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/ הבא המשך בעמוד/   

  מדינת ישראל
  משרד החינוך

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

  2019, טקיץ תשע"  מועד הבחינה:
   702382  מספר השאלון:

  

  

  סינית
  משמעותיתעל פי הרפורמה ללמידה 

  

  הוראות לנבחן

 לוש שעות: שמשך הבחינה  .א
 : בשאלון זה ארבעה חלקים:מבנה השאלון ומפתח ההערכה  .ב

  נקודות  37  -  הבנת הנקרא   -  חלק ראשון

  נקודות  24  -  תרגום משפטים מעברית לסינית  -  חלק שני

  נקודות  15  -  דיאלוג חסר  -  חלק שלישי

  נקודות  24  -  דקדוק  -  חלק רביעי

  נקודות 100  -  סה"כ  

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

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

 בטיפקס.
 בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. )3(

  

  נוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.ההנחיות בשאלון זה מ

  

  בהצלחה!

  

  

 



  

/ הבא המשך בעמוד/   

 סינית, קיץ תשע"ט, מס' 702382
 

  נקודות) 37(חלק ראשון: הבנת הנקרא   

  . ענה על כולן לפי ההוראות.3-1בחלק זה שלוש משימות 

  1משימה 

  נקודות) 20לעברית (תרגום מלא).     ( ההבא ההודעהתרגם את 

丽必(Lìbì), 你好吗？因为我下课以后在饭馆工作，所以我很忙，没有时

间去旅行了。我工作以后，还要看书，常常晚上十一点半睡觉。你也忙

吗？你工作吗？你还常常跟朋友一起去旅行吗？这个周末我要回家看我爸

爸妈妈。你要不要跟我一起去旅行？旅行以后，我们可以一起去看电影。

如果电影没有意思，那我们可以去商店买衣服。我想这个星期五，七月一

号去。因为那天我的中国朋友来看我，所以他也会跟我们一起来。他会说

中文，希伯来文，英文等。他也想认识你, 跟你一边说中文一边玩儿。你

要那天来!我给你们介绍一下。 

我们星期五下午五点见！请你今天晚上给我打电话！我在家等你的电话！ 

你的好朋友，茉莉(Mòlì) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   



  

/ הבא המשך בעמוד/   

  2משימה 

  .2לפניך שאלות על הקטע בעמוד 
  יש להשיב תשובות מלאות בסימנים. .1-5מבין השאלות  שלושענה על 

 נקודות) 9 –כ ”נקודות. סה 3 –(לכל תשובה 
  

1。茉莉在哪儿工作？

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2。茉莉为什么常常晚上很晚睡觉？ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3。如果丽必不想看电影，他们可以做什么？ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4。为什么她的中国朋友想认识丽必？ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5。你也工作吗？你的爱好是什么？ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

  

  

  
   



  

/ הבא המשך בעמוד/   

  3משימה 
  .2בקטע בעמוד  ןלפניך המשפט המסומ

  נקודות) pinyin)      .8 -תעתק את המשפט ל

。因为那天我中国朋友来看我，所以他也会跟我们一起来。他会说中文，希伯来文，英文等  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

נקודות) 24(   חלק שני: תרגום משפטים מעברית לסינית  

    4משימה 

  .)יש לכתוב בסימנים מספרים גם( . יש לכתוב בסימנים1-8מבין המשפטים  שישהתרגם לסינית 

  )נקודות 4 –לכל משפט (

  , בסדר?)咖啡 - kāfēi(מצטערים, אין לנו תה, אתן לך ספל קפה  .1

_________________________________________________________  

_________________________________________________________   

  מי הוא האדם שיושב ליד המורה וואנג? .2

__________________________________________________________  

__________________________________________________________    

  י חושבת שאולי היא חולה.היום לכיתה, אנ הלא בא) 小红(ונג ח-שיאו .3

__________________________________________________________   

__________________________________________________________    

  ?לבושאתה אוהב ל זה צבע של בגדיםאי .4

__________________________________________________________   

__________________________________________________________    

  טלוויזיה. ביחד אתו צפותאבא חוזר הביתה ביום שישי? אני רוצה ל באיזו שעה .5

__________________________________________________________   

___________________________________________________________   



  

/ הבא המשך בעמוד/   

  אנחנו רוצים ללכת בשנה הבאה. )לכן(יפה מאוד, הזו עיר שהבגלל  .6

__________________________________________________________   

__________________________________________________________   

  

  לעתים קרובות? מתקשרלמי אתה  .7

__________________________________________________________   

__________________________________________________________    

  

  ברגע שאני רואה אותך. /שמחאני מאושר .8

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

  

  נקודות) 15(חלק שלישי: דיאלוג חסר   

  5משימה 

  נקודות) 3 –השלם את הדיאלוג שלפניך. יש לכתוב בסימנים. (לכל השלמה 

大卫跟丽必在一个学校学习，他们__________已经半年了。 

大卫：我周末___________看电影。 

丽必:有一个中国电影，我们一起去看，好吗？ 

大卫: 好。看电影____________，我请你吃晚饭。 

丽必: 为什么你请客？ 

大卫: __________昨天你请我吃午饭，_________今天我请你吃晚饭。 

丽必:太好了！ 

   



  

/ הבא המשך בעמוד/   

  נקודות) 24(חלק רביעי: דקדוק   

  . ענה על כולן לפי ההוראות.7-6בחלק זה שתי משימות 

  6משימה 

  .1-5מבין הסעיפים  ארבעהבחר ב

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

  נקודות) 12 –נקודות. סה"כ  3 –(לכל סעיף  יש לכתוב בסימנים.

1. 从 / 个 / 国家 / 来 / 你 / 是 / 哪 / 的？ 

_________________________________________________________ 

 

2. 几点 / 晚上 / 昨天 / 回家 / 你？ 

_________________________________________________________     

3. 咖啡 / 我 / 喝 / 以前 /不 /，我 / 咖啡 / 现在 /了 / 喝。

_________________________________________________________  

 

4. 衣服 /这 / 大 / 件 / 跟 / 件 /那/ 衣服 /一样/。 

_________________________________________________________     

5. 多少 / 的 / 电话 / 你 / 号码 / 是？ 

_________________________________________________________ _       

  



  

/ הבא המשך בעמוד/   

  7משימה 

  .1-5מבין המשפטים  ארבעהבחר ב

  בכל משפט שבחרת, שבץ סימן / צירוף מתאים. יש לכתוב בסימנים סיניים.

  נקודות)  12 –נקודות. סה"כ  3 –(לכל סעיף 

1. 我家里没有电脑，不_____用电脑作做业。 

2. 这件衣服_____________贵，可以便宜一点儿吗？ 

3. 他们这个星期六晚上 ____ 飞机去南京。 

4. 我可以 ____笔写汉字吗 ？  

5. 我没有爱好，我_________喜欢睡觉。 

 

  בהצלחה!

  זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

 

 



  

/ הבא המשך בעמוד/   

 


