


وزارة الّتربية والّتعليم
اإلدارة الّتربوّية                                                                                    القسم الكبير لالمتحانات

دفتر امتحان
حتّية للممتَحنني وللممتَحنات! 

الرجاء قراءة التعليمات في هذه الصفحة والعمل وفًقا لها بالضبط.  عدم تنفيذ التعليمات قد يؤّدي إلى عوائق مختلفة وحّتى إلى 
إلغاء االمتحان.  أُعّد االمتحان لفحص تحصيالتك الشخصّية، لذلك يجب العمل بشكل ذاتّي فقط. أثناء االمتحان، ال ُيسمح طلب 

المساعدة من الغير وُيمنع إعطاء أو أخذ مواّد مكتوبة أو الحديث. 
ال ُيسمح  إدخال مواّد مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم - إلى غرفة االمتحان، ما عدا "مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها" المفّصلة في نموذج 
إلى غرفة االمتحان.  استعمال مواّد  أو حواسيب محمولة  إدخال هواتف  الوزارة. كما ال ُيسمح  أو في تعليمات مسبقة من  االمتحان 

مساعدة غير مسموح بها يؤّدي إلى إلغاء االمتحان.
يجب تسليم كّل ماّدة مساعدة ال ُيسمح استعمالها للمراقب قبل بدء االمتحان.  

بعد االنتهاء من كتابة االمتحان، يجب تسليم الدفتر للمراقب، ومغادرة غرفة االمتحان بهدوء.  

يجب المحافظة على نزاهة االمتحانات!

تعليمات لالمتحان
يجب التأّكد بأّن تفاصيلك الشخصّية مطبوعة على ملَصقات الممتَحن التي حصلت عليها، وبأّن تفاصيل نموذج االمتحان المعّد لك   .1

مطبوعة على ملَصقات نموذج االمتحان التي حصلت عليها. 
في حال عدم حصولك على ملَصقة، يجب ملء التفاصيل في المكان المعّد لملَصقة الممتَحن، بخّط يد.  .2

ال ُيسمح الكتابة في هوامش الدفتر )في المنطقة المخّططة(، ألّنه لن يتّم مسح ضوئّي لهذه المنطقة. ُيسمح الكتابة على جهَتي   .3
الصفحة في دفتر االمتحان.  

للمسّودة يمكن استعمال صفحات من دفتر االمتحان فقط.  ُيمنع نزع أو إضافة صفحات.  الدفتر الذي ُيسّلم وهو غير كامل   .4
سيثير الشّك بعدم االلتزام بنزاهة االمتحانات.

ال ُيسمح كتابة االسم داخل الدفتر، ألّن االمتحان ُيفحص بدون ذكر اسم.  .5
ال ُيسمح إضافة أو تغيير أّية تفاصيل في الملَصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الدفتر وفي تسجيل العالمات.  .6

ى لك النجاح! نتمّن



בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל   
קיץ תשע"ז, 2017  מועד הבחינה:  משרד החינוך   

015281 מספר השאלון:     

עברית
לבתי ספר דרוזיים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית 

הוראות לנבחן

משך הבחינה:  שעתיים. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

40   נקודות  — תנ"ך   — פרק ראשון 

60  נקודות  — ספרות   — פרק שני 

100  נקודות  — סה"כ     

חומר עזר מותר בשימוש:   אין. ג. 

יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון, לפי ההוראות. הוראות מיוחדות:   )1(  ד. 

עמודי הטיוטה בסוף השאלון נועדו לשאלון כולו.  )2(   

אין להשתמש במילון.  )3(   

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/
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פרק ראשון — תנ"ך  )40 נקודות(

לפניך קטע משמואל ב, פרק א' )קינת דוד(. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו.  .1

  שמואל ב, פרק א', פסוקים י"ז-כ"ז

ענה על שלושת הסעיפים א-ג )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.   

את הקינה של דוד אפשר לחלק לשני חלקים:  )1( א.   

—  פסוקים י"ז-כ'     

—  פסוקים כ"א-כ"ז     

במה מתמקד כל אחד משני החלקים?     )6 נקודות(     

               

                

               

                

/המשך בעמוד 3/
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על פי פסוקים י"ז-י"ח, מהי המטרה הכללית של קינת דוד?     )4 נקודות(  )2(   

               

               

על פי פסוק כ', הסבר מפני מה דוד מזהיר את העם, ומדוע הוא מזהיר אותו.     )1( ב. 

)10 נקודות(    

               

               

               

מהי הקללה של דוד בקינה, וכיצד דוד מסביר קללה זו?     )10 נקודות(  )2(   

               

               

               

               

               

דוד מספיד את שאול ואת יהונתן בדברי שבח והלל.  )1( ג. 

הבא מן הקינה ארבע דוגמאות לתיאור הדמויות של שאול ויהונתן.    

)6 נקודות(    

               

               

               

               

               

מהי חשיבות המילה "איך" )פסוק י"ט ופסוק כ"ה( להבנת קינת דוד?     )4 נקודות(  )2(   

               

               

               

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — ספרות  )60 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 3-2.

הרופא וגרושתו / ש"י עגנון  .2

ענה על שלושת הסעיפים א-ג )לכל סעיף — 20 נקודות(.  

תאר את הדמות של הרופא בסיפור. בתיאורך התמקד ביחס של הרופא לאנשים א.   

סביבו, ובמיוחד ביחס שלו לדינה.   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

               
 

 

/המשך בעמוד 5/
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לפניך קטע הלקוח מן הסיפור הרופא וגרושתו.  ב.    

קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.   

חולניים  ופניו  בחלום  אדם  אותו  אצלי  בא  אחד  לילה  	

קצת, וקצת סימפטיים. נתביישתי ממנו שאני חושב עליו 

עצמו  הרכין  ממנו.  כעסי  להעביר  עליי  וקיבלתי  רעות, 

ואמר מה אתה רוצה ממני, וכי בשביל שאינסתני אתה 

מבקש רעתי.

הסבר מדוע החלום הזה הוא נקודת מפנה בסיפור.  

                

                

                

                

                

                

                

                

מה תורם מוטיב העיניים של דינה להבנת היחסים בין הרופא לבין דינה? ג. 

                

                

                

                

                

                

                

                

/המשך בעמוד 6/
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מות הזקן / א"ב יהושע  .3

ענה על שלושת הסעיפים א-ג )לכל סעיף — 20 נקודות(.  

הסיפור מות הזקן מתרחש בעולם שאין בו רמז לזמן ההתרחשויות, ואין בו רמז א.    

למקום ההתרחשויות.   

הסבר במה היעדר תיאור זמן ותיאור מקום תורם להבנת הסיפור.   

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

הסבר את הביקורת כלפי החברה המשתמעת מן הסיפור כולו. ב. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

/המשך בעמוד 7/
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לפניך קטע הלקוח מן הסיפור מות הזקן.  ג.   

קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.   

כיצד  בלִִּבי,  חשבתי  ובתימהון.  בעניין  בזקן  התבוננתי   

יהיה מקבל את מותו זה, שקבעה לו גברת עשתור, וכבר 

לפגוע  רציתי  שלא  אלא  להתעורר,  לו  לרמוז  חשבתי 

בגברת עשתור; והרי אמת יש בדבריה, שאין אדם רשאי 

לחיות יותר מן המקובל, במיוחד אדם זה שיש לו כוונות 

לחיות לנצח. סופו של כל אדם למות ולהיקבר. עד שהוא 

משתכח מהלב ועפרו נישא ברוח ]...[  

ֵרט את מעשיה של הגברת עשתור הנוגעים לזקן, על פי הקטע ועל פי הסיפור כולו, ּפָ   

והסבר כיצד הביקורת כלפי החברה באה לידי ביטוי במעשים אלה.    

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

/בהמשך עמודי טיוטה/ 	

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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