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שינויים בשאלון  014381לקראת חורף תש"ף
 שינוי שם השאלון ל :עברית :הבנה ,ספרות או חיבור ולשון לבתי ספר ערביים
פרק ראשון :הבנת הנקרא –  50נקודות
פרק שני :ספרות או חיבור –  25נקודות
פרק שלישי :לשון –  25נקודות
 פרק ראשון :טקסט אחד כ 30 -שורות  +טקסט קצר בן  5-4שורות.
-

-

-

בשאלון יהיו חמש שאלות תוכן :שאלה ( )1קלה; שאלה ( )2דרגת קושי
גבוהה יותר מן השאלה הראשונה (איתור מידע ומיומנות קלה); שאלה ()3
טקסט קצר ושאלת יישום ,או סוג שאלה אחר ברמה גבוהה.
בשאלון יהיו שאלות ברמת הסקת מסקנות מתוך הטקסט (השתמעות מן
הטקסט).
על המורים להשקיע בשאלות של איתור מידע מן הטקסט ובשאלות תוכן
סמוי.
שאלה  4עוברת ללשון (מילות קישור/קשר לוגי) :יינתנו משפטים ,והנבחן
יצטרך לבחור את מילת הקישור המתאימה בכל אחד מן המשפטים מכמה
אפשרויות .כמו כן יינתנו משפטים ,והנבחן יצטרך להוסיף מילת קישור
ביניהם.
שאלה  6תהיה שאלת עמ"ר בסוף שאלות ההבנה (במקום שאלה .)7
שאלה  7תבוטל במתכונתה הנוכחית בפרק ההבנה (שאלת טבלה).
בשאלות ההבנה ישולבו תשאולים בסגנון בחינות יע"ל ,כגון השלמת
משפטים וניסוח מחדש.
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 פרק שני :לא יהיה סיכום
 שאלה  7חיבור או ספרות (לבחירת התלמיד). ספרות :שיר או רשימה שיינתנו מראש לתלמידים – התלמיד יענה על שתישאלות :שאלה אחת שאלת תוכן הממוקדת ביצירה; ושאלה אחרת שאלת
עמ"ר המבוססת על תוכן השיר/הרשימה .היצירות יפורסמו בתחילת
שנה"ל תש"ף ,לפני מועד בחינת הבגרות.
שימו לב :לקראת כל מועד בחינה יפורסמו יצירות אחרות (ראו נספח
יצירות).
 החיבור (כתיבת טיעון) שאלה  – 8שימו לב :לא יינתנו נושאים לכתיבתחיבור מעשרת הנושאים של הבחינה בעל-פה .יינתן רק נושא אחד שקשור
לטקסט .יהיו שתי שאלות :שאלת תיהלוך שתכלול תבנית טיעון ומילות
קישור בתוכה .היקף הטקסט הנדרש  15-12שורות.
 פרק שלישי :לשון ,שאלות .14-9
 תורת ההגה :תבוטל שאלה .15 תקינות ומילות קישור :בשאלה  ,14השאלה האחרונה ,יהיו שישה סעיפים:שלושה סעיפים בנושא תקינות ושלושה סעיפים בנושא מילות קישור (ראו
סעיף רלוונטי בפרק הראשון).
 הבחינה מצטמצמת ל 14 -שאלות.
 נספח :שתי היצירות שנבחרו למועד חורף תש"ף.

בברכה,
ד"ר האני מוסא,
מפמ"ר על הוראת העברית בבתי הספר
הערביים והבדואים
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נספח :שתי היצירות שנבחרו למועד חורף תש"ף

[מתוך :חמוטל בר-יוסף ,שריקה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,עמ' ] .17
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בלטה/אתגר קרת
יש בלטה אחת ברחוב פיינברג פינת שדרות הדקלים .קל מאוד לזהות אותה .יש עליה כתם קטן כזה
בצבע חום -אדמדם ,והיא מוגבהת מעט יותר משאר הבלטות ברחוב .בגלל זה ,כשאתה עומד עליה,
אתה מרגיש קצת יותר גבוה משהרגשת קודם ,ולפעמים הקצת הזה הוא בדיוק הקצת שהיה חסר.
אבל אני עוש ה לבלטה הזו עוול כשאני מדבר רק על התכונות החיצוניות שלה .יש בה הרבה יותר
מזה .זאת הבלטה שעליה עמדתי בפעם היחידה בילדות שלי שבה "יצאתי גבר" .ותאמינו לי ,בלטה,
שהצליחה לגרום לילד פחדן ורכרוכי כמוני להתנהג באומץ ,חייבת להיות משהו מיוחד.
אני זוכר את הרגע שדרכת י עליה ,את השינוי שהתחולל בי במכה אחת .הרגשתי את הכוח שמגיע
ממנה עולה דרך הרגליים ומתפשט בשאר אברי .כל הפחד שהיה בי נעלם .ידעתי כי כל עוד שאני
עליה ,כל מה שאעשה ואומר יכול רק להצליח .הכל התרחש בשבריר שנייה אבל כל כך הרבה השתנה
בי באותו רגע .אפילו קולי הצפצפני הידהד באוזני אחר ,עמוק יותר ,סמכותי יותר ,מעורר בטחון.
אני אוהב לחשוב שגם עבור הבלטה היה זה רגע מיוחד .אני אמנם בטוח שאנשים רבים גילו אומץ לב
וקור רוח בעמדם על אותה מרצפת ,אבל קשה לי להאמין שהשינוי שהתרחש בהם היה קיצוני כמו
שהתרחש בי .עד היום אני מודה לגורל שבחר באותו רגע להעמיד אותי עליה ,איני רוצה אפילו לנסות
לחשוב מה היה קורה אם הייתי נעמד אז על בלטה אחרת .נניח על זו שלשמאלה.
אני מתאר לעצמי ,שבעיניהם של רבים מהעדים למקרה נראה אותו אומץ לב פתאומי שהפגנתי
מקושר לנקודה מסויימת בזמן .מין רגע פלאי שבא וחלף לו .רגע של קסם שאינו ניתן לשחזור .הלוואי
וגם אני הייתי יכול לחשוב כך .אולי אז הרגשת התסכול הזו ,שתמיד מעיקה עלי ,הייתה נעלמת .אבל
קשה שלא לכעוס כשאתה יודע בבטחון מלא שכל המבחנים שבהם לא עמדת ,ראיונות העבודה
הכושלים ,הצהרות האהבה שלא נענו ,היו מסתיימים לגמרי אחרת אם רק היית יכול לבצע אותם
על הבלטה הזו .אבל את מי לעזאזל כבר אוכל לפגוש ברחוב פיינברג פינת הדקלים?
[מתוך :אתגר קרת ,צינורות ,עם עובד  ,1992עמ' ]55-54
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