
בגרות לבתי ספר על־יסודיים סוג הבחינה:  מדינת	ישראל	
קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה:  משרד	החינוך  

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(

我们在中国已经旅行了三个星期了。我们去了很多地方。有一天妈妈说要

去商店买东西，可是爸爸觉得买东西太麻烦，所以他决定去咖啡馆喝咖

啡。

弟弟把他的手机丢了，所以我们先去“苹果”商店给弟弟买了一个 

i phone 手机，然后我们一起去买衣服。在衣服店妈妈买了一条蓝色的裙

子，非常合适。我买了一件毛衣，还给爸爸买了一件衬衫和一条裤子。 

我们付了钱，就去咖啡馆找爸爸。爸爸一看见我们就说：“你们怎么现在

才回来，我已经喝了六杯咖啡了！”

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

/המשך בעמוד 3/
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משימה	2 

לפניך שאלות על הקטע בעמוד 2.

ענה על שלוש מבין השאלות 5-1.

יש להשיב תשובות מלאות בסימניות. 

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

1.   他们在中国旅行了多长时间了？

________________________________________________________________

2.   爸爸为什么不要和他们一起去？

_________________________________________________________________

3.   他们为什么去 " 苹果 " 商店？

_________________________________________________________________

4.   在衣服店，他们买了什么？

_________________________________________________________________

5.   爸爸喝了几杯咖啡？为什么？

_________________________________________________________________

/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 בסימניות. 

)לכל משפט — 7 נקודות(

בבקשה הנח את המילון על השולחן.  .1 

_____________________________________________________________

הסינית של אחי הקטן יותר ויותר שוטפת.  .2 

_____________________________________________________________

כל יום ראשון אני רוכב על אופניים לספריה.  .3 

_____________________________________________________________

הסתיו ביפן יותר קר מהחורף בישראל.  .4 

_____________________________________________________________

גן החיות רחוק מאוד מבית החולים.  .5 

_____________________________________________________________

זו הפעם הראשונה שאני מבקר בחומה הגדולה.  .6 

_____________________________________________________________

מצרפת לאנגליה אפשר לנסוע ברכבת.  .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 בסימניות.

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

1. 以后 早饭 吃完 去 我 每天 上学 

_________________________________________________________________

2. 不可以 朋友 给 的时候 电话 上课 打

_________________________________________________________________

3. 听了 小时 了 音乐 他们 两个

________________________________________________________________

4. 跳 得 她 好 非常 跳舞

____________________________________________________________ 

/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.   他  A  结婚  B  以后  C  离开了  D  父母的家。   （就）

2.   他  A  没有  B  钱， C 不能买  D。                   （什么都）

3.   我  A  在电影院  B  认识  C  她  D  的。               （是）

4.   我最好  A  的朋友  喜欢  B  躺  C  看  D  电影 。（着）

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

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


