
 שפה העברית

 לתלמידים דוברי ערבית

 מבחן בעל"פ 

הציון הסופי של הבחינה שפה עברית לתלמידים דוברי ערבית כללי:  

. נק' 10נק' + ציון בחינה בעל"פה עד  90ציון בחינה בכתב עד              

את הבחינה בעל"פה עורך המור לפני מועד הבחינה בכתב. את             

   הציון מקליד מנהל ההשכלה במערכת בנוסף לציון המגן.           

:ומפתח הערכה מבנה הבחינהא.   

.ות הכלולות בתכנית הלימודים החדשההבחינה כוללת שתי פעילויות בסיסי      

נקודות  6ניהול שיחה הכוללת שאלות ותשובות                                  –. ראיון 1      

נקודות   4פרזנטציה                                                                     –.  הצגת נושא 2     

__________________________________________ 

נקודות  10                                                                                             סה"כ           

 ב.  מה כולל כל חלק בבחינה 

ניהול שיחה של שאלות ותשובות. -.ראיון1  

. בניהול שיחהבהכנה לקראת הבחינה יש לעבוד ולהתאמן בהתאם לנדרש      

    שתי מיומנויות בסיס של האזנה ודיבור נדרשות לניהול שיחה: 

.ומדויק בשפה יכולות של שימוש נכוןה2יכולות של תקשורת . 1       

פרזנטציה –. הצגת נושא 2  

נדרשות שלוש מיומנויות בסיס של האזנה ודיבור:בהצגת נושא     

יכולותה.3 שימוש נכון ומדויק בשפהליכולות ה.2 הצגת הנושאליכולות ה.1     

                                                                     תקשורתל      

. 



כהכנה לקראת הבחינה בכל אחד הנושאים המומלצים לעבודה עם הלומדים  .ג  

  י הבחינה:חלקמ    

ניהול שיחה של שאלות ותשובות  -נושאים לראיון. 1      

        - שיחה אישית עם התלמיד, שיספר על עצמו, שיציג את "תעודת הזהות" שלו 
לב למשלב הלשוני. התייחסות לגיל, תחביבים, יש לשיםשתכלול :           

        - שיחה סביב תחביב: לנהל שיחה שתבטא את מהות ואופי התחביב והסיבה .

        - שיחה סביב סיפור הצלחה אישי, לספר עליו

        - שיחה סביב נושא מהאקטואליה.  

:פרזנטציה  -. נושאים מומלצים להצגת נושא 2  

ובכל זאת יש הקוראים למנוע , התלמידים בחיי מרכזי מקום יש הנייד לטלפון .1
שימוש במכשיר זה בין כותלי ביה"ס. הצבע על יתרונות ועל חסרונות מכשיר. חווה 

 דעתך בנושא.

. אלימות בחברה הערבית כפרט ואלימות במדינה בכלל. הצבע על גורמי 2
 האלימות מנקודת ראותך, והצע דרכי התמודדות עם התופעה.

ם של התלמיד הערבי בישראל. דון במעמדה של השפה . הערבית היא שפת הא3
הזאת בהקשר של שפות מתחרות, ובצל הסכנה שאורבת לערבית הספרותית מצד 

 הערבית המדוברת.

. בחופשה השנתית יוצאים בני נוער רבים לעבודה. מה העבודה תורמת לבני הנוער 4
והבע את דעתך מבחינה כלכלית וחברתית? ספר על חוויית העבודה הראשונה שלך, 

 על הערך של העבודה כסוללת דרך בפניו של הצעיר.

ות באינטרנט פופולריות מאוד: הרבה אנשים כותבים תגוביות .כתיבת תגוב5
והרבה אנשים קוראים תגוביות אלה ואף מגיבים עליהן בתגובית משלהם. פעילות 

נות כתיבה חופש הביטוי. דון ביתרונות ובחסרו -זו מבטאת עיקרון דמוקרטי חשוב
 זו.

.עסק משפחתי הוא עסק המנוהל בידי המשפחה. לניהול עסק משפחתי יש 6
יתרונות וחסרונות. דון בצדדים החיוביים ובצדדים השליליים של עסק משפחתי, 

 והבע את דעתך האישית בנושא.



. בשנים האחרונות פונים לציבור בבקשה לחסוך במים, יש הטוענים כי אין זה 7
בקשה זו רק אל הציבור, בלי התחייבות של הרשויות לטפל בנושא. מוצדק להפנות 

 מה דעתך בעניין זה?

. משרד החינוך מעודד פרויקטים בנושא חיים משותפים. דון בחשיבות פרויקטים 8
 אלה, והצע דרכים לחיזוק השיח בין האוכלוסיות השונות בארץ.

. נושא חופשי .9  

  

 ד. מחוון להערכת הנבחן                                                   

ניהול שיחה של שאלות ותשובות. -ראיוןמחוון ל .1    

 

ציון 
 בנקודות

יכולות של שימוש נכון 
 ומדויק בשפה

ציון 
 בנקודות

 רמה יכולות של תקשורת

 
 
 

.נק'2-1  

יק )בדרך כלל( *שימוש נכון ומדו
לשוניים פשוטים.במבנים   

*שימוש באוצר מילים עשיר 
 ומגוון.

 *הגייה נכונה ומובנת.

 
 
 

.נק' 4-3  

*הבנה מלאה של השאלות 
)אפשר בתיווך מינימלי של 

 הבוחן(
 *יכולת להגיב ללא היסוס.

*יכולת לענות תשובה מפורטת 
 של יותר ממשפט אחד.

 1 רמה 
 סה"כ 

' נק 6עד 
  

 
 

.נק'  1  

במבנים *שימוש נכון ומדויק 
 לשוניים פשוטים רק באופן חלקי.

*שימוש באוצר מילים בסיסי 
 בלבד.

 *בד"כ הגייה מובנת.

 
 

.נק'2-3  

*קושי בהבנת השאלות )יש 
צורך לחזור עליהן ולהסביר 

 אותן שוב בשפה פשוטה יותר(.
*חוסר יכולת להגיב במהירות, 

 היסוס רב במתן התשובות.
*יכולת לענות במשפט אחד 

 בלבד.

  2 רמה
 סה"כ 

'נק 4עד   

 
 

.נק' 0-1  

*שימוש לא נכון במבנים לשוניים 
 פשוטים.

 *אוצר מילים מוגבל.
 *הגייה לא מובנת.

 
 

.נק' 0-1  

 *אי הבנה של השאלות.
 *חוסר יכולת לתקשר.

*יכולת לענות באופן מקוטע או 
 במילה אחת.

 3 רמה
סה"כ 

  נק' 2עד 

 

 

 



 

פרזנטציה –הצגת נושא מחוון ל . 2  

 

ציון 
 בנקודות

יכולות של שימוש נכון 
 ומדויק בשפה

ציון 
בנקודו

 ת

 רמה יכולות של תקשורת

 
 
 

.נק' 0-1  

. 
*שימוש באוצר מילים עשיר 

 ומגוון.
 *הגייה נכונה ומובנת.

 
 
 

.נק' 2-3  

הצגה מאורגנת של הנושא,   -  
הצגת הרעיונות פתיח, : הכוללת  

הצגת הנושא במשך שתי דקות -  
בטמהצגת הנושא כוללת נק'  -  
אישית      
.דיבור שוטף ללא הקראה מדף  -  

 1רמה  
 סה"כ 

' נק 4עד 
  

 
 

.נק'  0-1  

 *שימוש באוצר מילים בסיסי 
בלבד.     
.הגייה לא מדויקת של המילים*  

 
 

.נק' 1-2  

הצגה  לא מאורגנת של הנושא  -
ולא תמיד כוללת:   הצגת הנושא,  

הצגת הרעיונות פתיח,     
הצגת הנושא פחות  משתי דקות -  
הצגת הנושא  לא כוללת נק' מבט -  

אישית      
.דיבור שוטף כולל הקראה מדף -  

  2רמה 
 סה"כ 

'נק 4עד   

 

 

                                                                בהצלחה!!        


