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  מדינת ישראל
  משרד החינוך

  א. בגרות לבתי ספר על־יסודיים  סוג הבחינה:
  ב. בגרות לנבחנים אקסטרניים    

  2019, טקיץ תשע"  מועד הבחינה:
  702282  מספר השאלון:

  

  

  סינית
  על פי הרפורמה ללמידה משמעותית

  

  הוראות לנבחן

 וחצי : שעתייםמשך הבחינה  .א
 בשאלון זה ארבעה חלקים:: מבנה השאלון ומפתח ההערכה  .ב

  נקודות  32  -  הבנת הנקרא   -  חלק ראשון

  נקודות  35  -  תרגום משפטים מעברית לסינית  -  חלק שני

  נקודות  18  -  דקדוק  -  חלק שלישי

  נקודות  15  -  השלמת משפטים  -  חלק רביעי

  נקודות 100  -  סה"כ  

 : אין.חומר עזר מותר בשימוש  .ג
 :הוראות מיוחדות  .ד

 ובותיך בגוף השאלון (במקומות המיועדים לכך).תש כלעליך לכתוב את  )1(
  . בלבד טבעו סימנים סינייםבמשימות שנדרשת בהן כתיבה בסינית, יש לכתוב ב )2(

 קס.להשתמש בטיפ אין
 בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. )3(

  

  ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

  

  בהצלחה!
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 סינית, קיץ תשע"ט, מס' 702282
  

  נקודות) 32(חלק ראשון: הבנת הנקרא   

  . ענה על כולן לפי ההוראות.2-1בחלק זה שתי משימות 
  1משימה 

  נקודות) 20תרגם את הקטע הבא לעברית (תרגום מלא).     (
 

二〇一九年九月二号: 我们班来了一个新同学。他昨天来。他的

名字叫本尼(běn ní - בני)。他有小小的眼睛，黑黑的头发  (tóufǎ - 

不大也不小。他的说希伯来语说得 不太好。我(פנים - liǎn)脸，(שיער

问他：“你是什么时候来以色列？你从哪里来的？”他说：“我

是上个月刚来的。我从中国来的。”你 的爸爸、妈妈是中国人

吗？”“我的爸爸是以色列人、妈妈是中国人。他们一九九三年

在中国认识的，已经在中国住了二十多年了。从两岁起，我们每

年回以色列两次，有时候我自己坐飞机来以色列。我们现在决定

来以色列住。”我说：“欢迎你来以色列，欢迎你来我们的学

校，你有什么问题，我一定帮助你。”他高兴说：“谢谢! 我想

跟以色列朋友一起说话是一个学希伯来语的好方法。我们可以一

起一边说希伯来语一边玩儿、做饭、唱歌、看电影等。”  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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  2משימה 

  .2שאלות על הקטע בעמוד  לפניך

  .1-5מבין השאלות  שלושענה על 

  יש להשיב תשובות מלאות בסימנים.

  נקודות) 12 –כ ”נקודות. סה 4 –(לכל תשובה 

1. 本尼什么时候来的以色列？几月呢？什么时候来的"我们"班？ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
2. 本尼是哪国人？他在哪里出生的？ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
3. 每次来以色列的时候，本尼跟他父母一起来了吗？  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
4. 你想一想，来到一个新的国家难不难？ 有什么问题？ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. 毕业以后也打算去别的国家吗？做什么？ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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נקודות) 35(   חלק שני: תרגום משפטים מעברית לסינית  

3משימה   
   . יש לכתוב בסימנים.1-7מבין המשפטים  חמישהתרגם לסינית 

  נקודות) 7 –(לכל משפט 
 .לא שחור ולבן, היא צבעוניתהיא שלי בבית הטלוויזיה   .1

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 בשבוע.הבית של החברה שלי לא רחוק מדי מהבית שלי, אני הולך לבית שלה פעמיים  .2
 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

לי חמישה ומר ל /הה יכול/אתהאם יש שבעה צבעים, ) 彩虹-Cǎihóng(בענן) (לקשת  .3
 צבעים?

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

 לשיעורי המחשב, אילו שיעורים אחרים יש לו?(למעט) בנוסף  .4

 
________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

 , כך היא מדברת פחות.עצובה (לא שמחה)ככל שהיא  .5

_______________________________________________________  

  

_______________________________________________________  
 

  ם.המטוסים שטסים (לכיוון) לסין (הם) רבי .6

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
 

 ראיתי אותו בפעם האחרונה לפני שלוש שנים.  .7
________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

  נקודות) 18(חלק שלישי: דקדוק   

  . ענה על כולן לפי ההוראות.5-4בחלק זה שתי משימות 

  4משימה 

  .1-4מבין הסעיפים  שלושהבחר ב

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

  בסימנים.יש לכתוב 

  נקודות) 9 –נקודות. סה"כ  3 –(לכל סעיף 

1。  疼/的/下雨/我/头/时候/的/会。 

________________________________________________________ 

2。中文/学/在/学/以色列/在/和/中国/不一样。            

________________________________________________________ 

3。一/吃/苹果/也/不/个/想/我。      

________________________________________________________ 

4。拐/这/走/边/然后/往/请/左。 

________________________________________________________ 

  5משימה 

  .1-4מבין המשפטים  שלושהבחר ב

  בכל משפט שבחרת, שבץ את הסימן שבסוגריים במקום המתאים לו במשפט.
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  האנגלית המייצגת את המקום המתאים לסימן.הקף במעגל את האות 

 נקודות)  9 –נקודות. סה"כ  3 –(לכל משפט 

1。我想Ａ下个星期一Ｂ 城Ｃ买点 D 东西。(进)      

2。我朋友 A 每天骑 B 自行车 C 上课 D。 (来)  

3。昨天 A 王明 B 来 C 我家 D 玩儿。(没) 

4。公司里 A 有很多外国人 B，他们 C 说 D 汉语。(都) 

  

  נקודות) 15(חלק רביעי: השלמת משפטים   

  6משימה 
  נקודות) 3(לכל משפט  . יש לכתוב בסימנים סיניים.1-7מבין המשפטים  חמישההשלם 

1。虽然这件衣服很漂亮，________________________________ 

______________________________________________________。 

2。他一回家，_________________________________________ 

______________________________________________________。 

3。除了英文以外，_____________________________________ 

______________________________________________________。 

4。他们 _______________________________还是坐飞机去上海 ? 

5。她每天都在______________________________________ 

_____________________________________________________。 

6。如果你没有手机，就 ________________________________ 

_____________________________________________________。 

7。这件事我一点儿 ___________________________________ 

____________________________________________________。 

  בהצלחה!
  זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

    אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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