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 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 
 
 
 יהספורט האהוב עלי .1

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

 בתחום הספורט הזה. אותך

 

 
 מכתב לחבר .2

 שחווית או על טיול שהשתתפת בו. הסבר לחברך מדועכתוב מכתב לחברך, וספר בו על חוויה 

 אתה רוצה לשתף אותו בחוויה או בזיכרונות מן הטיול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .3שאלה על  מחברתךבענה 

 ה, ובכל אחד מהם שאלה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רק-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 הרהיטים מן המשאית.  קּור  פ  הסבלים 

II. " :קּו   המורה אמרה לנו ר   ."למספרים ראשוניים 36את המספר פ 

  .נכוןהעתק למחברתך את ההיגד ה

 עתיד.בהוא   IIעבר, והפועל במשפט בהוא  Iהפועל במשפט  (1)

 .ציוויהוא ב  IIעבר, והפועל במשפט בהוא  Iהפועל במשפט  (2)

 .ןמז ותואבו ןיינב ותואב םה  II, והפועל במשפט Iהפועל במשפט  (3)

 .ןמז ותואב אל ךא ןיינב ותואב םה  IIוהפועל במשפט  ,Iהפועל במשפט  (4)

 ?שתי גזרותאיזה פועל מורכב מ .ב

ה  (2) הֹוִריד  (1) ֶּתם  (3) ֵהִעיד   הֹוִציא( 4) ִצַּיר 

ֵשר  הפועל העבר, גוף שלישי יחיד, שלמהי צורת  .ג ַתק   ?ל 

ַקֵשר  (1) ֵשר (3) ִקֵשר (2) ִהת  ַקֵשר ( 4) ִּתק   ּת 

 ?כפוליםבאיזו מילה השורש שייך לגזרת ה .ד

ֵרף  (1) ַגֵחְך (3) ֵהֵגן (2) ִרפ  ַמֵכר ( 4) מ   מ 

 ?פיקמבאיזו מילה צריך לבוא  .ה

ה (1) בֹוה  ה (2) ג  ֶדיה   ( 4)  ֵמהַ ּת   (3) ַמִגיה  ל   י 

 

 

 

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

 / ש"י עגנון מעשה העז .4

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

 . קרא אותו, וענה על השאלות שאחריו.מעשה העז לפניך קטע מן הסיפור .א

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

 מביאה חלב זה שהוא מתוק לִחכִי, ולכל עצמותיי מרפא.

אמר לו בנו: אבא, יש עצה לזה. מהי? עמד הבן והביא משיחה וקשרה לזנבה של 

העז. אמר לו אביו: מה אתה עושה, בני? אמר לו: משיחה אני קושר לזנבה של 

ה ת לילך אתפוס את המשיחה בראשה וֵאצא ִעמ  העז וכשארגיש בה שהיא מבקש

 לדרך.

 

 נקודות( 8)     מן הדמויות. כל אחתבסיפור יש שתי דמויות ראשיות. מי הן? תאר  (1)

      .מתרחשים שני אירועים עיקריים: אירוע של פלא ואירוע של החמצהבסיפור    (2)

ֵרט את    נקודות( 01)האירועים, על פי הסיפור כולו.      שניפ 

 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  

 

 / רחל הג  ר נּומ  ז  

חֹוִקי ֶשִלי ַמע קֹוִלי, ר   ,ֲהִתש 

ָך ַמע קֹוִלי, ַבֲאֶשר ִהנ   – ֲהִתש 

ִמיקֹול  ֹעז, קֹול בֹוֶכה ִבד   קֹוֵרא ב 

ה כ  ר  ַצֶּוה ב  ַמן מ   ?ּוֵמַעל ַלז 

 

ב ה ר  ִכים ב  ר  ה ּוד   .ֵּתֵבל זֹו ַרב 

ַעד דֹות ל  ר  ַדק, ִנפ  שֹות ל  ג   .ִנפ 

יו ל  לֹות ַרג  ם, ַאְך כֹוש  ד  ַבֵקש א   ,מ 

ַבד צֹא ֶאת ֲאֶשר א   .לֹא יּוַכל ִלמ 

 

ר ק   ב   ,רֹוב אּוַליַאֲחרֹון י ַמי כ 

ה ִריד  עֹות פ  רֹוב ַהּיֹום ֶשל ִדמ  ר ק  ב   ,כ 

בּו ַחַּיי ָך ַעד ִיכ   ,ֲאַחֶכה ל 

ּה דֹוד  ֵחל ל  ַחכֹות ר   .כ 

 

 

 

 

 

 /6המשך בעמוד /
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ן ָנעּול  / רחל גַּ

ה?  ַמדּוַע י ד מּוֶשֶטת  ִמי ַאּת 

חֹות?  לֹא פֹוֶגֶשת ַיד א 

ה  ֵּתנ  ֵעיַנִים ַאְך ַּתמ   ֶרַגעו 

בֹוכֹות. ר נ  ב  לּו כ  פ  ִהֵנה ש   ו 

 

יו, לֹא ֶדֶרְך. ִביל ֵאל  עּול.  לֹא ש   ַגן נ 

עּול  ם. –ַגן נ  ד   א 

 ַהֵאֵלְך ִלי? אֹו ַאֶכה ַבֶסַלע

ם?  ַעד זֹוב ד 

 

 

 

 

 )שים לב: השאלות בעמוד הבא.(

 

 

 

 

 

 

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

 בשיר שלמדת המשוררת מציגה מסקנה בנוגע לטבע האדם. .5

 על פי השיר, מהי המסקנה של המשוררת בנוגע לטבע האדם, ומה מביא אותה למסקנה זו? 

 

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

 

 ואת תרומתו  שבא לידי ביטוי בשיר שלמדת, והסבר אותו אחדבחר אמצעי אומנותי  .6

 השיר.להבנת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!
 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

 


