
משרד החינוך
הִמנהל הפדגוגי                                                                   אגף בכיר בחינות

מחברת בחינה

לנבחנים ולנבחנות שלום,

נא לקרוא את ההוראות בעמוד זה ולמלא אותן בדייקנות. אי־מילוי ההוראות עלול לגרום לתקלות ואף להביא לידי פסילת הבחינה.

 הבחינה נועדה לבדוק הישגים אישיים, ולכן יש לעבוד עבודה עצמית בלבד. בזמן הבחינה אין להיעזר בזולת ואין לתת או לקבל חומר בכתב או

בעל פה.

אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר — ספרים, מחברות, רשימות — פרט ל“חומר עזר מותר בשימוש“ המפורט בגוף השאלון או בהוראות מוקדמות 

של המשרד. כמו כן אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים או מחשבים ניידים. שימוש בחומר עזר שאינו מותר יוביל לפסילת הבחינה.

כל חומר עזר שאינו מותר בשימוש, יש למסור למשגיח לפני תחילת הבחינה. 

לאחר סיום כתיבת הבחינה יש למסור את המחברת למשגיח ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.

יש להקפיד על טוהר הבחינות !

הוראות לבחינה

יש לוודא כי במדבקות הנבחן שקיבלת מודפסים הפרטים האישיים שלך, ובמדבקות השאלון שקיבלת מודפסים פרטי השאלון המיועד לך.  .1

אם לא קיבלת מדבקה, יש למלא בכתב יד את הפרטים במקום המיועד למדבקת הנבחן.  .2

אסור לכתוב בשולי המחברת )החלק המקווקו( משום שחלק זה לא ייסרק.  .3

לטיוטה ישמשו אך ורק דפי מחברת הבחינה שיועדו לכך.  .4

אין לתלוש או להוסיף דפים. מחברת שתוגש לא שלמה תעורר חשד לאי־קיום טוהר הבחינות.  .5

אין לכתוב שם בתוך המחברת, משום שהבחינה נבדקת בעילום שם.  .6

אין להוסיף או לשנות שום פרט במדבקות, כדי למנוע עיכוב בזיהוי המחברת וברישום הציונים.  .7

! ה ח ל צ ה ב

* הוראות בשפה הערבית מעבר לדף
* الّتعليمات باللّغة العربّية على ظهر الّصفحة

יש לסמן במשבצת    אם ניתן שאלון נוסף
 يجب اإلشارة في المرّبع          إذا ُأعطي نموذج امتحان إضافّي
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21         מועד         18
موعد

37  סמל בי"ס  32
رقم المدرسة

31  מס' תעודת זהות  23
رقم الهوّية

17       סמל שאלון       12
رقم الّنموذج

שם השאלון
اسم الّنموذج

יש להדביק כאן - מדבקת נבחן )ללא שם(
يجب هنا - إلصاق ملصقة ممتَحن )بدون اسم(

יש להדביק כאן - מדבקת שאלון
يجب هنا - إلصاق ملصقة نموذج امتحان

רפורמה



وزارة الّتربية والّتعليم
اإلدارة الّتربوّية                                                                       القسم الكبير لالمتحانات

دفتر امتحان
حتّية للممتَحنني وللممتَحنات! 

الرّجاء قراءة الّتعليمات في هذه الّصفحة والعمل وفًقا لها بدّقة.  عدم تنفيذ الّتعليمات قد يؤّدي إلى عوائق مختلفة وحّتى إلى إلغاء 
طلب  ُيسمح  ال  االمتحان،  أثناء  فقط.  ذاتّي  بشكل  العمل  يجب  لذلك  الّشخصّية،  تحصيالتك  لفحص  االمتحان  أُعّد  االمتحان.  

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

مواّد 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 الّدفتر للمراقب، ومغادرة غرفة االمتحان بهدوء.  

د بنزاهة االمتحانات ! يجب الّتقّي

تعليمات لالمتحان
يجب الّتأّكد بأّن تفاصيلك الّشخصّية مطبوعة على ملَصقات الممتَحن الّتي حصلت عليها، وبأّن تفاصيل نموذج االمتحان المعّد لك   .1

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

ال ُيسمح الكتابة في هوامش الّدفتر )في المنطقة المخّططة(، ألّنه لن يتّم مسح ضوئّي لهذه المنطقة.  .3
للمسّودة ُتستعَمل أوراق دفتر االمتحان المعّدة لذلك فقط.    .4

م ناقًصا ُيثير الّشّك بعدم االلتزام بنزاهة االمتحانات. ُيمنع نزع أو إضافة أوراق.  الّدفتر الّذي ُيسلَّ  .5
ال ُيسمح كتابة االسم داخل الّدفتر، ألّن االمتحان ُيفحص بدون ذكر اسم.  .6

ال ُيسمح إضافة أو تغيير أّية تفاصيل في الملَصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الّدفتر وفي تسجيل العالمات.  .7

ى لكم الّنجاح! نتمّن



בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשע"ח, 2018 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

015381 מספר השאלון:   
 

עברית
לבתי ספר דרוזיים

על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית 

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שלוש שעות. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שלושה פרקים:  ב. 
הבעה והבנת הנקרא   — פרק ראשון   

נקודות  15  — הבעה   — חלק א     
נקודות  25  — הבנת הנקרא   — חלק ב     

דקדוק  — פרק שני   
נקודות  8  — הפועל   — חלק א     
נקודות  2   — שם העצם   — חלק ב      
נקודות  4  — תורת ההגה   — חלק ג     
נקודות  5  — תקינות   — חלק ד     
נקודות  6  — תחביר ושחבור   — חלק ה     

תנ"ך ושירה  — פרק שלישי   
נקודות  15   — תנ"ך   — חלק א     
נקודות  20   — שירה   — חלק ב      
נקודות  100  — סה"כ       

חומר עזר מותר בשימוש:   אין. ג. 

יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון, לפי ההוראות.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 
עמודי הטיוטה בסוף השאלון נועדו לשאלון כולו.  )2(   

אין להשתמש במילון.  )3(   

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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פרק ראשון: הבעה והבנת הנקרא  )40 נקודות(  

חלק א — הבעה  )15 נקודות(

כתוב חיבור על אחד מן הנושאים 3-1.

התפלת מים  .1

مياه(         )تحلية  התפלה  מתקני  כמה  נבנו  זה  משבר  בשל  חמור.  מים  משבר  עם  ישראל  מתמודדת  האחרונות  בשנים    

בחופי הארץ, ובאמצעותם מספקים מים מתוקים לרוב תושביה. אולם מתקני התפלה אלה גם מזהמים את הסביבה. 

כתוב חיבור. בחיבורך הבע את דעתך אם ישראל הייתה צריכה להקים מתקני התפלה או אם ישראל הייתה צריכה   

למצוא פתרונות אחרים למצוקת המים בה. נמק את דעתך.

 

רשת חברתית  .2

כיום רוב האנשים מַתקשרים ביניהם באמצעות רשתות חברתיות באינטרנט, בטלפון הנייד ועוד. החיבור בין האנשים   

הוא בדרך כלל על בסיס חברּות, משפחה, בית ספר, עבודה ועוד. 

הסכנות  את  הסבר  טכנולוגיים,  באמצעים  אנשים  בין  שבהתַקשרּות  יתרונות  שני  הצג  בחיבורך  חיבור.  כתוב   

שבהתקשרות זו, והצע שתי דרכים להתמודד עם סכנות אלה.

רכבת ישראל  .3

בשנים האחרונות נפתחו קווי רכבת חדשים בצפון הארץ, כמו הקו לכרמיאל, ובדרומה, כמו הקו לשדרות. גם במרכז   

הארץ מתוכננים קווי רכבת חדשים, כמו הקו בין ירושלים לתל אביב.

כתוב חיבור. בחיבורך פרט שני יתרונות בפתיחת קווים חדשים אלה. חווה את דעתך אם הרכבת היא הפתרון היעיל   

ביותר לבעיות התנועה בישראל. נמק את דעתך. 

/המשך בעמוד 3/
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כתוב את חיבורך בעמודים 4-3. 
)תוכל להשתמש בעמודים 20-19 לטיוטה לחיבורך.(

הקף את נושא החיבור שבחרת:  

התפלת מים   .1

רשת חברתית  .2

רכבת ישראל  .3
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חלק ב — הבנת הנקרא  )25 נקודות(

ענה על שאלה 4.

קרא את הקטע שלפניך, וענה על השאלות שאחריו.   .4

מן המעיין לצרכן  
מחקרים מדעיים מראים כי כל יום מתים עשרות אלפי אנשים בגלל מחסור במים מתוקים נקיים, משום 
שהם נדבקים במחלות הקשורות למי שתייה מזוהמים. האם חובה על המדינה לספק לאזרחיה מי שתייה נקיים? 
האם שתיית מים נקיים היא זכות בסיסית, ולכן צריך לאפשר לכל אדם גישה )إتاحة الوصول( למים ושימוש בהם 

בלי הגבלה? או אולי מים הם דווקא מוצר שצריך להיות מסחרי, וצריך לקבוע את מחירו בשּוק הארצי?
על שאלות אלה יש תשובות מנוגדות. לפני כשבע שנים, בחודש יולי 2010, הכריזה העצרת הכללית של 
האומות המאוחדות )האו"ם( כי גישה למים היא זכות בסיסית )حّق اساسّي( של כל בני האדם בעולם. הכרזת 
האו"ם קראה לכל המדינות ולארגונים בין־לאומיים לדאוג לאמצעים הכלכליים הדרושים כדי לקיים זכות זו, 

ולאפשר לכל אדם גישה למים מתוקים נקיים. 
מנגד טען מנהל של חברה גדולה למזון ולמים כי לא המדינה היא שצריכה לספק מים לתושבים, אלא 
חברות פרטיות. לטענתו, יש להפריט )خصخصة( את הספקת המים ולקבוע את מחיר המים בשוק הפרטי. הוא 
הסביר את טענתו זו ואמר כי לכל אדם צריכה להיות הזכות להשתמש ב־25 ליטר של מים ביום, אך כדי לשמור 
על זכות זו עליו להשתמש במים בחסכנות, לדוגמה להשקות את הגינה בשעות הערב או לשטוף את המכונית 
באמצעות דלי מים. לדבריו, יש ֵדי מים לכולם, אך מכיוון שאין חלוקה יעילה של המים, נגרם בזבוז של מים. 

המסקנה מדבריו היא שחברות המים מייעלות את משק המים ומונעות בזבוז של מים.
ִמְסחּור מים )التجارة بالمياه( קשור מצד אחד ליחסים בין חברות מסחריות ובין מדינות שיש בהן מאגרי מים, 
ומצד אחר הוא קשור ליחסים שבין החברות המסחריות ובין תושבי מדינות אלה. מדינה שיש בה מאגרי מים 
מחוץ לערים מעניקה זכויות לחברה מסחרית לשאוב ממקורות מים אלה כדי לפתור את בעיית המחסור במים 
בתוך הערים. החברה המסחרית שואבת וממלאת את המים בבקבוקים. כך מים מאזורים כפריים נהפכים למּותג 
ונמכרים לתושבי הערים. במקרים רבים נמנעת מתושבי הכפרים הגישה החופשית למים שהייתה להם לפני כן. 

תופעת ִמסחּור המים מתרחשת בכל העולם. במדינת קליפורנייה בארצות הברית יש בשנים האחרונות 
צֹוֶרת קשה, ולכן הרשויות שם מקציבות מים לתושבים. עם זה לחברות המים הפועלות בה יש גישה למאגרים  ּבַ

פרטיים, והן יכולות להשתמש בהם כרצונן.
האם ממשלות בעולם נכנעות לדרישות של חברות מסחריות ומפקירות את זכויות התושבים לאינטרסים 
)مصالح( הכלכליים של חברות אלה? מאז תחילת המאה ה־21, ואף לפני כן, ממשלות במדינות רבות נוטות 
לצמצם עוד ועוד את מעורבותן בעסקים ובכלכלה, ומחויבותה של המדינה כלפי אזרחיה פוחתת: הפרט מאבד 
בהדרגתיות את הזכות שלו לגישה למים מתוקים נקיים, ואילו החברות המסחריות הולכות ומתחזקות. מים 
מתוקים הם אחד מן הצרכים הבסיסיים של האדם, והיכולת שלו להשיג אותם תלויה כיום במצבו הכספי. 
המסקנה מדברים אלה ברורה: אם לא ישתלם לחברות המים לשאוב מים ולספק אותם לתושבים, הזכות של 

האדם לגישה למים נקיים לא תתממש.

)מעובד על פי ירון כהן־צמח, "מהמעיין לצרכן", TheMarker Magazine, גיליון 198, יולי 2017( 
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ענה על כל השאלות בגוף השאלון, לפי ההוראות.

השאלות
ענה על סעיפים א-ד )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.

שים לב: העתקה מן הקטע של משפטים מיותרים תגרום להפחתת נקודות.

מהו ִמְסחּור של מים, על פי הקטע?       )1( א. 

הקף את התשובה הנכונה ביותר.     )4 נקודות(   

תהליך שבסופו הממשלה מעלה את מחירי המים לתושבים.   —   

הגדלת מעורבות הממשלה בשאיבת מים ובהספקת מים לתושבים.    —   

תהליך שבו חברות מסחריות מנצלות מקורות מים כדי למכור מים לתושבים.  —   

שמירה של הממשלה על זכויות התושבים באמצעות שאיבת מים והספקתם לתושבים.  —   

במה עוסק הקטע?  )2(  

הקף את התשובה הנכונה ביותר.     )2 נקודות(   

בהגדרה של "מסחור מים".  —   

בזכויות אזרח בסיסיות.  —   

במתח שבין הזכות למים ובין המציאות של מסחור המים.  —   

בהפרטת השירותים החשובים במדינה ובתוצאות של ההפרטה.   —   

על פי שורות 8-5, הכריז האו"ם שגישה למים היא זכות בסיסית של כל בני האדם בעולם. ב. 

על פי הקטע, הסבר מדוע גישה למים צריכה להיות זכות בסיסית.     )3 נקודות(  

                   

                   

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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לדעתו של כותב הקטע, מהי הסכנה במסחור מי שתייה?     )4 נקודות(  )1( ג. 

                   

                   

                   

                   

האם אתה מסכים עם דעתו של כותב הקטע בנוגע לסכנה במסחור מי שתייה? הסבר את תשובתך.     )3 נקודות(  )2(  

                   

                   

                   

                   

לפי דבריו של מנהל חברה גדולה למזון ולמים, חברות המים מייעלות את משק המים ומונעות בזבוז של מים.  )3(  

על פי שורות 14-9, מהי החשיבות של ייעול משק המים ומניעת בזבוז של מים עבור האדם?     )3 נקודות(   

                   

                   

קרא את שורות 22-20.  )1( ד. 

מהו התפקיד של שורות אלה ברצף הלוגי של הקטע?   

הקף את התשובה הנכונה.     )3 נקודות(   

נימוק  — סיבה   —   

דוגמה  — המלצה   —   

לפניך משפט, ובו מודגש הצירוף אף על פי ש.  )2(  

חברות המים בקליפורנייה יכולות להשתמש במקורות המים כרצונן, אף על פי שמדינת קליפורנייה  —   

סובלת מבצורת קשה.    

לפניך משפט המבוסס על המשפט המקורי.   

מדינת קליפורנייה סובלת מבצורת קשה.      חברות המים    

במדינה זו יכולות להשתמש במקורות המים כרצונן.   

ר אחד שישמור על משמעות המשפט המקורי.     )3 נקודות( ָ בחר מן הרשימה שלפניך ַקׁשּ  •   

בגלל זה,    למרות זאת,    לכן,    מפני ש,    כדי    
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פרק שני: דקדוק  )25 נקודות(
חלק א — הפועל  )8 נקודות(

ענה על שאלה 5 ]לסעיפים )1(-)2( — חצי נקודה; ולסעיף )3( נקודה אחת[.

לפניך ארבעה משפטים א-ד. בכל משפט יש פועל מודגש, ואליו מכּוונים שלושה סעיפים )1(-)3(.  כתוב בשורה   .5

הריקה בכל סעיף את התשובה, על פי ההוראות.  

ַעّל, ֻהְפַעל כתֹוב בכתיב מלא: פיעל, פּועל, הופעל; וגם פעלים בבניין נפעל בעתיד, בציווי ובצורת שם הפועל  ֵעّל, ּפֻ פעלים בבניינים ּפִ  

כתֹוב בכתיב מלא, לדוגמה: תיכנס, היכנס, להיכנס.

שים לב לזמן בכל אחד מן המשפטים בסעיף )3(.  

מנהל החברה טוען כי צריך  ִלְקּבַֹע  את מחיר המים בשוק הארצי. א.   

השורש של הפועל  ִלְקּבַֹע  הוא                                                           .  )1(   

הבניין  של הפועל  ִלְקּבַֹע  הוא                                                           .  )2(   

השלם פועל אחר מאותו השורש בבניין נפעל, על פי המשפט שלפניך.       )3(   

מחיר המים                                              מיד לאחר שתתכנס הממשלה.   

האו"ם  ִנְקָרא  כך כי הוא ארגון המאגד את אומות העולם. ב.   

השורש של הפועל  ִנְקָרא  הוא                                                           .  )1(   

הבניין  של הפועל  ִנְקָרא  הוא                                                           .  )2(   

השלם פועל אחר מאותו השורש בבניין הפעיל, על פי המשפט שלפניך.  )3(   

הקריין ברדיו                                         אתמול את החדשות.    

יָרה  בזבוז של מים. הזכות למים נקיים אינה  ַמּתִ ג.   

יָרה  הוא                                                           . השורש של הפועל  ַמּתִ  )1(   

יָרה  הוא                                                           . הבניין  של הפועל  ַמּתִ  )2(   

השלם פועל אחר מאותו השורש בבניין  הופעל, על פי המשפט שלפניך.   )3(   

כיום                                  לממשלות באסיה להגביל את הגישה למים.    

בני אדם  רֹוִצים  גישה למקורות מים. ד.   

השורש של הפועל  רֹוִצים  הוא                                                           .  )1(   

הבניין  של הפועל  רֹוִצים  הוא                                                           .  )2(   

השלם פועל אחר מאותו השורש בבניין  פּועל, על פי המשפט שלפניך.  )3(   

כותב הקטע אינו                                     מחלוקת המים בעולם.    
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חלק ב — שם העצם  )2 נקודות(

ענה על שאלה 6.

לפניך ארבע מילים המסתיימות בצורן הגזירה -Xֹון.   .6

ילֹון       ִסְפרֹון ְסלֹון        יֹומֹון        ּפִ ּפִ  
איזו מילה יוצאת דופן מבחינת משמעות הצורן הסופי שלה?      א. 

מהי משמעות הצורן הסופי של שלוש המילים האחרות?       ב. 

חלק ג — תורת ההגה  )4 נקודות(

ענה על שאלה 7.

לפניך ארבע שאלות, א-ד. בכל אחת מן השאלות הקף את התשובה הנכונה.  .7

באיזו מילה יש דגש חזק תבניתי?     )נקודה אחת( א.   

ָסה )4(  ַהְדּפַָ ר     )3(    ְמַבּקֵ ׁש      ִמְפּגָ ט      )2(  ַמּבָ  )1(   

באיזו מילה חלה הידמות חלקית?     )נקודה אחת( ב.   

ם ְמּתֶ ם       )4(  ִהְצַטּלַ ְלּתֶ ּכַ )3(    ִהׂשְ ם   ְרּתֶ ּתַ ִהְסּתַ ם   )2(  ְקּתֶ ִהְצּדַ  )1(   

באיזו מילה יש פתח גנוב?     )נקודה אחת( ג.   

ּה )4(  ַיְלּדָ יָעה      )3(   ִהּגִ ֲערּוָכה         ּתַ ּבֹוֵטַח          )2(   )1(            

באיזו מילה אין שווא נע?     )נקודה אחת( ד.   

ם ְסּתֶ )4(  ִהְדּפַ ְברּות      )3(   ִהָדּ ׁשֹוְטִרים         בּו     )2(  ּתְ ִהְתּכַ  )1(            

חלק ד — תקינּות  )5 נקודות(

ענה על שאלה 8.

לפניך חמישה משפטים, א-ה, ובכל אחד מהם שתי מילים )או צירופים( מודגשות,   .8

אך רק אחת מהן נכונה בהגייתה או בֶהקשר שלה במשפט.   

בכל משפט הקף את המילה )או הצירוף( הנכונה.  

ים  על המדרכה עלולה לסכן את הולכי הרגל. ּיִ ַמּלִ ּיֹות / ַחׁשְ ַמּלִ רכיבה באופניים  ַחׁשְ א.   

ל ָהֲאחֹוִרי  במכוניתי משום שגיליתי בו ֶנֶקר. ְלּגַ ל ָהֲאחֹוִרי / ּגַ ְלּגַ אתמול החלפתי את  ַהּגַ ב.     

ֵרה. מֹוֶנה ֶעׂשְ ר/ ׁשְ מֹוָנה ָעׂשָ הגעתי לפגישה חשובה ברחוב החבצלת בבית מספר  ׁשְ ג.   
ה  באוגוסט. לֹוׁשָ י / ׁשְ ִליׁשִ הבן של השכנים שלי נולד בׁשְ ד.   

הנאשם ביקש  מ עֹוַרַכת / עֹוֶרֶכת  דין מפורסמת לייצגו בבית המשפט. ה.   
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חּבּור  )6 נקודות( חלק ה — תחביר וׁשִ

ענה על שתי השאלות 10-9.

לפניך ארבעה משפטים )1(-)4(.  קרא אותם, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריהם )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.  .9

גישה למים היא זכות בסיסית של כל אדם.  )1(  

סוג המשפט:       

האו"ם הכריז כי גישה למים היא זכות בסיסית של כל אדם.  )2(  

סוג המשפט:       

בארצות הברית יש בשנים האחרונות בצורת קשה, ולכן הרשויות שם מקציבות מים לתושבים.  )3(  

סוג המשפט:       

אם חברות המים יחליטו על הפסקת שאיבת מים, הזכות של האדם לגישה למים נקיים לא תתממש.  )4(  

סוג המשפט:       

כתוב בשורה הריקה מתחת לכל משפט את סוגו התחבירי של המשפט.     )2 נקודות( א.   

לפניך ארבע המילים המסומנות בקו במשפטים. כתוב את התפקיד התחבירי של כל אחת מהן.     )2 נקודות( ב.   

משפט )1( — זכות:        

משפט )2( — גישה:       

משפט )3( — מים:       

משפט )4( — תתממש:       

לפניך משפט מודגש:  .10

המדינה מחויבת לאזרחיה.  

כתוב את המשפט המודגש בצּורת השלילה.     )נקודה אחת(  א.   

                                                     

כתוב את המשפט המודגש במבנה של משפט קיום )משפט יש/אין(: הפוך את הפועל לשם עצם.    )נקודה אחת(  ב.   
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פרק שלישי: תנ"ך ושירה  )35 נקודות(
חלק א — תנ"ך  )15 נקודות(

ענה על שאלה 11.

ענה על סעיפים א-ג שלפניך.  .11

קרא את הקטע שלפניך מבראשית, פרק א', וענה על השאלה שאחריו. א.   

פסוקים ו'-י"ג   

 

בפסוקים ו'-י"ג מתוארת בריאת העולם בשני ימים: השני והשלישי.   

יש הטוענים כי מעשה הבריאה של היום השלישי ממשיך את מעשה הבריאה של היום השני.   

הסבר טענה זו על פי פסוקים אלה.     )3 נקודות(   

             

             

             

             

)שים לב: המשך סעיפי השאלה בעמוד הבא.(  
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קרא את הקטע שלפניך מבראשית, פרק א', וענה על השאלה שאחריו. ב.   

פסוקים כ'-כ"א   

   

בתורה יש שרידים של השקפות המבוססות על מיתולוגיות שהיו נפוצות באומות העולם.    

בפסוקים כ'-כ"א יש רמיזות שמטרתן להפריך השקפות אלה.   

מה הן ההשקפות שבאות לידי ביטוי בפסוקים כ'-כ"א, וכיצד פסוקים אלה מפריכים אותן?     )4 נקודות(   

               

             

             

             

             

ְדמּוֵתנּו".      ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ בפסוק כ"ו אלוהים מדבר בלשון רבים ואומר "ַנֲעׂשֶ  )1( ג.   

מדוע אלוהים מדבר בלשון רבים? הבא שני פירושים לשימוש בלשון רבים בפסוק כ"ו.     )4 נקודות(    

               

               

               

רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻשָה,  בפסוק כ"ח אלוהים מברך את האדם ומעניק לו אחריות: "ּפְ  )2(   

ת ַעל ָהָאֶרץ". ה ָהרֶֹמֶשׂ ַמִים ּוְבָכל ַחּיָ ָ ם ּוְבעֹוף ַהׁשּ ְדַגת ַהּיָ ּוְרדּו ּבִ    

הסבר מהי האחריות שאלוהים מעניק לאדם, ומה הן ההשפעות שלה.     )4 נקודות(    

               

               

               

               

   

/המשך בעמוד 13/



עברית לבתי ספר דרוזיים, חורף תשע"ח, מס' 015381 - 13 -

חלק ב — שירה  )20 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 12 או 13.

לפניך ארבעה שירים. 

קרא את שני השירים שלמדת, וענה על אחת מן השאלות שאחריהם: 12 או 13.

     

)שים לב: עוד שירים בעמוד הבא.(

י ַלֲחזֹות ָאִחי / שמואל הנגיד ֶלְכּתִ        ּבְ

— ְוֻהַּמ ְּבֶלְכִּתי ַלֲחזֹות ָאִחי, ְּבַדֵּבר/ ֲאָנִׁשים ִּכי ְבָחְליֹו ַד

?ְמַבֵּׂשר ַרע ְּבַדְרִּכי ָקם ְוָדַמם, / ְוַׂשְחִּתי לֹו: ”ֱאֹמר ִלי, ָמה ֲהִדָּמ

!ֲהִיְצָחק ַחי?“ ֱהִׁשיַבִני: ”ְּכָבר ֵמת“. / ֲעִניִתיו: ”ַהֲחֵרׁש – ַעְפָרא ְּבֻפָּמ

.ְוִאָּמ ִיְׂשְּכלּו הֹוָר ְוִתְתַּבֵּׂשר ְּבָכל ָצָרה ְוצּוָקה / ְואֹוָת

,א רֹוֵפא ֲהִביאֹוִתי, ְוַרִּבים / ְּכמֹותֹו ֵמֳחִלי ִרֵּפא ְוָסַמֲה

,ָימּות ְּגדֹול ּדֹורֹו ְוָרצּוי / ְלֹרב ֶאָחיו ְודֹוֵרׁש טֹוב ְלַעָּמ ְוֵאי

“?ְוָיֵׁשן הּוא?“ ֱהִׁשיַבִני: ”ֲהֵיעֹור / ֲאֶׁשר ָחָלה ּוֵמת, ִאם ַׂשר ְוִאם ָמ

יִני ּוֵביֶנָך / שמואל הנגיד          ֲהָים ּבֵ
 

א ֶאֶּטה ְלַחּלֹוְתְו / ֲהָים ֵּביִני ּוֵביֶנ

?א ָארּוץ ְּבֵלב ָחֵרד / ְוֵאֵׁשב ַעל ְקבּוָרְתְו

!ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶׂשה ָכֹזאת / ֱאִהי בֹוֵגד ְּבַאְחָוְת

,ְלֻעָּמְת ֲאָהּה, ָאִחי, ֲאִני יֹוֵׁשב / ֲעֵלי ִקְבָר

.ַמְכאֹוב ְּבתֹוך ִלִּבי / ְּכַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְת ְל

,א ֶאְׁשַמע ְּתׁשּוָבְתָׁשלֹום — / ְו ְוִאם ֶאֵּתן ְל

,א ֵתֵצא ְלָפְגֵׁשִני / ְּביֹום ּבֹוִאי ְלַאְדָמְתְו

,א ֶאְׂשַחק ְּבִקְרָבְת א ִתְׂשַחק ְּבִקְרָבִתי / ְוְו

,א ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתא ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי / ְוְו

— ּוַבֶּקֶבר ְמעֹוָנְת / ְלַמַען ִּכי ְׁשאֹול ֵּביְת

,ְּבַאְחִריְת ְּבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִּמי, / ְׁשלֹוִמים ָל

!ְוִנְׁשָמְת ְורּוַח ֵאל ְּתִהי ָנָחה / ֲעֵלי רּוָח

.ְלַאְרִצי, ִּכי / ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְת ֲאִני הֹוֵל

,ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת — / ְוַאְּת ָלַעד ְּבנּוָמְת

!ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי / ְּבִלִּבי ֵאׁש ְּפִריָדְת

/המשך בעמוד 14/
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)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

ק ְיִעיֵרִני / יצחק אבן ח‘לפון ֵעת ֵחׁשֶ           ּבְ
 

ְּבֵעת ֵחֶׁשק ְיִעיֵרִני, ֲאַדֵּלג / ְּכַאָּיל ַלֲחזֹות ֵעיֵני ְכבּוָּדה.

ְוָאבֹוָאה — ְוֵהן ִאָּמּה ְלֶנְגָּדּה / ְוָאִביָה ְוָאִחיָה ְודֹוָדּה!

ֲאׁשּוֶרָּנה — ְוֶאְפֶנה ַלֲאחֹוַרי, / ְּכִאּלּו א ֲאִני ֵרָעּה ְיִדיָדּה,

ְיֵרא ֵמֶהם, ְוָעֶליָה ְלָבִבי / ְּכֵלב ִאָּׁשה ְמַשֶּׁכֶלת ְיִחיָדּה.

ה / רבי יהודה הלוי                ָיָפה ְתַיּפֶ
 

   ָיָפה ְתַיֶּפה ַׂשֲהֹרֶניָה / אֹור ָהֲעָנק ִמַּצְּוֹרֶניָה

   ַסּבּו ֲהַדִּסים ֶאת ְמִסָּבָתּה / ִּכי ָחְמדּו ֵריַח ְׁשָמֶניָה

   ָיפּו ֲאַדְמַּדֵּמי ְמאֹוֶריָה / ַּתַחת ְיַרְקַרֵּקי ֲעָנֶניָה

   ַחָּמה ְּבֵעת ִהְתַעְּלָמה ָׂשָמה / ָעבֹות ְמקֹום ָעבֹות ְלָפֶניָה.

/המשך בעמוד 15/
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ענה על שאלה 12 או על שאלה 13.

בחר שיר אחד שלמדת, וענה על סעיפים א-ב )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.   . 12

השיר שבחרתי הוא:

      

בשיר שבחרת מתוארת דמות. כיצד מתוארת הדמות? מהו טיב הקשר בין הדובר ובין דמות זו? א. 

בשיר שבחרת הדובר מספר על אירוע. ציין מהו אירוע זה.  

הסבר את דבריך, ובסס אותם על דוגמאות מן השיר.  

)10 נקודות(  

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

)שים לב: סעיף ב בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 16/
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על פי השיר שבחרת, הסבר והדגם ארבעה מן המאפיינים שלפניך: ב. 

מבנה השיר וחלוקתו  

חרוז מבריח  

אמצעים אומנותיים וקישוטי השיר  

משקל   

סוגה )ז'אנר(   

)10 נקודות(  

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

)שים לב: שאלה 13 בעמוד הבא.(  

/המשך בעמוד 17/
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שים לב: תוכל לענות על שאלה 13 במקום על שאלה 12.
בחר באחד משני הסעיפים: סעיף א או סעיף ב, על פי השירים שלמדת.   .13

בחר באחד מן השירים — "בלכתי לחזות אחי" או "הים ביני ובינך". א.   

מהי הסוגה )הז'אנר( של השיר שבחרת, ומדוע השיר ייחודי בסוגה זו?   )1(   

מיהו הדובר בשיר? במה השיר עוסק?    

)10 נקודות(    

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

מהו מצבו הנפשי של הדובר בשיר, ומה בשיר רומז על מצבו זה?   )2(   

הסבר את תשובתך, ובסס אותה על דוגמאות מן השיר.    

)10 נקודות(    

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

)שים לב: סעיף ב של השאלה בעמוד הבא.(  

/המשך בעמוד 18/
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שים לב: תוכל לענות על סעיף ב במקום על סעיף א.  

בחר באחד מן השירים — "בעת חשק יעירני" או "יפה תיפה". ב. 

מהי הסיטואציה המתוארת בשיר?    )1(  

מהי הסוגה )הז'אנר( של השיר שבחרת, ומדוע השיר ייחודי בסוגה זו?    

)10 נקודות(   

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

בשיר יש תהליך. פרט את שלביו.   )2(   

בחר מן השיר מטפורה אחת או דימוי אחד, והסבר את המטפורה או הדימוי שבחרת.        

)10 נקודות(   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     
/בהמשך עמודי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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טיוטה
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טיוטה

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      





"אתך בכל מקום, גם בבגרות.
בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"

"معك في كّل مكان، وفي البچروت أيًضا. 
بالّنجاح، مجلس الّطّلب والّشبيبة القطرّي"

מדבקת משגיח

ملصقة مراقب


