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עברית 
לבתי ספר ערביים

עברית, הבעה עברית וספרות א',
2 יח"ל, 014201

)ניתן להשלמה ל־4 או ל־5 יח"ל בלבד(

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

שים לב: חומר הלימוד בספרות עברית מתבסס על תכנית הלימודים החדשה שפורסמה ב־4/�2/2000, 
כפי שאורגנה מחדש על ידי מפמ"ר עברית לבתי ספר ערביים, ד"ר האני מוסא, וכן על חוזר המפמ"ר 

שפורסם ב־�2/�0/2000. השינויים בפרק ההבעה מתבססים על חוזר המפמ"ר שפורסם ב־2002/��/�2.

הבעה והבנה  .1
חיבור  

התלמיד יכתוב חיבור על אחד מבין שלושה נושאים באחת ממסגרות הכתיבה האלה:   
חיבור עיוני, חיבור תיאורי־חווייתי, מכתב.  

או  

הבנת הנקרא  

התלמיד יקרא קטע ויענה על שאלות תוכן הקשורות לקטע, יסביר מילים וביטויים בהקשרם בקטע,  
ויכתוב �2-�0 שורות על נושא )שבדרך כלל קשור לקטע(.  

יחידת ספרות א'  .2

תנ"ך ומסכת אבות א. 

תנ"ך  

משלים מספר משלי, לפי הפרקים האלה:

פרק א', פסוקים 9-8  —

פרק י', פסוק 5  —

פרק י"א, פסוק 8  —

פרק י"ב, פסוקים 3, �0-��  —

פרק י"ט, פסוק 24  —

פרק כ', פסוקים 4, �3  —

פרק כ"ב, פסוקים �3, 22  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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מסכת אבות  

פרק א', משניות ב', ד', י', י"ז  —

פרק ב', משניות ה', ז'  —

פרוזה — אגדות וסיפורי עם ב. 

אגדות וסיפורי עם

פריט אחד מקבוצה א':

שלמה והתור המתהלל / ח"נ ביאליק

נאמנה החיה יותר מאדם / ערבי ארץ־ישראלי, מתוך ארכיון הסיפור העממי בישראל )אסע"י(

סיפורת ג. 

ארבעה סיפורים — סיפור אחד מכל אחת מארבע הקבוצות האלה:

קבוצה א'

דבורה מתחת התומר / בנימין זאב הרצל

הפיקדון / י"ל פרץ

קבוצה ג'

העוגה / יצחק קרונזון

מכשיר גילוח / יצחק קרונזון

קבוצה ד'

על הימים שנחשבתי לנער מופרע / אהֹרן אלמוג

כפר החלומות רחוק מן הירח / יגאל לב

קבוצה ה'

הסייד / גרשום שופמן

ילד זר / גרשום שופמן

שירה ד. 

שישה שירים — שיר אחד מכל אחת משש הקבוצות האלה:

קבוצה ב'

מה יפית / ר' יהודה הלוי )ריה"ל(

השושן )כתנות פסים( / משה אבן עזרא

קבוצה ג'

אלי רפאני / ר' יהודה הלוי )ריה"ל(

אשכים לבית השר / אברהם אבן עזרא

קבוצה ה'

אני מאמין / שאול טשרניחובסקי

נא השיבו לי ילדותי / שאול טשרניחובסקי

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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קבוצה ז'

ואולי לא היו הדברים / רחל

כינרת / רחל

קבוצה ח'

משירי הבן האובד / לאה גולדברג

בדרך א. 

בבית ב. 

בתשובתו ג. 

שירי סוף הדרך / לאה גולדברג

קבוצה ט'

לו יהי / נעמי שמר

הן אפשר / חיים חפר
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עברית לבתי ספר ערביים, דקדוק וספרות ב',
2 יח"ל, 014202

)רק כהשלמה ל־4 או ל־5 יח"ל( 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

שים לב: חומר הלימוד בספרות עברית מתבסס על תכנית הלימודים החדשה שפורסמה ב־4/�2/2000, 
כפי שאורגנה מחדש על ידי מפמ"ר עברית לבתי ספר ערביים, ד"ר האני מוסא, וכן על חוזר המפמ"ר 

שפורסם ב־�2/�0/2000. השינויים בפרק הלשון מתבססים על חוזר המפמ"ר שפורסם ב־2002/��/�2.

יחידת לשון א'  .1
תורת ההגה  

עיצורים  —  

סימני ניקוד: שוואים, חטפים )אותיות גרוניות(, דגש קל )אותיות בג"ד-כפ"ת(,   —  

דגש חזק )תשלום דגש(, מפיק   

הברה וטעם: סוגי הברות, סוגי טעם והקשרים ביניהם  —  

ה"א הידיעה  —  

 

תורת הצורות  

הפועל  

אותיות שורש ואותיות נוספות  —  

פעלים עומדים ופעלים יוצאים  —  

זמני הפועל ודרכי הפועל  —  

בניינים וגזרות*  —  

נטיות פעלים בכל הבניינים  —  

בניין קל: שלושת המשקלים של בניין קל )בעבר ובעתיד(, משקלי העתיד והציווי, הבינוני   —  

גזרת השלמים  —  

נטיית פעלים שכיחים בגזרות הנחים: לי"ה  —  

גזרת החסרים: פ"נ  —  

גזרת המרובעים  —  

שם העצם  

מין, מספר, סמיכות, משקלי שמות  —  

 

*  לא ייכללו במבחן פעלים מהגזרות נחי פ"י, נחי עו"י, חסרי פי"צ והמורכבים.  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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שם המספר  

שם המספר היסודי  —  

שם המספר הסידורי  —  

שם המספר החלקי  —  

מיליות  

תואר הפועל  —  

מילות יחס  —  

מילות חיבור  —  

תחביר  

חלקי דיבור וחלקי משפט  —  

סוגי משפטים על פי תוכניהם  —  

סוגי משפטים על פי הרכביהם:  —  

משפט פשוט: א.   

משפט שמני, משפט פועלי  —   

עיקרי המשפט: נושא, נשוא  —   

טפלי המשפט: מושא, לוואי, תיאור, אוגד  —   

חלקים שאינם שייכים לגוף המשפט: פנייה, הסגר  —   

משפט שנושאו סתמי  —   

משפט מחובר )מאוחה( ב.   

משפט מורכב    ג.   

יחידת ספרות ב'  .2

תנ"ך ומסכת אבות א. 

תנ"ך  

משלים מספר משלי, לפי הפרקים האלה:  

פרק ד', פסוק ז';  פרק ח', פסוק י"א;  פרק י', פסוק א'; פרק י"א, פסוק כ"ב;  פרק י"ב, פסוק ט"ו;    

פרק י"ז, פסוקים ט"ז, כ"ח;  פרק י"ח, פסוק י"ג; פרק כ', פסוק ה';  פרק כ"ג, פסוק כ"ג  

	

מסכת אבות 	

פרק ד', משניות: א', ה', ט', י"ב, ט"ז, כ"א 	 	

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.   
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פרוזה — אגדות, סיפורת ב. 

אגדות  

סיפור אחד מבין הסיפורים האלה:  

קבוצה ב'  

איך להבין צוואת אב? / פרס, ארכיון הסיפור העממי בישראל )אסע"י(  

חלוקת הירושה / אפגניסטן, ארכיון הסיפור העממי בישראל )אסע"י(  

סיפורת  

שלושה סיפורים — סיפור אחד מכל אחת משלוש הקבוצות האלה:  

קבוצה ב'   

חסן, חמד וח'לד / משה סמילנסקי   

מוחמד / משה סמילנסקי    

קבוצה ג'  

גם הוא בסופרים / ניר שוחט  

אופטו־ביוגרפיה / אמנון שמוש   

קבוצה ה'  

אל הים / גרשום שופמן  

החצי הקטן / אסתר קל  

 
שירה ג. 

שישה שירים — שיר אחד מכל אחת משש הקבוצות האלה:  

קבוצה א'  

כתב סתיו / ר' שלמה אבן גבירול )רשב"ג(  

ואת יונה / ר' שלמה אבן גבירול )רשב"ג(  

קבוצה ג'  

הכניסיני תחת כנפך / חיים נחמן ביאליק  

לא זכיתי באור מן ההפקר / חיים נחמן ביאליק  

קבוצה ד'  

ויהי ביֻשרון מלך / שאול טשרניחובסקי  

העלמה / נתן אלתרמן  

קבוצה ו'  

רחל / רחל  

עקרה / רחל  

קבוצה ז'  

ביום זה / לאה גולדברג  

שירי אהבה מספר עתיק )ב( / לאה גולדברג  

קבוצה ט'  

לכל איש יש שם / זלדה  

וידוי הגדול / אמנון שמוש       
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עברית לבתי ספר ערביים, ספרות ג', 1 יח"ל, 014101
)רק כהשלמה לרמת 5 יח"ל( 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

שים לב: חומר הלימוד בספרות עברית מתבסס על תכנית הלימודים החדשה שפורסמה ב־4/�2/2000, 
כפי שאורגנה מחדש על ידי מפמ"ר עברית לבתי ספר ערביים, ד"ר האני מוסא, וכן על חוזר המפמ"ר 

שפורסם ב־�2/�0/2000. 

יחידה ג'

תנ"ך א. 

על התלמיד ללמוד אחד מהספרים האלה:  

יונה: פרקים א'-ד'  

איוב: פרקים א', ב', מ"ב )מפסוק �0(  

פרוזה — הגות, סיפורת ב. 

הגות    

מאמר אחד	מתוך השניים:  

לתולדות החיוב והשלילה / אחד העם  

חיקוי והתבוללות / אחד העם  

סיפורת ג. 

שלושה סיפורים — סיפור אחד מכל קבוצה:  

קבוצה ב'  

העיוורת / יעקב שטיינברג  

סובבתהו בכחש /יהודה בורלא   

קבוצה ד'  

התענוג כחטא / יגאל לב  

תמונת מחזור / יגאל לב  

קבוצה ה'  

בנים שובבים / גרשום שופמן  

בית חדש / גרשום שופמן  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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שירה  .4

שישה שירים — שיר אחד מכל קבוצה:  

קבוצה ב'  

ישנה בחיק ילדות / ר' יהודה הלוי )ריה"ל(  

הפשט הזמן בגדי חרדות / ר' יהודה הלוי )ריה"ל(  

קבוצה ג'  

מעיל יש לי / אברהם אבן עזרא  

כאבי רב / ר' שלמה אבן גבירול )רשב"ג(   

קבוצה ד'  

כורה / רחל  

רק על עצמי / רחל  

קבוצה ו'  

שיר החוט למחט / יהודה עמיחי  

אלוהים מרחם על ילדי הגן / יהודה עמיחי  

קבוצה ז' 	
אני רוצה תמיד עיניים / נתן זך  

אמי אפתה לי את כל העולם / יהודה עמיחי  

קבוצה י'  

הכתם נשאר על הקיר / דוד אבידן  

החגיגה נגמרת / נעמי שמר  
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עברית לבתי ספר ערביים,
הבנה והבעה, ניסויי, 2 יח"ל, 014203

שים לב!

להלן פירוט החומר שממנו יחוברו שאלות המבחן וגם חומר שלא ייכלל במבחן.

שים לב: חומר הלימוד למבחן זה מתבסס על תכנית הלימודים החדשה שפורסמה בשנת �200 )תשס"ז( 
וכן על חוזר המפמ"ר שפורסם ב־�4/9/200. 

המבחן יכלול קטע מידעי־טיעוני בהיקף של כ־30 שורות ובעקבותיו מטלות הבנה והבעה, כמפורט להלן:

הבנה  )�(

בתוכן )שאלות לוקליות וגלובליות, שאלות פרשנות(  חמש שאלות ההבנה יעסקו: —   

במבנה )המבנה הלוגי של הטקסט השלם והְקָׁשִרים הלוגיים בין חלקיו(  —    

לא ייכללו  

פירוש של מילים וביטויים  —  

שאלות על האמצעים הרטוריים, שאלות בתחום המילון והסמנטיקה )נרדפות, ניגודי משמעות,  —  

הומונימיה, שדה סמנטי וכדומה(   

 

הבעה  )2(

שאלה �: מטלת כתיבה — סיכום הקטע  —  

שאלה �: הנבחן יבחר נושא אחד מבין שלושה, ויכתוב עליו בהיקף של כעמוד וחצי.  —  

סוגות הכתיבה: חיבור עיוני, מאמר, מכתב  

 

לא ייכללו  

המרה מסּוגה לסוגה )כגון כתיבת טקסט מידעי על סמך מודעה, פרסומת, טבלה(  —  

סיכום ממזג של כמה טקסטים  —  

מבנה השאלון וחלוקת הנקודות  )4(

�0 נקודות  — הבנת הנקרא  פרק ראשון:   

40 נקודות  — הבעה בכתב   פרק שני:   

�00 נקודות  — סה"כ      


