החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
נושאי הלימוד לבחינת הפטור בערבית
הבחינה כוללת את החומר הדקדוקי והתחבירי הנלמד בקורסים" :ערבית למתחילים"
)שנה א(" ,ערבית למתקדמים" )שנה ב( וקורס טקסטואלי )שנה ג(.

א .השם )והתחביר הבסיסי(
כינויי הקניין
כינויי הגוף
נטיית מליות היחס
כינויי הרמז לקרוב ולרחוק
כינויי הפעול )כינויי המושא(
סדר המילים במשפט
משפטי זיקה) -ﺻﻠﺔ ,ﺻﻔﺔ(
כללי כתיבת ההמזה
תנועות העזר
יוד ההתייחסות
ששת השמות
קטגוריות של שמות ממין נקבה
ריבוי שאינו מציין בני אדם
השם הקיבוצי
ריבוי שלם זכר
ריבוי שלם נקבה
השמות שריבויים ריבוי שלם זכר
השמות שריבויים ריבוי שלם נקבה
המספר היסודי )(10-1
הריבוי השבור
ידיעת השימוש במילון איילון שנער
ערך היתרון וההפלגה
הזוגי )השם והכינויים(
המספר הסודר )(10-1
חמשת השמות
הסמיכות המדומה
המספר היסודי והסודר
משקל בעלי מום
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ב .הפועל
נטיות הפועל בבניינים ) 10-1לא כולל בניין
תשיעי(
עבר ,עתיד ,ציווי ,צורות בינוני ומצדר
חילופי אותיות בבניין השמיני
העתיד המקוצר
העתיד המנצוב
פעלים היוצאים לשני מושאים ישירים
הסביל
הסביל של פועל היוצא לשני מושאים ישירים
تم  +מצדר
הזוגי בפועל
גזרת פו"י
גזרת הכפולים
הבניין התשיעי
גזרת עו"י
גזרת בעלי ההמזה
גזרת לו"י
סביל סתמי
הפועל המורכב
הפועל המרובע
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ג .התחביר
ניקוד סופי מיודע ולא מיודע
מחוסרי תנווין במשקלי הריבוי השבור ,
במשקלים  -יתרון ,הפלגה ,צבעים.
ِن ואחיותיה
إ
كان ואחיותיה
תיאורי זמן ומקום
תיאור מצב
משפט מצב
ﻻ לשלילה מוחלטת
תיאור סיבה ותכלית
המושא הפנימי
תיאור ההבחנה -התמייז
משפטי תנאי קיים
משפטי תנאי בטל
ِن ..
משפטי זיקה במבנה ما  /من  ..م
הפנייה
ההוצאה מן הכלל
ما ההתפעלות
משפטי ויתור
משפטי ברירה
משפטי תנאי ללא מילת תנאי جواب ٱﻷمر
התלמיד יידרש בבחינה לזהות תופעות תחביריות ולנתח פעלים.
כמו כן ,עליו לתרגם טקסט עיתונאי בעזרת מילון ברמה דקדוקית ותחבירית התואמת את החומר הנזכר לעיל.
ספרי לימוד ועזר לבחינת המיון:
שובל ,דן .ערבית ספרותית בכיף .שלושה חלקים.
ניתן לרכוש את הספרים ברשת "צומת ספרים"
אנו ממליצים להביא למבחן את שני המילונים :איילון-שנער ושרוני )עדיף מקיף(.
ניתן גם להביא את המילון הערבי אנגלי שלwehr
למידע נוסף ניתן לפנות במייל למר עפר אפרתי ,רכז היחידה להוראת ערבית ofer.efrati@mail.huji.ac.il

בהצלחה!
* ההנחיות כתובות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים

הפקולטה למדעי הרוח | החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
הר הצופים ,ירושלים 91905
טל' | 02-5881220 :פקסislam-mideast@savion.huji.ac.il | 02-5883736 :

