
חורף תש"ע  - � -
شتاء 2010/09

עברית 
לבתי ספר דרוזיים

עברית, 3 יח"ל )חובה לכל הרמות(, 907531

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

לשון פרק 1: 
יחידה א': הבעה והבנה  

כתיבת חיבור: התלמיד יתבקש לכתוב חיבור באחת ממסגרות הכתיבה האלה: א.   

חיבור עיוני, חיבור תיאורי–חווייתי, מכתב )מכתב תודה, מכתב רשמי וכו'( או חיבור   

בהקשר של ִאמרה או פתגם.   

הבנת הנקרא: התלמיד יקרא קטע שלא נלמד, ויענה על שאלות הקשורות לקטע זה. ב.   

יחידה ב': תורת ההגה ותורת הצורות  
תורת ההגה

עיצורים

עיצורים גרוניים  —

אותיות בג"ד–כפ"ת )דגש קל(  —

שוואים

שווא נח  —

שווא נע  —

דגש חזק

דגש משלים  —

דגש תבניתי  —

תשלום דגש  —

מפיק

פתח גנוב

תורת הצורות

הפועל

פעלים עומדים ופעלים יוצאים  —

זמני הפועל ודרכיו  —

הגופים והבניינים  —

גזרות — ידע כללי על גזרת השלמים, על גזרת החסרים ועל גזרת הנחים  —

הוראות הבניינים — הוראותיו העיקריות של כל בניין  —

נטיית הפועל בכל הבניינים ובכל הזמנים: גזרת השלמים )כולל השלם הגרוני(  —

וגזרת החסרים  

                                                                           שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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שם העצם

יחיד ורבים, זכר ונקבה, נפרד ונסמך  —

משקל — זיהוי המשקל לפי שורש ומוספיות )צורנים(  —

ה"א היידוע )צירוף שם עצם ושם תואר, צירוף סמיכות(  —

משמעויות המשקלים

משקלים המציינים שמות תואר, מכשירים וכלים, מקומות, קבוצה ומערכת, בעלי מקצוע, מחלות,   —

מצבים, צבעים

שם המספר

מספר יסודי )מונה(  —

מספר סידורי )סודר(  —

האותיות כמספרים   —

התאריך העברי  —

ספרות פרק 2: 
יחידה א'   

שים לב: חומר הלימוד בספרות עברית מבוסס על החוזר בנוגע לתכנית הלימודים בספרות עברית ששלח  

      לבתי הספר המפמ"ר לעברית לבתי הספר הדרוזיים, מר צאלח ח'טיב, ב–4/3/98.

מקרא

בריאת העולם )בראשית, פרק א' - פרק ב', פסוק 3(  —

יוסף ואחיו )בראשית, פרקים מ"ב-מ"ג(  —

יתרו )שמות, פרק י"ח(  —

הקרע בין שמואל לשאול )שמואל א, פרק ט"ו(  —

סיפורת

סיפור אחד מכל קבוצה:

קבוצה א'

העגל  —

קבוצה ב'

אשַרי, יתום אני! / שלום עליכם  —

רחיצה בבֵרכה / ס' יזהר  —

שירה

ארבעה שירים — שני שירים מכל קבוצה:

קבוצה ב' —  שירה חדשה

לא זכיתי באור מן ההפקר / חיים נחמן ביאליק  —

אני מאמין / שאול טשרניחובסקי  —

הכניסיני תחת כנפך / חיים נחמן ביאליק  —

קבוצה ד' — שירה בת–זמננו ב'

רגע אחד / נתן זך  —

לא פעם בקיץ / רחל  —

ֵמַתי / רחל  —


