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 משרד החינוך 

 האגף לחינוך דרוזי וצ'רקסי

 הפיקוח על הוראת העברית מחוזות חיפה והצפון

 

 אוקטובר, תש"ף

 

 במגזר הדרוזי עברית -משימת הערכה 

 יסודיים-' בבתי הספר העלחלכיתות 

 

 לתלמידהוראות 

 שעה וחצי .משך משימת ההערכה:  .א

 אין .חומר עזר מותר בשימוש:  .ב

 הוראות מיוחדות: .ג

 יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון. -    

 שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק . -          

 השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.-           

 :פרטים אישיים של התלמיד

 : _____________שם התלמיד/ה

   ____________________ :כיתה

 : ________________ספר-בית 

 ___________________ :    ציון

 

                                  בהצלחה!
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 נקודות( 05)    :הבנת הנקרא -פרק ראשון 

 קרא את הקטע שלפניך, וענה על השאלות המופיעות אחריו.

 ?מהי הצלחה

כולנו רוצים להצליח במה שאנו עושים ולהרגיש את הניצחון. אך מהי   .1

היא הקשבה  ,אמיתית היא חיבור לפנימיות שלנוהצלחה  ההגדרה להצלחה?

ח וככ יוצאת מתוכנווהיא שלנו. ההצלחה היא פנימית בלבד,  פנימילרצון ה

 חנוו ועם מה שאנחנגורם לנו להיות מאושרים ושמחים עם מי שאנה משמעותי

   עושים.

להעריך את עצמנו ולהתעקש עד כדי להצליח נדרשת מאיתנו אמונה בעצמנו,  .6

יקבע את רמת ההצלחה זה ש. היחס שלנו לעצמנו הוא רות שלנוהשגת המט

 שלנו, וזהו הדבר החשוב ביותר. 

 להיות, ולהשיג כל דבר ולא משנה כמה גדול ולהיות מה שתרצ יםיכול םאת

 !ותדעו תמיד שאין דבר עומד בפני הרצון יהיה. הוא

 יםפתוח והיתשנתייחס לעצמנו באהבה ובצורה חיובית.  חשוב מאוד  .11

ח החזק ביותר ווהכ יש לכםון שהיא הכוח היחיד שו, מכיכםבמחשבה של

 כםשל מוחהאת  ושחררתזה מה שיתגשם, לכן  בו. מה שתחשעולםהקיים ב

 בסוף. יתגשמו שהשלילה והפחד הם  -אם לא  ממחשבות שליליות, כי

לא מספיק לרצות להצליח, אלא שהדבר החשוב ביותר זה המחויבות   .10

 ותוכל איךמטרות ויעדים, כי  תקבעוה. לקחת החלטה וללכת עד הסוף. להצלח

 מראש? אותו יםרוא כםלהגיע ליעד שאינ

את  רוחק  תכמה שיותר,  ואר  תק, ודלמ  תכל הזמן.  כםלפתח את עצמ ואגדת  .11

 םאת איפה ושפ  ח  תבו. תמיד  יםמומח ועד שתהיאותו  אוהבים םהתחום שאת

 םבעקשנות אפילו אם את ודימ  ת  ת  . כםלהשתפר ולחדש את עצמ יםיכול

 זה מה שמבדיל בין מצליחנים למפסידנים. כי כישלונות,ב נתקלים

בפנים, וזוהי הדרך  כם, היא נמצאת אצלכםשההצלחה תגיע אליעד  ואל תחכ  .22

 היהזה מה שי - כםעל עצמ יםחושב ם. מה שאתכםאת עצמ יםרוא םבה את

 !כםוכך יהיו חיי ניםרק כמצליח כםאת עצמ ובמציאות. רא

 (http://yeda.eip.co.il/?key=512144212פי מאמרו של שמוליק שמואל, מתוך האתר: -מעובד על)

 

 

http://yeda.eip.co.il/?key=512144212
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 הבאות: שאלותענה על ה

 נקודות( 4)   לפי הפסקה הראשונה, ההגדרה של הצלחה היא: .1

 מה שחושבים עלינו אחרים .א

 ניצחון הרגשת .ב

 הפנימי שלנו הקשבה לרצון .ג

 מה שאחרים חושבים עלינובגלל   להיות שמחים .ד

 

 נקודות( 4)  דברים הנדרשים מאיתנו כדי להצליח: שניציין . 2

 א. ________________________________________    

 _ב. ________________________________________   

  

 (1-7שורות ) ".יקבע את רמת ההצלחה שלנוש זההיחס שלנו לעצמנו הוא " .3

 נקודות( 4)   ה בדרך בה:שההצלחה שלנו תלויפט, אפשר להבין מהמש    

 אנו תופסים את עצמנו.  .א

 האחרים תופסים אותנו. .ב

 אנו תופסים את האחרים.  .ג

 .מידה )אותו דבר( הבאותאנו תופסים את עצמנו ואת האחרים  .ד

         

אם מה שתחשבו זה מה שיתגשם, לכן שחררו את מוחכם ממחשבות שליליות, כי ". 4

 (14-11)שורות יתגשמו בסוף" שהשלילה והפחד הם  -לא 

 (נקודה אחת)___________________ היא:תוצאה מילת הקישור המצביעה על  א(

 (נקודה אחת)_________________היא: ___ סיבהמילת הקישור המצביעה על  ב( 

   השלם את המשפט בהתאם למשפט הנתון למעלה: ג(

 נקודות( 2)______________________ כדי שהשלילה והפחד לא יתגשמו עלינו
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 (11שורה )אגו לפתח את עצמכם כל הזמן" ד  תכתוב: " 0סקה יבפתיחת פ. 5

 

 נקודות( 1)  סקה?יכיצד ניתן לפתח את עצמנו, על פי הפ א.           

__________________________________________________________

____________________________________________________ ______ 

 

 נקודות( 1)  מדוע, לדעתך, חשוב לפתח את עצמנו? ב.           

__________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 

 נקודות( 4)איזה כוח יש לנו, על פי הקטע? ומה היא עוצמתו?  . 6

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

 נקודות( 4)   הרעיון המרכזי של הטקסט הוא: .7

 ההצלחה של האדם תלויה במחשבות האחרים כלפיו. .א

 ההצלחה של האדם תלויה באמונה שלו בעצמו. .ב

 ההצלחה של האדם תלויה במידה שבה האחרים סומכים עליו. .ג

 סומך על האחרים.הוא ההצלחה של האדם תלויה במידה שבה  .ד

 

הסבר את ? מהי הטענה המרכזית של כותב המאמר בקשר ליכולת שלנו להצליח. 8
 נקודות( 1) דבריך.

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 וענה על השאלה שאחריו., ל מייקל ג'ורדןעשתי הפסקות קרא את 

כה שש זמייקל ג'ורדן נחשב בעיני רבים לשחקן הטוב ביותר בתולדות הכדורסל. הוא 

, ופעמיים במדליית זהב אולימפית. הוא מחזיק בזכויות, NBA -פעמים באליפות ה

 בשיאים ובתארים רבים נוספים.

שלי. הפסדתי  זריקות בקריירה 055באחד הראיונות איתו סיפר ג'ורדן: החטאתי מעל 

הזדמנויות סמכו עליי לקחת את הזריקה המכרעת  26-משחקים. ב 155כמעט 

)החשובה לניצחון(... ופספסתי. נכשלתי שוב ושב בחיי, וזו בדיוק הסיבה לכך 

 שהצלחתי".

 

  גם תוכל להיעזר  .את דבריך הסבר ג'ורדן?מייקל מהו, לדעתך, סוד הצלחתו של  .9

 נקודות( 4)    .בטקסט הראשון   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 נקודות( 4)אל מי / מה מתייחסים הכינויים הבאים?    .11

 : ________________(12 )שורה היא -

 : ________________(22)שורה היא  -

 

 נקודות( 6)  מה כתוב בקטע במקום:. 11

 _________________________ קישור  -

 ________________________  לקבל   -

 

 נקודות( 1)  היא שאלה:"מהי הצלחה?"  כותרת הטקסט .12

 רטורית א. 

 שמרמזת על תוכן הטקסט ב. 
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 נקודות( 15)     ידע לשוני: -פרק שני 

 נקודות( 6)השלם את הטבלה:  .1

 שם תואר ברבים מילה ברבים שם תואר ביחיד מילה ביחיד 

    תחושה 1

  כישלונות   2

    רצון 1

  מטרות   4

 

 נקודות( 4)   לים:יאת המספרים במתוב כ .2

 ___________________מובילה אל האושר. _ 1דרך  -

 ___________________________. מטרות 2הצבתי לעצמי  -

 מחקרים נערכו באותו תחום._______________________ 0 -

 _________________ .למצוא בהם עניין שאפשרתחומים   11 מוצעים -

 

 נקודות( 0) :ב-ש-ח  יצירת מילים מהשורשידי -השלם את המשפטים הבאים על .3

 (היעזר במחסן המילים המצורף למטה בין סוגריים)

 .________________ חיובית עוזרת להצליח א.

 בעיני אחרים. זה לא בהכרח כהוא מה ש____________ כהצלחה בעיניך,  ב.

 .יש להימנע מ________________ שליליות ג.

    .כישלוןעל ____________  אסור  ד.

 ה. יש לקחת ב_____________ את המאמצים שעלינו להשקיע בדרך להצלחה.

 

 (חשיבה/מחשבות/חשבון/חשבנו/חשוב/תחשבו/לחשוב/נחשב)
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 נקודות( 1) : פועלי/  שמני –ציין סוג המשפט  .4

 משפט שמני / משפט פועלי                הצלחה אמיתית היא חיבור לפנימיות שלנו. -

 משפט שמני / משפט פועלי              כדי להצליח נדרשת אמונה מוחלטת בעצמנו. -

 משפט שמני / משפט פועלי              הדבר החשוב ביותר זה המחויבות להצלחה. -

 

סמן את חלק הדיבור אליו שייכת המילה המודגשת בכל אחד מהמשפטים  .5

 נקודות( 2)     שלפניך:

 שם תואר/ שם פועל / שם עצם שלנו.   ההצלחההיחס שלנו לעצמנו קובע את רמת  -

 פועל/ שם  תואר/ שם  עצם שם                עם ההחלטות שלנו עד הסוף. ללכתעלינו  -

 פועל / שם תואר / שם עצם                       לעצמנו בצורה חיובית. נתייחסשחשוב  -

 / שם פועל  עצם/ שם  תוארשם                בו. מומחיםרו את התחום עד שתהיו חק  ת -

 

  :" אמונה מוחלטת בעצמנו ִנְדֶרֶשתכדי להצליח " .6

 )נקודה אחת( _____________הוא :     ִנְדֶרֶשת השורש של הפועל  -

 )נקודה אחת( _____________הוא :         ִנְדֶרֶשת  הזמן של הפועל -

 :בזמן אחר אךאותו שורש מפועל  משפט שיש בו בותכ -

 נקודות( 2)_________________________________________________

 

 נקודות( 4)     בין מצליחנים למפסידנים"ַמְבִדיל "זה מה ש .7

  _____________הוא :     ַמְבִדילהשורש של הפועל  -

 _____________הוא :         ַמְבִדילהזמן של הפועל  -

 _____________הוא :       ַמְבִדילהבניין של הפועל  -

 _____________         : הוא ַמְבִדילהגוף של הפועל  -
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 נקודות( 2)הפוך את המשפט מפעיל לסביל או להפך :  .8   

 היחס שלנו לעצמנו קובע את רמת ההצלחה שלנו. -

______________________________________________ 

 ידי רבים.-השאלה "מהי הצלחה?" נשאלת על -

______________________________________________ 
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 נקודות( 15)       הבעה בכתב: -פרק שלישי 

חווה על חווית הצלחה שחווית או תספר  ובו רות,שו 10-15, בהיקף של חיבורכתוב 

אדם אחר. תאר את החוויה, הסבר מה הוביל להצלחה, ותאר את התחושה אותה 

 בעקבות ההצלחה.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 נקודות( 15)     הבנת הנשמע: –פרק רביעי 

 יקרים,תלמידים 

וענו על השאלות מיד לאחר שמיעתו.  ,אתם תשמעו קטע. הקשיבו היטב לקטע

 יושמע פעמיים.הקטע 

 נקודות( 15)      ענו על השאלות הבאות:

 נקודות( 2)  פוטהרסט הקיפו את עצמן בזהב כי: נטלי קוק וקרי. 1

 זהב הוא הצבע האהוב עליהן. .א

 האמינו שמעשה זה יעזור להן להשיג את מדליית הזהב. .ב

 הזהב מאוד יקר. .ג

 רצו להיות בולטות.הן  .ד

 חפצים בצבע זהב שהשתמשו בהם נטלי קוק וקרי פוטהרסט: שלושה ציינו . 2

 )נקודות 1)      

- ___________________________ 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

 נקודות( 2)  בתשובה הנכונה:  ובחר .3

 :קוק וקרי פוטהרסט לזכות בזהב היהמה שהביא את נטלי 

     הן היו השחקניות הכי מוכשרות. .א

 החלום שלהן על הזכייה במדליית הזהב. .ב

 נקודות( 1)   :-להצליח חשוב ללפי הקטע, כדי . 4

 לדמיין את התוצאה הסופית. .א

 לראות את השלב הראשון בדרך. .ב

 לענוד מדליית זהב. .ג

 .להתאמן בשירת ההמנון הלאומי .ד

 

 בהצלחה!


