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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 ואגף חינוך דרוזי וצ'רקסי שפות אגף   
 דרוזיה במגזר הפיקוח על הוראת העברית

 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 י"ט טבת תשפ"ג

 2023ינואר  12

 לכבוד

 לעבריתורכזות רכזים 

 מורים ומורות לעברית

 ספר תיכוניים במגזר הדרוזי-בתי

 

 ובשאלונים המותאמים שלהם 015361ובשאלון  015381שאלון שינויים בהנדון: 

בסוג הטקסט של הבנת הנשמע יים שינו יחולו העתידיים רכי הנבחניםואת השאלון לציותר כדי להתאים 
 הפירוט הבא: לפי ;דוקחלק הדקבצורת התשאול בו

 תשפ"גמועד קיץ 

 והבעה לא השתנו הבנת הנקראראשון:  פרק.  

 קרובה, מועד קיץ תשפ"ג, לא יהיה דיאלוג.החל מהבחינה ה הבנת הנשמע:

 יהיה קטע מידע או קטע תיאורי מתחומי חיים שונים.           

  

  שני: דקדוקפרק 

 ושם העצםהפועל  –חלק א 

 מן השורש הנתון. ושמות פועל תרכו לבנות פעלים, שמוטיינתן השורש לנבחנים, והם יצ 14בשאלה  (1
 

 דוגמה לשאלה:

 ל.-כ-השורש אפועל הנגזר מן השלימו את המשפט שלפניכם באמצעות 

  .תפוח __אכלהילד _

 

 ל.-כ-ם ששורשו איכם באמצעות שהשלימו את המשפט שלפנ

 ____ בשעות הלילה אינה מומלצת.אכילה__

 
 (.15)שאלה   ה"א היידועעל  שאלה זה, לא תינתןיים בחלק על פי השינו (2
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 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 ושם המספרתקינות  –חלק ב 

  .תקינותלא תינתן שאלה על על פי השינויים,  (1
 .שם המספר לא תינתן שאלה עלעל פי השינויים,  (2

 :יהיו כדלקמן בחלק באשר יחליפו את שאלות התקינות ושם המספר  השאלות החדשות

 תינתן שאלה על מילות יחס: (1
 
ס המתאימה למשפט רכו לבחור את מילת היחרה מילת יחס, והנבחנים יצטמשפטים שבהם חס ינתנוי

 ממחסן מילות יחס.
 

 דוגמה לשאלה כזאת:

יחס מן . בחרו את מילות האת מילת היחס המתאימה ים. בכל משפט כתבוה משפטלפניכם ארבע

 ...,   בלעדי,   כמו,   לפניהמחסן שלפניכם: ב,   ל,   עם,   מן,   את,   על

 תנאי מזג אוויר גרועים. ____עםמתמודד ___ הספורטאי .א

 המנהלת ביקשה ____מן____ התלמידים לכבד את האירוע בנוכחותם. .ב

 ססססס .ג

  סססס .ד

  
 תינתן שאלה על תצורת השם: (2

 
 נוצרו.כו לבחור שני שמות מודגשים משלושה משפטים, ולציין כיצד הנבחנים יצטר

 
 או:

 
 הנבחנים יצטרכו למיין את השמות בטבלה לפי שורש ומשקל ובסיס וצורן סופי.

 
 דוגמה לשאלה כזאת:

 
ם מן המילים המודגשות, וכתבו בחרו שתיי לפניכם שלושה משפטים ובכל אחד מהם מילה מודגשת.

 מהי דרך התצורה שלהן.

 נוסעת לחיפה. רכבתה .א

 עצרה בשולי הכביש. משאיתה .ב

 בישלה ארוחה גדולה. טבחיתה .ג

 

 שינוי.בלי  –תחביר  –חלק ג 
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 חלוקת נקודות בשאלות הדקדוק:

 שתי נקודות. 16נקודה אחת, ושאלה  הקיבל 15שאלה בשאלון עד מועד חורף תשפ"ג 

 ה אחת.נקוד תקבל (ההישנ 16)שאלה  15שאלה החל ממועד קיץ תשפ"ג 

 סעיפים. 8נקודות על  4מילות היחס תקבל שאלת  –החדשה  16שאלה 

 סעיפים. 3נקודות על  3תצורת השם תקבל שאלת  –החדשה  17שאלה 

 

 :דקדוק –שני פרק  –ת סיכום חלוקת הנקודו

 .15-14קודות על שאלות נ 7 –ושם העצם הפועל  –חלק א' 

 .17-16נקודת על שאלות  7 –יחס ותצורת השם מילות  –חלק ב' 

 .(19-18וך שאלות )בחירה של שאלה אחת מתשינוי בלי  – נקודת 6 –ושחבור תחביר  –חלק ג' 

 

  נוספים, ועל כך תבוא הודעה נפרדת. שינויים ייתכנו תשפ"דשנה"ל הערה: לקראת מועדי 

 

 בברכה,

 איאד מוהנא

 מפמ"ר עברית במגזר הדרוזי

 

 

 העתק:

 ולצ'רקסים לדרוזיםחינוך  – מר עמאד פארס, מפקח מחוז צפון

 ים במחוז צפון ובמחוז חיפהות/ים כוללות/מפקח

  ספר תיכוניים במגזר הדרוזי-מנהלים ומנהלות של בתי
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