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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

عزيزي التلميذ،
َ
أمامك امتحان في اللغة العرب ّية:

بانتباه
أجب
• ِاقر ْأ بتم ُّّع ٍن جميع النصوص ،ث ّم
ٍ
ْ
عن األسئلة كلّها.

 في قسم من األسئلة ت َّم إبراز كلمات مه ّمةِ .انت ِبه إلى هذه الكلمات.
ُ
استعمال قلم رصاص أو قلم حبر.
يمكنك
 في األسئلة التي ُيطلَ ُب منك فيها كتابة اإلجابة ُ -اك ُت ْبها في المكان
خصص لذلك.
ال ُم َّ
في األسئلة التي ُيطلَ ُب منك فيها اختيار إجابة واحدة من بين ع ّدة إجابات
وضعت إشارة
وض ْع إشارة بجانبها .إذا
 ِاختَرِ اإلجابة الصحيحة ََ
بجانب أكثر من إجابة واحدة فسوف تُعتبر اإلجابة غير صحيحة.
َ
وضع إشارة ×

أردت أن تغ ِّي َر إجابتك فغ ِّيرها بالطريقة التالية:
 إذا
َ
بجانب إجابة أخرى.

✔
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•م ّدة االمتحان ساعة ونصف ( 90دقيقة).

فحص ج ّي ًدا إجاباتك قبل تسليم االمتحان،
ِا
ْ
وصح ْح بحسب الحاجة.
ِّ

نتم ّنى لك

النجاح!
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

األول
الفصل ّ

أجب عن األسئلة التي تليه.
ِاقرإ
النص التالي ب َت َم ُّع ٍن ،ث َّم ِ
ّ

()1

بدأت صناعة الطائرات الورق ّية في بالد الصني قبل قرون عديدة.

كان الصين ّيون يصنعون طائرات الورق التي تُس ّمى ً
أيضا "طائرات

الهواء" من القصب الرقيق والورق الناعم واخليوط .كانت هذه الطائرات
()5

أن
وسيلة للتسلية واللعب ،وملمارسة رياضة َجمعت الكبار والصغار ،كما ّ
ُعرض في معارض الفنون.
الطائرات الورق ّي َة ذات األشكال املختلفة كانت ت َ
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الطائرات الورق ّية

من الصني انتقلت طائرات الورق إلى اليابان والهند .ومن هناك

نتشرة في ّ
إلى العرب الذين نقلوها بدورهم إلى أورو ّبا .وهي اليوم ُم ِ
كل
البلدان األوروب ّية ،وتُعتبر رياضة وتسلية ّ
لكل األعمار.
وعلى الرغم من هذا االنتشار ،تبقى الصني حتّى اليوم البلد األكثر

( )10اهتما ًما بالطائرات الورق ّية؛ فقد صدرت في الصني ع ّدة كتب علم ّية حول
ظاهرة انتشار هذه الطائرات ،و ُكتبت عشرات الروايات التي تدور حولها.
ميا لنَقل
أ ّما في اليابان ،فقد استُخدمت الطائرات الورق ّية قد ً
الرسائل ،وهي اليوم وسيلة للّهو والتسلية .ومن أشهر األلعاب التي

ميارسها اليابان ّيون باستخدام طائرات الورق ،هي "لعبة الض ّفتني"؛ إذ
( )15يقف على ّ
كل ض ّفة من ض ّفتَي النهر فريق من ُمط ِّيري طائرات الورق،
ُيطلقون طائراتهم حتّى تتشابك فوق مياه النهر .والفريق الرابح هو

ِ
املنافس إلى
الفريق الذي يستطيع اجتذاب أكبر عدد من طائرات الفريق

جهته وإسقاطها ،أو الذي يقطع خيوط أكبر عدد من تلك الطائرات.
للصف اخلامس  -الصيغة ب
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מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة

في القرن التاسع عشر ،أي قبل مئتَي سنة ،استُخدمت طائرات

( )20الورق لألغراض احلرب ّية ،والتي كان أبرزها كشف مواقع العد ِّو؛ فقد
ُز ِّودت بعض طائرات الورق بآالت تصوير تستطيع التصوير من ُع ُل ّو
מבחן  42בערבית לכיתה ה' ,נוסח ב'		

مرتفع .و ُيحكى أن قائ ًدا حرب ًّيا استخدم الطائرات الورق ّية إلخافة

األعداء؛ فق ّرر أن َيصنع اجلنو ُد طائرات ورق بأشكال مخيفة تُشبه
الزواحف واحليوانات املفترسة والكائنات الغريبةَ ،
وطالها باأللوان

( )25املختلفة ث ّم أطلقها ليلاً فوق مواقع العد ّو ،فأ َّثرت تلك األشباح املخيفة
تأثي ًرا قو ًّيا في نفس ّية جنود العد ّو.

في بداية القرن العشرين ،أي قبل حوالَي مئة سنةَ ،قلَّت أه ّم ّية
َصر االهتمام
طائرات الورق املسلّية بسبب االختراعات احلديثة ،واقت َ
ِ
بهذه الطائرات على األوالد الصغار فقط.

()30

وفي سنوات السبعني من القرن العشرين ،أي قبل حوالَي أربعني

عا ًما ،عاد اهتمام الكبار بطائرات الورق؛ فأقاموا ألشكالها املن َّوعة
املعارض ،وسرعان ما ألَّفوا ِ
نواد َي وجمع ّيات لتعزيز االهتمام بطائرات
َ

الورقَّ ،
ونظموا مباريات عديدة ،منها مباريات دول ّية يشترك فيها
أشخاص من ّ
كل األعمار.

6
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النص اسم آخر للطائرات الورق ّية ،اكتبه.
 .1ورد في بداية
ّ
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ألي األهداف استُعملت الطائرات الورق ّية بحسب األسطر 5-1؟
.2
ّ
اذكر ثالثة أهداف.
.1
.2
.3

توضيحي ّ
يوضح انتقال الطائرات الورق ّية إلى ُبلدان العالم،
 .3أما َمك رسم
ّ
ِا إِ
مل الخان َت ْين الفارغ َت ْين فيه.

←

اليابان والهند

←

←

أورو ّبا

 .4على ماذا ّ
يدل صدور كتب وروايات حول الطائرات الورق ّية في الصني؟
1

أن الصين ّيني يح ّبون القراءة والكتابة.
على ّ

2

أن الطائرات الورق ّية تُصنع من الورق الناعم.
على ّ

3

على بقاء الصني األكثر اهتما ًما بالطائرات الورق ّية.

4

على انتشار الكتب والروايات في ُبلدان العالم.
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 .5أنت ترغب في املشاركة في "لعبة الض ّف َتينْ " .اذكر ثالثة شروط يجب أن
تتو ّفر كي تبدأ اللعب؟
.1
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.2
.3

 .6كيف يت ّم حتديد الفريق الرابح في "لعبة الض ّف َتينْ " (األسطر )18-12؟

احلربي (األسطر )26-22؟
قصة القائد
 .7ما هو الهدف من ذكر ّ
ّ
1

توضيح طرق التسلية واللعب بالطائرات الورق ّية.

2

شرح كيف ّية إطالق الطائرات الورق ّية في ساعات الليل.

3

تقدمي مثال على استخدام الطائرات الورق ّية في احلروب.

4

شرح طرق استخدام الطائرات الورق ّية في نَقل الرسائل.

 .8ما هي "األشباح" املقصودة في السطر 25؟

8
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

 .9متى َقلَّت أهم ّية الطائرات الورق ّية؟

2

قبل  100سنة تقري ًبا.

3

قبل  200سنة تقري ًبا.

4

قبل  50سنة تقري ًبا.

النص؟
األساسي من
 .10ما هو الهدف
ّ
ّ
1

اإلقناع بضرورة استخدام الطائرات الورق ّية.

2

تعليم طرق استخدام الطائرات الورق ّية.

3

اإلرشاد إلى طرق صناعة الطائرات الورق ّية.

4

تقدمي معلومات عن الطائرات الورق ّية.
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1

قبل  80سنة تقري ًبا.

"م ِ
نتشرة"؟
 .11ما هي احلروف األصل ّية (اجلذر) لكلمة ُ
1

م.ش.ر

2

ن.ش.ر

3

ت.ش.ر

4

ش.م.ر
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 .12عينِّ ْ املفعول به في جملة" :كان الصين ّيون يصنعون الطائرات".
									
املفعول به:
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10

 .13الوظيفة النحو ّية لكلمة "الورق ّية" في جملة" :بدأت صناعة الطائرات
الورق ّية" هي:
1
2
3
4

نعت

خبر

مبتدأ
فاعل
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

الفصل الثاني
أجب عن األسئلة التي تليه.
ِاقرإ
النص التالي ب َت َم ُّع ٍن ،ث َّم ِ
ّ

()1

استيقظت الس ِّيدة في الصباح الباكر وهي تشعر باضطراب شديد

أن سبب االضطراب هو استنشا ُقها
في َم ِع َدتها .بعد قليل ،اكتشفت َّ

لرائحة كريهة تص ُدر من حديقة بيتها األمام ّية .استغربت الس ِّيدة َ
ذلك؛

ألنّها حترص دائ ًما على نظافة حديقتها وعلى جمالها؛ وقد زرعت فيها

()5

أحض َرتها من ّ
كل أنحاء الدنيا.
نباتات نادرة ،وزهو ًرا خلاّ ب ًة
َ

أخذت الس ِّيدة تتع َّقب الرائح َة وهي ُمتضا ِيقة ،فوجدتها أش َّد ما تكون
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الس ِّيدة والزهرة العمالقة

متر ونصف ،كانت
عند زهرة اللوف العمالقة التي يصل ارتفاعها إلى ٍ
نفسها؛ وكأنَّها ِ
الرائحة تفوح من قلب الزهرة ِ
تنبعث من فئران م ِّيتة،
في حني جت َّمعت أسراب ال ُّذباب حولها .وبعد أن تغلَّبت الس ِّيدة على

أي فئران .لقد كانت
( )10تضا ُيقها ،ألقت نظرة داخل كأس الزهرة ،فلم جتد َّ
الرائحة الكريهة تنبعث من نسيج الزهرة ذاته.

بقيت الرائحة يو َمينْ كاملَينْ  ،وكانت تنتشر في مساحة واسعة ،حتّى

إن املر َء يستطيع أن ُ
متر كامل .ق َّررت الس ِّيدة أن
َّ
يش َّمها عن ُبعد كيلو ٍ

ببستاني
تقتلع هذه الزهرة من جذورها ،وترم َيها في ال ُقمامة؛ فاتّصلت
ّ
البستاني عندما رفض تلبية
فاجأَها
( )15خبير ،وطلبت منه اقتالع الزهرةَ .
ّ
أن الرائحة الكريهة ستختفي بعد وقت
طلبها باقتالع الزهرة ،وأ َّكد لها َّ
قصير ،ويختفي معها ال ُّذباب.
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מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة

بعد ثالثة أ ّيام ،لم ُ
أي رائحة غير رائحة احلديقة
تش َّم الس ِّيدة َّ

فسر لها ما
النظيفة الند َّية .عا َودت الس ِّيدة االتّصا َل
بالبستاني كي ُي ِّ
ّ
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ُخصب
أن هذه النبتة ت ُْخرِ ج َبراع َمها كلّ سن َتينْ  ،ولكي ت
( )20حدث؛ فأخبرها َّ
َ
زهورها ،فال ُب َّد من حدوث تبا ُد ٍل حلبوب اللِّقاح م َع زهور مث ِلها .من هنا؛
نوعا من ال ُّذباب
َّ
فإن زهرة اللوف تُط ِلق رائحة كريهة تجَ ِذب من خاللها ً
حبوب اللِّقاح من زهرة
يأتي إليها من بعيد وين ُق َل
َ
له بطون ُم َش َّعرة كي َ
ألخرى.

()25

أن تب َّددت الرائحة
راحت الس ِّيدة تدو ُر حو َل زهرة اللوف العمالقة بعد ْ

الكريهة متا ًما ،ولم َت ُعد هناك غير رائحة النباتات الط ِّيبة ،كانت ال تزال
ُمندهش ًة إزا َء احليلة الغريبة التي تقو ُم بها هذه الزهر ُة كي تتكاثر.

ِ
اقتالعها مج َّد ًدا بعد أن تعاوِ َد
وراحت تُؤ ِّكد لنفسها أنَّها لن تف ِّكر في
حيلتَها ...بعد سن َتينْ .

12

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية

42-01-05-02-01-02-011-012-05

מבחן 42

בערבית לכיתה ה' ( — )5נוסח ב'

42-ARB-012-5B-SOF-net , 12:02,29/04/12

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

 .14كيف شعرت الس ِّيدة عندما استيقظت في الصباح؟

 .16ما هي اخلطوة األولى التي قامت بها الس ِّيدة بعد أن اكتشفت سبب
االضطراب في َم ِع َدتها؟
1

ق ّررت مباشرة اقتالع الزهرة.

2

بدأت تبحث عن مصدر الرائحة.

3

ق ّررت التغ ُّلب على تَضا ُيقها من الرائحة.

4
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 .15ملاذا استغربت الس ِّيدة وجود رائحة كريهة في حديقتها؟

بدأت تزرع نباتات وزهو ًرا خلاّ بة.

ِ
"تنبعث" (السطر  )8معناها:
 .17كلمة
1

تتأ َّثر.

2

حتدث.

3

تخرج.

4

تتغ ّذى.

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية

42-01-05-02-01-02-011-012-05

מבחן 42

בערבית לכיתה ה' ( — )5נוסח ב'

42-ARB-012-5B-SOF-net , 12:02,29/04/12

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

13
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قارن الكاتب بني رائحة زهرة اللوف ورائحة الفئران امل ِّيتة؟
 .18ملاذا َ
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1

ألن رائحة اللوف جميلة ورائحة الفئران الم ِّيتة كريهة.
ّ

2

ألن رائحة زهرة اللوف ورائحة الفئران الم ِّيتة تدوم سن َت ْين.
ّ

3

ألنّه يوجد لزهرة اللوف وللفئران الم ِّيتة رائحة كريهة.

4

ألن الفئران الم ِّيتة رائحتها قو ّية وزهرة اللوف ال رائحة لها.
ّ

مفاجئة للس ِّيدة كما ورد في األسطر ()17-12؟
البستاني
 .19ملاذا كانت إجابة
ِ
ّ
1
2
3
4

البستاني طلب من الس ِّيدة أن تقتلع الزهرة من جذورها.
ألن
ّ
ّ

البستاني ما طلبت ُه منه.
ألن الس ِّيدة تو َّقعت أن ُين ِّفذ
ّ
ّ

البستاني رفض أن ُ
يش َّم الزهرة عن ُبعد كيلومتر.
ألن
ّ
ّ

ألن الس ِّيدة عرفت بأن التخ ُّلص من الرائحة غير ممكن.
ّ

 .20ملاذا تقوم الزهرة العمالقة بإطالق الرائحة الكريهة (األسطر )24-20؟
1
2

14

لكي ت ِ
َجذب ال ُّذباب ل َين ُقل حبوب اللِّقاح.

لكي تبقى الرائحة الكريهة يو َم ْين كاملَ ْين.

3

نسيجها.
لكي يسكن ال ُّذباب
َ

4

لكي تَقتُل الفئران برائحتها.

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

بالبستاني م ّر َتينْ  ،ما الهدف من ّ
كل اتِّصال؟
 .21اتَّصلت الس ِّيدة
ّ
							
الهدف من االتِّصال األ ّول:

مما يلي يعود الضمير "ها" في كلمة "حيلتها" (السطر )29؟
 .22إلى ٍّ
أي ّ
1

الس ِّيدة.

2

الرائحة.

3

الزهرة.

4

النباتات.
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الهدف من االتِّصال الثاني:

النص.
 .23تغ َّير قرار الس ِّيدة بالنسبة للزهرة العمالقة في آخر
ّ
ما هو هذا التغيير؟

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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 .24ض ْع كلمة "الس ِّيد" بدلاً من كلمة الس ِّيدة في اجلملة التالية ،و َأجرِ
التغييرات الالزمة:
أخذت الس ِّيدة تبحث عن الرائحة وهي ُمتضا يِقة.
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16

عن الرائحة

أخذ

.

 .25ما هي احلروف األصل ّية (اجلذر) للفعل "تتع َّقب"؟
1

ت.ق.ع

2

ع.ق.ب

3

ع.ق.ق

4

ت.ع.ق

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

الفصل الثالث
أجب عن األسئلة التي تليه.
ِاقرإ
النص التالي ب َت َم ُّع ٍن ،ث َّم ِ
ّ

()1

مبناسبة اقتراب العطلة الصيف ّية ،أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموع ًة من
قواعد األمان لتالميذ املدارس جاء فيها ما يلي:
العامة:
أ .قواعد املشي في األماكن
ّ

()5

اخلاص
•يجب االلتزام باملشي على الرصيف ،بعي ًدا عن َح ِّد الشارع
ّ
مبرور الس ّيارات.
•في األماكن التي ال رصيف فيها ،يجب املشي على اجلانب األيسر من
الشارع في اتجِّ ٍاه ُم ِ
عاك ٍس حلركة السير القادمة من األمام.
•يجب قطع الشارع من األماكن األكثر أمانًا ،وأه ّمها مم ّرات املشاة،
سواء كانت في املكان إشارات ضوئ ّية أو لم تكن.

()10

•في األماكن التي ال مم ّر للمشاة فيها ،يجب قطع الشارع من املكان
الذي تكون فيه الرؤية واضحة.

()15

املخصصة للعب،
•يجب اللعب في األماكن اآلمنة فقط ،وهي :الساحات
َّ
ساحات الرياضة ،واحلدائق العا ّمة.
ِ
مواقف الس ّيارات.
•يمُ نَع اللعب في الشوارع ،وعلى األرصفة ،وفي
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قواعد األمان

•قبل قطع الشارع ،يجب التق ُّيد بالقاعدة التي تقول"ِ :ق ْف! انظر ميينًا
ويسا ًرا ،ث َّم اقطع الشارع بأمان".
العامة:
ب .قواعد اللعب في األماكن
ّ

•في وقت اللعب ،يجب احلذر واالمتناع عن إصابة اآلخرين أو ُمضا َيقتهم.
()20

الزحافات (األلواح ذات العجالت)
•الركوب على ّ
زحافة
املخصصة للعب فقط،
مسموح في الساحات
ّ
َّ
الزحافات.
خاصة بتلك
وهي األماكن التي حتوي أرض ّية
ّ
ّ
•يجب أن َيتز َّود ِ
الزحافات ِب ُخ َو ٍذ معدن ّية لوِ قاية الرأس من الصدمات
راكبو ّ
ولم ِ
رافق األيدي.
وبقفّازات ،وبواقيات
ّ
خاصة لل ُّركَب َ
للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة

العامة:
الدراجات الهوائ ّية في األماكن
ّ
ج .قواعد ركوب ّ
()25
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18

()30

()35

•قبل ركوب الد ّراجة ،يجب ف َْحص ِ
جاهز َّيتها ،وتَف ُّقد صالح ّية ِق َط ِعها
اخلاصة باألمان.
ّ
•يجب وضع خو َذة على الرأس لوِ قا َيته.

•يجب السير بالد ّراجة على اجلانب األمين من الشارع ،والتق ُّيد
بإشارات املرور ،واإلشارات الضوئ ّية.
•في ساعات الظالم ،يجب تشغيل األضواء ،ووضع ِ
عاكسات ضوئ ّية
على ال َكع َبينْ من اجلهة اخللف ّية .وعلى الذرا َعينْ  ،وعلى اخلوذة.

َحسن ركوب الد ّراجات في الطرق والشوارع غير املز َد ِحمة
•من ال ُمست َ
بالس ّيارات ،أو في املسارات ال ُمع َّدة لركوب الد ّراجات ،أو في الساحات
املالئمة لذلك.
انتبهوا!
ضاع َفة احلذر وزيادة االنتباه.
في العطلة الصيف ّية يجب ُم َ

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

 .26ما هو هدف وزارة التربية والتعليم من إصدار مجموعة قواعد األمان لتالميذ
املدارس؟
1
2

بالزحافات.
توجيه التالميذ لقواعد السلوك الصحيح عند التسا ُبق
ّ

3

شرح قواعد املشي واللعب وركوب الد ّراجات في األماكن العا ّمة.

4

تفصيل ما ينتج عن عدم استعمال لوازم الوقاية واألمان.

ِ .27ا إِ
مل اخلانات الفارغة في اجلدول التالي بحسب قواعد األمان الواردة في
األسطر (.)13-3
وصف الشارع

مكان قطع
الشارع بأمان

مكان السير
في الشارع بأمان

شارع فيه رصيف
ومم ّر للمشاة.
شارع بال رصيف
وال مم ّر للمشاة.
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ِ
مواقف الس ّيارات وفي المدارس.
شرح كيف ّية التص ُّرف في

مم ّر للمشاة.
الجانب األيسر من
الشارع.

زحا َفتَك لير َكبها ،وطلب منك أن تُعط َي ُه ما َيلز ُمه كي
 .28صديقك راني أخذ ّ
َ
الزحافة بأمان .اذكر
يركب
يركب
غرضي تُز ِّود بهما صديقك راني كي
ّ
َ
َ
الزحافة بأمان.
ّ
.1
.2
للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة

.29
نسي الكاتب أن يض َع عنوانًا جانب ّيًا لألسطر .23-19
َ
اجلانبي.
اكتب هذا العنوان
ّ
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أن جرس د ّراجتها ُم َّ
عطل.
 .30ركبت اختك د ّراجتها إلى املدرسة ث ّم اكتشفت ّ
ماذا ِ
نس َيت أختك أن تفعل قبل ركوب الد ّراجة؟

ِ .31ا إِ
النص.
مل اجلدول التالي بوضع إشارة  üفي اخلانة املناسبة بحسب
ّ
التص ّرف
الزحافة في شارع غير ُم ِ
زدحم.
 .1ركوب
ّ

يالئم قواعد يخالف قواعد
األمان
األمان

ِ
مواقف الس ّيارات.
 .2اللعب في

النص؟
 .32ما هي وظيفة العناوين اجلانب ّية الثالثة الواردة في
ّ

20

1

النص وتقليل ك ّم ّية اإلرشادات الواردة فيه.
اختصار
ّ

2

للنص بزيادة ُجمل ُمش َّددة.
اخلارجي
حتسني الشكل
ّ
ّ

3

النص إلى فقرات متساوية الطول.
تقسيم
ّ

4

النص بحسب املواضيع التي يتناولها.
تقسيم
ّ

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

 .33ع ِّي ْن الفاعل في اجلملة" :أصدرت الوزارة مجموعة من قواعد األمان".
										
الفاعل:

ِ
مهمة لركوب
 .35الوظيفة النحو ّية لكلمة "مه ّمة" في جملة:
"العاكسات الضوئ ّية ّ
الد ّراجة في ساعات الظالم" هي:
1

فاعل

2

نعت

3

خبر

4

مبتدأ

للصف اخلامس  -الصيغة ب
ّ
امتحان في اللغة العربية
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 .34ما هي صيغة املاضي من الفعل ِ
"ق ْف"؟

21

מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة

الفصل الرابع
 .36لديك هواية َّ
حتب أن متارسها( ،مثل :الرسم ،واملطالعة ،والرياضة،
مفضلة ّ
واالستماع إلى املوسيقى وغير ذلك).
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َّ
املفضلة ،وحتاول من خالله
نصا (ال يق ّل عن  10أسطر) ُتبينِّ فيه هوايتك
اكتب ًّ
إقناع شخصٍ ما مبمارسة ِ
هذه الهواية التي حت ّبها.
ِّ
اخلط ،استعمال عالمات الترقيم ،والتقسيم إلى فقرات.
اِنتب ْه إلى وضوح
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

المصادر وأصحاب حقوق الطبع
ص :6-5 .الطائرات الورق ّية" ،بتص ّرف عن "الط ّيارات الورق ّية" ،موسوعة دار المعارف

© جميع الحقوق محفوظة للمركز الثقافي الحديث للطباعة والنشر.

ص" :12-11 .الس ّيدة والزهرة العمالقة" ،بتص ّرف عن "مكر الزهرة العمالقة" ،د .محمد المخزنجي،

العربي الصغير ،العدد  ،2007 ،173الكويت www.alarabimag.com/youngaraby

© جميع حقوق النشر واالقتباس محفوظة لـ"مجلة العربي" ،وزارة اإلعالم.
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الثقافية ،المجلد السابع2004 ،

ص" :18-17 .قواعد األمان" ،باالعتماد على منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم -
قسم الحذر واألمان على الطرق.

حرصنا على ذكر جميع أصحاب حقوق الطبع لجميع المواد الواردة في هذا االمتحان .وإننا
نعتذر مسبقا عن أي خطأ أو أي شيء سقط سهوا .وإننا نتعهد بتصحيح ذلك في الطبعة
التالية ،إذا ما أعلمنا به.
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ,משרד החינוך ,ראמ"ה .השימוש במסמך זה ,לרבות הפריטים שבו ,מוגבל למטרות
לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד ,לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה.
זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה .חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית .אין
להעתיק ,להפיץ ,לעבד ,להציג ,לשכפל ,לפרסם ,להנפיק רישיון ,ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות
אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע ,התוכן ,המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה .תוכן המבחנים,
לרבות טקסט ,תוכנה ,תמונות ,גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה ,מוגן על ידי זכויות יוצרים ,סימני מסחר ,פטנטים
או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות ,ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש ,דינה כזכות שמורה.
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