
  : בגרותסוג הבחינה              מדינת ישראל

  טמועד הבחינה: חורף תשע"              משרד החינוך

  015382מספר השאלון:                 

  

  עברית

  לבתי ספר דרוזיים

  על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

  הוראות לנבחן

  

 : שעה וחצי.הבחינהמשך   .א

 : בשאלון זה ארבעה פרקים.מבנה השאלון ומפתח ההערכה  .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  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 
  
  
 אירוע שאתה רוצה לזכור .1

  הוא השפיע והסבר כיצד בחייך שאתה רוצה לזכור, אחדתאר אירוע כתוב חיבור. בחיבורך 

  .עליך

 
 מכתב תודה .2

  אתה יושב ראש הרשות המקומית, וקיבלת תרומה להקמת ספרייה ציבורית ביישובך.

  תודה לתורם, ובו תאר את הספרייה שתוקם במקום. כמו כן ציין פעילויותכתוב מכתב 

  מיוחדות שיהיו בספרייה החדשה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  .3שאלה על  מחברתךבענה 

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

  מהן נכונה. אחת  

ה על השאלה נלפניך שני משפטים, ובכל משפט יש פועל מודגש. קרא את המשפטים, וע  .א

 שאחריהם.

I. את הצינור סביב העץ.  סֹוְבבּו  הכבאים 

II. חזרה למקומם.  סֹוְבבּו  צינורות המים 

    .בנוגע לפעלים המודגשים נכוןהעתק למחברתך את ההיגד ה

 בניין פועל.בהוא   II, והפועל במשפט  בבניין פיעלהוא  Iפועל במשפט ה )1(

 בניין פיעל.שני הפעלים ב )2(

 בניין פועל.שני הפעלים ב )3(

 .בבניין פיעלהוא   II, והפועל במשפט בניין פועלבהוא  Iהפועל במשפט  )4(

 ?מורכביםמגזרת ה אינהאיזו מילה   .ב

 הֹוָדָאה  ) 4(  ֹוָרהמ  )3(  ֹוָצאמ  )2(  ִציָאהְמ   )1(

 ?ְלַתְקֵׁשר  הפועל העבר, גוף שלישי יחיד, שלמהי צורת   .ג

 ְּתַקֵּׁשר  ) 4(  ִּתְקֵׁשר  )3(  ִקֵּׁשר  )2(  ִהְתַקֵּׁשר  )1(

 ?גזרהאיזו מילה יוצאת דופן מבחינת ה  .ד

 ְמִחָּלה  ) 4(  ְּתִפָּלה  )3(  ֲהָבָנה  )2(  ֲהָגָנה  )1(

 ?רחףמ יש שוואבאיזו מילה   .ה

    ג'ינס ִמְכְנֵסי  )1(

  בית הספר ִסְפִרַּית  )2(

  גמרֲעבֹוַדת   )3(

  המדברַּדְרֵכי   )4(

  

  /4המשך בעמוד /



 015382, מס' טעברית לבתי ספר דרוזיים, חורף תשע"                4                                                       

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

 / ש"י עגנון מעשה העז .4

  ב.-, וענה על הסעיפים אמעשה העז מן הסיפורקרא את הקטע שלפניך הלקוח   

  ר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו.)(מספ  

הזקן לבנו: בני מתאווה אני לדעת להיכן היא הולכת ומהיכן היא פעם אחת אמר 

  מביאה חלב זה שהוא מתוק לִחּכִי, ולכל עצמותיי מרפא.

  מהי? אמר לו אביו: אמר לו בנו: אבא, יש עצה לזה. 

עמד הבן והביא משיחה וקשרה לזנבה של העז. אמר לו אביו: מה אתה עושה, 

של העז וכשארגיש בה שהיא מבקשת  בני? אמר לו: משיחה אני קושר לזנבה

 ה לדרך.לילך אתפוס את המשיחה בראשה וֵאצא ִעּמָ 

       .מתרחשים שני אירועים עיקריים: אירוע של פלא ואירוע של החמצהבסיפור   )1(  .א

  נקודות) 8(האירועים, על פי הסיפור כולו.      שניָּפֵרט את   

  בשל דמיונה למילה "משיח" ובשלהסופר השתמש במילה "משיחה" טוענים כי יש ה  )2( 

 נקודות) 10(     .דמיונה למילה "משיכה"  

   זו על פי הסיפור. טענההסבר 

  נקודות) 7(     את תשובתך. הסברולת, האם היית משנה את שם הסיפור? לו יכ  .ב

  

  

  

  

  

  

  

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

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

  חיים נחמן ביאליק/  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 

  ַּגם ִנָּצָבה...דּוָמם 

 ְׁ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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  יעקב פיכמן/  יום יום אני הולך למעונך

   נֵ עֹוְמ לִ  לֵ י הֹונִ ם אֲ ם יֹוֹוי

   הדָ רֵ י חֲ תַ פָ ל ְׂש ה עַ ּלָ ִמ ּו

   הּלָ ִּמ ד הַ ּגַ ד ּתֻ ם עֹוֶר טֶ ּבְ 

   עדַ י יֵ ד ִמ חָ ם אֶ ד יֹוּגַ ם ּתֻ אִ וְ 

 ע.דַ י יֵ ִמ 

 

   נֵ עֹוְמ לִ  ֶר ּדֶ ל הַ ם עַ ם יֹויֹו

ֹ י עַ ִר ְׁש ר אָ אֹו    טהֵ י לֹואִׁש ל ר

   יבִ כָ ֹוט ּכאַ לְ י יִ י לִ בִ ּוׁשבְ ּו

  ם יֹום.ד יֹועֵ רֹו ֹוּבצְ ד עָ ס סֹומּוכָ וְ 

 

   נֵ עֹוְמ לִ  לֵ י הֹונִ ם אֲ ם יֹוֹוי

ֹ  יִ לַ אֵ וְ    .רבָ ד ּדָ ב עֹונֵ ֹוא ּגל

  

  

  

  לב: השאלות בעמוד הבא.)(שים 

  

  

  

  

  

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

 .לשיר שלמדת יש שני חלקים .5

  השר בכל אחד משני-ותאר את הרגשות של הדוברהחלקים של השיר שלמדת,  שניפרט את   

  החלקים בשיר.  

  

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

  

  שלמדת ואת תרומתו להבנת השיר. הסבר את המוטיב המרכזי בשיר .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!
  זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

  אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


