
 

 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף שפות

 הפיקוח על הוראת ערבית ואסלאם

 

بארוע מסכם למידה הצעה ל   לכתה ח' الث امن الصافّ  ِلُطَّلا

חלק א' האזנה: 

 :הבאות בעברית האזינו לטקסט, וענו על השאלות .1

 .    מי הדובר? .א

 .    מה הגיל שלו? .ב

 __________. בי"ס אלמתנבי ביפוכיתה ה' בלומד בהדובר -נכון/ לא נכוןכתבו  .ג

 .___________ בית הספר קרוב לביתו של הדובר-כתבו נכון/ לא נכון .ד

     כמה תלמידים לומדים בבית הספר?  .ה

 בנים.   בנות ו   בכיתה של הדובר  .ו

      שם מחנך הכיתה .ז

     כמה שעות הדובר לומד כל יום?  .ח

  ._________ הספריה נמצאת בקומה השניה-נכון/ לא נכוןכתבו  .ט

 . _____ כתבו נכון/ לא נכון. בכיתה של הדובר יש כיסאות, שולחנות ולוח בלבד .י

      המחברות של הדובר?  יםצבעבאיזה  .יא

    כתבו לפחות שני פריטים שנמצאים בקלמר של הדובר .יב

       במה משחק הדובר בהפסקה? .יג

 .אחת מהשורות הבאותאת המילה ששמעתם בכל  הקיפואזינו וה.  2

ةُّّّّكْرِسيّ ّّّقَِديمّ أَْزَرقّّّّقِصا  

أَخَّّّّّحاُسوبَّّحْفلَةَّّّّّخالّ  

تِلفُونَّّّطِويلَّّّطبِيبّّّّتَْعبَانّ  



 

 

ُّحُكوَمةَّّّّجَوابَّجارَّّّّجنُوبّّّ

ّ .השמעתםהאזינו לצירופים הבאים ומספרו )בספרות ערביות( אותם לפי סדר .  3

ْسََّلمْلّٱأَْرَكانّ  

ْلَخْيرٱَمَساءّ  

ْلَخِميسٱيَْومّ  

ىْْلَْضحَّٱِعيدّ  

ةّقَِصيَرة  قِصا

ْلبَلَِدياةٱَرئِيسّ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

חלק ב': הבנת הנקרא 

 קראו את הטקסט הבא, וענו על השאלות שאחריו:

 .أَْسُكُنّفِيّيَركا .لثااِمنٱفّّلصّاٱَوأَنَاّتِْلِميذَةّفِيَّّّسِميَرةإِْسِميّّ

ّْلقُْربِّمْنَّمِدينَةّنََهاِريَا.ٱب ِ ْلغَْربِيّ ٱَّجِليلّْلّٱّّفِيّدُْرِزياةّّّقَْريَةّيركاِّهَيّ

امنَْومّفُّغرّأَْربَعّفِيهَِّواِسعّلَنَاّبَْيتّ ّ.َوَصالُونَّوَمْطبَخَّوَحما

 .أَْشَجارَّكثِيَرةّفِيهِّّبُْستَانَّكبِيرَراَءّبَْيتِيّوَّّ

ّأَِخيّأَْكبَرِّمنِ يَّوأُْختِيّأَْصغَرِّمنِ ي.ّ.أَخَّوأُْختِليّ

ّّ.بَْدِريْسُمهُّٱوِ َطاِلبّفِيَّجاِمعَةَّحْيفَاّأَِخيّ

ّٱأُْختِيّتِْلِميذَةّفِيّ َّرنا.ْسُمَهاّٱْلَخاِمسّوَّٱلصاف 

يُّّمِديَرةَّّمْدَرَسةّّفِيَّعكااَّّوأَبِيّأُّ  .َطبِيبّأَْسنَانِم 

ّلج.لثاّٱب َِمَعّأُْختِيَّّولَِعْبتُّّّخيّْلشّاٱىَّجبَلّلَّإلَتِيُّجْمعَةَّمَعَّعائِّْلّٱمّوّْيََّّّسافَْرتُّ

ّ ّ.ْسُروِرينَّرّمَّهّْظّ لٱّدَّعّْاّبَّنَلىّبيتِّإْعنَاَّرجَّوَّّأََكْلنَاّفِيَّمْطعَمَّشْرقِي 

ّأَبِيبإلَىّفُْندُقّفِيَّمَعَّجداتِيّّارطَّْلقِّٱأَْرَكُبّسَّلصاْيفّٱفِيُّعْطلَةّ ّ.تَل 

ّ ّأًِحب  ّلَّائِّعَّْلّٱّعََّّلتّمَّحَّلر ِّٱأَنَا ّضًّيّْأَّّبّ حِّأُّوَّّ.َحابصّْْلَّٱّعَّمَّّوّْأَّة ةّدَّاهَّشَّمُّا

ّ.ُكتُبْلّٱَءةّاقِرَّوّوَّانُّيَّبَّْلّٱىّلََّعْزفّعَّّ,ْلِعْبِرياةٱلل غَةّٱب ِْفََّلمّْْلَّٱ

  



 

 

                                                 .9שאלות מבין  7השיבו בעברית על  .1

 בטקסט? ________ מה שמה של הדוברת .1

    באיזו כיתה היא לומדת? .2

    קרוב ל  שנמצא ב   גרה  בכפר הדוברת  .3

        .כתבו שני פרטים על הבית של סמירה .4

    :שמה של אחותה   :שמו של אחיה .5

    :אביהשל  עיסוקו   :עיסוקה של אמה .6

        איזה יום מוזכר בטקסט? מדוע? .7

       עם מי?לאן היא תסע בחופשת הקיץ?  .8

        כתבו שני תחביבים של סמירה.  .9

         

 .. תקנו את התשובה הלא נכונהנכון/לא נכון כתבוו 9משפטים מבין  7בחרו  .2

 ّّّّ .تَْسُكُنَّسِميَرةّفِيَّمِدينَةَّعكااّ .א

 ّّّّ.لشاْرقِيّ ٱْلَجِليلّٱيركاِّهَيّقَْريَةّدُْرِزياةّفِيّ .ב

 ّّّّ.لشاْيخٱْلُجْمعَةّإلَىَّجبَلّٱَسافَرْتَّسِميَرةّيَْومّ .ג

 ّّ.قُْدسْلّٱلصاْيفّإِلَىّٱتَُسافُِرَّسِميَرةّفِيُّعْطلَةّ .ד

 ّّّ.َجاِمعَةَّحْيفَاّفِيأَبُوَّسِميَرةّأُْستَاذّ .ה

 ّّّّ.ِمْنَهارّْكبَّأُْختَّسِميَرةّأَّ .ו

َّسِميَرةُّمِديَرةَّمْدَرَسةّ .ז  ّّّ.فِيّنََهاِريَاأُم 

 َّّّّرةّبُْستَانَّكبِير.أََماَمّبَْيتَّسِمي .ח

َّسِميَرةُّمَشاَهدةّأَْفَّلمّ .ט  ّّّّ.ّْلعََربِياةٱلل غَةّٱب ِتُِحب 

  



 

 

 מתחו קו בין טור א' לטור ב' כך שייווצר משפט הגיוני ותרגמו אותו לעברית:  .3

 תרגום טור ב טור א

ة ير   ِف يِيركاِأُّمِس م 

ة ير  ةِِت ْدُرُسِس م  ير  س ةُِمد  ْدر   ِم 

ةِ ير  نٱلّصفِٱف يِِب ْيتِس م   ِلثَّام 

ِ اِِْلع ائ ل ةِٱأ ك ل ت  ِأُْخت ه  ع   ِلثَّْلجٱب ِم 

ةِ ير  ب ْتِس م  ْطع مِش ْرق يِِّل ع    ف يِم 

   . 7שאלות מבין  5בערבית על  השיבו .4

ِت ِ .א      يركا؟ שוכנת()ُعِق ِأ ْين 

ةِي ْومِ .ב ير  ْتِس م  ِس اف ر   ِِِِْلُجْمع ة؟ٱإل ىِأ ْين 

ةِإلىِت ّلِأ ب يب؟ .ג ير  ت ىِتُس اف ُرِس م   ِِِِم 

ْنِ .ד ْيف ا؟ِي ْدُرسُِم  ع ةِح  ام   ِِِِِف يِج 

ةِ .ה ير  ِس م  بُّ ِٱه ْلِتُح  ع  ح التِم       ْلع ائ ل ة؟ٱلّر 

    חוזר אל המילה  (5)שורה  ف يهِ במילה  هِ הכינוי  .ו

 ِ    ( חוזר אל המילה8)שורה ِاهِ مُِسِْٱ במילהِه اِהכינוי     

   שם מקום   שם תוארהעתיקו מהטקסט:  .ז

    תיאור זמן

 .בעזרת מילים מהטקסטהמשפטים השלימו את  .5

ْيف اِِِت ْدُرُسِِأُْخت يِف يِ  .א  .ح 



 

 

ال يإل ىِب ْيتِِِلِْٱأ ْرك ُبِ .ב  .ف يِت ّلِأ ب يبِخ 

اب يِف يِ .ג ِأ ْصح  ع  يدِف يِع كَّا.ِِِِأ ك ْلُتِم  د   ج 

ْيتُون.ِِِِل يِ .ד ارِز  ِأ ْشج   ك ب يرِف يه 

ُلِ .ה يي ْعم  ار   ِ.ب ْنكِِِِج 

  חלק ג': דקדוק

 במשפטים הבאים. ות המתאימותבחרו את הצור .1

ّ .ةاعَّسَّّقَْبَلّّّإلَىّبَْيتِنَاّ(نَْرِجُعّّ/َرَجْعنَاّ)

ّ.أَْمِسّّةسَّرَّدّْمَّْلّٱُكَرةَّمَعّأَْصَحابِيّفِيَّساَحةّلّْبِا تَْلعَُب(ّ/ّّلَِعْبتُّ)

يْلّٱّ(َرِكبُواّ/يَْرَكبُّّ/ّأَْرَكبُّ)     .َغدًاِّقَطارّإلىّبَْيتَّعم ِ

ّ      ّّ.مادِّقَّْلّٱوعّبُّْلسّْٱيّيدّفِّدِّمّجَّعَّطّْفيّمَّّ(نَأُْكُلّّ/ّأََكْلنَا)

 צר משפט הגיוני.ויוסדרו את המילים כך שי .2

هِّأَِميرّّّيَْومَّّّسافََرّّّّإلَىّّّّّّّبَْيتّّّّاْْلََحدّ َّجد ِ

ّّّّّّّّّّّ

 .5צירופים מבין  3-לالِء(ؤُّ/ّهّهِّاّ/ّهذِّهذَّ)הוסיפו כינוי רומז  .3

ِ.أَْشَجارَّكثِيَرة.______________א

ّّ.َمْطعَمَّشْرقِيّ ّ______________ .ב

ّّ.لصاْيفٱُعْطلَةّ______________ .ג



 

 

 .َسِميَرةّأَْصَحاب______________  .ד

ّ.ةَجِديدَّّأَْفَّلمّّّّ. ה

 :ונקדו בהתאם צירופים הבאיםל "אל הידיעה"הוסיפו  .4

 ّّّّّقَْريَةّدُْرِزياة .א

 ّّّّّبُْستَانَّكبِير .ב

 ّّّّّبَْيتَّواِسعّ .ג

 :הבא לזכר הפכו את המשפט .5

ّ.لثااِمنٱلصافّّٱَوأَنَاّتِْلِميذَةّفِيّّّإِْسِميَّّسِميَرة

ّّّّّّّّّّ 

 :הפכו את המשפט הבא לנקבה .6

 .أَِخيَّطاِلبّفِيَّجاِمعَةَّحْيفَا   

  ِِِِِِِِِِِ

 חלק ד': הבעה בכתב

על המשפט לכלול לפחות  دَْولَةّإْسَرائِيل""כתבו משפט שיכלול את הצירוף  .1

          מילים.   6

 כתבו כמה שיותר פרטים. . על עצמכםהשלימו את הקטע  .2

يِ ِِِِِأ ن اِِِِإْسم 

ِِِِِل يِِِِب ْيت يِف يِ

   ِِِِِِِأ ْدُرُسِف ي

ِمفيدا! عمال                                                                                                                              



 

 

 טקסט האזנה

  כאמל  ועמרי חדעשר ונס סנה.זיאד  מרחבא אנא 

 .ף )אל(סאדס פי מדרסת אלמתנבי פי חיפאצאנא תלמיד' פי )אל(

ِ.6ِעבאס רקם מתר ומוג'ודה פי שארע  200אלמדרסה קריבה כת'יר מן ביתי בס 

 .  400תלמיד' ותלמיד'ה יעני תקריבן  384בתעלמו פי )א(למדרסה 

 ף ריאד מנסור.צולד. אסם מרבי )אל( 14בנת ו 13סבעה ועשרין תלמיד'. פי צפי 

 סאעאת. 8סיעה ב)א(לאסבוע, כל יום  40אנא בתעלם 

 עד.צמדרסתי כבירה פיהא טבקין ובין )אל(טבקין דרג' ומ

 פי )אל(טאבק )א(לאול מכתבה, ע'רפת מדיר )א(למדרסה, ע'רפת )אל(סכרתירה 

ِוע'רפת )אל(מעלמין. 

 וכמאן ח'ארטה דולת אסראאיל.ומכיף בלון אביד' כראסי וטאולאת ולוח פי צפי 

 נה. פי )אל(שנתה כתב ודפאתר ומקלמה. וענדי שנתה כבירה ומלו

 דפתר בלון אזרק ודפתר בלון אסוד ודפתר בלון אחמר.-דפאתר פי )אל(שנתה 3ענדי 

 . הומחאי הקלם רסאס, אקלאם, מסטרה, בראי-פי )א(למקלמה

 חאבי כרת )א(לקדם או כרת )אל(סלה פי צ)א(לאסתראחה אנא בלעב מע כל יום פי 

 סאחת  )א(למדרסה.

ِِِِ

 

   

  


