
 משרד החינוך, התרבות והספורט
 המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

 האגף לחינוך והדרכה בפנימיות
 היחידה להנחלת הלשון

 
 

 

 

  1מבחן מס' 

 

 ז' -"עברית עשרה", יחידות א' 
  

 

 

 לומדים עברית
 

 

 

 ______________  שם התלמיד/ה:  

 ______________  שם בית הספר:  

 _________ _____  תאריך:  

 

 

 
 

 לשימוש הבודק/ת 

 
 ____  נק'(  28)מתוך  הבנת הנקרא  א.

 ____  נק'(  24)מתוך   הבעה ב.

 ____  נק'(  12)מתוך  מילות יחס ג.

 ____  נק'(  18)מתוך  שאלות לתשובות  ד.

 ____  נק'(  18)מתוך   פועל  ה.

 הציון:________

 גירסה:   תש"ס 
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 לומדים עברית
  

 

 קראו את הקטע וענו על השאלות:  א.
 

 
דוד, חנה ויוסי תלמידים. הם לומדים עברית באולפן  

 בנתניה. הם גרים בפנימיה. 

דוד עולה חדש מצרפת, חנה עולה חדשה מרוסיה ויוסי עולה  

 חדש מאתיופיה. 

 דוד, חנה ויוסי קוראים, כותבים ומדברים עברית.  

   
ירושלים, לבאר שבע, ביום שישי כל התלמידים נוסעים: ל 

 אביב וגם לטבריה, על יד הִכיֶנֶרת. -לתל

   
דוד נוסע לתל אביב. בבית הוא מדבר עברית עם אבא, עם  

 אמא ועם האחות הקטנה, רוִתי. הוא קורא ספר חדש. 

הם התלמידים.  -בבית הוא "המוֶרה". אמא, אבא והאחות  

 הם קוראים ספר חדש בעברית. 

 
בטבריה גרה סבתא לאה. סבתא באה  חנה נוסעת לטבריה. 

 מרוסיה, והיא מדברת עברית טובה מאוד. 

 סבתא לאה היא "המוָרה". חנה היא התלמידה.  

   
שבע. בבית אמא, אבא, סבא יצחק, סבתא  -יוסי נוסע לבאר 
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 מרים והאחות דבורה מדברים אמהרית וקצת עברית.  

 ביתהם שואלים את יוסי הרבה שאלות על הפנימיה ועל  

 הספר.   
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 סמנו נכון / לא נכון  .1
 

 נכון   /   לא נכון  חנה מצרפת. דוגמה: 

 
 נכון / לא נכון       דוד מאתיופיה. .1 

 נכון / לא נכון    חנה לומדת באולפן בנתניה. .2 

 נכון / לא נכון  סבתא לאה מדברת עברית טובה מאוד. .3 

 ון נכון / לא נכ     רותי מורה באולפן. .4 

 נכון / לא נכון    יוסי קורא, כותב ומדבר עברית. .5 

 
 

 ענו לפי הקטע: 
 
 ________________  א. מי גר בפנימיה? .2

 ________________  ב.     
 ________________  ג.     

      
 _______________________  מאין חנה? .3

   
 _______________________  איפה טבריה? .4

   
 ______________  א.  איפה דוד מדבר עברית? .5

 ______________  ב.       

         
 סבתא לאה מ ___________.  .6

 עכשיו היא גרה ב ____________.  

    
  מי שואל את יוסי הרבה שאלות? .7

 __________  א. 
 __________  ב. 
 __________  ג. 
 __________  ד. 
 __________  ה. 
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 סבתא שואלת את חנה:  ב.

 
 מה את לומדת?   מה אתם קוראים וכותבים בבית הספר?  

 איפה את גרה?   מה יש בחדר?   מה את אוכלת?  

   

 משפטים(.  8-6) כתבו מה חנה אומרת לסבתא - 

   

                             אני לומדת עברית באולפן...  

 ___________________________________ _____ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 _________________________________ _______ 

  ________________________________________ 

 
 
 

 
 : ) על, ב, מ, על יד, גם, ו ( השלימו ג.

 

 מרים ודינה תלמידות טובות ונחמדות.  

 דינה  ___אנגליה. היא גרה עכשיו  ___פנימיה בירושלים.  

 ___  מרים  ___אנגליה. היא גרה בחדר יפה  ____  דינה.  

 בחדר יש שולחן גדול.  ____  השולחן יש ספר  ___מנורה 
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 יפה.   
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 )מאין? / איֹפה? / מה? / מי?(  :בו שאלות לתשובותכת ד.

 

יהודית        מאין יהודית?    : דוגמה 
 . מאדיס אבבה

   
 . עבריתברוך לומד  ____________________? .1 

 . אביב-מתלשרה  ____________________? .2 

 . אני ֶעְדָנה ____________________? .3 

 . ספר זה ____________________? .4 

 . באוטובוסהנהג  ____________________? .5 

 במרפאה.  הרופא והאחות ____________________? .6 

   

   

   

   
    בחרו בפועל המתאים מהרשימה ה.

 )אוכלת, קוראות, גרים, כותב, לומדים, שואלות(  

 

 עברית באולפן.      לומדים   יעקב ומשה   :דוגמה 

   

 בתל אביב?  לא, אנחנו גרים בנהריה.  אתם  ________  .1

 רותי  ________  פיָצה גדולה. .2

רחל ומיכל תלמידות טובות.  הן ________ ספר,  .3

 ו__________  את המורה שאלות בעברית. 

 שושנה ודוד  ________ בבית הספר.  .4

 מיכאל  ________  מכתב ָיֶפה.  .5
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:  1מפתח הניקוד למבחן מס' 

 ז' רה", יחידות א'"עברית עש
 

 

 

 

 לומדים עברית 
 

 

 

 

 נק'  28  :הבנת הנקרא א. 

   
 נק' לכל משפט(  1) נק' 5נכון / לא נכון   .1  
 נק' לכל השלמה(  2)    נק' 6 .2  
 נק'  2 .3  
 נק'  2 .4  
 נק' לכל השלמה(  2)    נק' 4 .5  
 נק' לכל השלמה(  2)    נק' 4 .6  
 ' לכל השלמה( נק 1)    נק' 5 .7  

    

    

    
 נק'  24   :הבעה ב. 

   
 נק'  8  מסר ברור וקשר בין המשפטים  
 נק'  7     תחביר  
 נק'  6     מורפולוגיה  
 נק'  3      כתיב  

    

    

    
 נק'  12   מילות יחס ג. 

   
 נק' לכל השלמה נכונה.  2  
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 נק'  18  שאלות לתשובות ד. 

   
 נק' לכל שאלה.  3  

    

    

    
 נק'  18   הפועל ה. 

   
 נק' לכל השלמה נכונה  3  

 



 ______________  מקום החינוך
 ______________   הכיתה        
 ______________   תאריך        

 
 

          

 ז'-"עברית עשרה", יחידות א' 1דף פרופיל למבחן מספר 
 

 לומדים עברית 

 

  שם התלמיד

 א. 
 

 הבנת הנקרא
 

 נק'  28 

 ב. 
 

 הבעה 
 

 נק'  24

 ג. 
 

 מילות יחס
 

 נק'  12 

 ד.
  

 שאלות לתשובות
 

 נק'  18 

 ה. 
 

 פועל
 

 נק'  18 

 סה"כ 

1  .       

2  .       

3  .       

4  .       

5  .       

6  .       

7  .       

8  .       

9  .       

10  .       

11  .       

12  .       

13  .       

14  .       

15  .       

16  .       

17  .       

18  .       
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19  .       

20  .       
 

 


