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  עברית

  לבתי ספר דרוזיים

  

  הוראות לנבחן

  

 : שעה וחצי.משך הבחינה  .א

 : בשאלון זה ארבעה פרקים.ומפתח ההערכה מבנה השאלון  .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(  :מיוחדותהוראות   .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  רשֹום "טיוטה" בראש כל

  
  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 
  
  
 יהספורט האהוב עלי .1

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

  בתחום הספורט הזה. אותך

 
 המלצה על טיול .2

  וכתוב מה אתהלחברך המלצה על טיול שעשית. תאר נופים, אתרים וחוויות מן הטיול, כתוב 

  ממליץ לו לעשות.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /3המשך בעמוד /
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  נקודות) 20( לשון –שני פרק 
  

  .3שאלה על  מחברתךענה ב

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

  מהן נכונה. אחת  

 ?כפוליםבאיזו מילה השורש שייך לגזרת ה  .א

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

 ?שתי גזרותאיזה פועל מורכב מ  .ב

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

 אם קריאה? איןבאיזו מילה   .ג

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

 ?שייכת לשורשבאיזו מילה המ"ם   .ד

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

   ?תנייניבאיזה פועל השורש הוא   .ה

  ְּתַרֵּגל  ) 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

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

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

 .השאלות שאחריהם

  :Iקטע 

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

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

  מקום שבו אין מתים לעולם".

  :IIקטע 

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

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

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

  

 .לסיפור שלושה חלקים עיקריים  )1(  .א

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

  בעלילה.ההחלטה של העלם בארמון של הזקן הביאה למפנה   )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 /



 015382, מס' 2020, אוגוסט מועד מיוחדעברית לבתי ספר דרוזיים,     5                                              

  
  נקודות) 25( שירה – רביעיפרק 

  

  .6 או 5מן השאלות  אחתענה על 

   ג שאחריו.-קרא את השיר שלפניך, וענה על שלושת הסעיפים א .5

  חיים נחמן ביאליק/  יהָ ינֶ עֵ    

 ָּבִראׁשֹוָנה ָׁשם ַּבֹחְרָׁשה   1בית 

 ֶחֶרׁש ְרִאיִתיָה;

 ָה ָהְלָכה ֵּבין ֶצֱאִלים

  ּוְפַגְׁשִּתיָה. –ֶׁשִפי 

  
 ַקְרֵני ֶׁשֶמׁש ָהַאֲחרֹונֹות   2בית 

 ָקְרנּו ֵּבין ֶהָעִלים;

 ִּכְתֵמי אֹור ְּכִדיְנֵרי ָזָהב

  ֻׁשְּפכּו ֵּבין ַהְּצָלִלים.

  
 ָּבָדד ָהְלָכה, ַעל ִלָּבָתּה   3בית 

 ְׁשלּובֹות ְזֹרעֹוֶתיָה,

 ,ִּכְתֵמי אֹור ַחְכִליִלי ָעלּו

  ָיְרדּו ְּבָפֶניָה.

  
 ִמָּפֶניָה ָנְפלּו, ָנחּו   4בית 

 ַאְרָצה ְלַרְגֶליָה;

 ָאז ְׁשֵני ְגִליֵלי ֹזַהר ָנְפלּו

  ַּגם ַעל ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה.

  
 ִּפְתֹאם ָעְמָדה –ָנְפלּו, ָנחּו    5בית   

  דּוָמם ַּגם ִנָּצָבה...

 ְׁשֵּתי ֶגָחִלים –ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה   

  טֹוְבלֹות ַּבֶּלָהָבה...

 –ַוִּתְלֳטֵׁשן, ַוְּתַלֵהְטָנה    6בית 

 ֵאִלי, ֵאל ָׁשָמִים!

 ַמה ַּתְחֹּפְצָנה, ַמה ִּתְׁשַאְלָנה

  ֵאֶּלה ָהֵעיָנִים?

  
 ְׁשֵני ִצְפעֹוִנים, ְּפָתִנים ְׁשֹחִרים,   7בית 

 ֶאְרֶאה ָּבְקעּו, ָּגחּו

 ֵמֵעיֶניָה ֶאל ִלָּבִתי,

  ָיְרדּו ַאף ָנָׁשכּו;

  
 ָיְצקּו ַרַעל, ָאְכלּו, ָׂשְרפּו,   8בית 

 –ִאָּׁשם ֲאָכָלְתִני 

 ַׁשַּדי,ַׁשַּדי, ְקַרע ַהָּׂשָטן!

  ִליִלית צֹוד ָצָדְתִני!

  
 ִהיא ֶנֶעְלָמה ַוֵּיָעְלמּו   9בית 

 ִאָּתּה ִעְּקבֹוֶתיָה;

 ַא ֵעיֶניָה ִיְרְּדפּוִני

  ָהּה, ֵעיֶניָה! –ָתִמיד 

  

  

  (שים לב: השאלות על השיר בעמוד הבא.)

  /6המשך בעמוד /



 015382, מס' 2020, אוגוסט מועד מיוחדעברית לבתי ספר דרוזיים,        6                                          
 

  רשום בסופו).ג (מספר הנקודות לכל סעיף -ענה על סעיפים א

 נקודות) 6(     ) בשיר.4(-)1תאר את הנערה ואת האווירה בבתים (  .א

  חל היפוך באווירה: העיניים של הנערה הופכות לגחלים. בבית החמישי  .ב

 נקודות) 5(     על פי השיר. הסבר שינוי זה ) 1(

 נקודות) 7(     הדגם דבריך מן השיר. השר?-שינוי על הדוברהכיצד משפיע  ) 2(

  נקודות) 7(     האור בשיר? הסבר את דבריך והדגם אותם מן השיר.מהו מוטיב   .ג

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /7המשך בעמוד /
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  ג שאחריו.-קרא את השיר שלפניך, וענה על שלושת הסעיפים א .6

  / יעקב פיכמן יום יום אני הולך למעונך

   נֵ עוֹ ְמ לִ  לֵ י הוֹ נִ ם אֲ ם יוֹ וֹ י

   הָד ֵר י חֲ תַ פָ ל ְׂש ה עַ ּלָ ִמ ּו

  הּלָ ִּמ ד הַ ּגַ ד ּתֻ ם עוֹ ֶר טֶ ּבְ 

   עַד י יֵ ד ִמ חָ ם אֶ ד יוֹ ּגַ ם ּתֻ ִא וְ 

 ע.ַד י יֵ ִמ 

 

   נֵ עוֹ ְמ לִ  ֶר ֶּד ל הַ ם עַ ם יוֹ יוֹ 

  טהֵ י לוֹ אִׁש ל רֹ י עַ ִר ְׁש ר אָ אוֹ 

  יבִ כָ וֹ ט ּכַאלְ י יִ י לִ בִ ּוׁשבְ ּו

  ם יֹום.ד יוֹ עֵ רוֹ  וֹ ּבצְ ד עָ ס סוֹ מּוכָ וְ 

 

   נֵ עוֹ ְמ לִ  לֵ י הוֹ נִ ם אֲ ם יוֹ וֹ י

  .רבָ ד ָּד ב עוֹ נֵ וֹ א ּג יִ לַ אֵ וְ 

  

  ג (מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו).-ענה על סעיפים א

את הרגשתו  מטפורה המביעההשר הולך לבית אישה וחוזר ממנו. הבא מן השיר -הדובר  .א

      ומטפורה המביעה את הרגשתו בדרכו חזרה, והסבר אותן. בדרכו אל בית האישה

 נקודות) 6(

 השר ביחסיו עם האישה שאל ביתה הוא הולך -על פי השיר, מה מאפיין את הדובר  .ב

 נקודות) 9הסבר את דבריך על פי השיר.     ( יום?-יום

 השיר פותח ומסתיים במשפט "יום יום אני הולך למעונך".  .ג

  נקודות) 10(     מה תרומתה של מעגליות זו להבנת השיר?

  

  

  בהצלחה!
  למדינת ישראלזכות היוצרים שמורה 

  אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


