משרד החינוך
האגף לחינוך דרוזי וצ'רקסי
הפיקוח על הוראת העברית  -מחוזות חיפה והצפון

אוקטובר ,תש"ף

משימת הערכה  -עברית במגזר הדרוזי
לכיתות ד' 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. -יש לשמור על שאלון נקי ומסודר.

פרטים אישיים של התלמיד:
שם התלמיד/ה____________________ :
כיתה___________________________ :
בית-ספר_______________________ :
ציון:

_________________________

בהצלחה!

1

 .1בּצּועַ

הֹוראֹות ( 8נקודות)
ָ

אֹותּיֹות שֶׁ בַּ מַּ ְחסָ ן.
א .כִּ ְתבּו מלָה ִּמן הָ ִּ

כ

ה

ל

ת

ו

ם

ח

ש

הַּ ִּמלָה______________:
אֹותּיֹות יֵש בַּ ִּמלָה הַ פסָ ָקה ?
בֵ .אילּו ִּ
אֹותן בַּ מַּ ְחסָ ן והַ קיפּו כָל ַּאחַּ ת מֵ הֶׁ ן.
ִּמצְ אּו ָ

ף

ס

כ

ר

ה

פ

ק

ג .הַּ ִּקיפּו בְ עִּ ּגּול ֶׁאת הַּ ִּמלָה הָ רביעית בַּ ִּמ ְשפָט הַּ בָ א.
לָקח ֶׁאת הַּ ֵספֶׁ ר וְ חָ זַּ ר.
ָס ִּמי עָ לָה לַּ כִּ ָתהַּ ,
ד .בַּ ִּמ ְשפָט הַּ בָ א יֵש ִּמלִּים שֶׁ הֵ ן ְשמֹות שֶׁ ל מָ קֹום .
הַּ ע ֲִּתיקּו ְש ֵתי ִּמלִּ ים.
פָארי" בָ עִּ יר ֵתלָ -אבִּ יב.
ָתמָ ר וְ ַּאלֹון בִּ ְקרּו בְ גַּן הַּ חַּ ּיֹות "סָ ִּ

הַּ ִּמלִּ ים____________ :

________________
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ת

 .2עֲנּו לפי הַ תמּונָה ( 9נקודות)

א .מָ ה הַּ ֶׁילֶׁ ד עֹושֶׁ ה?
הַּ ִּקיפּו ֶׁאת הַ תׁשּובָ ה הַּ נְ כֹונָה.
 .1הַּ ֶּׁילֶׁ ד ְמשַּ חֵ ק בְ כַּ ּדּור.
 .2הַּ ֶּׁילֶׁ ד שֹוכֵ ב בַּ ִּמטָ ה.
 .3הַּ ֶּׁילֶׁ ד רֹוכֵ ב עַּ ל הָ אֹופַּ ַּניִּ ם.
.4הַּ ֶּׁילֶׁ ד אֹוכֵ ל פִּ יצָ ה.

ב .מָ ה הַּ ַּּילְ ּדָ ה עֹושָ ה?
הַּ ִּקיפּו ֶׁאת הַ תׁשּובָ ה הַּ נְ כֹונָה.

.1הַּ ַּּילְ ּדָ ה ְמשַּ חֶׁ ֶׁקת עִּ ם הַּ כֶׁ לֶׁ ב.
 .2הַּ ַּּילְ ּדָ ה ְמצַּ ֶּׁי ֶׁרת כֶׁ לֶׁ ב.
 .3הַּ ַּּילְ ּדָ ה כֹו ֶׁתבֶׁ ת בַּ מַּ ְחבֶׁ ֶׁרת.
 .4הַּ ַּּילְ ּדָ ה ְמצַּ ֶּׁי ֶׁרת חָ תּול.

3

עֹושים?
ג .מָ ה הַּ ּיְלָ ִּדים ִּ
הַּ ִּקיפּו ֶׁאת הַ תׁשּובָ ה הַּ נְ כֹונָה.
 .1הַּ ּיְ ָל ִּדים ְמשַּ חֲ ִּקים כַּ ּדּורסַּ ל.
 .2הַּ ּיְ ָל ִּדים ְמשַּ חֲ ִּקים כַּ ּדּו ֶׁר ֶׁגל.
 .3הַּ ּיְ ָל ִּדים ְמשַּ חֲ ִּקים מַּ חֲ ַּניִּ ם.
 .4הַּ ּיְ ָל ִּדים ְמשַּ חֲ ִּקים תֹופֶׁ סֶׁ ת.

 .3מתחּו ַקו בֵּ ין הַ מׁשפָטים לַתמּונֹות הַ מַ תאימֹות:

כלב אֹוכֵּ ל מֵּ הַ ּצַ לַ חַ ת

ילָ דים קֹוראים בַ סֵּ פר

ילָ דים קֹופצים בחֵּ בל

ילָ דים משַ חֲ קים בכַ ּדּור
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( 4נקודות)

 .4קראּו את הַ קטַ ע הַ בָ א וַ עֲנּו עַ ל הַ ש ֵּאלֹות.
אֲ נִּ י יֹוסֵ ף.
אֲ נִּ י ַּתלְ ִּמיד בְ כִּ ָתה ד'.
ָר ִּמי הּוא הֶׁ חָ בֵ ר הַּ טֹוב שֶׁ לִּ י .
כָ ל יֹום אֲ ַּנ ְחנּו הֹולְ כִּ ים ַּיחַּ ד לְ בֵ ית-הַּ סֵ פֶׁ ר .
אֲ נִּ י אֹוהֵ ב לִּ לְ מד עִּ בְ ִּרית .
ָר ִּמי אֹוהֵ ב לִּ לְ מד חֶׁ ְשבֹון .
בַּ הַּ פְ סָ ָקה ,אֲ נִּ י וְ ָר ִּמי ְמשַּ חֲ ִּקים כַּ ּדּו ֶׁר ֶׁגל .
א .סַ מנּו בעּגּול את הַ תׁשּובָ ה הַ נכֹו ָנה:
 .1בְ ֵאיזֹו כִּ ָתה לֹומֵ ד יֹוסֵ ף?
א .בְ כִּ ָתה ה'
ב .בְ כִּ ָתה ג'
ג .בְ כִּ ָתה ד'
 .2יֹוסֵ ף אֹוהֵ ב לִּ לְ מד:
אֲ .ע ָרבִּ ית
ב .עִּ בְ ִּרית
ג .חֶׁ ְשבֹון
 .3כָ ל יֹום יֹוסֵ ף וְ ָר ִּמי :
אְ .משַּ חֲ ִּקים ַּיחַּ ד כַּ ּדּורסַּ ל
ב .הֹולְ כִּ ים ַּיחַּ ד לְ בֵ ית-הַּ סֵ פֶׁ ר
ג .כֹו ְתבִּ ים ַּיחַּ ד
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( 8נקודות)

ִּ .4מי אֹוהֵ ב לִּ לְ מד חֶׁ ְשבֹון?
אָ .ר ִּמי
בּ .דָ נִּ י
ג .יֹוסֵ ף
בֲ .ענּו עַ ל הַ ש ֵּאלֹות הַ בָ אֹות:

(  4נקודות)

 .1מָ ה עֹו ִּשים יֹוסֵ ף וְ ָר ִּמי בַּ הַּ פְ סָ ָקה ?
_________________________________________
 .2מָ ה ַּא ָתה אֹוהֵ ב לַּ ֲעשֹות בַּ הַּ פְ סָ ָקה ?
_________________________________________

ג .כתבּו כֵּ ן אֹו לא:

( 3נקודות)

_________

יֹוסֵ ף וְ ָר ִּמי חֲ בֵ ִּרים טֹובִּ ים .

ָר ִּמי וְ יֹוסֵ ף הֹולְ כִּ ים ַּיחַּ ד לְ ִּמגְ ַּרש הַּ ִּמ ְשחָ ִּקים_________ .
יֹוסֵ ף וְ ָר ִּמי ְמ ַּשחֲ ִּקים כַּ ּדּו ְרסַּ ל בַּ הַּ פְ סָ ָקה.
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_________

.5

כִּ ְתבּו ֶׁאת כָל הַּ ִּמלִּים שֶׁ לִּ פְ נֵיכֶׁם לְפִּ י סֵּ דר הָ ָאלף-בֵּ ית 6( .נקודות)

יַלקּוט

פיצָ ה

מַ ָת ָנה

חַ לֹון

ירה
ּד ָ

ָארֹון

________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________.4
_______________ .5
_______________.6

 .6סַּ ְּדרּו ֶׁאת כָל הַּ ִּמלִּים שֶׁ בַּ מַּ ְחסָ ן לְ ִּמ ְשפָט 6( .נקודות)

א.
ּדינָה

ּדַ ג

זָ הָ ב

ָראֲ ָתה

בַ יָם

ב.
עָ ָפה

הַ לבָ ָנה

בַ שָ מַ ים

הַ ּצפֹור

______________________________________
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 .7פַ סקּו כָל מׁשפָ ט עַ ל פי סימָ ֵּני-הַ פסּוק:

נְ קּודָ ה .

( 4נקודות)

פסיק ,

ִּסימַּ ן ְש ֵאלָה ?

הַ כלָ בים הֵּ ם חַ ּיֹות בַ ית
ּדַ ָנה אֹוהבת כלָ בים

חֲ תּולים ו ַאר ָנבים

הַ אם ַא ָתה מ ַגּדֵּ ל כלב בַ בַ ית
 .8כִּ ְתבּו ֶׁאת הַּ הֶׁ פֶׁ ך שֶׁ ל הַּ ִּמלִּ ים הַּ בָ אֹות .הֵ עָ זְ רּו בְ מַּ ְחסָ ן הַּ ִּמלִּ ים.
( 11נקודות)

ָּגבֹוהַּ
ְמעַּ ט
י ִָּמין
לִּפְ נֵי
חַּ ם

ַּקר ְ -שמאל  -הַּ ְרבֵ ה ָ -נמּוך ַּ -אחֲ ֵרי
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ִּ .9הפְ כּו ִּמיָחיד ְל ַרבים אֹו מֵ ַרבים ְליָחיד.
יָחיד
.1

ַרבים

צֶׁ בַּ ע

.2

ִּמ ְט ִּרּיֹות

.3

סַּ ְר ֵּגל

.4

כִּ ָתה

.5

ֲענָנִּים

ִּ .11הפְ כּו ִּמזָ כַ ר לִּ נ ֵּקבָ ה אֹו ִּמנ ֵּקבָ ה לְ זָ כַ ר.

ָזכַר
.1

בֵ ן

.2

ְמ ַּנהֵ ל

( 11נקודת)

נ ֵּקבָ ה

.3

ָאחֹות

.4

ירה
צְ עִּ ָ

.5

( 11נקודות)

סַּ בָ א
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.11

ִּמ ְתחּו ַּקו בֵ ין שֵ ם הָ עֶׁ צֶׁ ם לְשֵ ם ַּהת ַּאר 8( .נקודות)

ׁשֵּ ם-ת ַאר

ׁשֵּ ם-עצם

חֲ רּוצִּ ים

יֶׁלֶׁ ד

חָ רּוץ

יַּלְ ּדָ ה
יְלָ ִּדים

חֲ רּוצֹות

יְלָ דֹות

חֲ רּוצָ ה
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הֲ בָ ַנת הַ נׁשמָ ע

( 11נקודות)

ִּ ה ְתבֹונְנּו בַּ ְּתמֹונָה שֶׁ לִּפְ נֵיכֶׁם.
הֹוראֹות.
ַּ א ֶׁתם ִּת ְש ְמעּו חָ מֵ ש ָ
אֹותה.
ראה ּובַּ צְ עּו ָ
 הַּ ְק ִּשיבּו לְ כָל הֹוָ ָ
הֹוראֹות פַּ עֲמַּ יִּם.
ַּ א ֶׁתם ִּת ְש ְמעּו ֶׁאת ַּה ָ

בהַ צ ָלחָ ה!
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