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 שנות לימוד 8ודגם מארג שפה מבנה 

 ה וחצישע :משך הבחינה

 הרכב הציון : 

 נקודות. 06  -בחינהציון 

 } מהווה ציון פנימי {.נקודות 06 –הערכת התלקיט 

                      _________ 

 נקודות   066                 –סה"כ 

 מבנה הבחינה:

 נקודות( 33)  –פרק ראשון: הבנה והבעה 

 .נושא ראשון: פתגם וסיפור עם

. , בשאלה שבחרת ענה על כל הסעיפים0-2מהשאלות  אחתשאלה  ענה על 
 נקודות( 0)

 נושא שני: טקסט מדריך מפעיל ומילוי טופס

 נקודות( 7. )3-0מהשאלות  אחת ענה על שאלה 

 .נושא שלישי: תמצית

 נקודות( 26) .  5ענה על שאלה  

 נקודות( 72) -שני: לשוןפרק                      

 השאלות : נושאי . 0-9 כל  השאלות ענה על

 יחס בין המילים, סמיכות ושם עצם ותוארו, סימני פיסוק, מילות קישור.

 

 

 

 חומר עזר לשימוש בבחינה:אין
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 בבחינה דוגמאות לשאלות

 פרק ראשון: הבנה והבעה

 נקודות( 6נושא ראשון: פתגם וסיפור עם )

 1-2שאלות  מה  אחת ענה על שאלה 

 )מתוך חוברת הלמידה( התלמיד מקבל שלושה פתגמים .0

 .בשאלה שני הסעיפיםולענות על  .אחדעליו לבחור פתגם 

                                       .התלמיד ישאל על סיפור עם שלמד )הסיפור נמצא בבחינה( . 2
                                         מאפייני סיפור עם, ב ה. השאלות יעסקו שאלה ני סעיפי שענה על 

 תיאורי הדמויות ותפקידיהן בסיפור. 

 נקודות( 2) נושא שני: טקסט מדריך מפעיל ומילוי טופס

   3-4מהשאלות אחת ענה על שאלה 

 נקודות( 7מילוי טופס ). 3

 משימה להכנת משהו )טקסט מדריך ומפעיל( . 0

 נקודות( 3לערוך רשימת חומרים הדרושים להכנה ) נבחןעל ה           

 נקודות(  0ולתאר את דרך ההכנה )           

 נושא שלישי: התמצית

 נקודות(  26שורות: )  5- 0 -ב כתוב תמצית לקטע מקבל קטע עיון.  .הנבחן 5
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 פרק שני: לשון

 נקודות(  72לשון ) 

  6-9 השאלות  כל עלענה 

 צמדי מילים מרשימת  אחד בחר .0

 נקודות( 0הוא יחס של נרדפות או של ניגודיות: ) : האםהיחס בין המיליםמהו  ציין 

 פירוש  __________ –הבהרה 

 

 

 

 נקודות( 8צרופים של סמיכות ושל שם עצם ותוארו. ) שלושה בחר.7

 שם עצם ותואר:, או האם הוא  סמיכותציין לצד כל צירוף האם הוא    

 
 __________ילדי הגן 

 חיות בר _______________
 

                                                        שכחו להוסיף את סימני הפיסוק. שלפניך קטע  .ב8
 נקודות( 06.) לקטע הוסף סימני פיסוק 

  

                                                           שנשמטו מהם מילות הקישור. משפטים חמישה .בחר 9
 .את המילים החסרות  השלם 

 מילות קישור מופיע בתחתית השאלה , לרשות הנבחן מחסן *  

 

 למידה מהנה !


