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  עברית

  לבתי ספר דרוזיים
    

  הוראות לנבחן

  

 וחצי. תיים: שעמשך הבחינה  .א

 פרקים. שני: בשאלון זה ומפתח ההערכה מבנה השאלון  .ב

  נקודות 60  –    תנ"ך        –  פרק ראשון

  נקודות 04  –    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

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

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

  

 

  הערה: בקטע מן התנ"ך בא השם המפורש בצורת ה'.

  

  

  (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) 60( תנ"ך –פרק ראשון 
  

  
  .2-3 השאלותמן  אחת(חובה), ועל  1שאלה  על מחברתךענה ב

 ).נקודות 20 − ג (לכל סעיף-ענה על שלושת הסעיפים א .1

 .הםשאחרי שאלות, וענה על הם. קרא אות'ז-א' ים, פסוק'ה, פרק ישעיהלפניך   

 
-ֶּכֶרם ָהָיה ִליִדיִדי, ְּבֶקֶרן ֶּבן ִדי, ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו:ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדי   .א

ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו; - ַוְיַסְּקֵלהּו, ַוִּיָּטֵעהּו ׂשֵֹרק, ַוִּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו, ְוַגםַוְיַעְּזֵקהּו  .ב ן.ָׁשמֶ 

ם, ְוִאיׁש ְיהּוָדה .ג ם.ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים, ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשי -ִׁשְפטּו--ְוַעָּתה יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִ

א  ַּלֲעׂשֹות עֹוד-ַמה  .ד י.ָנא, ֵּביִני ּוֵבין ַּכְרִמ  ַמּדּוַע ִקֵּויִתי  ?ָעִׂשיִתי ּבוֹ ְלַכְרִמי, ְו

ֲאִני ֹעֶׂשה -ֲאֶׁשר ָּנא ֶאְתֶכם, ֵאת-ְוַעָּתה אֹוִדיָעה .ה ?םַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים, ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשי

ָבָתה, ַוֲאִׁשיֵתהּו  .ו .ָהֵסר ְמׂשּוָּכתֹו ְוָהָיה ְלָבֵער, ָּפֹרץ ְּגֵדרֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמס ְלַכְרִמי:

א ֵיָעֵדר, ְוָעָלה ָׁשִמיר, וָ  ֵמַהְמִטיר ָעָליו  ָׁשִית; ְוַעל ֶהָעִבים ֲאַצֶּוהא ִיָּזֵמר ְו

ְצָבאֹות, ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִאיׁש ְיהּוָדה, ְנַטע ַׁשֲעׁשּוָעיו; ַוְיַקו  ה'ִּכי ֶכֶרם  .ז .ָמָטר

   ָעָקה.ְלִמְׁשָּפט ְוִהֵּנה ִמְׂשָּפח, ִלְצָדָקה ְוִהֵּנה צְ 

  

 המשל בפסוקים אלה מספר על כורם שרוצה לגדך ענבים בכרמו.  .א

  על פי פסוק ב, תאר את הפעולות שהכורם עושה בכרמו.

  

 מהו הנמשל במשל הכרם? ָּפֵרט את דבריך, והבא להם הוכחות מן הפסוקים.  .ב

  

א   .ג   ָעִׂשיִתי ּבֹו?".הנביא משתמש בשאלה רטורית (פסוק ד'): "ַמה ַּלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי, ְו

  במה תורמת השאלה הרטורית הזאת להבנת המשל? הסבר את דבריך.  

  

  

  

  

  /3המשך בעמוד /
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  נקודות) 40( שירה – שניפרק 
  

  .2-3 מן השאלות אחת על מחברתךבענה 

 –ב שאחריו (מספר הנקודות לכל סעיף -הסעיפים א שניקרא את השיר שלפניך, וענה על  .2
 ם בסופו).רשּו  

 

  יהודה הלוי /ְיֵשָנה ְבֵחיק ַיְלדּות            

  

  ְיֵשָנה ְבֵחיק ַיְלדּות ְלָמַתי ִּתְשְּכִבי?   ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנֹעֶרת ִנְנֲערּו!

  ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ּבמּוָסר ִׁשֲחרּו, ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַשֲחרּות? קּוִמי ְצִאי,     

  ֲאֶׁשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲערּו;           ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְזָמן, ַּכִצֳפִרים 

  ְּדִאי ַכְדרֹור ִלְמצֹוא ְדרֹור ִמַּמֲעֵלך     ּוִמֹּתְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו,

  ֲהִיי ַאֲחֵרי ַמְלֵּכך ְמַרֶּדֶפת, ְּבסֹוד       ְנָׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶאל טּוב ְיָי ָנֲהרּו!

 

 

 

   נקודות) 9?     (. מה הם שירי רשות לנשמת"רשות לנשמת"שיר זה הוא אחד משירי   )1(  .א

  נקודות) 10(     השר פונה בשיר אל נשמתו?-מדוע הדובר    )2(

  

 השר מדבר בשיר על תהליך שיש בו כמה שלבים.-הדובר  )1(  .ב

 נקודות) 12(     כתוב שלושה שלבים בתהליך המשתמע מן השיר.  

 נקודות) 9(     .)1סעיף (ביסוס לכל שלב שכתבת ב הבא מן השיר  )2(  

  

  

  

  

  

  

  

 

  /4המשך בעמוד /    
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 –לכל סעיף  מספר הנקודותב שאחריו (-הסעיפים א שניקרא את השיר שלפניך, וענה על  .3

 ).ם בסופורשּו  

  / דליה רביקוביץ ְרָׁשָעה ָיד ַּכף      

  

  ַקִּוים ֶשל ָעָשן ִנּטּו ִּבְמלְֻכָסן

  ִהָּכה אֹוִתי.ְוַאָּבא ֶשִּלי 

  ָּכל ָהעֹוְמִדים ָצֲחקּו ַלַּמְרֶאה,

  ַמה ֶּשִּסַּפְרִּתי ֱאֶמת ְוַיִּציב.

  

  ַקִּוים ֶשל ָעָשן ִנּטּו ִּבְמלְֻכָסן

  ַאָּבא ִהָּכה ַעל ַּכף ָיִדי.

  הּוא ָאַמר ֶשִהיא ַּכף ָיד ְרָשָעה.

  ַמה ֶּשִּסַּפְרִּתי ֱאֶמת ְוַיִּציב.

  

  ִּבְמלְֻכָסן ַקִּוים ֶשל ָעָשן ִנּטּו

  ַאָּבא ָחַדל ֵמַהּכֹות אֹוִתי.

  ַהָּיד ָהְרָשָעה ִצְּמָחה ֶאְצָּבעֹות

  ְוָכל ַמֲעֶשיָה ָשִריר ְוַקָּים.

  

  ַקִוים ֶשל ָעָשן ִנּטּו ִּבְמלְֻכָסן

  ַּפַחד לֹוֵח ֶאת ַהַּכף ָהְרָשָעה

  ַאָּבא ָחַדל ֵמַהּכות אֹוִתי

  ַא ַהַּפַחד ַהֶּזה ָשִריר ְוַקָּים

  

  

  

  

  

  (שים לב: השאלות על השיר בעמוד הבא.)

  

  

  /5המשך בעמוד /    
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 נקודות) 8(     השרה נזכרת באירוע מילדותה. מהו אירוע זה?-הדוברת 1-2בבתים   )1(  .א

  השרה. -עוסקים בהשפעה של האירוע על הדוברת 3-4בתים   )2(

  נקודות) 12(     הסבר אמירה זו על פי השיר.  

 

 ".ִּבְמֻלְכָסן ַקִּוים ֶשל ָעָשן ִנּטּובמשפט "כל הבתים פותחים   )1(  .ב

 נקודות) 8(     השרה?-ה של הדוברתמה המשמעות של משפט זה בזיכרונ

 נקודות) 12(     ה", ומה היא מסמלת.עָ ׁשָ ד ְר ף יָ את כותרת השיר "ּכַ הסבר   )2(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בהצלחה!
  זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

  להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך אין
  


