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בחינת כניסה (ב"א בתי ספר עבריים וערביים ,מ"א והשלמות למ"א)
מועד הבחינה23.2.2018 :
משך הבחינה :שעה ורבע
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.

رسالة عن الوزير
كتب أحد الرجال يف رسالته عن الوزير :اللهم حلين ابلتوفيق ،وأيدين ابلنصرة ،واقرن منطقي ابلسداد،
فإنك على ذلك قدير ،وابإلجابة جدير .كنت وصلت إىل جملس الوزير ،وفزت ابلشرف منه ،وخدمت
دولته ،وعاله من صدري خببيثه ،ومن فؤادي مبحيضته ،وتصرفت من احلديث إبذنه يف شجونه وفنونه،
كل ذلك امال يف جدوى اخذها ،وحظوة أحظى هبا ،وزلفى أميس معها ،ومثالة أحسد عليها؛ فتقبل
ذلك كله ،ووعد عليه خريا ومل يزل أهله .وانقلبت إىل أهلي مسرورا ٍ
بوجه مسفر ( )...وبقيت حمموال
بيين وبني إذكاره  -قرن هللا ساعاته بسعاداته ،ووصل عز يومه بسعادة غده؛ وغده ابمتداد يده  -حريان
ال أريش وال أبرى ،مث رفعت انظري ،وسددت خاطري ،وفصلت احلساب يل وعلي؛ فوضح العذر
املبني ،املانع من استزادة املستزيدين ،وذلك أين رأيت أعباء الوزارة تؤود سره ،وتتعب ابله ،والدولة

تستمده التدبري الثاقب ،والرأي الصائب ،سوى أمور يف خالف ذلك ال حيررها رسم راسم ،وال يقررها
قسم قاسم ،وال حيويها وهم واهم ،وال يفوز هبا سهم مساهم ،وهو خيطر يف حواشي هذه األحوال،

متأبطا بواهظ األثقال.
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فهم القراءة:

 .1ما كانت معاملة (יחס) الوزير جتاه الرجل؟:
أ .مل ينتبه الوزير إليه
ب .أعانه الوزير يف كل فرصة
ج .شرف الرجل
مكتواب يف النص
د .ليس
ا
 .2أكمل /أكملي اجلملة :منصب الوزير (משרת השר):
أ .ال يؤث ُر على حياته الشخصية.
مهما
ب .ال يُعترب منصباا ًّ
ج .ذو أمهية عظيمة ألن الناس يستشريونه والدولة تستعينه يف إمتام حكمها
د .ذو أمهية كبرية ألنهُ ابلفعل احلاكم
 .3إىل ما يعود الضمير (למה מתייחס הכינוי) "ه" يف الكلمة "ابله"؟ (سطر :)8
أ .الوزارة
ب .املتكلم
ج .الوزير
د .احلساب
ٍ
ل"حواش"؟
 .4ما هي الكلمة املرادفة (מילה נרדפת)
أ .هوامش
ب .لب
ج .ت ف ِ
اصيل
د .جوانِب
2
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 .5ما هو التشكيل الصحيح للجملة (מהו הניקוד הנכון של המשפט) "وتصرفت من احلديث إبذنه
آخذها":

يف شجونه وفنونه ،كل ذلك امال يف جدوى
أ .وتصرفْت ِمن ﭐ ْحل ِد ِ
يث إبِِ ْذنِهُ ِيف ُش ُجونِِه وفُنُونِهُِ ،كل ذلِك أم ُل ِيف ج ْدوى أ ُخ ُذها.
ُ ْ
ب .وتصرفْت ِمن ﭐ ْحل ِد ِ
يث ِِب ْذنِِه ِيف ُش ُجونِِه وفُنُونِِهُ ،ك ُل ذلِك أ ِمالا ِيف ج ْد ٍوى أ ْخ ِذها.
ُ
ِ
ج .وتصرفت ِمن ﭐ ْحل ِديث إبِِ ْذنِِه ِيف ُش ِِ ِِ
آخ ُذها.
ُ
جونه وفُنُونهُ ،كلٌّ ذلك آمالا ِيف ج ْدوى ُ
ُ
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ ِ ِِ
د .وتصرفْ ِ
آخ ُذها
ُ
ت من ﭐ ْحلديث إبِِ ْذنه ِيف ُش ُجونه وفُنُونهُ ،ك ُّل ذلك آمالا ِيف ج ْدوى ُ

 .6ما هو التشكيل الصحيح للجملة "إين رأيت أعباء الوزارة تؤود سره ،وتتعب ابله ،والدولة
الصائب":

تستمده التدبري الثاقب ،والرأي
ِ
أ .إِين رأيت أ ْعب ِاء ﭐلْ ِوزارة تُؤ ِ
ب ابلهُ ،وﭐلْد ْولةُ ت ْست ِم ُدهُ ﭐلْت ْدبِري ﭐلْثاقِب ,وﭐلْراْي ﭐلْصائِب
ُُ
ُْ
ود سرهُ ،وتُْتع ُ
ِ
ب .إِِين رأيت أ ْعباء ﭐلْ ِوزارةِ ت ؤ ِ
ب ابلهُ ،وﭐلد ْولةُ ت ْست ِمدُّهُ ﭐلت ْدبِري ﭐلثاقِب ،وﭐلرأْي
ُُ
ُْ
ود سرهُ ،وتُْتع ُ
ﭐلصائِب
ِ
ج .إِ ِين رأيت أ ْعباء ﭐلْ ِوزارةِ ت ؤ ِ
ب ابلهُ ،وﭐلد ْولةُ ت ْست ِم ُدهُ ﭐلت ْدبِري ﭐلثاقِب ،وﭐلرأْي
ُُ
ُْ
ود سرهُ ،وتُْتع ُ
ﭐلصائِب
ِ
د .إِِين رأيت أ ْعباء ﭐلْ ِوزارةِ ت ؤ ْ ِ
ب ،وﭐلرأْ ِي ﭐلصائِ ِ
ب ابلهُ ،وﭐلد ْولةُ تست ِم ْدهُ ﭐلت ْدبِ ِري ﭐلثاقِ ِ
ب
ُ
ُْ
ود سرهُ ،وتُْتع ْ
ْ

 .7ما هو التشكيل الصحيح للجملة " فوضح العذر املبني ،املانع من استزادة
أ .ف وضح ﭐلْع ْذر ﭐلْمبِني ،ﭐلْمانِع ِمن إِستِزادةِ ﭐلْمست ِز ِ
يدين
ْ ْ
ُْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ،ﭐلْمان ُع م ْن ﭐ ْستزادة ﭐلْ ُم ْست ِزيدين
ب .ف ُوضح ﭐلْع ْذ ُر ﭐلْ ُمب ُ
ج .ف و ِضح ﭐلْع ْذر ﭐلْمبِني ،ﭐلْمانِع ِم ِن ﭐستِزادةِ ﭐلْمست ِز ِ
يدين
ُ ُ ُ
ْ
ُ
ُْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدون
ني ،ﭐلْمان ُع م ِن ﭐ ْستزادة ﭐلْ ُم ْست ِز ُ
د .فوضح ﭐلْع ْذ ُر ﭐلْ ُمب ُ
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 .8ما هي الوظيفة النحوية للكلمة (מה התפקיד התחבירי של המילה) "متأبط"

(سطر )11؟:

أ .حال
ب .مجلة حال
ج .متييز
د .مفعول به
 .9ما هو اسم الظاهرة النحويّة يف الكلمة اليت حتتها خط

(מה שם התופעה התחבירית במילה

שמתחתיה קו)؟:

ص ِدقائِي ﭐ ْحَِت ااما ع ِظ ايما
أ ْح َِتُم أ ْ
أ .انئِب ف ِ
اعل
ب .نداء
ج .مفعول مطلق
د .مفعول معه
 .10ما هي صيغة املثىن للجملة (מהי צורת הזוגי של המשפט) "بقيت حمموال بيين وبني
ِ
يت ْحم ُموال ِن ب ْي ِين وب ْني إِذْكارُمها
أ .بق ُ
ب .ب ِقيتُما ْحم ُموال ِن ب ْي ِين وبْني إِذْكا ِرِه
ج .ب ِقيا ْحممول ْ ِ
ني ب ْي ِين وب ْني إِذْكا ِرُه
ُ
د .ب ِقينا ْحممول ْ ِ
ني ب ْي ِين وب ْني إِذْكا ِرِه
ُ
 .11ما هو التحليل الصحيح للفعل (מהו הניתוח הנכון של הפועל)َ :ح ّل:
أ .جذر(שורש) :حلل

ب .جذر :حلي

ج .جذر :حول

د .جذر :حلي

وزن (משקל) :ف عل

وزن :ف عل

وزن :فعل

وزن :فعل

زمن (זמן) :أمر

زمن :أمر ضمري :أنْت
زمن :مضارع جمزوم ضمري :أنْت

زمن :أمر ضمري :أنت
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إذكاره":

ضمري (גוף) :أنْت
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 .12ما هو التحليل الصحيح للفعل :إ ْز َد ْد ََن:
أ .جذر :زيد

ب .جذر :زدد

وزن :إفتعل زمن :املاضي ضمري :حنن

وزن :إفتعل زمن :املاضي ضمري :حنن

ج .جذر :زدي وزن :أفعل

زمن :املاضي ضمري :حنن

د .جذر :زيد وزن :إفتعل زمن :أمر ضمري :أنتم
 .13ما هو التحليل الصحيح للصيغةُ :م َؤخَّر:

أ .جذر :خمر وزن :أفعل زمن :إسم الفاعل ضمري :مفرد مذكر

ب .جذر :وخر

ج .جذر :أخر

وزن :أفعل زمن :إسم الفاعل ضمري :مفرد مذكر
وزن :فعل

زمن :إسم املفعول ضمري :مفرد مذكر

د .جذر :أخر وزن :فعل زمن :إسم املفعول ضمري :مفرد مذكر

ودوا:
 .14ما هو وزن وجذر الفعل :تَ ُؤ ُ
أ .وود ,فعل
ب .وأد ,فعل
ج .أود ,فعل
د .أدي ,فعل

يت:
 .15ما هو وزن وزمن الفعل :أُت ُ
أ .فعل ,املاضي جمهول
ب .فعل ,املاضي
ج .أفعل ,املاضي اجملهول
د .فاعل ,أمر

5

החוג לשפה וספרות ערבית
قسم اللغة العربية وآدابها
Arabic Language &Literature

ج ا مع ة ح يفا

 .16ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :صلي وزن :إفْتَ َع َل
صت لُون
أ .ي ْ
صطلِيُوا
ب .ي ْ
صطل ْوا
ج .ي ْ
صطلُوا
د .ي ْ

زمن :مضارع منصوب ضمري :هم:

 .17ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :عود وزن :إستفعل زمن :إسم الفاعل ضمري :مثىن
(مذ ّكر):

ادون
أُ .م ْعت ُ
بُ .م ْعتاد ِان
جُ .م ْعتد ِان
دُ .معاد ِان

 .18ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :سرر
أ .أ ِس ِري

وزن :أفعل زمن :املاضي ضمري :هي:

ت
ب .أ ْسرر ْ
جُ .م ِسرة
ت
د .أسر ْ

هن:
 .19ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :وهب وزن :فعل زمن :مضارع جمزوم ضمريَّ :
أ .ي ْوه ْب
ب .ي ِه ْب
ج .ي ه ْب
دَ .تبُوا
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فعل
 .20ما هي صيغة الفعل التايل :جذر :عبأ وزنّ :
أ .ت ْعبِئة
ب .ت ْعبِية
ج .ت ْعبِية

زمن :مصدر:

د .عباء

َساَ َم:
 .21ما هو املصدر للفعل (מהי צורת המקור של הפועל) أ ْ
أ .إِ ْسأم
ب .سأم
ج .إِ ْسآم
د .إِ ْسئِيام

 .22إخرت/إختاري اجلواب الصحيح
أ .اي بُين ال َُتِ ْن ا
أحدا وال ت ْسبُ ْبهُ
ِ
ب .اي بُين ال َُت ُ
ني أح ادا وال ت ُسبُّهُ
ِ
ج .اي بُين ال َُت ْن أحد وال ت ْسبُ ْبهُ
ِ
د .اي بُين ال َتُ ْن أح ادا وال تُسبُّهُ

(בחר את התשובה הנכונה):

 .23إخرت/إختاري اجلواب الصحيح:
جاران على ت ب ِين الطفلتني اليتيمتني
أ .عزم ُ
ب .عزم جاران على ت ٍ
ب الطفلتان اليتيمتان
ُ
جاران على ت ب ِين الطفلتني اليتيمتني
ج .عزم ُ
جاران على ت ْبنِية الطفلتني اليتيمتني
د .عزم ُ
نتمنّى لكم النجاح التام
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