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

אוקטובר תשע"ט

משימת הערכה  -עברית לדרוזים
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

הֹוראֹות
 .1בּצּועַ ָ

( 8נק')

אֹותּיֹות שֶׁ בַּ מַּ חסָ ן.
א .כִּ תבּו מ ָלה ִּמן הָ ִּ
ח

ב

ל

ו

ש

ס

ן

ת

הַּ ִּמ ָלה______________:
אֹותּיֹות יֵש בַּ ִּמ ָלה י ְׂש ָר ֵאל?
בֵ .אילּו ִּ
אֹותן בַּ מַּ חסָ ן והַּ ִּקיפּו כָל ַּאחַּ ת מֵ הֶׁ ן.
ִּמצאּו ָ
ל

ו

ר

ח

ש

ח

י

ג .הַּ ִּקיפּו בעִּ ּגּול ֶׁאת הַּ ִּמ ָלה הַּ ש ִּנ ָּיה.
סַּ בָ א שֶׁ לִּי אֹופֶׁה עּוגִּ ּיֹות מיֻחָ דֹות.
ד .בַּ ִּמשפָט הַּ בָ א יֵש ִּמ ָלה שֶׁ ִּהיא שֵ ם שֶׁ ל צבַ ע.
אֹותּה.
הַּ ע ֲִּתיקּו ָ
ֶׁאת הָ עּוגִּ ָּיה הַּ מּו ָכנָה עָ טַּ ף סַּ בָ א בִּ ניָר ָאדֹם.
הַּ ִּמ ָלה_______________ :
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א

 .2עֲנּו לְׂפי הַ ְׂתמּונָה
א.

( 4נק')

ֵאי ֹפה ַּה ֶּׁי ֶׁלד עֹומֵ ד?
הַּ ִּקיפּו ֶׁאת הַ ְׂתׁשּובָ ה הַּ נכֹונָה.

ַּ .1ה ֶּׁי ֶׁלד עֹומֵ ד ל ַּיד ַּהשֻ לחָ ן.
ַּ .2ה ֶּׁי ֶׁלד עֹומֵ ד ל ַּיד ַּה ִּמטָ ה.
ַּ .3ה ֶּׁי ֶׁלד עֹומֵ ד ל ַּיד ַּהחַּ לֹון.
ַּ .4ה ֶּׁי ֶׁלד עֹומֵ ד ל ַּיד הַּ כִּ סֵ א.

ב.

עֹושים?
מָ ה הַּ ּי ָל ִּדים ִּ
הַּ ִּקיפּו ֶׁאת הַ ְׂתׁשּובָ ה הַּ נכֹונָה.

ַּ .1הּי ָל ִּדים משַּ חֲ ִּקים ַּכּדּורסַּ ל.
ַּ .2הּי ָל ִּדים משַּ חֲ ִּקים ַּכּדּו ֶׁר ֶׁגל.
ַּ .3הּי ָל ִּדים משַּ חֲ ִּקים מַּ חֲ נַּיִּ ם.
ַּ .4הּי ָל ִּדים משַּ חֲ ִּקים ּתֹופֶׁ סֶׁ ת.
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 .3ק ְׂראּו את הַ קטַ ע הַ בָ א ַו ֲענּו עַ ל הַ ְׂש ֵאלֹות.
שָ לֹום ,ש ִּמי סָ ִּמי.
ש ִּמי ַּיס ִּמין ,אֲ נִּ י סַּ ב ָּתא שֶׁ ל ָס ִּמי.
ש ִּמי סַּ למָ אן ,אֲ ִּני ַּאבָ א שֶׁ ל ָס ִּמי.
ש ִּמי ַּמ ָּיה ,אֲ נִּ י הָ ָאחֹות שֶׁ ל ָס ִּמי.
ש ִּמי חַּ מ ֶׁזה ,אֲ נִּ י הַּ ּדֹוד שֶׁ ל ָס ִּמי.

א .כ ְׂתבּו ֵכן אֹו לא

לְׂ פי הַ קטַ ע.

(  11נק')

חַּ מ ֶׁזה הּוא הָ ָאח שֶׁ ל סָ ִּמי_____________ .
ַּיס ִּמין ִּהיא ַּהסַּ ב ָּתא ֶׁשל ָס ִּמי___________ .
מַּ ָּיה ִּהיא הָ ָאחֹות שֶׁ ל סָ ִּמי____________ .
סַּ למָ אן הּוא הַּ סַּ בָ א ֶׁשל ָס ִּמי___________ .
מַּ ָּיה ִּהיא הַּ בַּ ת שֶׁ ל סַּ למָ אן____________ .

ב .כ ְׂתבּו עַ ל עַ צְׂ ְׂמכם (הַ ְׁׂשלימּו את החָ סֵ ר).
הַּ שֵ ם שֶׁ ִּלי:
הַּ שֵ ם שֶׁ ל ַּאבָ א שֶׁ ִּלי:
הַּ שֵ ם שֶׁ ל ִּא ָמא שֶׁ ִּלי:
אֲ נִּ י לֹומֵ ד בכִּ ָּתה :
אֲ נִּ י ָּגר ב :
צֶׁ בַּ ע ָאהּוב עָ ַּלי :

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

4

( 12נק')

 .4בַ חֲ רּו את הַ מ ְׁׂש ָפט הַ מַ ְׂתאים ,מתֹוְך הַ מ ְׁׂש ָפטים הַ ְׂמצ ָרפים,
תחַ ת ַלּצּיּור הַ מַ ְׂתאים 12( :נק')
וְׂ כ ְׂתבּו מ ַ

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

____________________________

_______________________

_____________________________

הַ בַ ְׂרוָ זים הַ ְׂקטַ נים שֹוחים בָ אֲ גַם.
הַ ּיְׂ לָ דים ְׂמשַ חֲ קים בַ כַ ּדּור.
הַ ּילד רֹוכֵב עַ ל הָ אֹופַ נַים.
הַ ּיְׂ לָ דים ְׂמשַ חֲ קים עם הַ כלב.
.
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 .5ק ְׂראּו את הַ קטַ ע ַועֲנּו עַ ל הַ ְׂש ֵאלֹות.

( 8נק')

יתּה ִּהיא מגַּּדֶׁ לֶׁת ֶׁכלֶׁב בשֵ ם
ִּּדי ָנה אֹוהֶׁ בֶׁ ת מאֹוד בַּ ֲעלֵי חַּ ּיִּים .בבֵ ָ
ּדֹואגֶׁת להַּ אֲ כִּ יל ֶׁאת הָ ַּארנָבִּ ים שֶׁ בפִּ נַּת
בֹובִּ יּ ,ובבֵ ית הַּ סֵ פֶׁר ִּהיא ֶׁ
הַּ חַּ י.

א .מָ ה ִּּדי ָנה אֹוהֶׁ בֶׁ ת?
___________________________________________________

סַ ְׂמנּו  xבְׂ תֹוך הָ רבּועַ ׁשל הַ ְׂתׁשּובָ ה הַ ְׂנכֹו ָנה :
בִּּ .1.די ָנה מ ַּגּדֶׁ ֶׁלת בַּ בַּ ִּית :
ַּאר ָנבִּ ים

חֲ תּו ִּלים

ֶׁכ ֶׁלב

בַּ .2.ל ֶׁכ ֶׁלב שֶׁ ל ִּּדי ָנה קֹור ִּאים :
ּגֹולדי

בֹובִּ י

מַּ קס

גֶׁ .את ִּמי ִּּדי ָנה ּדֹו ֶׁא ֶׁגת להַּ אֲ כִּ יל?
____________________________________________________
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.6כִּ תבּו ֶׁאת כָל הַּ ִּמ ִּלים שֶׁ לִּפנֵיכֶׁם לפִּ י סֵ דר הָ ָאלף-בֵ ית.
ַּאבָ א

עֵ ץ

קֹוף

כֶׁלֶׁ ב

בַּ ָננָה

חֹדֶׁ ש

( 6נק')

________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4
________________ .5
________________ .6
 .7סַּ ּדרּו ֶׁאת כָל הַּ ִּמ ִּלים שֶׁ בַּ מַּ חסָ ן ל ִּמשפָט.

( 6נק')

א.
מגַּּדֵ ל

בצֶׁ בַּ ע

שָ חֹר

חָ תּול

הַּ ֶּׁילֶׁד

הַ מ ְׁׂשפָט______________________________ :
ב.
נֹוסֵ ע

ָר ִּמי בָ אֹוטֹובּוס

עִּ ם

אֲ נִּי

חֲ בֵ ִּרי

הַ מ ְׁׂשפָט_______________________________ :
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ִּ .8שימּו בסֹוף כָל ִּמשפָט נקּודָ ה  .אֹו ִּסימַּ ן ש ֵאלָה ?
רּותי אֹוהֶׁ בֶׁ ת מאֹוד בַּ ֲעלֵי חַּ ּיִּים
ִּ
.1

 4(.נק')

 .2מַּ ּדּועַּ נִּק ָרא הַּ ַּּתפּוז " ַּּתפּוחַּ זָהָ ב"
.9כִּ תבּו ֶׁאת הַּ הֶׁ ֶׁפך שֶׁ ל הַּ ִּמ ִּלים הַּ בָ אֹות .הֵ עָ זרּו במַּ חסָ ן הַּ ִּמ ִּלים.
( 6נק')

הַ מלָ ה

הַ הפך

אֱ מֶׁ ת
אֹור
הַּ רבֵ ה
ּגַּבֹוּהַּ
שָ חֹור
ּגָדֹול

ָקטָ ן – שֶׁ ֶׁקר – לָ בָ ן – נָמּוְך – חֹשֶׁ ך  -מעַּ ט
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ִּ .11הפכּו ִּמיָחיד ל ַרבים אֹו מֵ ַרבים ליָחיד.

יָחיד
.1

( 5נק')

ַרבים

עֵ ץ

.2

שָ בּועֹות

.3

בָ נֹות
ַּּתפּוז

.4

מַּ מ ַּּת ִּקים

.5

ּ
ִּ .11הפכּו ִּמ ָז ַכר ִּל ְׂנ ֵקבָ ה אֹו ִּמ ְׂנ ֵקבָ ה ל ָז ַכר.
ָז ַכר
.1

ְׂנ ֵקבָ ה

בֵ ן

.2
.3

שֹוטֶׁ ֶׁרת
ֹורה
מ ֶׁ

.4
.5

( 5נק')

שַּ חֲ ָק ִּנית
מ ַּנהֵ ל
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 .12מ ְׂתחּו ַקו בֵ ין ׁשֵ ם הָ עצם ְׂלׁשֵ ם הַ ת ַאר.
ׁשֵ ם-עצם

( 4נק')

ׁשֵ ם-ת ַאר

חֶׁ דֶׁ ר

ּגדֹולֹות

ִּמשפָחָ ה

ָּגדֹול

ַּּתפּוחים

ּגדֹולָ ה

עּוגות

ּגדֹולִּ ים

11

הֲ בָ ַנת הַ נ ְׁׂשמָ ע

( 11נק')

ִּ הּתבֹוננּו בַּ ּּתמֹונָה שֶׁ לִּ פנֵיכֶׁם.
הֹוראֹות.
ַּ א ֶּׁתם ִּּתשמעּו ָחמֵ ש ָ
אֹותּה.
ָראה ּובַּ צעּו ָ
 הַּ ק ִּשיבּו ל ָכל הֹו ָ
הֹוראֹות ַּפעֲמַּ יִּם.
ַּ א ֶּׁתם ִּּתשמעּו ֶׁאת הַּ ָ

בְּהְּצְּ ְּלחָה! ָ
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