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 דגם  מבחן 

 כשפה שנייהעברית 

 לדוברי השפה הערבית

  שנ"ל 9-10מסלול 

 

 
 מס' תעודת זהות: __________
 

 
 תאריך: __________
 

 

אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית ומוסרית, שהמערכת כולה נקראת להיערך 

.להצלחתה  

באחריות הנבחן/ הנבחנת לשמור על טוהר הבחינות בהתאם לכללים ולהנחיות בע"פ ובכתב על גבי 

.שאלון הבחינה ועל ידי אחראי/ת הבחינה  

 

 

 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

 

 
 בהצלחה!
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 מבנה המבחן

  

 דות נקו 12קורות חיים                                                – פרק ראשון

 ה -סעיפים א 1ענה על שאלה 

  נקודות 40הבנת הנקרא ולשון                                        – פרק שני

 1-5ענה על  שאלות 

 נקודות  28                                  הבנת הנקרא ולשון – לישיפרק ש

    6-8ענה על  שאלות 

______________________________________________ 

 נקודות  80        סה"כ                                                                      

 

 :הסופי   הרכב הציון

  נימי פיש לעדכן כציון                           נקודות .  20  - בעל פהמבחן 

  נקודות    80    - מבחן בכתב

______________________________________________ 

 נקודות  100      סה"כ                                                                      
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 נקודות  12                                          פרק ראשון              

 

 הנושא: כתיבת קורות חיים  .1

 אישיים פרטים

 סמי :פרטי שם

 עווד :משפחה שם

 8.5.1997:לידה תאריך

 רווק :משפחתי מצב

 .נצרת ,  1167 ד.ת ,מזרחית שכונה :כתובת

 sami_awad@gmail.com  אימייל

 .050-9236547  נייד טלפון

 השכלה

 .ה"היל בתוכנית לימוד שנות עשר תעודת 2016-2014

 .בנצרת 'סינא אבן' הספר בבית לימודים 2009 -2012

 מקצועי וניסיון עבודה

 .בחתנת דלק משמרת אחראי היום -2016

 .ספורט בחנות מוכר 2014-2016

 שפות

 אם שפת ערבית

 נמוכה. רמה כתיבה ;בינונית רמה קריאה ;גבוהה רמה דיבור עברית

 שונות

 .באינטרנט מלאה שליטה מחשבים

 .פרטי רכב נהיגה רישיון

 ממליצים

 .הילה מסגרת מנהלת נבו יעל 'גב

 .בנצרת "סינא אבן" הספר תבי מנהל טאי אבו סייד מר
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 ענה על השאלה הבאה:

 עווד  סאמיאת קורות החיים של  ובכת .1

 

  חיים קורות

 לכל סעיף(  1נקודה )                                -םאישיי פרטים א.

 :__________________________________________________________ פרטי שם

 : ________________________________________________________ משפחה שם

 :________________________________________________________ לידה תאריך

  :_______________________________________________________ משפחתי מצב

 ________________________________________________ :____________כתובת

  ___________________________________________________ _________:אימייל

 _ _______________________________________________ :_________נייד טלפון

 נקודות ( 2)                -השכלהב.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 נקודה( 1)               -  מקצועי וניסיון עבודהג. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 נקודה( 1)                                    - שפותד. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 נקודה ( 1)                                                - שונות. ה

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



5 

 

 נקודות  40               הבנת הנקרא ולשון  - פרק שני

 ;ר הקטעוענה על כל השאלות שלאח "קרא את הסיפור "משפחה גדולה

 חום גבוה

 (27.03.2009,כללית חולים קופת אתר ,'עליו לדעת שרצית מה כל :גבוה חום :בהבכת פי על מעובד)

 הגוף טמפרטורת .צלזיוס מעלות 37 בערך היא בריאים אדם בני אצל הרגילה הגוף טמפרטורת

 היא והערב הצהריים אחרי ובשעות נמוכה, הכי היא הבוקר בשעות .היום במהלך ויורדת עולה

 .מעלות 38 מעל חום הוא גבוה חום . ביותר הגבוהה

 את להרוג לו ולעזור הגוף את לחזק כדי עולה הגוף חום מחלה, בזמן .המחלה לא הוא החום

 לחום עוזרות קרים, מים אמבטיית או ,אקמול כמו תרופות .החיידקים את או הווירוסים

 .המשפחה לרופא ללכת צריך םימי משלושה יותר במשך רעה והרגשה גבוה חום יש אם לרדת

 לכם יש אם .וירוס או חיידק לכם יש אם הבדיקות תוצאות לפי ומחליט אתכם בודק הרופא

 לא ולכן ,וירוסים הורגת לא האנטיביוטיקה .אנטיביוטיקה לקחת צריכים אתם ,חיידק

 .שפעת כמו ויראליות לטיפול במחלות אנטיביוטיקה לוקחים

 ממשיכים אם .להבריא לגוף תתול ,הרבה לשתותבבית,  לנוח חשוב גבוה חום ויש כשחולים

 לכם יש ,חלשים אתם אם ,לכן .יותר חולים להיות אפשר ,נחים ולא הרגילה החיים בשגרת

 .לעבודה ללכת ולא בבית לנוח צריכים אתם ,רע מרגישים ואתם ,גבוה חום

 

  1-5ענה על השאלות 

 (נקודה לכל סעיף 1 )                                                                         לא נכוןאו  נכון ובכת .2

 ________________  .אם יש לכם חיידק, לא צריכים לקחת תרופות .א

 ____________________ .אם יש לכם חום ומרגישים רע, נוחו בבית .ב

 ______________ .החום הוא מחלה .ג

 _______  מעלות צלזיוס. 38טמפרטורות הגוף אצל בני אדם היא  .ד

 . _________________ ביוטיקה לא הורגת וירוסיםהאנטי .ה
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 נקודות לכל שאלה( 2 )                                                            1-5על השאלות  ה. ענ3   

 ? כיצד פועל הגוף כשיש מחלה הסבר. 1

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ?כיצד אפשר להוריד חום הגוף  ציין. 2

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 ?של מחלה וחום גוף גבוהמה עושים במקרה  ציין. 3

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ?חיידק ךבמקרה שיש למה עושים הסבר . 4

________________________________________________________________ 

 ?מתי טמפרטורת הגוף שלנו היא הכי נמוכהציין  .5

________________________________________________________________ 

 

 

 

  שתי מילות קישור ושמות פועל,  ארבעהפעלים,  ארבעהוכתוב בטבלה, מצא בטקסט  .3

 (נקודות 10)                                                                                                                        

 

 מילות קישור שם פועל פעלים 
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 נקודות לכל סעיף( 2)                                                את הצירופים ביחיד או ברבים  כתוב . 4

 כאב ראש : כאבי ראשדוגמה: 

 

 ______________________ טמפרטורת הגוף  .א

 _____________  שעת הבוקר .ב

 ______________ מחלות ויראליות  .ג

 _________________ רופא משפחה .ד

 _________________ שגרת חיים .ה

 

 נקודות( 5)                                                        הביקור שלך לרופא: על שורות 5 כתוב  .5

 רופא אמר שיש לך שפעת. כתוב מה אמרת לרופא ביקרת אצל הרופא , ה

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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  נקודות 28                                     קטע בהבנת הנקרא ולשון -  פרק שלישי

 קרא את הקטע וענה על השאלות שלאחריו

 השנה עונות

 (ynet  אנציקלופדית ,'השנה עונות'הערך:  פי על מעובד)

ובחורף,  ,חורף של קור ועל גשם על חולמים אנחנו ,מאוד כשחם ,הקיץ בחודשי

  שבישראל גדול מזל ,הקיץ של החום את רוצים אנחנו ,כותנמו כשהטמפרטורות

 .שנה עונות יש

 ,קיץ ,אביב: עונות ארבע יש בישראל השנה. של חלקים ארבעה הן השנה עונות

 ,החמה העונה הוא הקיץ ,לדוגמה .שונה אוויר מזג יש עונה ובכל ,וחורף סתיו

 .הקרה העונה הוא והחורף

 בגשם הולכים ובחורף, ובבריכה בים שוחים בקיץ .השנה עונות לפי חיים האדם בני

 יש .וגופייה ים בגד לובשים ובקיץ, וסוודר מעיל לובשים בחורף .מטריה עם

 .חם מרק כמו חורף של ומאכלים ,קרה גלידה כמו קיץ של מאכלים

 , החורף חודשי כל במשך ישנים הדובים ,לדוגמה .העונות לפי חיים החיים בעלי גם

 ,חמות לארצות עפות הן בחורף .האוויר מזג לפי למקום ממקום תעפו והציפורים

 .הקרות לארצות חוזרות הן ובקיץ

 רק יש ,אקוודור או קולומביה כמו בארצות . עונות ארבע יש בעולם מקום בכל לא

 השנה חודשי וכל ,גשם וגם שמש גם יש הזאת בעונה . השנה כל במשך אחת עונה

 .טמפרטורות אותן בערך יש
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  (נקודות 12 )                                                                              הבאות:על השאלות ענה  .6
 

 נקודות( 2)                                                                  .אותםציין ? כמה עונות יש בישראל .א
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 נקודות ( 2)                                                                      .מה עושים האנשים בקיץ הסבר .ב

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 נקודות ( 2)                                                                   .האנשים בחורףמה עושים הסבר  .ג
_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 נקודות ( 2 )         .                                      למקום שיש בו רק עונה אחת בשנה תן דוגמה .ד

____________________________________________________________ 

 
 

 נקודות( 4)                              מדוע?                         הסבר איזו עונה בשנה אתה אוהב,  .ה

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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  (נקודות 10 )                                                              .נכון או לא נכון לפי הטקסט וב כת .7
                 

 לא נכון  נכון  המשפט                                    

   בישראל אין עונות בשנה.

   הציפורים עפות בחורף לארצות חמות. 

    באקוודור יש שתי עונות בשנה.

    הדובים ישנים כל עונת החורף.

   בחורף הולכים לים .

 
 
 

 
                                          ודות לכל מילה(נק 2)                                         .כתוב שם תואר מתאים למילים הבאות .8

 
 דוגמה: עולם גדול

 
 ____חורף ________ .א

 ארץ _____________ .ב

 גשם ____________ .ג

 
 

 

 בהצלחה!!!

 

 

 

 

 

 


