
دولة إسرائيل מדינת ישראל   

وزارة الّتربية والّتعليم משרד החינוך     

بچروت نوع	االمتحان:	 בגרות	 סוג	הבחינה:		

شتاء	2021 موعد	االمتحان:	 חורף	תשפ"א	 מועד	הבחינה:		

20382 رقم	الّنموذج:	 	20382 מספר	השאלון:	

الّلغة العربّية ערבית    
للمدارس العربّية לבתי ספר ערביים   

تعليمات للممتَحن הוראות לנבחן    
مّدة	االمتحان:		ساعة	ونصف. أ.	 	 משך	הבחינה:	שעה	וחצי.			 א.	

مبنى	الّنموذج	وتوزيع	الّدرجات: ب.	 מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:	 	 ב.	

في	هذا	الّنموذج	ثالثة	فصول. 	 		 בשאלון	זה	שלושה	פרקים.	 	 	

الفصل	األّول:	 	 	 	 	 פרק	ראשון:	 	 	

درجة 	60 	- 	(60x1) الّتعبير		 נק'	 	60 	— 	(60x1) הבעה		 	 	

الفصل	الّثاني: 	 	 	 	 פרק	שני:		 	 	

درجة 	24 	- 	(24x1) الّنصوص	األدبّية		 נק'	 	24 	— 	(24x1) טקסטים	ספרותיים		 	 	

الفصل	الّثالث: 	 	 	 	 פרק	שלישי:	 	 	
درجة 	16 	- 		(16x1) األنواع	األدبّية	 נק'	 	16 	— 		(16x1) ז'אנרים	ספרותיים	 	 	

درجة 	100 	- 																						المجموع	 	 	 נק' 	100 	— סה"כ		 							 			

مواّد	مساعدة	ُيسمح	استعمالها:	ال	توجد. جـ.	 חומר	עזר	מותר	בשימוש:	אין.	 	 ג.	

تعليمات	خاّصة:	اكتب	إجاباتك	 د.	 		 הוראות	מיוחדות:	כתוב	את	תשובותיך 	 ד.	

بالّلغة الفصيحة. 	 		 		 	 בשפה הספרותית.	 	 	
اكتب	في	دفتر	االمتحان	فقط.	اكتب	"مسّودة"	في	بداية	كّل	صفحة	تستعملها	مسّودة.	

 كتابة	أّية	مسّودة	على	أوراق	خارج	دفتر	االمتحان	قد	تسّبب	إلغاء	االمتحان.
الّتعليمات في هذا الّنموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.

نتمّنى لك الّنجاح! 	 	 	 					ב ה צ ל ח ה ! 	
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األسئلة השאלות	  
الفصل األّول:  الّتعبير פרק ראשון:  הבעה   

)60	درجة(  )60	נקודות(	  
  

توجيهات:	الّرجاء	االلتفات	إلى	ما	يلي:	
الّتقّيد	بالموضوع:	ال	داعي	لمقّدمات	طويلة،	تجّنب	الخروج	عن	الموضوع. أ.	

عند	تقدير	اإلنشاء	يؤخذ	بعين	االعتبار	ما	يلي:	صّحة	األسلوب	والّلغة،	طريقة	عرض	األفكار،	 ب.	
سالمة	اإلمالء،	وضوح	الخّط،	الّترتيب	والّدّقة	في	استعمال	عالمات	الّترقيم. 	

إذا	كتبت	مسّودة	للموضوع	فلتكن	على	دفتر	االمتحان،	مشيًرا	إلى	ذلك	في	رأس	كّل	صفحة	 جـ.	
بكلمة	"مسّودة"،	وبعد	ذلك	انسخ	الموضوع	بصيغته	الّنهائّية. 	

نوصي	بالكتابة	على	سطر	دون	آخر. د.	

כתוב	חיבור	על	אחד	מן	הנושאים	3-1	)כ־30	שורות(.

اكتب	في	أحد	الموضوعات	1-3	)ما	يقارب	30	سطًرا(.

يقولون	إّن	"الفراغ	مفسدة". 	.1
ناقش	هذا	القول،	ثّم	قّدم	اقتراحات	عملّية	الستغالل	أوقات	الفراغ.	 	

ظاهرة	إلقاء	الّنفايات	على	جوانب	الّطرقات	وفي	األحراش. 		.2
اكتب	رسالة	إلى	أبناء	مجتمعك	حول	هذه	الّظاهرة،	مبّيًنا	كيفّية	مواجهتها	والحّد	من	انتشارها.		 	

من	ذكرياتي	الّتي	ال	ُتنسى...  .3

/يتبع	في	صفحة	3/
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الفصل الّثاني:  الّنصوص األدبّية פרק שני:  טקסטים ספרותיים  	
)24	درجة(      )24	נקודות(	

	ענה	על	אחת	מן	השאלות	6-4		)24	נקודות;		9	נקודות	לכל	אחד	מן	הסעיפים	"א"	ו־	"ב",	ו־	3	נקודות	לכל	אחד	

מן	הסעיפים	"ג"	ו־	"ד"	(.

	أجب	عن	أحد	األسئلة	4-6		)24	درجة؛	9	درجات	لكّل	واحد	من	البندين	"أ"	َو	"ب"،	َو	3	درجات	لكّل	واحد	
من	البندين	"جـ"	َو	"د"(.

اقرأ	الّنّص	الّتالي،	ثّم	أجب	عن	البنود	الّتي	تليه: 	.4

َقة عنترة بن شّداد 				من	ُمَعلَّ

إْن	ُكْنِت	جاِهَلـًة	ِبمـا	َلـْم		َتــْعَلمــي َهـاّل	َسَأْلـِت	اْلَخْيـَل	يا	اْبَنــَة	مـــاِلــٍك	 	
	ِعـْنـَد	اْلَمْغَنِم َأْغشى	اْلَوَغى	َوَأِعفُّ َأنَّني	 اْلَوقيَعـَة		 َمـْن		َشِهَد		 ُيْخِبْرِك	 	
ال		ُمـْمِعــنٍ			َهـَرًبا		َوال		ُمْسَتْسِلـِم	 ِنـزاَلــــهُ	 	 اْلُكمــاُة	 	 َكــِرَه	 	 ــجٍ	 َوُمـَدجَّ 	(3)

ِم ُمـَقـــوَّ اْلُكعـوِب	 َصـْدِق	 ٍف	 ِبُمَثـقَّ َطـْعـَنــٍة	 ِبعاِجــِل	 ـي	 كـفِّ َلــُه	 جـاَدْت	 	
ِم َلْيـَس	اْلَكريــُم	َعلى	اْلَقـنـا		ِبـُمَحــرَّ ِثـيــاَبــهُ	 	 ْمـِح	اأَلَصـمِّ ِبالـرُّ َفـَشَكـْكُت	 	
ـــِم ُمــَذمَّ َغــْيــَر	 َكـَرْرُت	 َيـَتـذاَمـرون	 َأْقـَبـَل	َجْمُعـُهـم	 اْلـَقـْوَم	 َرَأْيـُت	 َلـّمـا	 	(6)

ْدَهــِم َأْشــطــاُن	ِبــْئــــٍر	فــي	َلــبــاِن	اأْلَ مــاُح	َكــَأّنــهــا	 َيـْدعـوَن	َعـنـَـَتــَر	َوالــرِّ 	
ِبـالــّدِم َبــَل	 َتـَسـْر َحـّتـى	 َوَلـبـاِنـِه	 ِة		َوْجـِهـهِ	 مـــا	ِزْلــُت	َأْرمـيـِهــم		ِبـُغــرَّ 	
َوتـَحـْمـُحــِم ِبـَعـْبـَرٍة	 	 ِإَلـيَّ َوشـكــا	 ِبـَلبـاِنـهِ	 اْلـَقـنـا	 َوْقــِع	 ِمــْن	 	 فـاْزَورَّ 	(9)

َوَلـكـاَن	َلــْو	َعـِلـَم	اْلَكالَم	ُمَكـلِّمـي َلْو	كاَن	َيدري	ما	اْلُمحاَوَرُة	اشَتكى	 	

يفتخر	الّشاعر	بنفسه	في	الّنّص	أعاله	من	خالل	إظهار	فروسّية	خصمه	أيًضا.
اشرح	بلغتك	اثنين	من	الّتعابير	الّتي	تبّين	افتخار	الّشاعر	بنفسه.  أ. 
اشرح	بلغتك	اثنين	من	الّتعابير	الّتي	تعكس	فروسّية	خصمه.	 ب.	

استخدم	الّشاعر	في	الّنّص	أعاله	أسلوب	الوصف	الحركّي/الّتصويرّي	في	عّدة	مواضع.
عّين	اثنين	من	هذه	المواضع. جـ.	

بّين	غرًضا	واحًدا	الستخدام	هذا	األسلوب. د.	

/يتبع	في	صفحة	4/
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اقرأ	الّنّص	الّتالي،	ثّم	أجب	عن	البنود	الّتي	تليه: 	.5

دا"	-	المتنّبي من	قصيدة "لكّل امِرٍئ ِمن َدْهِرِه ما َتَعوَّ 	 	 		 	
ـْعُن	في	الِعـدا ْوَلـِة	الـطَّ َوعــاَدُة	َسـْيـِف	الـدَّ َدا	 َتــعــوَّ مــا	 َدْهــِرِه	 ِمــْن	 اْمــرٍئ	 	 ِلـُكــلِّ 	
ُمــْزبـــِدا	 	َواْحــَذْرُه	ِإذا	كــاَن	 رِّ َعـلــى	الــدُّ ُهــَو	اْلـَبـْحـُر	ُغــْص	فـيـِه	ِإذا	كــاَن	سـاِكـًنـا	 	
ــدا ُســجَّ َوَتــْلـقــاُه	 َهــْلــكــى	 ُتــفــاِرُقـُه	 َلــهُ	 خــاِشــعــًة	 ْرِض	 اأْلَ مـلــوُك	 	 َتـَظــلُّ 	(3)

ــُم	والـَجدا ــَبـسُّ َوَيـْقــُتــُل	ما	ُيــْحــيــي	الــتَّ ــواِرُم	َواْلـَقـنــا	 َوُتــحــيــي	َلــُه	اْلــمــاَل	الصَّ 	
ذي	َيـْحَفُظ	اْلــَيـدا؟ 	الَـّ َوَمــْن	َلــَك	ِبـاْلـُحرِّ ومــا	َقــَتــَل	اأْلْحــراَر	َكــاْلــَعــْفــِو	َعــْنـُهـــمُ	 	
دا َتــَمـرَّ ــئـــيــَم	 اللَّ َأْكـــَرْمــَت	 َأْنــَت	 َوإْن	 ِإذا	َأْنــَت	َأْكــَرْمــَت	اْلــَكــريــَم	َمــَلـْكــَتــهُ	 	(6)

يِف	في	َموِضِع	النَّدى ،	َكَوْضِع	السَّ ُمِضرٌّ ـْيِف	ِبالُعال	 َوَوْضُع	النَّدى	في	َمْوِضِع	السَّ 	

يتضّمن	الّنّص	أعاله	مدًحا	لسيف	الّدولة،	وِحَكًما	جاءت	على	لسان	الّشاعر.
بّين	بلغتك	اثنين	من	الّتعابير	الّتي	يمدح	فيها	الّشاعر	سيف	الّدولة.	  أ.  

بّين	بلغتك	واحًدا	من	المواضع	الّتي	وردت	فيها	الحكمة،	واشرحه	بلغتك.	 ب.	

يطغى	على	الّنّص	أعاله	استخدام	الّظواهر	البالغّية.
استخرج	ظاهرتين	بالغّيتين	مختلفتين	من	الّنّص	أعاله،	واشرحهما	مبّيًنا	أركان	كّل	منهما.	 جـ. 

بّين	غرًضا	واحًدا	الستخدام	كّل	واحدة	من	هاتين	الّظاهرتين. د.	

					
/يتبع	في	صفحة	5/
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اقرأ	الّنّص	الّتالي،	ثّم	أجب	عن	البنود	الّتي	تليه: 	.6

من	قصيدة	"الباب تقرعه الّرياح"	-	بدر	شاكر	الّسّياب	

ياُح	َلَعّل	ُروًحــا	ِمْنِك	زاْر اْلَباُب	َتْقَرُعه	الِرّ 	 	 ُأّمـــــاه	...	َلْيَتِك	َلْم	َتِغيبي	َخْلَف	ُسوٍر	ِمن	ِحجاْر	 	
		هذا	اْلَغِريُب	!!	ُهَو	اْبُنِك	الّسْهراُن	َيْحِرُقُه	اْلَحنيْن. (9)							 	وال	َنــَواِفــَذ	فـــي	اْلِجـــداْر!	 ال	بــاَب	فيِه	ِلَكي	أُدقَّ 	

أّماُه	َلْيَتِك	َتْرِجعيْن َكْيَف	اْنَطَلْقِت	على	َطريٍق	ال	َيعوُد	الّساِئرونْ	     (3)

نيْن َحْت	ُرْغَم	السِّ َشَبًحا	َوَكْيَف	َأخاُف	ِمْنُه	َوما	امَّ 	 	 	 ِمْن	ُظْلَمٍة	َصْفراَء	فيِه	َكأّنها	َغَسُق	اْلِبحاْر؟	 	
َقَسماُت	َوْجِهِك	ِمْن	َخيالي؟ 	(12)									 غاُر	يَوْلِولوْن	،		 َكْيَف	اْنَطَلْقِت	ِبال	َوداٍع	فالِصّ 	

َأْيَن	َأْنِت؟		َأَتْسَمعيْن َيَتَراَكضوَن	على	الّطريِق	َوَيْفَزعوَن	َفَيْرِجعونْ	     (6)

َصَرخاِت	َقْلبي	َوْهَو	َيْذَبُحُه	اْلَحنيُن	ِإلى	اْلعراْق؟ 	 	 	 َوُيساِئلوَن	الّلْيَل	َعْنِك	َوُهْم	ِلَعْوِدِك	في	اْنِتظاْر؟ 	
*   *   * 	 	 	 	  *   *   * 													

	ِمْن	َأَبِد	اْلِفراْق ياُح	َتُهبُّ اْلباُب	َتْقرُعُه	الرِّ 	 	 	 	

ُه	في	موضعين	في	الّنّص	أعاله.	 يخاطب	الّشاعر	ُأمَّ
بّين	بلغتك	مضمون	خطابه	ألّمه	في	الموضع	األّول. أ.  
بّين	بلغتك	مضمون	خطابه	ألّمه	في	الموضع	الّثاني.	 ب. 

للقافية	دور	هاّم	في	القصيدة.
عّين	ميزتين	للقافية،	اعتماًدا	على	الّنّص	أعاله.	 جـ.  
بّين	وظيفة	واحدة	تؤّديها	القافية	في	القصيدة. د.	

/يتبع	في	صفحة	6/
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الفصل الّثالث:  األنواع األدبّية פרק שלישי: ז'אנרים ספרותיים        
)16	درجة( )16	נקודות(	  

ענה	על	אחת	מן	השאלות	8-7		)	16	נקודות;	5	נקודות	לכל	אחד	מן	הסעיפים	"א"	ו־	"ב",	ו־	3	נקודות	לכל	אחד	

מן	הסעיפים	"ג"	ו־	"ד"	(.
أجب	عن	أحد	الّسؤالين	7-8		)16	درجة؛	5	درجات	لكّل	واحد	من	البندين	"أ"	َو	"ب"،	َو	3	درجات	لكّل	واحد	

من	البندين	"جـ"	َو	"د"(.

اقرأ	الّنّص	الّتالي،	ثّم	أجب	عن	البنود	الّتي	تليه: 	.7

ابة مندلباوم"-	إميل	حبيبي 	 من	قّصة	"بوَّ

َب	هدَف	الفريِق	اآلخِر،	 وفجأًة	انفلَت	من	بيِننا	جسٌم	صغيٌر	ينِبُض	بالحياِة،	كُكَرٍة	َقَذَفْتها	قدُم	العٍب	ماهٍر	صوَّ
ألسنَتَنا،	 تعِقُد	 والّدهشُة	 ورأينا،	 الحرام".	 "األرِض	 ساحَة	 مختِرًقا	 أماٍم	 إلى	 يرُكُض	 الّصغيُر	 الّشيُء	 هذا	 وراَح	
طفَلِتي	الّصغيرَة	ترُكُض	نحَو	جّدِتها	وهي	تنادي:	"ِتيتا،	ِتيتا".	ها	هي	تخترُق	"األرض	الحرام"،	ها	هي	تصُل	

إلى	جّدِتها،	وتأخُذها	بيَن	أحضاِنها!
األرَض	 فرأيُته	يفحُص	 	، وأنا	نظري	حادٌّ األرِض.	 نحَو	 رأَسه	 ُيخِفُض	 والِعقاِل	 الكوفّيِة	 رأينا	صاحَب	 بعيٍد	 وِمن	
	الحاسُر	الّرأِس،	الّذي	كاَن	مَعنا،	ها	هو	أيًضا	ُيخِفُض	رأَسه	نحَو	األرض	وها	هو	يفحُص	األرَض!	 بقدِمه.	والجنديُّ
	الجماِرِك	فقد	 	الّذي	كاَن	واقًفا،	مكتوَف	اليدْين	على	باِب	مكتِبه	َدَخَل	إلى	مكتِبه.		وأّما	عسكريُّ وأّما	الّشرطيُّ

كاَن	مشغواًل	بتفتيِش	ُجيوِبه	عن	شيٍء	َيظَهُر	أّنه	افتقَده	فجأًة.	
	أمٍر	َعَجٍب	حدَث	اآلَن؟	طفلٌة	تقَطُع	"وادي	الموِت	الّذي	ال	َرْجَعَة	منه"	وترِجُع	منُه	وقد	َنَقَضت	"واقَع	الحرِب	 أيُّ

والُحدوِد	وبّوابِة	َمْنِدْلباْوم".	
	الحاِسِر	الّرأِس.	يا	َلها	من	طفلٍة	 َة	والعسكريِّ 	الّذي	يلِبُس	الكوفيَّ َفِهي	طفلٌة	جاهلٌة	ال	تدِرُك	الفرَق	بين	العسكِريِّ
َمت	أّنها	ال	تزاُل	في	بالِدها.		َفِلماذا	ال	َتْسَرُح	وال	 ساَذَجٍة،	رأْت	أّنها	لم	تنتقْل	عبَر	الُبحوِر	إلى	بالٍد	ُأخرى،	فتوهَّ
تمَرُح	في	بالِدها؟	ورَأْت	أّنه	على	جانٍب	يقُف	والُدها	وعلى	الجاِنِب	اآلخِر	تقُف	جّدُتها،	فلماذا	ال	تسَرُح	وال	
	يوٍم؟		خصوًصا	وأّنها	ترى	سّياراٍت	تروُح	وتجيُء	على	"األرِض	الحراِم"	تماًما	 تمَرُح	بيَنُهما	كما	كانت	تفعُل	كلَّ
ُم	 كما	تفعُل	الّسّياراُت	على	الّشارِع	ُقرَب	بيِتها.		هنا	يتكّلموَن	العبرّيَة	وهناك	يتكّلموَن	العربّيَة	وهي	أيًضا	تتكلَّ

الّلغتْين:	مع	نينا	ومع	سوسو!

)انتبه:  تكملة الّسؤال في الّصفحة الّتالية.(
/يتبع	في	صفحة	7/
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	شيٍء	نهايٌة	حّتى	ِلْلَوْرَطِة	...(.	 	الجماِرِك	يِئَس	من	الّتفتيِش	عن	"الّشيِء	المفقوِد"	)لكلِّ ويظَهُر	أّن	عسكريَّ
	كأّنما	يباِدلُه	الَعزاَء:	 فقد	توّقَف	عن	هذه	العملّيِة	الُمضِنَيِة	فجأًة	كما	ابتدَأَها.		ثّم	تَنْحَنَح.		ثّم	قاَل	ِلْلُجْنديِّ

"طفلٌة	جاهلٌة"...
"أرجوُكم،	أّيها	الّسادُة،	أن	تبتِعُدوا	عن	الّطريِق	لئاّل	َيسُقَط	طفٌل	من	أطفاِلُكم	بين	َعَجالِت	الّسّياراِت،	الّتي	 	-

	من	هنا	بسرعٍة	كما	َتَرْون".	 تمرُّ
	 	 	

يتضّمن	الّنّص	أعاله	ردود	فعل	أشخاص	مختلفين	على	تصّرف	الّطفلة	في	بّوابة	مندلباوم.	
بّين	بلغتك	تصّرف	الّطفلة	وداللته. أ.  

بّين	ثالثة	من	ردود	الفعل	الّتي	وردت	على	لسان	الّشخصّيات	حول	سلوك	الّطفلة. ب.	

تنتمي	قّصة	"بّوابة	مندلباوم"	إلى	الّتّيار	الواقعّي. 	
اذكر	اثنتين	من	ميزات	هذا	الّتّيار. جـ.  

مّثل	لكّل	ميزة	بمثال	واحد	من	الّنّص	أعاله. د.	

/يتبع	في	صفحة	8/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .8

    من قّصة "مختار الّسّموعّي"- محّمد نّفاع

ٌة َملُفوَفٌة  ِيعطيِك العاِفية! قاَل عّمي علّي للُمختاِر وقد َرَفَع الُكْلَفَة تماًما.  والُمختاُر يلَبُس َجْزَمًة وعَلى رأِسِه طاِقيَّ
يني على هيك  بَشكٍل َغريٍب ومَعُه قِضيٌب َغِشيٌم أيَن هو ِمن ُعّكاَزِة عّمي علّي! وِسْحَنُة عّمي علّي تقوُل: ْيَشرِّ

ُمختار". وَقد َقضى على الُكْلَفِة تماًما، وَشَرَح لُه احتجاَز الَعنَزَتْيِن.
. ُنّص ليرة على الواِحَدة.  قاَل الُمختاُر وهو ِمن أصٍل َيَمِنيٍّ  -

ُنّص ليرة على إيش ياَح... يا َخَواجا؟  -
َجر، ُنّص ليرة. أَكُلوا الشَّ  -

فكيَف ال ُيصَعُق عّمي علّي وَيطيُر صواُبه!
ِعين  مة، ْمَقطَّ ا َمِهيًبا ِسِمْعُت منُه كلماٍت ُمتناِفَرًة:  العبد الّصاِلح وأمين درويش. ْبيوت ْمَهدَّ وراَح َيُكرُّ بياًنا ِسياسّيً

ة. ِلين. َبَداِديق، أّيام زمان، بالد عاِمَرة، َمَضاَفات، ْماليات مثِل الُغزالن،  قهوة ُمرَّ ُمَوصَّ
الّسّموعّي. َفّراِضي، كفر ِعنان، عين الّزيتون، واِدي عامود، نور اهلل في ُملك اهلل، أّيام ُسوَدا، أّيام ُسوَدا..

وَدَفْعَنا ُنّص ليرة عن كّل َوْحِدة.  وفي "مغارة الُجوق" تحت َعْكَبَرة وَصَفد، استقَبَل القطيُع العْنَزَتْين استقباَل 
َد  ؤاِل والِعتاِب والتَّساُؤُل والَمْأَمَأُة ِمن أفراِد الَقطيِع سيِّ مُّ والُمالَمَسُة والَحْكَحَكُة وَنَظراُت السُّ األبطاِل، وصار الشَّ

ُم بياًنا عّما َجَرى. َرُة ُتَقدِّ المكاِن، مع الّتهاني بسالَمِة الَعوَدِة من الُغرَبِة، والِمعزى الُمَتَحرِّ
وعّمي علّي يكاُد َيُغصُّ بالُبكاِء والَغَضِب، وعاَد إلى الِزَمِتِه ضدَّ الُمختاِر الَيَمنيِّ دوَن تغيير في الُحروِف. وألّني 

ْمِل هذا.   ُأحبُّ عّمي علّي َنَطقُت ِمْثَلُه، وكذلَك الّراِعي، والِعلُم عند اهلل أّن َمْأَمَأَة القطيِع كذلَك في لمِّ الشَّ

يتطّرق الّنّص أعاله إلى لقاء بين العّم علّي والمختار اليمنّي الستعادة العنزتين. 
بّين بلغتك اثنين من الّتعابير الّتي تعكس تصّرفات العّم علّي مع المختار. أ. 

بّين بلغتك أثر الّلقاء مع المختار على العّم علّي. ب. 

يستخدم الكاتب أسلوب الّسخرّية في الّنّص أعاله في عّدة مواضع.
عّين اثنين من هذه المواضع، وبّين ما في كّل واحد منهما من سخرّية.  جـ.  

بّين غرًضا واحًدا أراده الكاتب من استخدام أسلوب الّسخرّية. د. 

ב ה צ ל ח ה!
ى لك الّنجاح! نتمّن

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.


