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הפיקוח על הוראת העברית  -מחוזות חיפה והצפון
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משימת הערכה  -עברית במגזר הדרוזי
לכיתות ה' בבתי הספר היסודיים
הוראות לתלמיד
א .משך משימת ההערכה :שעה וחצי .
ב .חומר עזר מותר בשימוש :אין .
ג .הוראות מיוחדות:
 יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון. -שים לב לכתב ,לכתיב ,לפיסוק ולכללי הדקדוק .

פרטים אישיים של התלמיד:
שם התלמיד/ה___________________ :
כיתה__________________________ :
בית-ספר______________________ :
ציון:

_________________________

בהצלחה!
1

לפניכם משימת הערכה בעברית.
במבחן קטע קריאה אחד ,שאלות העוסקות בקטע הקריאה ומשימה בהבעה
בכתב ובהבנת הנשמע.
קראו את הקטע של הבנת הנקרא בעיון ,והשיבו על כל השאלות ברצינות רבה
ובתשומת לב.
נסחו את תשובותיכם בבהירות בכל השאלות ובמשימת ההבעה בכתב.
אם תתבקשו לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה תשובות ,סמנו × ליד תשובה
אחת שבחרתם.
לרשותכם  09דקות ,אך אם תזדקקו לזמן נוסף אמרו למשגיח ותקבלו עוד רבע
שעה.

בהצלחה!
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חלק א' – הבנת הנקרא:

( 06נקודות)

ִק ְראּו ֶאת הַ טֶ ְק ְסט ַהבָּ אַ ,ועֲנּו עַ ל הַ ְש ֵאלֹות הַ ּמֹופִ יעֹות ָּאחֲ ָּריו.
הַ פִ י ִלים אֹוהֲ בִ ים ֶמ ַלח
בלי מֶ ַלח ֵאין חַ יים .כָּ ל בַ ֲעלֵי הַ חַ יים זקּוקים למעַ ט מֶ ַלח .גַם הַ פילים
זקּוקים לַמֶ ַלח :בלעָּ דָּ יו הֵ ם יֶחֱ לּו ויָּמּותּו .הַ בעָּ יָּה היא שֶ הַ פילים ֵאינָּם
יכֹולים לקנֹות מֶ ַלח בַ חֲ נּות.
בכָּל ַמאֲ כָּל שֶ ָּאנּו אֹוכלים ,יֵש ֶמלַח .בַ ֶלחֶ ם יֵש מֶ לַח ,בַ י ָּרקֹות יֵש,
ו ַאף בַ ֵפ רֹות .גַם הַ פילים מ ַקבלים ֶאת הַ מֶ לַ ח שֶ הֵ ם זקּוקים לֹו ,מן הַ ֵפרֹות
יקה ָּלהֶ ם.
ּומֵ הַ י ָּרקֹות שֶ הֵ ם אֹוכליםַ ,אְך ַכמֹות מֶ ַלח זֹו ֵאינָּּה ַמספ ָּ
למַ ָּזלָּם שֶ ל הַ פילים ,הַ מֶ ַלח נמצָּ א ל ֹא ַרק בַ יָּם ֶאלָּ א ַאף בַ סלָּ עים
הָּ רחֹוקים ממֶ ּנּו .הַ פילים יֹודעים למצֹוא ס ָּלעים הַ מכילים מֶ ַלח .הֵ ם
הֹולכים לַ ס ָּלעים הָּ ֵאלֶ ה ּומלַ קקים ֶאת הַ מֶ לַ ח...
הַ פילים מלַ קקים מֶ לַ ח במֶ שֶ ְך עַ שרֹות ַאלפֵ י ָּשניםּ ,דֹור ַאחֲ ֵרי ּדֹור.
בכָּל עֶ ֶרבַ ,אחֲ ֵרי שֶ הַ פילים מ ַסימים לֶאֱ ֹכל ,הֵ ם הֹולכים לַ סלָּעים הַ מכילים
אֹותם.
ֶאת ַהמֶ ַלח ,כדֵ י ל ַל ֵקק ָּ
הקטע מעובד מתוך" :עניין חדש" ,גיליון  - 66באדיבות הוצאת אצבעוני
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עֲנּו עַ ל הַ ְש ֵאלֹות הַ בָּ אֹות:
קּוקים הַ פִ ילִ ים? ָּמה י ְִק ֶרה ָּל ֶהם ִב ְלעָּ דָּ יו?
 .1לְמָּ ה זְ ִ

( 4נקודות)

___________________________________________________
___________________________________________________

 .2בַ חֲ רּו ֶאת ַה ְתשּובָּ ה הַ ְנכֹונָּה!
א .בכָּל מַ אֲ כָּל שֶ ָּאנּו אֹוכלים יֵש:
ֶ 1לחֶ ם.

( 4נקודות)

 2י ָּרקֹות 3 .מֶ ַלח.

ב .הַ פילים יֹודעים למצֹוא:

ֵ 4פרֹות.

( 4נקודות)

 1מֶ לַח בַ חֲ נּות.

ֶ 2ל ֶחם עם מֶ ַלח.

 3י ָּרקֹות שֶ הֵ ם אֹוכלים.

 4סלָּ עים ַהמכילים מֶ לַח.

 .3צַ ְינּו מֵ ַה ֶקטַ ע ֶאת ְשֹלשֶ ת הַ ּמַ אֲ ָּכלִים שֶ ָּאנּו אֹוכְ לִים וְ שֶ ֵיׂש בָּ הֶ ם מֶ ַלח.
( 3נקודות)

א___________________________ .
ב___________________________ .
ג___________________________ .
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 .4סַ ְּמנּו נָּכֹון אֹו ל ֹא נָּכֹון בְ סֹוף כָּל ִמ ְשפָּט.

( 8נקודות)

א .בכָּל מַ אֲ כָּל ֶש ָּאנּו אֹוכליםֵ ,אין מֶ ַלח.

 1נָּכֹון

 2ל ֹא נָּכֹון

ב .כָּל בַ ֲעלֵי הַ חַ יים זקּוקים למעַ ט מֶ ַלח.

 1נָּכֹון

 2ל ֹא נָּכֹון

ג .הַ פילים מלַ קקים מֶ לַ ח במֶ שֶ ְך עַ שרֹות ַאלפֵי שָּ נים.

 1נָּכֹון

 2ל ֹא נָּכֹון

 1נָּכֹון

 2ל ֹא נָּכֹון

ד .למַ ָּזלָּם ֶשל הַ פיליםַ ,המֶ לַח נמצָּ א ַרק בַ יָּם .

 .5סַ ְדרּו ֶאת הַ ְּמ ְשפ ִָּטים הַ בָּ ִאים ִמ 1-עַ ד  5לְ פִ י סֵ דֶ ר הֹו ָּפעָּ ָּתם בַ ֶט ְק ְסט.
( 5נקודות)

___ לל ֹא מֶ לַח הַ פילים ָּפשּוט יֶחֱ לּו ויָּמּותּו.
___ הַ פילים יֹודעים למצֹוא סלָּעים הַ מכילים מֶ ַלח .הֵ ם הֹולכים לַס ָּלעים
אֹותם.
הָּ ֵאלֶה ּומ ַלקקים ָּ
___ הַ פילים מ ַקבלים ֶאת הַ מֶ ַלח שֶ הֵ ם זקּוקים לֹוַ ,אְך ַכמֹות ֶמלַח זֹו
יקה ָּלהֶ ם.
ֵאינָּּה ַמספ ָּ
___ הַ פילים מלַ קקים מֶ לַח במֶ שֶ ְך עַ שרֹות ַאלפֵי שָּ נים.
___ כָּל בַ עֲלֵ י הַ חַ יים זקּוקים למעַ ט מֶ ַלח .גַם הַ פילים זקּוקים לַ מֶ ַלח.
 .6בפס ָּקה  2בַ ֶקטַ ע כָּ תּוב :הַ פילים מ ַקבלים ֶאת הַ מֶ ַלח שֶ הֵ ם זקּוקים לֹו,
יקה ָּלהֶ ם.
מן הַ ֵפרֹות ּומֵ הַ י ָּרקֹות שֶ הֵ ם אֹוכליםַ ,אְך ַכמֹות מֶ לַח זֹו ֵאינָּּה מַ ספ ָּ
מה ִהיא בְ עָּ יָּה זֹו? ( 4נקודות)
א .פִ ְס ָּקה זֹו ְמ ָּת ֶא ֶרת בְ עָּ יָּהָּ .
_______________________________________________
_______________________________________________

5

פֹות ִרים הַ פִ י ִלים ֶאת הַ בְ עָּ יָּה?
ב .כֵיצַ ד ְ
_______________________________________________
_______________________________________________
( 4נקודות)

 .7לְפִ י ַה ִּמ ְשפָּט " :למַ ָּזלָּם שֶ ל הַ פיליםַ ,המֶ לַח נמצָּ א ל ֹא ַרק בַ יָּם ֶאלָּ א ַאף
בַ סלָּעים הָּ רחֹוקים ממֶ ּנּו " .בַ חֲ רּו ֶאת הַ תשּובָּ ה הַ ּנכֹונָּה!
א .לְפִ י הַ ִּמ ְשפָּטַ ,המֶ ַלח נמצָּ א:

( 4נקודות)

 2בַ יָּם ּובַ סלָּעים.

ַ 1רק בַ יָּם.

ב .הַ ִּמלָּה " ממֶ ּנּו " ִמ ְתיַחֶ סֶ ת לְ :
 1מֶ ַלח.

( 4נקודות)

ָּ 2ים.

 .8מַ הּו סּוג הַ ֶט ְק ְסט? בַ חֲ רּו ֶאת הַ תשּובָּ ה הַ ּנכֹונָּה!
 1מָּ שָּ ל .

 2ספּור עַ ם.

( 4נקודות)

ֶ 3קטַ ע מֵ ידָּ ע.

קֹורא ְלהָּ בִ ין :בַ חֲ רּו ֶאת הַ תשּובָּ ה הַ ּנכֹונָּה!
כֹות ֶרת עֹו ֶז ֶרת לַ ֵ
 .0ה ֶ
ַ 1רעיֹון בָּ רּור.

ַ 2רעיֹון ל ֹא בָּ רּור

( 4נקודות)

אפֶ ן חֶ לקי
ַ 3רעיֹון בָּ רֹור ב ֹ

אתם ֶאת ַה ֶקטַ ע:
ְ .11ל ַאחַ ר ֶש ְק ָּר ֶ
אֵ .איזֹו ְתכּונָּה חֲ שּובָּ ה נִ ָּתן ִל ְלמֹד עַ ל ַהפִ י ִלים?
בַ חֲ רּו ֶאת הַ תשּובָּ ה הַ ּנכֹו ָּנה!
 1חֹוכְ מָּ ה

( 3נקודות)

ְ 2ת ִמימּות

ב .הַ ְסבִ ירּו ֶאת ְתשּובַ ְתכֶ ם בַ ִּמ ִלים שֶ ָּלכֶם.

( 5נקודות)

_______________________________________________
_______________________________________________
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ידע לשוני:

( 26נקודות)

ַ .1ה ְש ִלימּו ֶאת הַ טַ ְב ָּלה.

( 4נקודות)

ַרבִ ים

י ִָּחיד

פילים
בעָּ יָּה
מַ אֲ ָּכל
שָּ נים

 .2הַ ִקיפּו בְ עִ ּגּול ֶאת ַהפְ עָּ לִים ֶשהֹופִ יעּו

שפָּ ִטים הַ בָּ ִאים 5( :נקודות)
בַ ִּמ ְ

 .1בכָּל מַ אֲ כָּל ֶש ָּאנּו אֹוכלים ,יֵש מֶ ַלח.
 .2הַ פילים מ ַקבלים ֶאת הַ מֶ לַח שֶ הֵ ם זקּוקים לֹו ,מן הַ ֵפרֹות.
 .3הַ פילים מלַ קקים מֶ לַ ח במֶ שֶ ְך עַ שרֹות ַאלפֵי שָּ נים.
 .4הֵ ם הֹולכים לַס ָּלעים.
פר 5( :נקודות)
 .3שֵ ם הַ ִּמ ְס ָּ

ּצּורה הַ ְנכֹונָּה שֶ ל ֵשם ַה ִּמ ְספָּר בַ ִּמ ְש ָּפ ִטים הַ בָּ ִאים:
 הַ ִקיפּו בְ עִ ּגּול ֶאת הַ ָּ
.1
.2
.3
.4
.5

בעָּ יָּה ֶאחָּ ד ַ /א ַחת.
ש ֵני  /ש ֵתי מַ אֲ ָּכלים.
שֶ בַ ע  /שבעָּ ה פילים.
עֶ ֶרב ֶאחָּ ד ַ /אחַ ת.
יָּם ֶאחָּ ד ַ /א ַחת.
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ש ֶרש (השורש) שֶ ל ָּכל ִמלָּ ה ,וְ הֹו ִסיפּו עֹוד ִמלָּ ה ֵמאֹו ָּתּה
 .4כִ ְתבּו ֶאת ַה ֹ
ש ֶרש) 4( :נקודות)
ִמ ְש ָּפחָּ ה (מֵ אֹותֹו ֹ

 .1אֹוכלים  -הַ ש ֶֹרש________ :

מ ָּלה נֹוסֶ ֶפת_________ :

 .2מ ַקבלים  -הַ ש ֶֹרש________ :

מ ָּלה נֹוסֶ ֶפת_________ :

 .5בַ ֶקטַ ע ָּכתּובַ ":ה ֶמלַח נמצָּ א ל ֹא ַרק בַ יָּם ֶא ָּלא ַאף בַ ס ָּלעים הָּ רחֹוקים
מ ֶמּנּו ".

( 2נקודות)

אֲ ני מֵ בין מ ַה ֶקטַ ע שֶ ַהמלָּה " מֶ ַלח " ממין :
ָּ 1ז ָּכר.

 2נ ֵקבָּ ה.
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הבעה בכתב:

( 16נקודות)

בַ חֲ רּו חַ יַת מַ חמָּ ד (צפֹור ,חָּ תּולֶ ,כלֶב )...שֶ ַא ֶתם אֹוהֲ בים .כתבּו:
ֵ תאּור ָּקצָּ ר שֶ ל חַ יַת ַהמַ חמָּ ד.
 מַ ּדּועַ בחַ ר ֶתם בַ חַ יָּה ַהזֹו?
כתבּו  5שּורֹות ל ָּפחֹות.
(בכתיבַ תכֶם הַ קפידּו עַ ל ַהּנסּוחַ  ,עַ ל סימָּ נֵי הַ פסּוק ,עַ ל כתיב נָּכֹון ועַ ל כ ַתב יָּד בָּ רּור).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___ַ_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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הבנת הנשמע 16( :נקודות)

ַתלמידים י ָּקרים,
ַא ֶתם תשמעּו ֶקטַ ע .הַ קשיבּו הֵ יטֵ ב לַ ֶקטַ ע ,וַ עֲנּו עַ ל הַ ש ֵאלֹות מיָּד ל ַאחַ ר
שמיעָּ תֹו .הַ ֶקטַ ע יֻשמַ ע ַפע ֲַמים.
ש ֵאלֹות הַ בָּ אֹות( :כל שאלה  2נקודות)
עֲנּו עַ ל הַ ְ

 .1הַ נָּחָּ ש בַ עַ ל חַ ִיים ַהשַ יְָּך ְל ִמ ְש ַפחַ ת:
 1הַ מ ַכרסמים.
 2בַ ֲעלֵי הָּ עֹור.
 3הַ זֹוחֲ לים.
 4הַ צפֹורים.
מֹוריד הַ נָּחָּ ש ֶאת עֹורֹו?
 .2כַּמָּ ה פְ עָּ ִמים בַ שָּ נָּה ִ
ַ 1פעַ ם ַא ַחת.
 2שָּ לֹוש פעָּ מים.
ַ 3ארבַ ע פעָּ מים.
 4ל ֹא מֹוריד ֶאת עֹורֹו.
ַ .3לנָּחָּ ש ֵאין ַרגְ ַל ִים:
 1נָּכֹון.

 2ל ֹא נָּכֹון.
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 .4הַ חּוש הֲ כִ י חָּ זָּק ֵאצֶ ל הַ נָּחָּ ש הּוא:
 1חּוש הָּ רא ָּיה.
 2חּוש הָּ ֵריחַ .
 3חּוש הַ טַ עַ ם.
 4חּוש הַ שמיעָּ ה.

 .5הַ נָּחָּ ש מֵ ִריחַ ֶאת ַה ְסבִ יבָּ ה בְ עֶ זְ ַרת הַ לָּשֹון:
  1נָּכֹון.

 2ל ֹא נָּכֹון.

בהצלחה!

11

