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 עברית

 לבתי ספר דרוזיים
  

 הוראות לנבחן

 

 : שעתיים וחצי.משך הבחינה .א

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

 נקודות 60 – תנ"ך          – פרק ראשון

 נקודות 40 – 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) 

 הדקדוק.שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי  (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 
 

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

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

 '. קרא אותם, וענה על השאלות שאחריהם.ז-', פסוקים א'ה, פרק ישעיהלפניך  

 
י  .א ידִׁ יָרה ָנא לִׁ י ְלַכְרמֹו:ָאשִׁ יַרת ּדֹודִׁ י, שִׁ ן דִׁ ן בֶּ רֶּ י, ְבקֶּ ידִׁ ידִׁ ם ָהָיה לִׁ רֶּ -כֶּ

ְגָּדל ְבתֹוכֹו, ְוַגם .ב ן.ָשמֶּ  ן מִׁ בֶּ ֵרק, ַויִׁ ָטֵעהּו שֹׂ ב ָחֵצב-ַוְיַעְזֵקהּו ַוְיַסְקֵלהּו, ַויִׁ בֹו;  יֶּקֶּ

י ים, ַוַיַעש ְבֻאשִׁ יש ְיהּוָדה .ג ם.ַוְיַקו ַלֲעשֹות ֲעָנבִׁ ִׁם, ְואִׁ ְפטּו--ְוַעָתה יֹוֵשב ְירּוָשַל -שִׁ

י ּוֵבין ַכְרמִׁ  ֹׂא -ַמה .ד י.ָנא, ֵבינִׁ י, ְול י בֹוַלֲעשֹות עֹוד ְלַכְרמִׁ יתִׁ י  ?ָעשִׁ ֵּויתִׁ ַמּדּוַע קִׁ

ים, ַוַיַעש בְ  יַלֲעשֹות ֲעָנבִׁ יָעה .ה ם?ֻאשִׁ ם, ֵאת-ְוַעָתה אֹודִׁ ְתכֶּ ר ָנא אֶּ ה -ֲאשֶּ י עֹׂשֶּ ֲאנִׁ

י: ְרָמס ְלַכְרמִׁ יֵתהּו ָבָתה,  .ו .ָהֵסר ְמשּוָכתֹו ְוָהָיה ְלָבֵער, ָפרֹׂץ ְגֵדרֹו ְוָהָיה ְלמִׁ ַוֲאשִׁ

יר, וָ  ֹׂא ֵיָעֵדר, ְוָעָלה ָשמִׁ ָזֵמר ְול ֹׂא יִׁ הל ים ֲאַצּוֶּ ָעבִׁ ת; ְוַעל הֶּ יר ָעָליו  ָשיִׁ ֵמַהְמטִׁ

ם  .ז .ָמָטר רֶּ י כֶּ יש ְיהּוָדה, ְנַטע ַשֲעשּוָעיו; ַוְיַקו  ה'כִׁ ְשָרֵאל, ְואִׁ ְצָבאֹות, ֵבית יִׁ

ֵנה ְצָעָקה. ְצָדָקה ְוהִׁ ְשָפח, לִׁ ֵנה מִׁ ְשָפט ְוהִׁ    ְלמִׁ

 

 ענבים בכרמו. להמשל בפסוקים אלה מספר על כורם שרוצה לגד .א

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

 

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

 

י בֹו?". .ג יתִׁ ֹׂא ָעשִׁ י, ְול  הנביא משתמש בשאלה רטורית )פסוק ד'(: "ַמה ַלֲעשֹות עֹוד ְלַכְרמִׁ

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

 

 

 

 

 /3המשך בעמוד /
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 נקודות( 40) שירה –שני פרק 
 

 .2-3 מן השאלות אחת על מחברתךענה ב

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

 רשּום בסופו(. 

 

 יהודה הלוי /ְיֵשָנה ְבֵחיק ַיְלדּות         

 

ְנֲערּו!ְיֵשָנה ְבֵחיק ַיְלדּות ְלָמַתי  ת נִׁ ים ַכְנעֹׂרֶּ י ְנעּורִׁ י כִׁ י?   ְּדעִׁ ְשְכבִׁ  תִׁ

י,      י ְצאִׁ ֲחרּו, ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַשֲחרּות? קּומִׁ י ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה במּוָסר שִׁ  ְראִׁ

ְתַנֲערּו; יֵסי ַלְיָלה יִׁ ר ֵמְרסִׁ ים            ֲאשֶּ ֳפרִׁ ן ַהְזָמן, ַכצִׁ י מִׁ ְתַנֲערִׁ  ְוהִׁ

ְמ  י ַכְדרֹור לִׁ ְסֲערּו,ְּדאִׁ ים יִׁ ים ְכַימִׁ תְֹׂלדֹות ָימִׁ ַמֲעֵלך     ּומִׁ  צֹוא ְדרֹור מִׁ

ל טּוב ְיָי ָנֲהרּו! ר אֶּ ת, ְבסֹוד       ְנָשמֹות ֲאשֶּ פֶּ י ַאֲחֵרי ַמְלֵכך ְמַרּדֶּ  ֲהיִׁ

 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 רשּום בסופו(. 

ף     / דליה רביקוביץ ְרָשָעה ָיד כַּ

 

ְמֻלְכָסן טּו בִׁ ל ָעָשן נִׁ ים שֶּ  ַקּוִׁ

י. ָכה אֹותִׁ י הִׁ לִׁ  ְוַאָבא שֶּ

ה, ים ָצֲחקּו ַלַמְראֶּ  ָכל ָהעֹוְמדִׁ

י  ַפְרתִׁ סִׁ יב.ַמה שֶּ ת ְוַיצִׁ  ֱאמֶּ

 

ְמֻלְכָסן טּו בִׁ ל ָעָשן נִׁ ים שֶּ  ַקּוִׁ

י. ָכה ַעל ַכף ָידִׁ  ַאָבא הִׁ

יא ַכף ָיד ְרָשָעה. הִׁ  הּוא ָאַמר שֶּ

יב. ת ְוַיצִׁ י ֱאמֶּ ַפְרתִׁ סִׁ  ַמה שֶּ

 

ְמֻלְכָסן טּו בִׁ ל ָעָשן נִׁ ים שֶּ  ַקּוִׁ

י.  ַאָבא ָחַדל ֵמַהכֹות אֹותִׁ

ְמָחה אֶּ   ְצָבעֹותַהָיד ָהְרָשָעה צִׁ

יר ְוַקָים. יָה ָשרִׁ  ְוָכל ַמֲעשֶּ

 

ְמֻלְכָסן טּו בִׁ ל ָעָשן נִׁ ים שֶּ  ַקוִׁ

ת ַהַכף ָהְרָשָעה  ַפַחד לֹוֵחְך אֶּ

י  ַאָבא ָחַדל ֵמַהכות אֹותִׁ

יר ְוַקָים ה ָשרִׁ  ַאְך ַהַפַחד ַהזֶּ

 

 

 

 

 

 )שים לב: השאלות על השיר בעמוד הבא.(

 

 

 /5המשך בעמוד /  
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 נקודות( 8השרה 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. 

 

טּוכל הבתים פותחים במשפט " (1) .ב ל ָעָשן נִׁ ים שֶּ ְמֻלְכָסן ַקּוִׁ  ".בִׁ

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

 נקודות( 12הסבר את כותרת השיר "ַכף ָיד ְרָשָעה", ומה היא מסמלת.     ) (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהצלחה!
 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

 

 


