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  015382מספר השאלון:                 

  

  עברית

  לבתי ספר דרוזיים

  

  הוראות לנבחן

  

 : שעה וחצי.משך הבחינה  .א

 : בשאלון זה ארבעה פרקים.ההערכהמבנה השאלון ומפתח   .ב

  נקודות 30  –  הבעה          –  פרק ראשון

  נקודות 20  –  לשון          –  פרק שני

  נקודות 25  –  סיפורת          –  פרק שלישי

  נקודות 25  –  שירה          –  פרק רביעי

 נקודות 100  –סה"כ                 

 :  אין.עזר מותר בשימוש חומר  .ג

 , על פי ההוראות.מחברת התשובותיש לענות על כל השאלות ב  )1(  :הוראות מיוחדות  .ד

  אל תעתיק את השאלה; רשֹום את מספרּה בלבד.  )2(  

 שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )3(  

  

  

  (ראשי פרקים, חישובים וכדומה). כטיוטה, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

  על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה.עמוד טיוטה. רישום טיוטות  ם "טיוטה" בראש כלרשוֹ 

  
  ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

  
  בהצלחה!

  
  
  

  המשך מעבר לדף//
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  השאלות
  

  נקודות) 30( הבעה –פרק ראשון 
  

  .1-2מן הנושאים  אחדחיבור על  מחברתךבכתוב 
  
  
 הספורט האהוב עליך .1

  הסבר מה מושךלצפות בו.  אובחיבורך תאר ספורט שאתה אוהב להשתתף בו  .בורכתוב חי

  בתחום הספורט הזה. אותך

 
 המלצה על טיול .2

  לחברך המלצה על טיול שעשית. תאר נופים, אתרים וחוויות מן הטיול, וכתוב מה אתהכתוב 

  ממליץ לו לעשות.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /3המשך בעמוד /
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  נקודות) 20( לשון – שניפרק 
  

  .3שאלה על  מחברתךבענה 

 ה, ובכל אחד מהם שאלה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רק-לפניך חמישה סעיפים א .3

  מהן נכונה. אחת  

 ?כפוליםגזרת ההשורש שייך ל מילה איזוב  .א

  ְמַמֵּכר  ) 4(  ְמַגֵח  )3(  ֵהֵגן  )2(  ִרְפֵרף  )1(

 ?שתי גזרותמ מורכב פועל איזה  .ב

 הֹוִציא  ) 4(  ִצַּיְרֶּתם  )3(  ֵהִעיָדה  )2(  הֹוִריד  )1(

 ?אם קריאה איןבאיזו מילה   .ג

 ֵהִבין  ) 4(  ָׁשרּו  )3(  ַיְלָּדה  )2(  ִסְפָרּה  )1(

 ?לשורש שייכתהמ"ם איזו מילה ב  .ד

 ַמֲעָבר  ) 4(  ִמְרֶּפֶסת  )3(  ְמלּוָחה  )2(  ְמִסָּלה  )1(

 להמשיך מכאן  ?תנייניבאיזה פועל השורש הוא   .ה

 ִּתְרֵּגם  ) 4(  ִּכְדֵרר  )3(  ִּתְדֵלק  )2(  ִצְלֵצל  )1(

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  /4המשך בעמוד /
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  נקודות) 25( סיפורת – שלישיפרק 
  .4שאלה על  מחברתךב ענה

 איטלו קאלווינו/  המקום שבו אין מתים לעולם .4

  סעיף רשּום בסופו).ב (מספר הנקודות לכל -ענה על הסעיפים א  

ם, וענה על . קרא אותהמקום שבו אין מתים לעולם מן הסיפור יםקטעשני לפניך   .א

 .השאלות שאחריהם

  :Iקטע 

ָהיֹה ָהיָה עלם. ביום בהיר אחד אמר: "חי נפשי, זה שמספרים שבמוקדם או 

במאוחר כל בני האדם צריכים למות, לא מוצא חן בעיניי. אני רוצה ללכת לחפש 

  בו אין מתים לעולם".מקום ש

  :IIקטע 

לא הספיק לעבור אפילו מחצית הדרך, ופגש עגלון. העגלון הוביל עגלה מלאה 

נעליים ישנות; והעגלה הייתה רתומה לשור. "אדוני, עשה נא חסד עימדי!" הפציר 

  בו העגלון. ירד נא מעל סוסו ויעזור לי לחלץ את הגלגל הזה ששקע בבוץ".

  

 .חלקים עיקרייםלסיפור שלושה   )1(  .א

  נקודות) 9(.     משלושת החלקים כל אחדכתוב בקצרה את התוכן של 

  ההחלטה של העלם בארמון של הזקן הביאה למפנה בעלילה.  )2(  

  מהו המפנה בעלילה? מה גרם להחלטה של העלם שהביאה למפנה זה?    

  נקודות) 8(    

 נקודות) 4(     שניים מן המאפיינים של סיפור עם. מן הסיפורהדגם   )1(  .ב

 ?לו אתה העלם, האם גם אתה היית רוצה למצוא את המקום שבו אין מתים לעולם  )2(

 נקודות) 4(     את תשובתך. הסבר  

  

  

  /5המשך בעמוד /
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  נקודות) 25( שירה – רביעיפרק 
  

  .6 או 5מן השאלות  אחתלפניך שני שירים. בחר בשיר שלמדת, וענה על   

    

  נחמן ביאליקחיים /  יהָ ינֶ עֵ    

 הׁשָ ְר חֹ ם ּבַ ה ׁשָ נָ ֹואׁשִר ּבָ 

 ;יהָ יִת אִ ְר  ׁשרֶ חֶ 

 יםלִ אֱ ין צֶ ה ּבֵ כָ לְ הָ  הָ 

  .יהָ ִּת ְׁש גַ פְ ּו –י פִ ׁשֶ 

 תנֹורֹוחֲ אַ הָ  ׁשמֶ י ׁשֶ נֵ ְר קַ 

 ים;לִ עָ ין הֶ ּבֵ  נּוְר קָ 

 בהָ י זָ ֵר ינְ ִד ר ּכְ י אֹומֵ ְת ּכִ 

  ים.לִ לָ ּצְ ין הַ ּבֵ  כּוּפְ ׁשֻ 

 ּהתָ ּבָ ל לִ ה, עַ כָ לְ ד הָ דָ ּבָ 

 יָה,תֶ עֹורֹ ת זְ בֹולּוְׁש 

 ,לּוי עָ ילִ לִ כְ ר חַ י אֹומֵ ְת ּכִ 

  .יהָ נֶ פָ ּבְ  דּוְר יָ 

 חּו, נָ לּופְ נָ  יהָ נֶ ּפָ ִמ 

 ;יהָ לֶ גְ ַר ה לְ צָ ְר אַ 

 לּופְ ר נָ הַ י זֹ ילֵ לִ י גְ נֵ ז ְׁש אָ 

  .יהָ ינֶ י עֵ ּתֵ ל ְׁש ם עַ ּגַ 

 ִּפְתֹאם ָעְמָדה –ָנְפלּו, ָנחּו 

  דּוָמם ַּגם ִנָּצָבה...

 ְׁשֵּתי ֶגָחִלים –ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה 

  טֹוְבלֹות ַּבֶּלָהָבה...

 

  

 –ה נָ ְט הֵ לַ ְּת ן, וַ ׁשֵ טֳ לְ ִּת וַ 

 ם!יִ מָ ל ׁשָ י, אֵ לִ אֵ 

 הנָ לְ אַ ְׁש ה ִּת ה, מַ נָ צְ ּפֹ חְ ה ּתַ מַ 

  ם?יִ ינָ עֵ ה הָ ּלֶ אֵ 

 ים,ִר חֹ ים ְׁש נִ תָ ים, ּפְ נִ עֹופְ י צִ נֵ ְׁש 

 חּו, ּגָ עּוְק ה ּבָ אֶ ְר אֶ 

 י,ִת ּבָ ל לִ אֶ  יהָ ינֶ עֵ מֵ 

  ;כּוׁשָ ף נָ אַ  דּוְר יָ 

 ל,עַ ַר  קּוצְ , יָ פּוְר , ׂשָ לּוכְ אָ 

 –י נִ ְת לָ כָ ם אֲ ּׁשָ אִ 

 ן!טָ ּׂשָ ע הַ רַ י, ְק ּדַ י,ׁשַ ּדַ ׁשַ 

  י!נִ ְת דָ ד צָ ית צֹוילִ לִ 

 מּולְ עָ ּיֵ ה וַ מָ לְ עֶ יא נֶ הִ 

 ;יהָ תֶ בֹוְּק עִ  ּהּתָ אִ 

 ינִ פּוְּד ְר יִ  יהָ ינֶ עֵ  אַ 

!יהָ ינֶ , עֵ ּההָ  –יד ִמ תָ 

 (שים לב: השאלות על השיר בעמוד הבא.)

  /6המשך בעמוד /
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/ נתן אלתרמן ִנּגּון ַעִּתיק   

 

 ,ִאם ֵּתַרְדָנה ַּבֵּליל ִּדְמעֹוַתִי

 .ִׂשְמָחִתי ָל ַאְבִעיר ִּכְצרֹור ֶּתֶבן

 ,ִאם ִּתְרַחְפָנה ִמֹּקר ַעְצמֹוַתִי

 .ֲאַכֵּס ְוֶאְׁשַּכב ַעל ֶאֶבן

 

 ,אְמִרי ֶאל ָמחֹול ָלֶרֶדתִאם ּתֹ 

 .ַעל ַאֲחרֹון ֵמיָתַרי ֲאַנֵּגן ָל

 ,ַסר ָל ַמְּתַנת ֻהֶּלֶדתִאם ֶּתחֱ 

 .ֶאת ַחַּיי ּומֹוִתי ֶאֵּתן ָל

 

 ,אִבי אֹו ַיִיןְוִאם ֶלֶחם ּתֹ 

 ִמן ַהַּבִית ֵאֵצא ְּכפּוף ֶׁשֶכם

 ר ֶאת ֵעיַני ַהְּׁשַּתִיםְוֶאְמּכֹ 

 .ְוָאִביא ָל ַּגם ַיִין ַּגם ֶלֶחם

 

ִיי צֹוֶחֶקת  ַא ִאם ַּפַעם ִּתְהִ

 ,ִּבְלָעַדי ִּבְמִסַּבת ְמֵרַעִי

 ַּתֲעֹבר ִקְנָאִתי ׁשֹוֶתֶקת

  .יֵת ָעַלִיף ֶאת ּבֵ ְוִתְׂשרֹ 

  

  

  

  (שים לב: השאלות בעמוד הבא.)

  /7המשך בעמוד /
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  נקודות) 25( .6שאלה  או 5מן השאלות: שאלה  אחתנה על ע

 בשיר שלמדת הגבר מביע רגשות כלפי האישה. .5

 אילו רגשות מביע הגבר כלפי האישה?  .א

  בשיר שלמדת חל היפוך באווירה.  .ב

  הסבר אמירה זו על פי השיר שלמדת.

  

  .5במקום על שאלה  6שאלה שים לב: תוכל לענות על 

  

  את תרומתו להבנת השיר.הסבר ו ,שלמדת בשיר יםמוטיבמן ה אחדבחר ב .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!
  זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

  אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


