
קיץ תשס"ח / صيف 2008- � -

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  —

ִאמות קריאה  —

אותיות בג"ד-כפ"ת )דגש קל(  —

שוואים

שווא נח )אפס תנועה(  —

שווא נע )חצי תנועה(  —

דגש חזק

דגש משלים  —

דגש תבניתי  —

הטעם

מלעיל ומלרע  —

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(  —

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 העדכון לתכנית הלימודים בספרות עברית ששלח  

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

מקרא

מקרא

בריאת העולם )בראשית, פרק א'(  —

יוסף ואחיו )בראשית, פרקים מ"ב, מ"ד-מ"ה(  —

יתרו )שמות, פרק י"ח(  —

סיפורת

סיפור אחד מכל קבוצה:

קבוצה א'

העגל / מ"ז פיירברג  —

קבוצה ג'

הפיקדון / י"ל פרץ  —

הפרוטה / ש"י עגנון  —

קבוצה ד'

שיח' סלים / סלמאן פלאח  —

אחרי עשרים שנה / או' הנרי  —

שירה

ארבעה שירים — שני שירים מכל קבוצה:

קבוצה א' —  שירת ספרד

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

קינה על מות יקותיֵאל / ר' שלמה אבן גבירול )רשב"ג(  —

אל הצבי / ר' יהודה הלוי )ריה"ל(  —

קבוצה ג' — שירה בת–זמננו א'

לתמונת אמא / לאה גולדברג  —

עוד חוזר הניגון / נתן אלתרמן  —

חמדה / דליה רביקוביץ  —
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עברית לבתי ספר דרוזיים, 1 יח"ל, 907541
)חובה ל–4 יח"ל, השלמה מ–3 ל–4 יח"ל(

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ספרות פרק 1: 

יחידה ב' 
שים לב: חומר הלימוד בספרות עברית מבוסס על העדכון לתכנית הלימודים בספרות עברית ששלח

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

תנ"ך א. 

שמואל א, פרק ט"ז )משיחת דוד למלך(  —  

שמואל ב, פרק א' )קינת דוד(  —  

מלכים א, פרק ג' )משפט שלמה(  —

תהלים, פרק א'  —

תהלים, פרק ט"ו  —

סיפורת ג. 

סיפור אחד מקבוצה א':

קבוצה א' 

רחמים / חיים הזז  —

שיר מזמור לאבו נאיף / יצחק בר–משה  —

שירה ד. 

שני שירים מקבוצה ג':

אורנים בחלון / אסתר ראב  —

ירושה / חיים גורי  —

הזית / זרובבל גלעד  —

שיר אחד מקבוצה ד':

שאול, ודוד לפניו מנגן / דן פגיס  —

יצחק / אמיר גלבוע  —

 


