
 

 

 מדינת ישראל
 מ ש ר ד  ה ח י נ ו ך

 נהל תיאום ובקרהמ  
 האגף לחינוך מבוגרים

 מבחן לסיום אולפן ראשוני
 רמה א' 

 

 הבנת הנקרא - 1חלק                                                              
 ןלשו - 2חלק                                                              
 כתיבה - 3חלק                                                              

 

 משך המבחן: שעתיים

 אין להשתמש  בחומרי עזר

 
 

 

 פרטים אישיים:

 
 שם משפחה: _______________       שם פרטי: _______________

 
 מספר זהות: __________________  

 
 

 שם המורה : _________________שם האולפן: ______________  
 
 

 מקום האולפן:  _______________________ 
 
 

 בהצלחה!
 

 הציון : ______________
 
 

© 
 כל הזכויות שמורות

 זתשע" –ירושלים 
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 נקודות בסה"כ(  30) הבנת הנקרא:  1חלק 

 נק'( 20) קראו את הקטע וענו על השאלות: 'אקטע 

 חברים טובים
 

. הוא ילד חכם ונחמד. לרוני יש בעיה רפואית. הוא לא 10אביב. הוא בן -בתל רוני גר ולומד 1

גלגלים.                                                             -יכול ללכת או לעמוד, לכן הוא יושב בכיסא

הוא  ,הספר-הספר. כאשר רוני מגיע לבית-הכיתה של רוני נמצאת בקומה הראשונה בבית

 לכיתה ולומד עם כל החברים. נכנס

הספר. רוני לא יכול -פעמיים בשבוע התלמידים לומדים מוסיקה בקומה השנייה בבית 5

הספר מעלית. רוני נשאר לבד בכיתה עד -להשתתף בשיעורים האלה, כי אין בבית

 שהתלמידים חוזרים מהשיעור.

הפתרון לבעיה? הם  החברים בכיתה אוהבים מאוד את רוני. הם חשבו איך לעזור לו. מה

 ידי חשמל. כיסא שהוא -כיסא שעולה במדרגות על -החליטו לקנות בשביל רוני "מעלון" 

10 
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 כמו מעלית קטנה.

מכתב להורים בבית הספר וביקשו תרומה וביקשו עזרה. הם שלחו  הם דיברו עם המנהל

ולתרום )לתת כסף(. לעירייה וביקשו לעזור. כולם הסכימו לעזור  התקשרוגם ֶסף(. הם  )כ

 עכשיו, כאשר יש שיעור מוזיקה, רוני משתתף בשיעור עם כל החברים בכיתה.

 

 

    לפי הקטע:ענו על השאלות 

 נקודות( 4)                                                         מה הבעיה הרפואית של רוני ?  .1

_______________________________________________________ 

 נקודות( 6)                               (את התשובה הנכונה Xב  סמנו) יקה כי:רוני לא לומד מוס .2

 יקההוא לא אוהב מוס     

 אין מעלית לקומה השנייה        

 אין לו כסף        

 נקודות( 4)                                     כדי לעזור לרוני? מה החליטו החברים לעשות  .3

________________________________________________________ 

 נקודות( 6)                      ?                    "מעלון"קנות ונתן כסף ל עזר לחבריםמי  .4

1.  ________________2 __________________ .3_______________ . 
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 נק'( 10)  :'בקטע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נק'( 10)                                                          לפי הקטע:ות על השאל ענו

 

 _________________________________ ?איפה מבקרים .1

 ________________________שעת יציאה: . 2

 ________________________ שעת חזרה:   

 _________________________  ?ניסה למוזיאוןככמה עולה ה .3

 ____________________________________ ?במוזיאוןיש עכשיו איזה תמונות  .4

 ________________________________ . מה צריך להביא?5

 

 

 

 ביקור במוזיאון

 

 לבקר , כל תלמידי האולפן נוסעים21.6.2017כ"ז' בסיוון תשע"ז,  ,רביעי ביום

 ."מוזיאון תל אביב"ב

 .כיתהנפגשים ב

  .09:00 שעהיוצאים ב

  .13:00 חוזרים לאולפן בשעה

 לכניסה למוזיאון.₪  20צריך לשלם 

 .1948 - 1930במוזיאון אפשר לראות תמונות של ישראל מהשנים 

 .מחברת ועט להביאבבקשה 

 !נעים ביקור
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 (סה"כ 'נק 50)   לשון :2 חלק

 

 נק'( 5)                                                    :קובהמילה הנכונה את סמנו  .1

 

 פיצה  בערב.              (,  לאכול,  אוכליםאוכלת)רחל   :דוגמה

 הבית לכבוד שבת. את ()לסדר, מסדרת, מסדרות  רותי .א

 אכול במסעדה הזאת.ל (הובאוהבים, אוהבות, לא)  הילדים שלי   ב.    

 קריר. חם היום, כי קצת( )להתלבש, מתלבשות, מתלבש  כדאיג.       

 .רדיו מהבוקר עד הערב( )שומעים, שומעות, לשמוע החברות שלי  .ד

 החברה שלך? את פוגש, לפגוש, פוגשים() ה.      דני, איפה אתה

 

 

 נק'( 5)                                                             כתבו את הפועל בעבר: .2

 

 )לנסוע(   .ליפו אתמול נסעוהם  דוגמה:  

 

 ( לזכור)  .ההולדת שלי-את יום____ _________ לאדינה  .א

 (המליץל).  על המסעדה הזאת_ _____________חבריםה .ב

 ( להסתכל) ימינה ושמאלה בכביש.___ ___________ ילדיםה .ג

 )לרצות(  ?_____ ____כמו ש __, (טוסל)ללונדון  ____________ לא למה, דני .ד
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   (נק' 12)                                   (: שלם משפט) מההמתאי השאלה את כתבו .3

 .לאילתאני נוסע   - לאן אתה נוסע?דוגמה: 

 ?למי /?לאן /?איפה?/ מתי?/ כמה?/ מי עם?/ מי של

 .לעבודהמיהרה  היא - _______________?________________________________ .א

 .יפה מאודאישה  עם התחתן הוא  -___? __________________________________ .ב

 .ברחוב יפו תנמצא תחנת האוטובוס -_____? ______________________________ .ג

 .מיכאל שלהבן הזה  -_____? _________________________________________ .ד

 פרחים. הםמא שלילא הם קנו -? ________________________________________ .ה

 .אנשים 30יש עכשיו בתחנה  - ?_________________________________________ .ו

 

  (נק' 6)                                              : המתאימה המילה את . כתבו4

 

 .            טלוויזיה _______ ראיתי חדשות  , גמרתי בבית את העבודה_____. ________א
 על, ב, עם                                                                 אחרי ש ,כדי, אחר כך   
 
 
 
 המנהל.____________    המפתחות שלך . ב

 עם, אצל, בגלל                                 
 
 
 

 .התעופה -לשדההייתי צריך לנסוע ______________ ,ג. אתמול קמתי מוקדם בבוקר
 כי, בגלל  , לפני                                                 

 
 
 
 הוא היה סגור.   ___________ לבנק,  הלכתי___________ צריך לפתוח חשבוןאני . ד

 אבל, כי, כאשר                             בגלל, כדי לכן,                                           
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 '(נק 12)                                             :ברבים המשפטים את כתבו .5

 .ספריםאין לנו   .ספרלי אין דוגמה:   

 

 _____________________________________ .נשארתי בבית בחופשה האחרונה .א

 _______________________________________  ? זהותתעודת  מקבליםאיפה  .ב

 __________________________________________  . בית עתיק ירושליםיש ב .ג

 ___________________________________________  .ללכת לרופא רוצה אתה .ד

 _____________.   _____________________________האיש הזה את אני מכיר.       ה

 

 

 

 

 נק'( 10)                                                             בחרו את המילה הנכונה. 6

 

 (להתראות, אתה יכול לעזור לי?, מזל טובכשאני נכנס לחנות אני אומר " ________" )  .1

 (שמן, חלש, בריא. אין לי כוח, אני חולה, אני ________ מאוד.) 2

  (.במזומן, בכרטיס אשראי, באהבה. בשוק אפשר לשלם רק_________) 3

  .(ערים, הרים, מקומותהן _______ עתיקות. )ירושלים, צפת ועכו . 4

 (חורף, אביב, קיץרינה אוהבת את עונת ה______, כי בעונה זו לא חם ולא קר. ).5
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 סה"כ(בנק'  20)   כתיבה :3חלק 

 
 

                        שורות(: 8-6)מהנושאים הבאים   אחדכתבו על 
 

 .מתחתן בחודש הבא שלכםמשפחה -קרוב .א

 .מה לקנות, מה לבדוק, עם מי לדבר: לו לעשות לפני החתונהכדאי מה  כתבו
 

 ".לקנות מתנותוהבת א"אני אוהב/ .ב

 לו מתנות, איפה אתם קונים.א ,למי אתם אוהבים לקנות מתנה כתבו
 

  ?יותר אוהבים איזו עונה אתם - "קיץ או חורף" .ג

 עונה הזאת?ה אתם אוהבים לעשות במה מזג האוויר, מאותה, אוהבים למה אתם  כתבו

 

 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


