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702201 מספר השאלון:    
   

ת י נ י ס
2 יחידות לימוד

)השלמה ל־ 5 יחידות לימוד(

הוראות	לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שלושה חלקים.  ב. 

נקודות  41  — הבנת הנקרא    — חלק ראשון    

נקודות  35  — תרגום משפטים מעברית לסינית    — חלק שני    

נקודות  24  — דקדוק    — חלק שלישי    
נקודות  100  —                                                   סה"כ 

אין.          חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

הוראות מיוחדות:    ד. 

עליך לכתוב את כל תשובותיך בגוף השאלון )במקומות המיועדים לכך(.  )1(  

במשימות שנדרשת בהן כתיבה בסינית, יש לכתוב בסימנים סיניים ובעט בלבד.    )2(   

אין להשתמש בטיפקס.  

בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח.  )3(  

 
ההנחיות	בשאלון	זה	מנוסחות	בלשון	זכר	ומכוונות	לנבחנות	ולנבחנים	כאחד.

בהצלחה!
        

/המשך מעבר לדף/
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חלק	ראשון:	הבנת	הנקרא		 )41 נקודות(
בחלק זה שתי משימות 2-1. ענה על כולן לפי ההוראות.

משימה	1
תרגם את הקטע הבא לעברית )תרגום מלא(.     )26 נקודות(

王先生: 下雨了！我们到里面休息一下吧！

Yael: 上个周末下雨，这个周末又(yòu - שוב)下雨。北京常常下雨吗？

王先生: 夏天是北京下雨的季节。常常下很大的雨。

Yael: 在以色列夏天的时候不下雨，很热，有时候四十度。

王先生: 太热了！北京的夏天不太热，只有几天非常热。

Yael: 最好什么时候去北京旅游？

王先生: 秋天是去北京最好的季节。天气不冷不热，没有风，也很少下雨。

差不多每天都是晴天 (qíngtiān – יום בהיר)。公园都有好看的花儿，有的公

园有红叶 (yè – עלים)，很漂亮。

Yael: 好！明年秋天我一定去北京。

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

/המשך בעמוד 3/



סינית, קיץ תשע"ב, מס' 702201 - 3 -

משימה	2 

לפניך שאלות על הקטע בעמוד 2.

ענה על שלוש מבין השאלות 5-1.

יש להשיב תשובות מלאות בסימנים סיניים. 

)לכל תשובה — 5 נקודות. סה"כ — 15 נקודות(

1.   王先生和 Yael 为什么到里面去休息？

________________________________________________________________

2.   以色列的夏天怎么样？

_________________________________________________________________

3.   北京的夏天热不热？

_________________________________________________________________

4.   Yael 为什么要明年秋天去北京？

_________________________________________________________________

5.   以色列下雨的季节是哪一个？

_________________________________________________________________

/המשך בעמוד 4/
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חלק	שני:	תרגום	משפטים	מעברית	לסינית		 )35 נקודות(
משימה	3 

תרגם לסינית חמישה מבין המשפטים 7-1. יש לכתוב בסימנים סיניים. 

)לכל משפט — 7 נקודות(

רק לאחר שסיימתי את לימודיי, נסעתי לעשות עסקים בסין.  .1 

_____________________________________________________________

הכלכלה של סין מתפתחת באופן מהיר יותר ויותר.  .2 

_____________________________________________________________

הרכבת התחתית עומדת להגיע לתחנת הרכבת.  .3 

_____________________________________________________________

בפעם הבאה כאשר הבטן תכאב, אתה חייב ללכת לבית החולים.  .4 

_____________________________________________________________

המטוס קטן מאוד, אין )בו( אפילו מושב אחד.  .5 

_____________________________________________________________

אתמול בעלי אמר לי: "את יפה מאוד".  .6 

_____________________________________________________________

השנה חג האביב נחוג )חלף, עבר( באופן מהנה.  .7 

_____________________________________________________________

/המשך בעמוד 5/
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חלק	שלישי:	דקדוק   )24 נקודות(
בחלק זה שתי משימות 5-4. ענה על כולן לפי ההוראות.

משימה	4 

בחר בשלושה מבין הסעיפים 4-1. 

בכל אחד מהסעיפים שבחרת, סדר את הסימנים והצירופים כך שיתקבלו משפטים. 

יש לכתוב בסימנים סיניים.

)לכל סעיף — 4 נקודות. סה"כ — 12 נקודות(

1. 字典 吗 你 带来 把 了 ？ 

_________________________________________________________________

2. 着 咖啡 他 喝 站 。

_________________________________________________________________

3. 都 得 同学们 考 好 不 。

________________________________________________________________

4. 找 找 了 了 个 半 东西 他 小时  。

____________________________________________________________ 

/המשך בעמוד 6/
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משימה	5 

בחר בשלושה מבין המשפטים 4-1.  

בכל משפט שבחרת, שבץ את הסימן שבסוגריים במקום המתאים לו במשפט.

הקף במעגל את האות האנגלית המייצגת את המקום המתאים לסימן.

)לכל משפט — 4 נקודות. סה"כ — 12 נקודות(

1.   图书馆的新书A都B人C借D走了。（被）

2.   舞台A上B跳舞的人C跳得D好。（不）

3.   这个星期A我太B忙了，C一分钟D没有。（也）

4.   我不是A在路B上看C见她D。（的）

! ה ח ל צ ה ב
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


