
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 — חוץ מ“חומר עזר מותר בשימוש“ המפורט בגוף השאלון או בהוראות מוקדמות 

של משרד החינוך. 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
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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

2



3

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

015381 מספר השאלון:    
 

עברית
לבתי ספר דרוזיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שלוש שעות. א. 

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

הבנת הנשמע, הבנת הנקרא והבעה פרק ראשון —     

הבנת הנשמע      —  10 נקודות   — חלק א      

הבנת הנקרא והבעה     —  35 נקודות   — חלק ב      

דקדוק   — פרק שני     

הפועל      —  8  נקודות   — חלק א      

שם העצם      —  2  נקודות   — חלק ב       

תורת ההגה      —  4  נקודות   — חלק ג      

תקינות או תחביר ושחבור   —  6  נקודות   — חלק ד      

תנ"ך ושירה  — פרק שלישי     

תנ"ך      —  15 נקודות   — חלק א      

שירה      —  20 נקודות   — חלק ב       
                          סה"כ     — 100נקודות

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(      

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 4 
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פרק ראשון: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא והבעה  )45 נקודות(  

חלק א — הבנת הנשמע  )10 נקודות(

האזן לקטע השמע, וענה על שאלה 1.
קטע השמע יושמע פעמיים.

תהיה הפסקה קצרה בין שתי ההשמעות.
בהפסקה הזאת, קרא את הסעיפים של שאלה 1.

לפניך ארבעה סעיפים, א-ד. קרא אותם, וענה עליהם על פי קטע השמע )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.  .1

על פי דברי רותי, מה הם שלושת הגורמים לתאונות דרכים?     )3 נקודות( א.   

גורם 1:                

גורם 2:                 

גורם 3:                

אחד הפתרונות שרותי מציעה הוא להשקיע יותר בתשתיות. ב. 

למה הכוונה בצירוף המילים "להשקיע בתשתיות" בקטע השמע?   

הקף את התשובה הנכונה.     )3 נקודות(   

הגברת המּודעּות של הנהגים להתנהגות נכונה בכבישים.  —   

פיקוח של המשטרה על כלי הרכב הנוסעים בכבישים.  —   

השקעה של המדינה בהכשרת נהגים חדשים.  —   

הרחבת הכבישים ותחזוקתם.  —   

לפי דברי רותי, מה המשטרה צריכה לעשות כדי לאכוף את חוקי התנועה? ג.   

הקף את התשובה הנכונה.     )2 נקודות(   

להפחית את מספר תאונות הדרכים באמצעות אכיפת חוקי התנועה.  —   

להגדיל את מספר מצלמות המהירות ואת מספר השוטרים בכבישים.  —   

להשקיע בתחזוקת הכבישים והתמרורים ובהקמת הפרדה בין נתיבים.  —   

להכשיר את הנהגים לנהיגה נכונה בכביש ולסבלנּות כלפי נהגים אחרים.  —   

לדברי רותי, חשוב להכשיר נהגים לנהיגה נכונה ובטוחה בכביש מכיוון ש... ד.   

השלם את המשפט שלפניך.     )2 נקודות(   

חינוך לנהיגה נכונה בכביש יכול                         .   

/המשך בעמוד 5/
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חלק ב — הבנת הנקרא והבעה  )35 נקודות(
ענה על שאלה 2. 

קרא את הקטע שלפניך, וענה על סעיפים א-ה שאחריו.   .2

ָלָגן שלי? מי נגע בּבָ  

אנשים רבים בחברה המערבית מתקשים לוותר על החפצים שלהם ולהוציא אותם מביתם, והם אוגרים 

אותם בכל מיני מקומות בבית. למרות זאת, לעיתים כשהם מסדרים את ביתם, הם מַפנים ממנו רבים מן 

החפצים שצברו. 

מהתמכרות  סובלים  הם  בביתם.  שאגרו  החפצים  מן  להיפרד  מסוגלים  שאינם  אנשים  יש  לעומתם 

לאיסוף חפצים )إدمان على التجميع(, בעיקר חפצים חסרי ערך, ולשמירתם. אנחנו עלולים להתבלבל ולחשוב 

זוהי  אולם   — הצריכה  תרבות  של  מַצֵער  לוואי  תוצר   — מודרנית  בעיה  היא  חפצים  לאיסוף  שהתמכרות 

תופעה ששורשיה עתיקים. יש אפילו בעלי חיים שאוגרים מזון לזמנים קשים, כמו עונת החורף.

ידוע שבחברה המערבית שניים עד שישה אחוזים מן האנשים סובלים מהתמכרות לאיסוף חפצים. על 

פי מחקרים, ככל שאנשים מתבגרים, הנטייה שלהם לאגור חפצים גוברת. עם זאת יש חוקרים הסבורים 

של  החוקרות  אחת  ההתבגרות.  בגיל  כבר  אולי  מאוד,  מוקדם  בגיל  מתחילה  חפצים  לאסוף  שהנטייה 

התופעה טוענת: "בחלק גדול מן המקרים האנשים שבאים לטיפול סובלים מבעיה חמורה: החפצים נאגרים 

האנשים   — "האגרנים  מוסיפה,  היא  זאת,  עם  משפחתם".  בריאות  ואת  בריאותם  את  ומסכנים  בביתם 

המכורים לאיסוף חפצים — בדרך כלל אוהבים את החפצים שלהם, והחפצים גורמים להם הנאה ואושר".

אנחנו  כי  או  בעתיד  אותנו  ישמשו  שהם  לנו  שנדמה  היא  לכך  הסיבה  לעיתים  דברים.  שומרים  כולנו 

נקשרים אליהם או כי אנחנו חושבים שהם יפים. אצל אגרן המחשבות והרגשות האלה באים לידי ביטוי 

בעוצמה רבה יותר מאצל אחרים. רבים מן האגרנים מדברים על הרגשת אחריות לרכושם ואומרים שחשוב 

ֵרם או ישמש עד שיתכלה. לעיתים האגרנים שומרים דברים רק  ִיָתּ להם לוודא שכל חפץ ימוחזר כהלכה, 

כי הדברים מוצאים חן בעיניהם, ולעיתים הם מַפתחים קשר רגשי לחפצים שלהם: החפץ משמש מזכרת, 

והאגרן אפילו מייחס לו תכונות אנושיות.

מחקרים מלמדים כי דרך המחשבה של האגרנים שונה מדרך המחשבה של אנשים שאינם אגרנים. אגרנים 

אינם מסוגלים לארגן את החפצים שלהם לפי מידת החשיבות שלהם ואינם מסוגלים להחליט על מה לוותר 

ומה להשאיר. לעומת זאת במוחם מסורטטת מפה של מיקום החפצים שלהם המונחים בעֵרמה בביתם, בלי 

שום סדר, והם יודעים לומר היכן נמצא כל דבר בעֵרמה. יש להם נטייה להבחין במאפיינים יוצאי דופן של 

חפצים ולמצוא יופי בכל חפץ, בשעה שאחרים אינם רואים בו שום דבר מיוחד. אדם שמכור לאיסוף חפצים 

עשוי למצוא עשרה שימושים שונים זה מזה לפחית שתייה ישנה, וכך להצדיק את שמירתה. 
)שים לב: המשך הקטע בעמוד הבא.(
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ממליצים  מומחים  זו:  התמכרות  עם  להתמודד  דרך  יש  אולם  תרופה.  אין  חפצים  לאיסוף  להתמכרות 

לאגרנים להיעזר באיש מקצוע שיַלמד אותם לבחון את הסיבות שהם מכניסים חפצים הביתה, ויעזור להם 

לצמצם את מספר החפצים: במהלך הטיפול ינסח האגרן כללים ויגדיר בהם אילו חפצים הוא יכניס לביתו 

ואילו לא. הוא יארגן את חפציו על פי דרגת חשיבותם וינסה לוותר על כמה מהם. אחת החוקרות אף אמרה: 

"זה לא קל, וזה ידרוש מהאגרנים להתמודד עם האמונות שלהם ועם הרגשות שלהם".

)מעובד על פי אליזבת לנדאו, "מי נגע בבלגאן שלי?", אלכסון, אוחזר ב־28/12/2017(

ענה על סעיפים א-ד על פי הקטע )25 נקודות(. 

)מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו.(

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

הבנת הנקרא

על פי הקטע, מהי אגרנּות?     )2 נקודות(  )1( א.   

        

על פי הקטע, האם אגרנּות היא תופעה אנושית בלבד? הדגם את תשובתך מן הקטע.     )2 נקודות(  )2(   

         

ָלָגן שלי?" כותרת הקטע היא "מי נגע בּבָ  )1( ב.   

לפניך ארבעה משפטים על פי הקטע.    

איזה משפט רומז לצירוף "הבלגן שלי" שבכותרת?    

הקף את התשובה הנכונה ביותר.     )4 נקודות(    

רבים מן האגרנים מדברים על תחושת אחריות לרכושם.  —    

במוחו של האגרן מסורטטת מפה של עֵרמת החפצים שלו, והוא יודע היכן כל חפץ נמצא.  —    

חשוב לאגרנים שכל חפץ ימוחזר כהלכה או ייתרם או ישמש עד שיתכלה.  —    

לאגרנים יש נטייה להבחין במאפיינים יוצאי דופן של חפצים.  —    

תרבות הצריכה היא אחד המאפיינים העיקריים של התקופה המודרנית )ָיֵמינּו(.  )2(   

על פי הקטע, תופעת האגרנות החלה לפני התקופה המודרנית.    

לדעתך, האם תופעת האגרנות בָיֵמינּו עלולה להתגבר בשל תרבות הצריכה? נמק את תשובתך.     )4 נקודות(    
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על פי הקטע, מה מאפיין אגרנים לעומת אנשים שאינם אגרנים?  )1( ג.   
הקף את התשובה הנכונה ביותר.     )3 נקודות(    

האגרנים שומרים דברים, ואילו אנשים שאינם אגרנים אינם שומרים דבר.  —    

לאגרנים נדמה שהחפצים שלהם ישמשו אותם בעתיד, ואילו אנשים שאינם אגרנים אינם  —    

מוטרדים מן השאלה הזאת.      

רק האגרנים חושבים שהחפצים שלהם יפים.  —    

אגרנים אינם מצליחים להחליט מאילו חפצים להיפטר, ואילו אנשים שאינם אגרנים מצליחים  —    

לעשות זאת.      

בשורות 17-16 כתוב שרבים מן האגרנים אומרים שחשוב להם לוודא שכל חפץ ימוחזר כהלכה או ייתרם.  )2(   

הסבר מדוע דבריהם סותרים את מאפייני האגרנים המובאים בשורות 22-20.     )4 נקודות(    

        

        

על פי הקטע, כיצד אפשר להתמודד עם תופעת האגרנות?  )3(   

הקף את התשובה הנכונה.     )2 נקודות(    

לגרום לאגרן להתמכר לדברים אחרים.  —    

להתאים לאגרן תרופות שימנעו ממנו להתמכר לאיסוף חפצים ולשמירתם.  —    

להפנות את האגרן לאדם שיעזור לו לארגן את חפציו ולצמצם את מספרם.   —    

לשכנע את האגרן לעשות כל יום פעילות גופנית ולאכול מזון בריא.  —    

לפניך שני משפטים: ד.    

רוב האנשים מסוגלים להיפטר מחפצים אישיים.  .I   

יש אנשים שאינם מסוגלים להיפטר משום חפץ אישי.  .II   

כתוב את שני המשפטים במשפט אחד: הוסף ביניהם מילת קישור מתאימה שאינה וי"ו החיבור )תוכל  )1(   

להתבסס על המידע בקטע(.     )2 נקודות(    

        

נמק את בחירתך במילת הקישור, על פי תוכן המשפטים.     )2 נקודות(  )2(   
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הבעה )10 נקודות(  

כתוב חיבור בהיקף של 15-10 שורות על אחד משני הנושאים )1( או )2( שלפניך. ה.   

התמכרות לעישון, לסמים ולאלכוהול גורמת נזקים פיזיים וחברתיים למתמכר ולסביבתו.  )1(   

כתוב חיבור. בחיבורך תאר את הנזקים שההתמכרות גורמת למתמכר ולסביבתו, והצע לפחות שתי דרכים     

למניעת התמכרות של בני נוער לחומרים אלה.    

בכל בית ספר יש תקנון: מסמך המגדיר את כללי ההתנהגות שעל התלמידים ועל המורים לנהוג  )2(    
לפיהם בבית הספר בעניינים שונים, כמו נוכחות בשיעורים, שמירה על השקט, איחורים לבית    

הספר, תלבושת אחידה ועוד.    

את והסבר  כללים(,  שני  )לפחות  ספרך  בבית  הנהוגים  ההתנהגות  כללי  את  תאר  בחיבורך  חיבור.  כתוב     

חשיבותם להתנהלות לימודים סדירה בבית הספר ולהקניית ערכים לתלמידים.    

כתוב את חיבורך בעמודים 9-8. 
)תוכל להשתמש בעמודים 21-20 לטיוטה לחיבורך.(

הקף את נושא החיבור שבחרת:  

התמכרות לעישון, לסמים ולאלכוהול   .1

תקנון בית ספר  .2
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פרק שני: דקדוק  )20 נקודות(
חלק א — הפועל  )8 נקודות(

ענה על שאלה 3. 

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

הריקה בכל סעיף את התשובה, על פי ההוראות. )לסעיפים )1(-)2( — חצי נקודה; ולסעיף )3( נקודה אחת.(

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

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

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

ים  שהם צריכים לסדר את הבית. יׁשִ לעיתים אנשים  ַמְרּגִ א.   

ים  הוא                                                           . יׁשִ השורש של הפועל  ַמְרּגִ  )1(   

ים  הוא                                                           . יׁשִ הבניין  של הפועל  ַמְרּגִ  )2(   

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

אתמול ראיתי סרט, והוא                                             אותי מאוד.   

משפחות אמריקניות רבות  ׂשֹוְכרֹות  יחידת אחסון אישית. ב.   

השורש של הפועל  ׂשֹוְכרֹות  הוא                                                           .  )1(   

הבניין  של הפועל  ׂשֹוְכרֹות  הוא                                                           .  )2(   

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

בארצות הברית יש ֲחָברֹות ש                                         יחידות אחסון אישיות.    

מומחים ממליצים לאגרנים  ְלֵהָעֵזר  באנשי מקצוע. ג.   

השורש של הפועל  ְלֵהָעֵזר  הוא                                                           .  )1(   

הבניין  של הפועל  ְלֵהָעֵזר  הוא                                                           .  )2(   

השלם פועל אחר מאותו השורש בבניין  פעל /קל, על פי המשפט שלפניך.   )3(   

ילד ביקש משוטר: "                                  לי בבקשה לחצות את הכביש".     

דרך המחשבה של האגרן  ׁשֹוָנה  מדרך המחשבה של אדם שאינו אגרן. ד.   

השורש של הפועל  ׁשֹוָנה  הוא                                                           .  )1(   

הבניין  של הפועל  ׁשֹוָנה  הוא                                                           .  )2(   

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

הפסל הזה מיוחד: צבעֹו                                  לפי הטמפרטורה שסביבו.    
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חלק ב — שם העצם  )2 נקודות(       
ענה על שאלה 4.

לפניך ארבע מילים.  .4

ע     ֶמְחָלף ב     ַמּטָ ִמְצּפֶ ה     מֹוׁשָ  

ל      הקף את המשקל המשותף לארבע המילים שקראת:    ַמְקֵטל       ִמְקָטל       ַמְקָטל       ְמַקּטֵ א. 

מה משמעות משקל זה?       ב. 

חלק ג — תורת ההגה  )4 נקודות(       

ענה על שאלה 5. 

לפניך ארבע שאלות, א-ד. בכל אחת מן השאלות הקף את התשובה הנכונה.  .5

באיזו מילה יש שווא נע?      א.   

ְכּתְ ָמׁשַ  )4( יַע  ְפּתִ ּתַ  )3( ְנסּו    ּכָ )2(  ּתִ ַהְפֵסק   )1(

באיזו מילה הטעם הוא מלעיל?      ב.   

ׁשֹוֵמר  )4( י  ּתִ ׁשְ ִהְתַעּקַ  )3( )2(  ָנָהר  ם  ַמְרּתֶ ׁשְ  )1(

באיזו מילה חל שיכול עיצורים?      ג.   

ְקּתְ ּלַ ִהְסּתַ  )4( ַלְכּתְ  ִהׁשְ  )3( )2(  ֻהְסַמְכּתְ  ְקּתְ  ּתַ ִהׁשְ  )1(

באיזו מילה הדגש הוא דגש חזק משלים?      ד.   

נּו ּמְ ִהְזּדַ  )4( נּו   ֻזּמְ  )3( נוּ  ַזּמְ )2(  ּתְ ִהְזַמּנוּ   )1(

חלק ד — תקינּות או תחביר ושחבור )6 נקודות(      

ענה על חלק התקינות או על חלק התחביר ושחבור.

תקינות  )6 נקודות(

לפניך שישה משפטים, א-ו, ובכל אחד מהם שתי מילים )או צירופים( מנוקדות, אך רק אחת מהן נכונה בהגייתה   .6

או בֶהקשר שלה במשפט. בכל משפט הקף את המילה )או הצירוף( הנכונה.  

השיטפונות  בכבישי הדרום  ּגֹוְרמֹות / ּגֹוְרִמים  הרס רב. א.   

שיעורי  ַהִחּנּוְך ַהּגּוָפִני / ַהִחּנּוְך ּגּוָפִני  בישראל הם שיעורי חובה. ב.     

מֹוֶנה  עשרה. מֹוָנה / ׁשְ הכינוס הבא של ועד העובדים יהיה בחודש אוקטובר בשנת אלפיים ו ׁשְ ג.   

ִרים ְוָחֵמׁש  של מגדל מגורים. ית / ֶעׂשְ ִרים ַוֲחִמיׁשִ עליתי לתצפית בקומה ה ֶעׂשְ ד.   

הזמנתי  ֶטְכַנאי / ֶטְכָנִאי  לתקן את מכונת הכביסה. ה.   

י  את הבגדים ביד. ְסּתִ י / ִכּבַ ְסּתִ ּבַ בשל תקלה במכונת הכביסה  ּכִ ו.   
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שים לב: אם לא ענית על חלק התקינות, ענה על החלק של תחביר ושחבור.

חּבּור  )6 נקודות( תחביר וׁשִ

ענה על שתי השאלות 8-7.

לפניך ארבעה משפטים )1(-)4(.  קרא אותם, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריהם   .7

)מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.  

אגירת חפצים היא תופעה ששורשיה עתיקים.  )1(  

סוג המשפט:       

אנשים רבים בחברה המערבית צוברים חפצים בביתם, אך הם נפטרים מרבים מהם במהלך חייהם.  )2(  

סוג המשפט:       

כולנו שומרים דברים.  )3(  

סוג המשפט:       

האגרנים מבחינים במאפיינים יוצאי דופן של חפצים.  )4(  

סוג המשפט:       

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

לפניך ארבע המילים שסומנו בקו במשפטים. כתוב את התפקיד התחבירי של כל אחת בהקשרּה במשפט. ב.   

)2 נקודות(   

משפט )1( — שורשיה:            

משפט )2( — המערבית:        

משפט )3( — דברים:        

משפט )4( — מבחינים:                

לפניך משפט:  .8

לאגרנים יש נטייה להבחין במאפיינים יוצאי דופן של חפצים.  .I  

לפניך התחלה של משפט ייחוד. השלם את משפט הייחוד, על פי משפט I.     )נקודה אחת(  א.   

. האגרנים —            

כתוב את משפט I  בצורת השלילה.     )נקודה אחת(  ב.   

.            
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פרק שלישי: תנ"ך ושירה  )35 נקודות(  

חלק א — תנ"ך  )15 נקודות(

ענה על שאלה 9.

לפניך קטע מבראשית, פרק מ"ב )קטע I(. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו.  .9

קטע I: פרק מ"ב, פסוקים א'-י"ד  

 

 

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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על פי פסוקים א'-ג', מדוע יעקב שולח את האחים של יוסף לארץ מצרים?     )2 נקודות(  )1( א.   

         

בפסוק ד' כתוב שיעקב אינו שולח את בנימין למצרים עם אחיו.  )2(   

מדוע יחסו של יעקב כלפי בנימין שונה מיחסו כלפי בניו האחרים?     )3 נקודות(    

           

 

קרא את פסוק ו'.  ב.   

על פי פסוק זה, מהו השינוי שחל במעמדו של יוסף?     )2 נקודות(  )1(   

             

מדוע השינוי במעמדו של יוסף חשוב להמשך הסיפור על יוסף ואחיו?     )3 נקודות(  )2(

        

  

  

לפניך קטע II: פסוקים כ"א-כ"ב. קרא אותו, וענה על השאלות שאחריו. ג.   

קטע II: פרק מ"ב, פסוקים כ"א-כ"ב   

    

ָרה ַהּזֹאת". ָאה ֵאֵלינּו ַהּצָ ן ּבָ בפסוק כ"א כתוב: "ַעל ּכֵ  )1(   

על פי קטע I, מהי הצרה שהאחים מזכירים בדבריהם?     )2 נקודות(    

        

על פי קטע II, מהו ההסבר של האחים לצרה זו?     )3 נקודות(  )2(

        

  

/המשך בעמוד 15/



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 15 

15

חלק ב — שירה  )20 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 10 או 11.

לפניך ארבעה שירים. 

קרא את שני השירים שלמדת, וענה על אחת מן השאלות 10 או 11 שאחריהם.

             ָצַנח לֹו ַזְלַזל / חיים נחמן ביאליק

ָצַנח לֹו ַזְלַזל ַעל ָּגֵדר ַוָּיֹנם — בית 1    

ֹּכה ָיֵׁשן ָאֹנִכי:   
ָנַׁשל ַהְּפִרי — ּוַמה ִּלי ּוְלִגְזִעי,   

ּוַמה ִּלי ּוְלׂשֹוִכי?         

ָנַׁשל ַהְּפִרי, ַהֶּפַרח ְּכָבר ִנְׁשָּכח — בית 2     

         ָׂשְרדּו ֶהָעִלים —
ִיְרַּגז יֹום ֶאָחד ַהַּסַער — ְוָנְפלּו          

ַאְרָצה ֲחָלִלים.          

ַאַחר — ְוִנְמְׁשכּו ֵלילֹות ַהְּזָוָעה, בית 3   

לֹא ְמנּוָחה ּוְׁשָנת ִלי,   
ָּבָדד ֶאְתַחֵּבט ָּבֹאֶפל ַוֲאַרֵּצץ          

רֹאִׁשי ֶאל ָּכְתִלי.         

ְוׁשּוב ִיְפַרח ָאִביב, ְוָאֹנִכי ְלַבִּדי  בית 4    

ַעל ִּגְזִעי ֶאָּתֶלה —         
ַׁשְרִביט ֵקֵרַח, לֹא ִציץ לֹו ָוֶפַרח,         

לֹא ְפִרי ְולֹא ָעֶלה.       

     

)שים לב: השיר "אני מאמין" בעמוד הבא.(  

/המשך בעמוד 16/



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 16 

16

               ֲאִני ַמֲאִמין / שאול טשרניחובסקי

ַׂשֲחִקי, ַׂשֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות, בית 1     

זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָׂשח.   
ַׂשֲחִקי ִּכי ָבָאָדם ַאֲאִמין,  

ִּכי עֹוֶדִּני ַמֲאִמין ָּבְך.  

ִּכי עֹוד ַנְפִׁשי ְדרֹור ׁשֹוֶאֶפת, בית 2  

לֹא ְמַכְרִּתיָה ְלֵעֶגל־ָּפז,   
ִּכי עֹוד ַאֲאִמין ַּגם ָּבָאָדם,   

ַּגם ְּברּוחֹו, רּוַח ָעז.   

רּוחֹו ַיְׁשִליְך ַּכְבֵלי־ֶהֶבל, בית 3 

ְירֹוְמֶמּנּו ָּבֳמֵתי־ָעל;   
לֹא ָבָרָעב ָימּות ֹעֵבד ,   

ְּדרֹור – ַלֶּנֶפׁש, ַּפת – ַלָּדל.   

ַׂשֲחִקי ִּכי ַגם ְּבֵרעּות ַאֲאִמין, בית 4 

ַאֲאִמין, ִּכי עֹוד ֶאְמָצא ֵלב,   
ֵלב – ִּתְקוֹוַתי ַּגם ִּתְקוֹוָתיו ,   

ָיחּוׁש ֹאֶשר , ָיִבין ְּכֵאב.    

ַאֲאִמיָנה ַּגם ֶּבָעִתיד , בית 5     

ַאף ִאם ִיְרַחק ֶזה ַהּיֹום   
ַאְך ּבֹוא ָיבֹוא – ִיְׂשאּו ָׁשלֹום   

ָאז ּוְבָרָכה ְלֹאם ִמְּלֹאם.   

ָיׁשּוב ִיְפַרח ָאז ַּגם ַעִּמי , בית 6  

ּוָבָאֶרץ ָיקּום ּדֹור ,   
ַּבְרֶזל־ ְּכָבָליו יּוַסר ֶמּנּו ,   

ַעִין־ ְּבַעִין ִיְרֶאה אֹור .   

ִיְחֶיה, ֶיֱאַהב, ִיְפַעל, ָיַעׂש, בית 7 

ּדֹור ָּבָאֶרץ ָאְמָנם ַחי ,   
לֹא ֶבָעִתיד – ַּבָּׁשַמִים ,   

ַחֵּיי ־ רּוַח לֹו ֵאין ָּדי .   

ָאז ִׁשיר ָחָדׁש ָיִׁשיר ְמׁשֹוֵרר , בית 8 

ְליִֹפי ְוִנְׂשָּגב ִלּבֹו ֵער;   
לֹו, ַלָּצִעיר , ֵמַעל ִקְבִרי   

ְּפָרִחים ִיְלְקטּו ַלֵּזר .   

)שים לב: השירים "ואולי לא היו הדברים" ו"אומץ" בעמוד הבא.(  

/המשך בעמוד 17/



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 17 

17

ָבִרים... / רחל         ְואּוַלי לֹא ָהיּו ַהּדְ

ְואּוַלי לֹא ָהיּו ַהְּדָבִרים ֵמעֹוָלם, בית 1    

אּוַלי   
ֵמעֹוָלם לֹא ִהְׁשַּכְמִּתי ִעם ַׁשַחר ַלָּגן,   

ְלָעְבדֹו ְּבֵזַעת ַאָּפי?         

ֻרִּכים ְויֹוְקִדים ֵמעֹוָלם, ְּבָיִמים א ֲ בית 2     

         ֶׁשל ָקִציר,
ִּבְמרֹוֵמי ֲעָגָלה ֲעמּוַסת ֲאֻלּמֹות          

         לֹא ָנַתִּתי קֹוִלי ְּבִׁשיר?

ֵמעֹוָלם לֹא ָטַהְרִּתי ִּבְתֵכֶלת ׁשֹוְקָטה בית 3   

ּוְבֹתם   
ֶׁשל ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי... הֹוי, ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי,          

ֶהָהִיית אֹו ָחַלְמִּתי ֲחלֹום?         

                                                אֶֹמץ / יהונתן גפן

ֶּגֶׁשר ַצר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה      
ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַמְפִריד ֵּבין      

ַלֲעָברֹו ֵּבין ָאָדם     
ְלִׁשְברֹו ֵּבין ָאָדם     
ְלִקְברֹו ֵּבין ָאָדם     

     ֶּגֶׁשר ַצר ְוָאנּו ְּכֵבִדים ַעד ְמֹאד

             ְוַצר 
    ִלי
    ַצר
    ִלי
    ַצר
    ִלי

       ְוָהִעָּקר לֹא ִלְרֹעד

)שים לב: שאלה 10 בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 18/



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 18 

18

בחר בשני השירים שלמדת, וענה על שאלה 10. )20 נקודות(

תֹוב את שמות שני השירים:                        ּכְ

כל משורר בוחר באמצעים לעיצוב שירו. האמצעים שהמשורר בוחר הם חלק מתהליך יצירת השיר, והם תורמים לתוכן    .10

של השיר.

לפניך ארבעה אמצעים לעיצוב שיר: כותרת השיר, פנייה, שאלה, חזרה.

בחר בשני אמצעים, הסבר כיצד הם מביאים לידי ביטוי את מצב האני־השר בשני השירים שלמדת, וכיצד הם תורמים

להבנת התוכן של השירים.

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

/המשך בעמוד 19/



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

19

שים לב: אם לא ענית על שאלה 10, ענה על שאלה 11.

בחר בשני השירים שלמדת, וענה על שאלה 11. )20 נקודות(

כתוב את שמות שני השירים:                       

לכל שיר נקודת מוצא משלו. יש שיר שנפתח בתמונת טבע, ויש שיר שנפתח באירוע או בהתבוננות באדם.  .11

כתוב מהי נקודת המוצא של כל אחד מן השירים שבחרת, ומה הן התובנות של המשורר בנוגע לעצמו או לעולם שסובב   

אותו.

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

/שים לב: בהמשך דפי טיוטה/



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

טיוטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20



עברית לבתי ספר דרוזיים, קיץ תשע"ח, מס' 015381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

טיוטה
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה 22



23نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה



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

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

מדבקת משגיח

ملصقة مراقب

24


