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

אוקטובר תשע"ט

משימת הערכה  -עברית לדרוזים
לכיתות ה' 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!
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לפניכם משימת הערכה בעברית.
במבחן קטע קריאה אחד ושאלות העוסקות בקטע הקריאה ,וקטע בהבנת הנשמע.
קראו את קטע הבנת הנקרא בעיון ,והשיבו על כל השאלות ברצינות רבה ובתשומת
לב.
נסחו את תשובותיכם בבהירות בכל השאלות.
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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ִק ְראּו ֶאת הַ טֶ ְק ְסט ַהבָּ אַ ,ועֲנּו עַ ל הַ ְש ֵאלֹות הַ מֹופִ יעֹות ָּאחֲ ָּריו.

הַ פַ נְ דָּ ה הַ גְ דֹולָּה בְ סַ כָּ ָּנה
הַ ַפ נדָּ ה הַ גדֹו ָּלה חַ יָּה ַרק בסין שֶׁ ביַבֶׁ שֶׁ ת ַאסיָּה .הַ פַנדָּ ה חַ יָּה במקֹומֹות
גבֹוהים ּוגשּומים ,ב ַיעֲרֹות בַ מבּוק.
ַלפַנדָּ ה ַפר ָּוה לבָּ נָּה עָּ בָּ ה עם כ ָּתמים שחורים .הַ פַנדָּ ה דֹומָּ ה לדֹּבַ ,אְך היא
ל ֹּא ממש ַפ חַ ת הַ ֻּדבים .היא ֵאינָּּה י ֵשנָּה שנַת ח ֶֹּׁרף כמֹו הַ ֻּדבים ו ֵאינָּּה
אֹו ֶׁכ ֶׁלת מָּ זֹון מן הַ חַ י כמֹו הַ ֻּדבים .הַ פַנדָּ ה אֹו ֶׁכ ֶׁלת ֲענָּפים ועָּ לים שֶׁ ל עֵ ץ
הַ בַ מבּוק.
שֹוקלֶׁ ת  051ק"גָּ ,לכֵן היא אֹו ֶׁכלֶׁ ת כַ מּות גדֹו ָּלה שֶׁ ל עַ נפֵ י בַ מבּוק.
ֶׁ
הַ פַנדָּ ה
היא אֹו ֶׁכלֶׁ ת ָּ 01-01שעֹות ביֹום .הַ פַ נדָּ ה ֵאינָּּה אֹוג ֶֶׁׁרת (אוספת) מָּ זֹון בַ ַקיץ
ימי הַ ח ֶֹּׁרף כמֹו הַ ֻּדבים .הַ פַנדָּ ה צרי ָּכה ֶׁלאֱ כֹּל כָּל הַ ָּשנָּה .היא פעי ָּלה גַם
ל ֵ
בַ ח ֶֹּׁרף.
הַ פַ נדָּ ה חַ יָּה לבַ ד .הַ נ ֵקבָּ ה מַ מליטָּ ה ַרק גּור ֶׁאחָּ ד אֹו שנַים ,הַ גּור צָּ מּוד
לאמֹו עַ ד גיל ָּשנָּה .בגיל שָּ נָּה הּוא עַ צמָּ אי ונפ ָּרד מֵ אמֹו.
הַ פַ נדָּ ה נמצֵ את בסַ כָּ ַנת הַ כחָּ דָּ ה (انقراض) .לַמרֹות הַ ַמאֲ מַ צים להָּ גֵן עַ ל
הַ פַנדָּ ה נשאֲ רּו בַ מדינָּה ַרק פַ נדֹות מעַ ּטֹות.
חֹובבֵ י טֶׁ בַ ע בָּ עֹו ָּלם מֻּ ד ָּאגים מסַ ָּכנַת הַ הַ כחָּ דָּ ה שֶׁ ל הַ פַנדָּ הּ ,ומַ פעילים ַלחַ ץ
עַ ל ֶׁממשֶׁ ֶׁלת סין ,כדֵ י שֶׁ תשמֹּר עַ ל בַ עַ ל חַ יים נָּדיר ֶׁזה.
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עֲנּו עַ ל הַ ְש ֵאלֹות הַ בָּ אֹות:

" .1הַ פַ נְ דָּ ה הַ גְ דֹולָּה חַ יָּה ַרק בְ ִסין שֶ בְ יַבֶ שֶ ת ַא ְסיָּה .הַ פַנְ דָּ ה חַ יָּה
שּומים ,בְ ַיעֲרֹות בַ ְמבּוק" 9( .נק')
בֹוהים ּוגְ ִ
בִ ְמקֹומֹות גְ ִ
א .אֲ נִי מֵ בִ ין ִמכְָּך שֶ ...
נ ָּתן למצ ֹּא ֻּדבֵ י פַ נדָּ ה בכָּל יַעַ ר בָּ עֹו ָּלם.
נ ָּתן למצ ֹּא ֻּדבֵ י פַנדָּ ה בַ מדבָּ ר.
ֻּדבֵ י הַ פַ נדָּ ה חַ יים ליַד הַ יָּם.
ַאף תשּובָּ ה ל ֹּא נכֹונָּה.
ב .הַ פַ ְנדָּ ה הַ גְ דֹולָּה חַ יָּה ַרק בְ :
יש ָּר ֵאל.
סין.
טּורקיה.

מצ ַרים.
גִ .סין ִנ ְמצֵ את בְ יַבֶ ֶשת:
יקה
ַאפר ָּ

ֵאירֹו ָּפה

ַאס ָּיה

יקה
אֲ מֶׁ ר ָּ
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.2

שפָּ ט 8( .נק')
כִ ְתבּו נָּכֹון /ל ֹא נָּכֹון ְליַד ָּכל ִמ ְ

אַ .לפַנדָּ ה ַפרוָּה שחֹו ָּרה עָּ בָּ ה עם כ ָּתמים שחֹורים.

____________

ב .הַ פַנדָּ ה דֹומָּ ה לדֹּבַ ,אְך היא ל ֹּא ממש ַפחַ ת ַה ֻּדבים____________ .
ג .הַ פַנדָּ ה ישֵ נָּה שנַת ח ֶֹּׁרף כמֹו הַ ֻּדבים.

____________

ד .הַ פַנדָּ ה אֹו ֶׁכלֶׁת ֲענָּפים ועָּ לים שֶׁ ל עֵ ץ הַ בַ מבּוק.

____________

 .3בַ פִ ְס ָּקה ַה ְש ִנ ָּיה כָּ תּוב" :הַ פַ נְ דָּ ה דֹומָּ ה לְ דֹבַ ,אְך ִהיא ל ֹא ִמ ִמ ְשפַחַ ת
הַ דֻּ בִ ים" 6( .נקודות)
"אְך" הּוא:
אֵ .פרּוש ַהמ ָּלה ַ
ַגם

אֲ בָּ ל

בנֹוסָּ ף

אם

"היא" שַ ָּיְך ל________________ :
ב .הַ כנּוי ִ
 .4בְ מַ ה שֹונָּה ַה ַפ ְנדָּ ה מֵ הַ ֻּדבִ ים? ַה ְש ִלימּו ֶאת ַהטַ בְ ָּלה .הֵ עָּ זְ רּו בַ פְ סָּ קֹות
 8( .3-2נק')

הַ ַפ ְנדָּ ה
א ֶׁכל)
מָּ זֹון ( ֹּ
התנַהֲ גּות במַ הֲ לְַך הַ ח ֶֹּׁרף
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ֻּדבִ ים

שֹוק ֶלת 4( :נק')
ֶ
 .5הַ ַפ ְנדָּ ה

 05ק"ג

 051ג ַרם

 05טֹון

 .6גּור הַ פַ ְנדָּ ה ִנפְ ָּרד ֵמ ִאמֹו בְ גִ יל  4( :נק')
ש ָּנ ַתים

שָּ ָּנה
ש 4( :-נקודות)
 .7גּור פַ ְנדָּ ה עַ צְ מָּ ִאי הּוא גּור ֶ

צָּ ריך ֶׁאת עז ַרת הָּ אֲ חֵ רים.
ֵאינֹו צָּ ריך ֶׁאת עז ַרת הָּ אֲ חֵ רים.

פעַ ל הַ ַמ ְת ִאים 3( :נקודות)
 .8סַ ְמנּו בְ עִ גּול ֶאת הַ ֹ

הַ כַ לבָּ ה שֶׁ לָּ נּו ָּילְ דָּ ה ִ /ה ְמלִ יטָּ ה חֲ משָּ ה גּורים.
 .0בַ פס ָּקה ָּה ַאחֲ רֹו ָּנה ָּכתּוב" :מֻּ ְד ָּאגִ ים ִמסַ כָּ נַת הַ הַ כְ חָּ דָּ ה שֶ ל
הַ פַ נְ דָּ ה" 6( .נק')
אִ .מי מֻּ ְד ָּאג ִמסַ ָּכ ַנת הַ הַ כְ חָּ דָּ ה שֶ ל ַה ַפ ְנדָּ ה?
תֹושָּ בֵ י סין

חֹובבֵ י טֶׁ בַ ע בָּ עֹו ָּלם

בֶ .את ַה ִמלָּה הַ כְ חָּ דָּ ה ֶאפְ שָּ ר לְהַ ְחלִיף בַ ִמלָּה :
ַהצָּ ָּלה

בֶׁ הָּ ָּלה

הַ שמָּ דָּ ה
6

 051ק"ג

 .19אֲ ַנ ְחנּו ְמבִ י ִנים ֵמהַ ֶקטַ ע שֶ ַהיֹום ֵיש 4( :נק')

ְמעַ ט ַפ ְנדֹות

הַ ְרבֵ ה ַפ ְנדֹות

אתם הּוא 4( :נק')
 .11סּוג ַה ֶקטַ ע ֶש ְק ָּר ֶ

א
ב
ג
ד






שיר.
ספּור עַ ם.
מָּ שָּ ל.
ֵמידָּ ע.

 .12בסֹוף ַה ֶׁקטַ ע ָּכתּוב" :כְ דֵ י שֶ ִת ְשמֹר עַ ל בַ עַ ל חַ יִים נ ִָּדיר ֶזה" .
"ת ְשמֹר" ִהיא ִמ ִמ ְש ַפחַ ת ַה ִמלִים ש.מ .רַ .ה ִקיפּו ֶאת ַה ִמלִים
הַ ִמלָּ ה ִ
ש ָּפחָּ ה 3( .נק')
אֹותּה ִמ ְ
הַ שַ יָּכֹות ְל ָּ
שֹומרים

ָּנשרּו

רשּום

שמּו ָּרה

משמֶׁ ֶׁרת

 .13לפנֵי ֶׁכם הַ משפָּ ט הַ בָּ א" :מַ פְ עִ ילִ ים לַ חַ ץ עַ ל מֶ ְמשֶ לֶת ִסין כְ דֵ י
שֶ ִת ְשמֹר עַ ל בַ עַ ל חַ יִ ים נ ִָּדיר זֶה".
שפָּ ט 4( :נק')
הֹוצִ יאּו ְמתֹוך ַה ִמ ְ

ת ַאר______________ :
שֵ ם ֹּ
מלַת ַיחַ ס_____________:
פֹועַ ל________________ :
שֵ ם עֶׁ צֶׁ ם_____________ :

7

ש ִלימּו ֶאת ַהטַ בְ ָּלה 5( .נק')
 .14הַ ְ

י ִָּחיד

ַרבִ ים
מקֹומֹות

סַ ָּכ ָּנה
יעָּ רֹות
בֶׁ ן ָּאדָּ ם
אֱ זֹורים
שפָּ ט שֶ ִלפְ נֵיכֶם בִ לְשֹון ַרבִ ים 4( .נק')
 .15כִ ְתבּו ֶאת ַה ִמ ְ

הַ פַ נדָּ ה אֹוכֶׁלֶׁת ֲענָּפים ועָּ לים שֶׁ ל עֵ ץ הַ בַ מבּוק.
__________________________________________________________
שפָּ ט שֶ ִלפְ נֵיכֶם בִ לְשֹון ָּזכָּ ר 4( .נק')
 .16כִ ְתבּו ֶאת ַה ִמ ְ

היא ֵאינָּּה ישֵ נָּה שנַת ח ֶֹּׁרף כמֹו הַ דֻּבים ו ֵאינָּּה אֹוכֶׁלֶׁת מָּ זֹון (אוכל)
מן הַ חַ י כמֹו הַ דֻּבים.
_____________________________________________
_____________________________________________
 .17חַ בְ רּו ִמ ְש ָּפט ְלכָּל ַאחַ ת ִמן הַ ִמלִ ים הַ בָּ אֹות:

( 01נק')

הֶ ְחלִיטָּ ה__________________________________________________ :
ָּאסּור _____________________________________________________:
בַ ְמ ִדינָּה שלי_______________________________________________ :
ח ֶֹרף _____________________________________________________ :
שָּ עֹות____________________________________________________ :
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הֲ בָּ ַנת הַ ִנ ְשמָּ ע

( 01נק')

ַתלמידים י ָּקרים,
ַא ֶׁתם תשמעּו ֶׁקטַ ע .הַ קשיבּו הֵ יטֵ ב לַ ֶׁקטַ ע ,וַ עֲנּו עַ ל הַ ש ֵאלֹות מיָּד ל ַאחַ ר
שמיעָּ תֹו .הַ ֶׁקטַ ע יֻּשמַ ע ַפע ֲַמים.
ש ֵאלֹות הַ בָּ אֹות( :כל שאלה  1נקודות)
עֲנּו עַ ל הַ ְ

 .1ב ֵאיזֹו כ ָּתה לֹומֵ ד ַסלמָּ אן?
סַ ל ָּמאן לֹומֵ ד בכ ָּתה ג'.
סַ ל ָּמאן לֹומֵ ד בכ ָּתה ד'.
סַ ל ָּמאן לֹומֵ ד בכ ָּתה ה'.
סַ ל ָּמאן לֹומֵ ד בכ ָּתה ו'.

 .2מַ ה קבלּו ַסלמָּ אן וַ אֲ חֹותֹו מֵ הַ דֹודים שֶׁ ָּל ֶׁהם?
חֹורה.
חֲ תּו ָּלה ש ָּ
ֶׁכ ֶׁלב שָּ חֹור .
חֲ תּול ָּלבָּ ן.
חֲ תּו ָּלה לבָּ נָּה.
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 .3לָּמָּ ה א ָּמא שֶׁ ל סַ ל ָּמאן ל ֹּא אֹוהֶׁ בֶׁ ת חֲ תּולים?
כי היא חֹושֶׁ בֶׁ ת שֶׁ חֲ תּולים מַ רעישים.
כי היא חֹושֶׁ בֶׁ ת שֶׁ חֲ תּולים הֹורסים ֶׁאת הָּ ָּרהיטים.
כי היא חֹושֶׁ בֶׁ ת שֶׁ חֲ תּולים מ ַלכלכים ֶׁאת הַ בַ ית.
כי היא חֹושֶׁ בֶׁ ת שֶׁ חֲ תּולים מַ עֲבירים מַ חֲ לֹות.

ַ .4אבָּ א שֶׁ ל סַ ל ָּמאן אֹוהֵ ב:
חֲ תּולים שחֹורים.
חֲ תּולים לבָּ נים.
סּוסים.
כ ָּלבים.
 .5חֲ תּולים מבַ לים ז ַמן ַרב ב:-
שֵ ינָּה
משחָּ ק

בהצלחה!
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