ענה בערבית:

لـماذا شرّعت بعض الواليات في الواليات الـمتّحدة القانون اجلديد؟

.2

"ص ِحيح" ("נכון") או "خَ طَ أ" ("לא נכון").
הקף במעגל את התשובה הנכונהَ :

.3

הקף במעגל את האות המציינת את התשובה הנכונה.

النصيّة
والية "إيلينوي" هي أوّل والية شرّعت قانونًا جديدً ا يحظر إرسال الرسائل ّ
القصيرة خالل قيادة السيارات.
َصحِ يح  /خَ طَ أ
النصية القصيرة خالل قيادة السيّارات مسموحة:
النص كتابة الرسائل ّ
حسب ّ
أ .في  16والية.
ب .في  17والية.
جـ .أثناء التوقّف في اإلشارة الضوئيّة.
.4

השלם בערבית.

النصيّة القصيرة
النص ،ي َُسب ُِّب انشغالُ سائقي السيّارات بكتابة الرسائل ّ
حسب ّ
.
במילה قيادتهم (בשורה ?)3

.5

למי חוזר הכינוי "ـهم"

.6

"ص ِحيح" ("נכון") או "خَ طَ أ" ("לא נכון").
הקף במעגל את התשובה הנכונהَ :

النصيّة
النص ،إحدى الوسائل لـمكافحة حوادث الطرق هي منع كتابة الرسائل ّ
حسب ّ
القصيرة أثناء السياقة.
َصحِ يح  /خَ طَ أ
/המשך בעמוד /4

-.7
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ענה בעברית.

ما هو موضوع االجتماع الذي ستعقده احلكومة األمريكية؟
ענה על שאלה ( 8חובה!) 8( .נקודות)
.8

النص هي
الـمشكلة الـمذكورة في ّ
النصية القصيرة
الرسائل ّ
لِـ
.

حوادث الطرق الذي يزداد نتيجة
الهاتف الـمحمول خالل

/המשך בעמוד /5
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-ידיעת הפועל ( 20נקודות)
		
ענה על שאלה .9
.9

בקטע בעמוד  2מסומנות שש מילים במספרים (.)6(-)1
בחר בארבע מהמילים ,וכתוב בטבלה שלפניך את השורש ואת הבניין שלהן (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

(ِ    )1إن َْضمَّ ْت
(   )2ا ْل ُم َت َزا ِيد
(   )3السَّ ائِقِ ينَ
(   )4اإلشَ ارَة
(   )5سَ تَعْ قِ دُ
(ُ    )6منَاق ََشة

/המשך בעמוד /6
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--

פרק שני — לשון

העיתונות   ( 30נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות ( 15-10לכל שאלה —  7 21נקודות).
ניקוד אינו נדרש כלל.
בשאלות  11-10יש להשלים את המילים החסרות במשפטים ,מתוך רשימת המילים שבמסגרת
למטה( .שים לב :ברשימה יש שתי מילים מיותרות).
.10

.11

الأْ ُولِيمْ ِبيَّة الدَّ ْو ِليَّة مدينة "ريو دي جينيرو"
إِخْ تَارَت
الأْ َ ْلعَاب الأْ ُولِيمْ ِبيَّة عَ ام .2016
اصة
خَ َّ

ت ََضعُ الدُّ وَل الأْ ُورُو ِبيَّة
فِي ِإ ْفرِيقْ يَا.

ِإلَى م َُساعَ دَ ة الدُّ وَل ا ْلفَقِ يرَة

רשימת מילים להשלמת המשפטים בשאלות :11-10

الْـجَ ل َْسة

َبرَامِج

تَهْ دِ ُف

لاِ سْ ت َِضافَة

ال َّل ْج َنة

ِف
ت َْس َت ْأن ُ

 .12כתוב משפט שיכלול את המילים האלה:

الصحُ ف
ُمرَاسِ لُو ُّ

על המשפט לכלול שבע מילים לפחות.

		

/המשך בעמוד /7
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-תרגם לערבית את המשפטים בשאלות .14-13

 .13ארצות–הברית משקיעה מאמצים רבים לפתרון המשבר הכלכלי העולמי.

 .14התלמידים ,אשר לומדים ערבית בבתי הספר התיכוניים ,מבקרים במוזאון האסלאם
בירושלים.

 .15תרגם לעברית את המודעה שלפניך.

مطلوب
لعيادة أسنان في الناصرة

مساعِ د/ة لطبيب أسنان
 العمل بوظيفة ُج ْز ِئ َّية ّمفضل مع خبرة

الرجاء إرسال سيرة ذات ّية إلى فاكس04-159736 :
أو إلى البريد اإللكترونيadcd@gmail.com :

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

