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בחינת כניסה (ב"א בתי ספר עבריים וערביים ,מ"א והשלמות למ"א)
מועד הבחינה15.4.2018 :
משך הבחינה :שעה וארבעים וחמש

מועמדים למ"א ולהשלמות מ"א חייבים להבחן גם בחלק הנוסף
إقرأ/إقرئي القطعة التالية وأجب/أجيبي عن األسئلة التي تليه .في ك ّل سؤال عليك اختيار
الجواب الصحيح من بين أربع إمكانات.
קרא\קראי את הקטע הבא וענה\ עני על השאלות שלאחריו .בכל שאלה עליך לבחור
את התשובה הנכונה מבין ארבע אפשרויות.
هي الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام األنصارية ،من بين َع ِد ِي بن النجار ،أخت أنس بن النضر ،وعمة
أنس بن مالك ،خادم رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم .وهي إحدى ،ممتثالت ألوامر نبيهن الكرمي ،يبايعنه بيعة

النساء ،كان يقول هلن( :أابيعكن على أال تشركن ابهلل شيئا ،وال تسرقن ،وال تزنني ،وال تقتلن أوالدكن ،وال أتتني
ببهتان تفرتينه بني أيديكن وأرجلكن ،وال تعصينين يف معروف )..فأطرقن ،فقال رسول هللا النسوة املباركات اللوايت مثلن
أمام النيب خاشعات هلل تعاىل صلى هللا عليه وسلم :قلن نعم فيما استطعتنه .فقلن نعم فيما استطعناه .كانت الربيع
بنت النضر من نساء األنصار األ َُّول الالئي أسلمن ،وكانت خترج يف الغزوات تداوي اجلرحى ،وتسقي العطشى ،ويف
ايفعا عظيم الرب أبمه ،حىت
غزوة بدر استشهد ابنها حارثة بن سراقة ،بني يدي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،وكان ً

أن النيب  -عليه الصالة والسالم -قال فيه" :دخلت اجلنة ،فرأيت حارثة" .عن أنس أن أم حارثة أتت رسول هللا وقد
هلك حارثة يوم بدر ،حيث أصابه غرب سهم ،فقالت :اي رسول هللا ،قد علمت موقع حارثة من قليب ،فإن كان يف

اجلنة مل أبك عليه وإال سوف ترى ما أصنع؟ فقال هلا" :أجنة واحدة هي؟ إهنا جنان كثرية وإنه لفي الفردوس األعلى".
فقرت عينها ،وسعدت هبذه البشرى .وعن أنس بن مالك – رضي هللا عنه  -أن الربيع بنت النضر عمته لطمت
جارية فكسرت سنها ،فعرضوا عليهم األرش فأبوا ،فطلبوا العفو فأبوا ،فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم ،فأمرهم
ابلقصاص ،فج اء أخوها أنس بن النضر ،فقال :اي رسول هللا ،أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك ابحلق ال تكسر سنها،
قال" :اي أنس ،كتاب هللا القصاص" .فعفا القوم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن من عباد هللا من لو أقسم
على هللا ألبره".
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 .1إىل ما يعود الضمري ( ُكن) يف الكلمة "أابيعكن" (سطر )3؟
أ .إىل كل النساء املسلمات.
ب .إىل النساء اللوايت اشرتكن يف معركة بدر.
ج .إىل النساء من عائالت الربيع بنت النضر.
د .إىل النساء املباركات اللوايت تقمن أبوامر هللا.
يدل القول "دخلت اجلنة فرأيت حارثة"؟
 .2عما ّ
أ .أن حارثة استشهد.
ب .عن طيب أخالق حارثة.
ج .أن أم احلارثة ستلتقي ابنها يف اجلنة.
د .أن اجلنة موجودة.
 .3ما هي الكلمة املرادفة لفعل "تفرتينه"؟
أ .تكذبن فيه
ب .تؤكدنه
ج .تظلمنه
د .تفرحن به
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 .4ما هي البشرى اليت سعدت هبا أم احلراثة؟
أ .أن ابنها استشهد.
ب .أهنا تعرف مكان قرب ابنها.
ج .أن ابنها يدخل الفردوئس بعد استشهاده.
د .أن النيب حممد جاء لزايرهتا.
 .5ما هو التشكيل الصحيح للجملة (מהו הניקוד הנכון למשפט) :وهي إحدى النسوة املباركات اللوايت
مثلن أمام النيب خاشعات هلل تعاىل ،ممتثالت ألوامر نبيهن الكرمي ،يبايعنه بيعة النساء؟
ِ
اشعات ِ
ِ ِ
ِ
هلل تَ َع َاىل ،ممُْتَثِالَت ِألََو ِام ِر نَبِيِ ِه َّن ﭐلْ َك ِرِمي ،يُبَايِ ْعنَهُ بِ َيعةَ
أَ .وه َي إِ ْح َدى ﭐلْن ْس َوة ﭐلْ ُمبَ َارَك ُ
ات ﭐللَّ َوِايت َمثَلْ َن أََم َام ﭐلْنَِ ِيب َخ َ
ﭐلْنِ َس ِاء.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
بَ .وه َي إِ ْح َدى ﭐلن ْس َوة ﭐلْ ُمبَ َارَك ُ
ات ﭐللَّ َوِايت َمثَلْ َن أََم َام ﭐلنَِّ ِيب َخاش َعات هلل تَ َع َاىل ،ممُْتَثالَت ألََوام ِر نَبِيِ ِه َّن ﭐلْ َك ِرِمي ،يُبَايِ ْعنَهُ
بِ َيعةَ ﭐلنِ َس ِاء.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
جَ .وه َي إِ ْح َدى ﭐلن ْس َوةَ ﭐلْ ُمبَ َارَكات ﭐللَّ َوِايت َمثَّلْ َن أََم َام ﭐلنَِّ ِيب َخاش َعات هلل تَ َع َاىل ،ممُْتَثالَت ألََوام ِر نَبِيِ ِه َّن ﭐلْ َك ِرِمي ،يُبَايِعنَهُ
بِ َيعةَ ﭐلنِ َس ِاء.
د .وِهي إِح َدى ﭐلنِسوةِ ﭐلْمبارَكات ﭐللَّوِايت مثَ ْلن أَمام ﭐلنَِّ ِيب خ ِ
ات هللِ تَ َع َاىل ،ممُْتَثِالَ ًت ِألََو ِامَر نَبِيِ ُه َّن ﭐلْ َك ِرِمي ،يُبَايِ ْعنَهُ بِ َيعةَ
اش َع ً
َ
َ َ ْ
ْ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ
ﭐلنِ َس ِاء.
 .6ما هو التشكيل الصحيح للجملة :ويف غزوة بدر استشهد ابنها حارثة بن سراقة ،بني يدي رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم؟
ِ
ِ
صلَّى ﭐهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
أَ .وِيف غَ ْزَوة بَ ْدر ﭐ ْستَ ْش َه َد ﭐبْنُ َها َحا ِرثَة بِ ُن َسَراقَة ،بََْ
ني يَ َدي َر ُسول ﭐهلل َ -
ِ
صلَّى ﭐهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
بَ .وِيف َغ ْزَوَة بَ ْدر إِ ْستَ ْش َه َد إِبْنُ َها َحا ِرثَةُ بْ ُن َسَراقَةَ ،بََْ
ني يَ َد ْي َر ُسول ﭐهلل َ -
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ِ
ِ
صلَّى ﭐهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
جَ .وِيف َغ ْزَوة بَ ْدر ﭐ ْستَ ْش َه َد ﭐبْنُ َها َحا ِرثَة بِ ُن َسَراقَة ،بََْ
ني يَ َد ْي َر ُسول ﭐهلل َ -
ِ
ِ
صلَّى ﭐهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
دَ .وِيف غَ ْزَوة بَ ْدر ﭐ ْستَ ْش َه َد ﭐبْنُ َها َحا ِرثَةُ بْ ُن َسَراقَةَ ،بََْ
ني يَ َد ْي َر ُسول ﭐهلل َ -
 .7ما هو التشكيل الصحيح للكلمات اليت حتتها خط (מהו הניקוד הנכון של המילים
המודגשות)؟
ِ
اب ش ِد ُ ِ
ول َِّ
اَّلل علَي ِه وسلَّم َذ ِ
أ .ب ي نَما ََْنن ِعْن َد رس ِ
اَّلل َ َّ
َّع ِر
ات يَ ْوم إِ ْذ طَلَ َع َعلَْي نَا َر ُجل َشد ُ
اض الثِيَ ِ َ
يد بَيَ ُ
يد َس َواد الش َ
َُ
َْ َ ُ
صلى َُّ َ ْ َ َ َ
َّيب صلَّى َّ ِ
ِ
َسنَ َد ُرْكبَ تَاهُ إِ َىل ُرْكبَ تَ ْي ِه.
ال يََرى َعلَْي ِه أَثَ ُر َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَأ ْ
س إِ َىل النِ ِ َ
الس َف ِر َوال يَ ْع ِرفُهُ منَا أ َ
َحد َح َّىت َجَل َ
اض الثِي ِ ِ
ِ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ِ
ِ
يد َس َو ِاد
اب َشد ُ
ات يَ ْوم إِ ْذ طَلَ َع عَلَْي نَا َر ُجل َشد ُ
اَّللُ عَلَْيه َو َسلَّ َم ذَ َ
ب .بَْي نَ َما ََْن ُن عنْ َد َر ُسول َّ َ
يد بَيَ ِ َ
َّيب صلَّى َّ ِ
ِ
َسنَ َد ُرْكبَ تَ ْي ِه إِ َىل ُرْكبَ تَ ْي ِه.
َّع ِر ال يَُرى َعلَْي ِه أَثَ ُر َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَأ ْ
س إِ َىل النِ ِ َ
الش َ
الس َف ِر َوال يَ ْع ِرفُهُ منَّا أ َ
َحد َح َّىت َجلَ َ
ِ ِ
اَّلل صلَّى َّ ِ
ِ
اض الثِي ِ
يد َس َو ِاد
اب َش ِد ُ
ات يَ ْوم إِ ْذ طَلَ َع َعلَْي نَا َر ُجل َش ِد ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ذَ َ
ج .بَْي نَ َما ََْن ُن عنْ َد َر ُسول َّ َ
يد بَيَ ُ َ
َّيب صلَّى َّ ِ
ِ
َسنَ َد ُرْكبَ تَ ْيهُ إِ َىل ُرْكبَ تَ ْي ِه.
َّع ِر ال يَُرى َعلَْي ِه أَثَ ُر َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَأ ْ
س إِ َىل النِ ِ َ
الش َ
الس َف ِر َوال يَ ْع ِرفُهُ منَّا أ َ
َحد َح َّىت َجلَ َ
اب َش ِد ُ ِ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ِ
ِ
اض الثِي ِ
َّع ِر
ات يَ ْوم إِ ْذ طَلَ َع َعلَْي نَا َر ُجل َش ِد ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ذَ ُ
يد َس َواد الش َ
د .بَْي نَ َما ََْن ُن عْن َد َر ُسول َّ َ
يد بَيَّ ِ َ
َّيب صلَّى َّ ِ
ِ
َسنَ َد ُرْكبَ تَ ْي ِه إِ َىل ُرْكبَ تَ ْي ِه
ال يُِري َعلَْي ِه أَثَ ُر َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَأ ْ
س إِ َىل النِ ِ َ
الس َف ِر َوال يَ ْع ِرفُهُ منَا أ َ
َحد َح َّىت َجلَ َ
 .8ما هي الوظيفة النحوية للكلمات اليت حتتها خط (מהו התפקיד התחבירי של המילים
המודגשות בקו)؟
ومستخدمة
يُعترب السفرجل ،الذي حيمل االسم العلمي (ابلالتينية ،)Cydonia oblongata :فاكهة مأكولة ُ

ألغراض عالجية.

أ .حال  +نعت والتشكيل :فاكِ َهةً َمأْ ُكولَ ًة
ب .انئب الفاعل  +نعت والتشكيل :فَاكِهة َمأْ ُكولَة
ج .مفعول به  +نعت والتشكيل :فَاكِ َهةً َمأْ ُكولَ ًة
د .مبتدأ  +خرب والتشكيل :فَاكِ َهة َمأْ ُكولَة
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 .9ما هو التشكيل الصحيح للجملة" :قال األستاذ لتلميذه :اي ولد اطو اخلارطة واعدها على مكاهنا"؟
ال األُستاذُ لِتِْل ِم ِ
يذهَِ :اي َولَ ُد ﭐطْ ِو اخلَا ِرطَةَ َوأَعِ ْد َها إِ َىل َم َك ِاهنَا
قَ َ ْ َ
ال األ ِِ ِ ِ
يذهِ :اي ولَد ﭐطْ ِو اخلا ِرطَةَ وأ ِ
َع ْد َها إِ َىل َم َك ِاهنَا
أ .قَ َ ْ
َ َ
ُستَاذُ لت ْلم َ َ
ال األ ِِ ِ ِ
يذه :اي ولَ ُد إِطْ ِوي اخلا ِرطَةَ وأ ِ
َع ْد َها إِ َىل َم َك ِاهنَا
ب .قَ َ ْ
َ َ
ُستَاذُ لت ْلم ُ َ َ
ال األ ِِ ِ ِ
يذهِ :اي ولَ ُد ﭐطْ ِو ِي ﭐ ْخلا ِرطَةَ وأ ِ
َع ْد َها إِ َىل َم َك ِاهنَا
ج .قَ َ ْ
َ َ
ُستَاذُ لت ْلم َ َ
ال األُستاذُ لِتِْل ِم ِ
يذهَِ :اي َولَ ُد ﭐطْ ِو اخلَا ِرطَةَ َوأَ ِع ْد َها إِ َىل َم َك ِاهنَا
د .قَ َ ْ َ
 .10ما هو تشكيل الكلمات "أتثريات" و"احلمراء" يف اجلملة التالية وما وإعراهبما:
شاي األخضر يف وقاية خالاي ال ّدم احلمراء من األكسدة
السفرجل متتلك أتثريات ُمشاهبة لل ّ
وقد ُوجد أ ّن أوراق ّ
أَ .أتْثِ َري ًات – مفعول به \ ﭐ ْحلَ ْمَراءَ – نعت للدم ممنوع من الصرف
بَ .أتْثِ َريات – فاعل \ ﭐ ْحلَ ْمَر ِاء – مضاف إليه
جَ .أتْثِ َريات – مفعول به \ ﭐ ْحلَ ْمَر ِاء – نعت للدم
دَ .أتْثِ َريات – حال \ ﭐ ْحلَ ْمَراءَ – بدل للدم
 .11ما هي صيغة الفعل التايل :جذر (שורש) :ضرب وزن (משקל) :إِفْ تَ َع َل مصدر (מקור):
ض ِطَراب
أ .إِ ْ
ب .إِتْ ِ
ضَراب
ضَراب
ج .إِ ْ
ضِ َرتاب
د .إِ ْ
أنت:
 .12ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :وين وزن :فَ َع َل زمن :أمر ضمريَ :
أِ .ن

بَ .و ِن

ِ
ن
جْ .
دِ .ن
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 .13ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :خشي وزن :فَ َع َل زمن :مضارع ضمري :هم:
أََ .يْ ُشو َن
بََ .يْ َش ْو َن
جََِ .ي ُشو َن
دََ .يْ ُش ُوو َن

 .14ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :مدد وزن :فَ َع َل زمن :املاضي ضمري :مها:
أَ .مدَّا

بَ .م َد َدا
ج .مد ِ
َّان
َ
دَ .م َّد

ضادة (מהו הניתוח הנכון של הצורה):
 .15ما هو التحليل الصحيح لُ :م َ
زمن (זמן) :مصدر

أ .جذر(שורש) :مضد وزن (משקל) :فَعَّ َل
ب .جذر :ضدد وزن :فاعل زمن :إسم املفعول

ت
ضمري :أَنْ َ
ج .جذر :ضدي وزن :فاعل زمن :مضارع جمزوم ضمريِ :ه َي
د .جذر :ضدد وزن :فعل زمن :إسم املفعول ضمريِ :ه َي

 .16ما هي الضيغة ل :جذر :حوي وزن :إفتعل زمن :مصدر:
أ .إِحياء
ب .إِ ْح َواء
ج .إِ ْحتِ َواء
د .إِ ْحتِيواء
 .17ما هو التشكيل الصحيح للكلمات اليت حتتها خط؟
ص ععليهم احلِ َك َااي ِت
أ .قال سيدان
وس َ
ص ْ
ف ال تَ ْق ُ
ُ
يعقوب البنه يُ ُ
ص ععليهم احلِ َك َااي ِت
ص ْ
وسف ال تَ ْق ُ
ب .قال سيدان يعقوب البنه يُ ُ
ِ
ت
ج .قال سيدان
وس َ
ص ععليهم احل َك َااي َ
ف ال تَ ْق ُ
ُ
ص ُ
يعقوب البنه يُ ُ
د .قال سيدان يعقوب البنه يوسف ال تَ ْقص ععليهم احلِ َكااي ِ
ت
ُ ُ َ
ُ
َ
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 .18ما هو اجلذر والضمري للفعل :تَ ِع ْش َن؟
أ .عاش ,أننت

ب .عيش ,أننت
ج .عشي ,أننت
د .عوش ,أنتم
 .19ما هو التحليل للصيغة التاليةُ :مدع

أ .جذر(שורש) :مدع وزن (משקל) :فَعَّ َل
ت
ب .جذر :دعي وزن :فَعَّل زمن :إسم املفعول ضمري :أَنْ َ
ج .جذر :دعي وزن :إفتعل زمن :إسم املفعول ضمريِ :هو

د .جذر :دعي وزن :إفتعل

زمن (זמן) :إسم الفاعل ضمري :هو

زمن :إسم الفاعل ضمري :هو

 .20ما هي اجلذر ,الوزن والضمري للفعل :آلَ ُفوا
أ .ألف \ أفعل \ أمر
ب .ألف \ فاعل \ أمر
ج .لفو \ فاعل \ املاضي
د .ألف \ فاعل \ املاضي
 .21ما هي التشكيل الصحيح للجملة" :قال السائق لألوالد :تنحوا ألستطيع أو أوقف سياريت"؟
ِ
لسائِق لِلَوالَ ِد :تَنَ َّحوا ِأل ِ
ف َسيَّ َارِيت.
أ .قَ َ
يع أَ ْن أُوق َ
ْ ْ
َستَط َ
ال ﭐ َّ ُ ْ
ِ
لسائِق لِلَوالَ ِد :تَنَحوا ِأل ِ
ف َسيَّ َارِيت.
ب .قَ َ
يع أَ ْن أُوق ُ
ْ
َستَط ُ
ال ﭐ َّ ُ ْ
ِ
لسائِق لِلَوالَ ِد :تَنَحوا ِأل ِ
ف َسيَّ َارِيت.
ج .قَ َ
يع أَ ْن أ ُْوق َ
َْ ْ
َستَط َ
ال ﭐ َّ ُ ْ
ِ
لسائِق لِلَوالَ ِد :تَنَ َّحوا ِأل ِ
ف َسيَّ َارِيت.
د .قَ َ
يع أَ ْن أ ُْوق َ
ْ
َستَط َ
ال ﭐ َّ ُ ْ
 .22ما هو الشكيل الصحيح للكلمات العودة ,نستطيع ,نطيل يف اجلملة التالية:جيب علينا العودة إىل املدينة
ولذلك ال نستطيع أن نطيل اإلقامة يف القرية
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ا ِإلقَ َامةَ ِيف ال َق ْريَِة
الع ْوَد َة إِ َىل املدينَ ِة َولذ َ
لك الَ نَ ْستَط ْ
ب َعلَْي نَا َ
أََ .ي ُ
يع أَ ْن نُط َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ا ِإلقَ َامةَ ِيف ال َق ْريَِة
الع ْوَدةُ إِ َىل املدينَ ِة َولذ َ
ب َعلَْي نَا َ
لك الَ نَ ْستَط ُ
بََ .ي ُ
يع أَ ْن نُط َ
َ
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ِ
ِ
ِ
يع أَ ْن نُ ِطي ُل ا ِإلقَ َامةَ ِيف ال َق ْريَِة
ب َعلَْي نَا
جََِ .ي
الع ْوَد ُة إِ َىل املدينَ ِة َولذ َ
َ
لك الَ نَ ْستَط َ
ُ
َ
ِ
ِ
لك الَ نَ ْستَ ِطْي ُع أَ ْن نُ ِطْي َل ا ِإلقَ َامةَ ِيف ال َق ْريَِة
ب َعلَْي نَا
دََِ .ي
الع ْوَد ُة إِ َىل املدينَ ِة َولذ َ
َ
ُ
َ
ادوا:
 .23ما هو التحليل الصحيح للفعل :يَ ْز َد ُ
أ .جذر :زيد

ب .جذر :زدد

وزن :إفتعل زمن :املضارع ضمري :هم
وزن :إفتعل زمن :املضارع ضمري :هم

ج .جذر :زدي وزن :أفعل

زمن :املضارع اجملزوم ضمري :هم

د .جذر :زيد وزن :إفتعل زمن :املضارع املنصوب ضمري :هم
نتم ّنىِلكمِالنجاحِالتام
ِ
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