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

אוקטובר ,תש"ף

משימת הערכה  -עברית במגזר הדרוזי
לכיתות ו' 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 ובמשימה בהבעה 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)

לפניכם שני טקסטים קצרים באֹותֹו נֹושא .קראּו אֹותםַ ,ועֲנּו עַ ל הַ שאלֹות
ש ַאחֲ ריהם.
ּכֹו ַכב הַ ים

טקסט  :1מַ הּו ּכֹו ַכב ים?
(אל ַפים)
ּכֹו ַכב הַ יָּם הּוא בַ עַ ל חַ יים מ ַר ֵּתק .בָּ עֹו ָּלם ַקיָּמים למַ ע ָּלה ֵּמַ 0666-
מינים וסּוגים שֶׁ ל ּכֹוכבֵּ י יָּם .רבָּ ם בַ ע ֵּלי ( 5חָּ מֵּ ש) זרֹועֹות ,אבָּ ל ַק ָּימים
יֹותר מ ֶׁזה .
סּוגים שֶׁ יֵּש ָּלהֶׁ ם ֵּ
לכֹוכבֵּ י הַ יָּם מב ֵּנה ּגּוף מיחָּ דֵּ .אין ָּלהֶׁ ם עצָּ מֹות ,ועַ ל הַ זרֹועֹות שֶׁ ָּלהֶׁ ם יֵּש
פ ָּתחים ּכמֹו ּכַפתֹורים הַ מ ַאפשרים ָּלהֶׁ ם להדָּ בֵּ ק ַלס ָּלעים בתֹוְך הַ יָּם .לכֹו ַכב
הַ יָּם יֵּש ֵּקיבָּ ה שֶׁ עׂשּויָּה מש ֵּני ּכיסים ,חֵּ ֶׁלק מּכֹוכבֵּ י ַהיָּם מֹוציאים ֶׁאת
הַ ֵּקיבָּ ה שֶׁ ָּלהֶׁ ם הַ חּוצָּ ה ואֹוכלים מחּוץ לַּגּוף.
ּכֹוכבֵּ י הַ יָּם הֵּ ם טֹורפים הָּ אֹוכלים יצּורים אטיים ּכדּוגמַ ת צדָּ פֹות.
טקסט  :2מַ עֲשה בכֹו ַכב ים
רֹואה יַלדָּ ה ק ַטנָּה
ֶׁ
איש ֶׁאחָּ ד הָּ לְַך עַ ל חֹוף הַ יָּם .בעֹוד הּוא הֹו ֵּלְך ,הּוא
אֹותם ח ָּז ָּרה ַל ַמים.
זֹור ֶׁקת ָּ
מרימָּ ה ּכֹוכבֵּ י יָּם שֶׁ נתקעּו עַ ל הַ חֹוף ,ו ֶׁ
הּוא נ ּגַש ֵּאלֶׁ יהָּ ו ָּש ַאל" :מָּ ה ַאת עֹוׂשָּ ה? " ..הַ יַלדָּ ה הַ ק ַט ָּנה עָּ נ ָּתהּ" :כלּום!
אֹותם חזָּ ָּרה לַמַ ים!"
ָּ
ירה
אני מרימָּ ה ּכֹוכבֵּ י יָּם שֶׁ נתקעּו עַ ל הַ חֹוף ּומַ חז ָּ
הָּ איש צָּ ַחק ו ָּאמַ ר" :יַלדָּ ה ק ַטנָּהַ ,את ל ֹא יכֹו ָּלה להַ ציל ֶׁאת הָּ עֹולָּםַ .את
יַלדָּ ה קטַ ָּנה ,ו ֶׁאת יכֹו ָּלה ָּל ֶׁל ֶׁכת ַרק קילֹומֶׁ טֶׁ ר ָּוחֵּ צי בכָּל יֹום ,והַ חֹופים
בָּ עֹולָּם ּגדֹוליםַ .את ל ֹא ַתצילי ֶׁאת ּכֹוכבֵּ י הַ יָּם ול ֹא ַתשפיעי עַ ל הַ חַ יים שֶׁ ל
ַאף ֶׁאחָּ ד!"
הַ יַלדָּ ה הַ ק ַט ָּנ ה הֵּ רימָּ ה ּכֹו ָּכב יָּם ו ָּזר ָּקה אֹותֹו בכָּל ּכֹוחָּ ּה לתֹוְך ַהיָּם,
ו ָּאמ ָּרה" :עַ ל הַ חַ יים שֶׁ ל ּכֹו ַכב הַ יָּם הַ ֶׁזה השפַעתי! אני יֹודַ עַ ת ֶׁשלהַ ציל ֶׁאת
ּכלָּם ֵּאינֶׁני יכֹו ָּלה אבָּ ל לַּכֹוכָּב הַ ֶׁזה זֶׁה חָּ שּובָּ ,לכֵּן הֶׁ ח ַזרתי אֹותֹו ֶׁאל הַ יָּםֶׁ .זה
אּולַ י מעַ ט אבָּ ל ֶׁזה ָּּכל מָּ ה שֶׁ יָּכֹולתי ַלעׂשֹות בשבילֹו".
(מעבָּ ד מתֹוְך

ָּהא ָּתרhttps://yeladim.org.il/wp-:

) content/uploads/2017/07/hosen_sipurim.pdf
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עֲנּו עַ ל הַ שאלֹות הַ באֹות 06( :נקודות)
ּ .1כַמה סּוגים של ּכֹוכבי ים יש בעֹולם? מה מ ַאפין אֹותם?

( 4נקודות)

___________________________________________________
___________________________________________________
 .2בַ חֲ רּו את ַהתשּובה הַ נכֹונה!
אּ .כֹוכבי הַ ים הם:

( 4נקודות)

 1צמחֹוניים 2 .טֹורפים  3 .יֹונקים.
בּ .כֹוכבי הַ ים אֹוכלים:

 4עֹופֹות.

( 4נקודות)

 1עׂשָּ בים טריים.

 2יצּורים מהירים.

 3יצּורים אטיים.

 4דָּ גים קטַ נים.

 .3צַ ינּו שלֹושה דברים במבנה הַ ּגּוף של ּכֹו ַכב ים:
א________________________________________ .
( 0נקודות)

ב________________________________________ .
ג________________________________________ .
 .4איפֹה פגַש האיש את הַ יַלדה הַ ק ַטנהּ ,ומה היא עשתה שם?

( 6נקודות)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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 .5סַ מנּו נכֹון אֹו ל ֹא נכֹון בסֹוף ּכל משפט.

( 8נקודות)

(אל ַפים) סּוגים שֶׁ ל
א .בָּ עֹולָּם ַקיָּמים למַ ע ָּלה ֵּמַ 0666-
 1נָּכֹון
ּכֹוכבֵּ י יָּם.

 0ל ֹא נָּכֹון

ב .עַ ל הַ זרֹועֹות שֶׁ ל ּכֹוכבֵּ י הַ יָּם ֵּאין פ ָּתחים ּכמֹו
ּכַפתֹורים.

 0ל ֹא נָּכֹון

 1נָּכֹון

ג .לכֹוכבֵּ י הַ יָּם יֵּש עצָּ מֹות.

ד .לכֹוכַב הַ יָּם יֵּש ֵּקיבָּ ה שֶׁ עׂשּויָּה משנֵּי ּכיסים.

 1נָּכֹון

 0ל ֹא נָּכֹון

 1נָּכֹון

 0ל ֹא נָּכֹון

 .6סַ דרּו את הַ משפטים הַ באים מ 1-עַ ד  5לפי סדר הֹופעתם בַ טקסט הַ שני
( 5נקודות)
" מַ עֲשה בכֹו ַכב ים" .
אֹותם ח ָּז ָּרה לַמַ ים.
זֹור ֶׁקת ָּ
___ הָּ איש ָּר ָּאה יַל ָּדה ק ַטנָּה מרימָּ ה ּכֹוכבֵּ י יָּם ו ֶׁ
___ הַ יַלדָּ ה הַ קטַ נָּה הֵּ רימָּ ה עֹוד ּכֹוכָּב יָּם ו ָּזר ָּקה אֹותֹו בכָּל ּכֹוחָּ ּה לתֹוְך
הַ יָּם.
___ הָּ איש צָּ חַ ק ו ָּאמַ ר" :יַלדָּ ה קטַ נָּהַ ,את ל ֹא יכֹולָּה להַ ציל ֶׁאת הָּ עֹולָּ ם.
ַאת ל ֹא ַתצילי ֶׁאת ּכֹוכבֵּ י הַ יָּם ול ֹא ַתשפיעי עַ ל הַ חַ יים שֶׁ ל ַאף ֶׁאחָּ ד!"
___ הַ יַלדָּ ה ָּאמ ָּרה" :עַ ל הַ חַ יים שֶׁ ל ּכֹו ַכב הַ יָּם הַ ֶׁזה הש ַפעתי! אני יֹודַ עַ ת
שֶׁ להַ ציל ֶׁאת ּכלָּם ֵּאינֶׁני יכֹולָּה".
___ איש ֶׁאחָּ ד הָּ לְַך עַ ל חֹוף הַ יָּם.
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(אלפַים) מינים וסּוגים
 .7לפי ַהמשפט" :בעֹולם ַקימים למַ עלה מַ 2222-
של ּכֹוכבי ים .רֻ בם בַ עֲלי ( 5חמש) זרֹועֹות ,אֲ בל ַקימים סּוגים שיש להם
יֹותר מזה ".
בַ חרּו ֶׁאת הַ תשּובָּ ה הַ נכֹונָּה!
א .הַ ּכַּונה בַ מלים " רבָּ ם בַ עלי 5

(חָּ מֵּ ש) זרֹועֹות " היא 4( :נקודות)

ּ 1כָּל ּכֹוכבֵּ י ַהיָּם בַ ע ֵּלי ( 5חָּ מֵּ ש) זרֹועֹות.

(חמֵּ ש) זרֹועֹות.
 2ל ֹא ּכָּל ּכֹוכבֵּ י הַ יָּם בַ ע ֵּלי ָּ 5
ב .הַ מלה " רבָּ ם " מתיַחסת ל:
ּ 1כֹוכבֵּ י ַהיָּם.

( 4נקודות)

 2זרֹועֹות.

 .8הַ קטַ ע מֻ רּכב משני טקסטים :בַ חרּו ֶׁאת הַ תשּובָּ ה הַ נכֹונָּה!
 הַ טקסט הראשֹון " ַמהּו ּכֹו ַכב ים? " הּוא:
 1מָּ שָּ ל .


 2ספּור עַ ם.

ֶׁ 3קטַ ע ֵּמידָּ ע.

הַ טקסט הַ שני " מַ עֲשה בכֹו ַכב ים" הּוא:
ַ 1תרשים .

 2ספּור.

( 4נקודות)

( 4נקודות)

ֶׁ 3קטַ ע ֵּמידָּ ע.

 .9מה דַ עתכם עַ ל התנַהֲ גּותּה של ַהיַלדה ַהקטַ נה של ֹא התיַחֲ סה למה
( 7נקודות)
שאמַ ר לה האיש?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ידע לשוני:

( 06נקודות)

ַ .1השלימּו את הַ טַ בלה.

( 4נקודות)

ַרבים

יחיד
בַ עַ ל חַ יים

ּכַפתֹורים
אֹוכלים
סלָּעים

ּ .2כתבּו את הַ משפט שלפניכם תֹוְך שנּוי ַהמלים הַ מֻ דּגשֹות ללשֹון ַרבים.
( 4נקודות)

 הַ יַלדה הַ קטַ נה הרימה ּכֹו ָּכב יָּם וזרקה אֹותֹו לתֹוְך הַ יָּם.
___________________________________________________
___________________________________________________
 .3ה' הַ ידיעה:

( 3נקודות)

 הַ קיפּו בעּגּול את ַהמלים שאֲ ליהן הצטרפה ה' ַהידיעה בַ משפטים
הַ באים:
 .1איש ֶׁאחָּ ד הָּ לְַך עַ ל חֹוף הַ יָּם.
 .0חֵּ ֶׁלק מּכֹוכבֵּ י הַ יָּם מֹוציאים ֶׁאת הַ ֵּקיבָּ ה שֶׁ לָּ הֶׁ ם הַ חּוצָּ ה.
 .4הַ קיפּו בעּגּול את ַהפעלים שהֹופיעּו בַ משפט הַ בא!
 הּוא נּגַש ֵּאלֶׁ יהָּ ושָּ ַאל" :מָּ ה ַאת עֹוׂשָּ ה?" ..
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( 3נקודות)

ּ .5כתבּו מלה נֹוספת הַ שַ יכת לאֹותּה משפַ חַ ת מלים (מאֹותֹו שֹרש):
( 0נקודות)

 .1אֹוכלים_________ :

ַ .0תשפיעי__________ :

ּ .6כתבּו את הַ משפט שלפניכם תֹוְך שנּוי ַהמלים הַ מֻ דּגשֹות ללשֹון זכר!
( 0נקודות)

אֹותם ח ָּז ָּרה לַמַ ים.
אני מרימה ּכֹוכבֵּ י יָּם ּומַ חֲ זירה ָּ
_________________________________________________

 .7בַ קטַ ע ּכתּובּ ":כֹוכַב הַ יָּם הּוא בַ עַ ל חַ יים מ ַר ֵּתק".
אני מֵּ בין מ ַה ֶׁקטַ ע שֶׁ הַ צֵּ רּוף "בַ עַ ל ַחיים" ממין :
ָּ 1ז ָּכר.

 2נ ֵּקבָּ ה.
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( 0נקודות)

הבעה בכתב:

( 16נקודות)

יתם אֹו ֶׁש ַא ֶׁתם אֹוהבים לַעׂשֹות בֶׁ עָּ תידּ .כתבּו:
בַ חרּו מַ עׂשֶׁ ה טֹוב שֶׁ עׂש ֶׁ
ֵּ תיאּור ָּקצָּ ר שֶׁ ל הַ מַ עׂשֶׁ ה הַ טֹוב.
 מַ דּועַ חָּ שּוב ָּלכֶׁם לַעׂשֹות ֶׁאת הַ מַ עׂשֶׁ ה הַ ֶׁזה?
ּכתבּו  7שּורֹות ל ָּפחֹות.
(בכתיבַ תכֶׁם הַ קפידּו עַ ל ַהנסּוחַ  ,עַ ל סימָּ נֵּי הַ פסּוק ,עַ ל ּכתיב ָּנכֹון 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 הֵּ יטֵּ ב לַ ֶׁקטַ ע ,וַ ענּו עַ ל הַ ש ֵּאלֹות מיָּד ל ַאחַ ר
שמיעָּ תֹו .הַ ֶׁקטַ ע ישמַ ע פַע ַמים.
עֲנּו עַ ל הַ שאלֹות הַ באֹות:

(כל שאלה  0נקודות)

 .1הַ קטַ ע מ ַספר עַ ל:
 1סַ רטָּ נים.
 0עֵּ צים.
 3דָּ גים.
 4מֶׁ דּו ָּזה.
ּ .2כַמה שכבֹות יש לגּוף הַ מדּוזה?
 1שכבָּ ה ַאחַ ת.
 0ש ֵּתי ש ָּכבֹות.
 3שָּ לֹוש ש ָּכבֹות.
ַ 4ארבַ ע ש ָּכבֹות.
 .3את הַ מדּוזה אפשר לראֹות בצבעים של:
ָּ 1לבָּ ן ,צָּ הֹב אֹו ת ֵּכלֶׁת.
ָּ 0לבָּ ן ,צָּ הֹב אֹו ָּאדֹם.
ָּ 3לבָּ ן ,צָּ הֹב אֹו צָּ הֹב.
ָּ 4לבָּ ן ,צָּ הֹב אֹו ָּירֹק.
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 .4מספַ ר זרֹועֹות הַ צַ יד של הַ מדּוזה הם:
 1ש ַתים.
 0שֵּ ש.
ַ 3ארבַ ע.
 4שמֹונֶׁה.
ַּ . .5כאֲ שר יש מדּוזֹות בַ ים ל ֹא מֻ מלץ להּכנס לַמַ ים ּכי:

 1יֵּש הַ רבֵּ ה ּגַלים.
צֹורב.
 0הַ מֶׁ דּוזֹות מַ פרישֹות חֹמֶׁ ר ֵּ
 3יֵּש דֶׁ גֶׁל שָּ חֹור בַ יָּם.
 4הַ יָּם ְמלֻכְ לְָּך.

בהצלחה!
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