עברית לנבחנים במגזר הדרוזי
כללי
 .1הבחינה בעברית נמנית עם בחינות החובה.
 .2בחינת החובה בעברית היא בהיקף של  3יחידות לימוד – שאלון מספר .066
 .3אפשר להיבחן בעברית גם בהיקף של  4יחידות לימוד – שאלון מספר  + 066שאלון מספר ( 464יחידת
לימוד אחת ,השלמה ל 4-יחידות לימוד).
 .4שאלון מספר  666כולל את הנושאים האלה:
א .יחידה ראשונה :הבעה בכתב והבנת הנקרא
ב .יחידה שנייה :דקדוק
ג .יחידה שלישית :ספרות א'
 .5שאלון מספר  464כולל את הנושא הזה :יחידה רביעית – ספרות ב' (רמה מוגברת)
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נושאי הלימוד לבחינה בעברית
לנבחנים במגזר הדרוזי
 3יחידות לימוד – שאלון מספר 600
מספר00907531 165531
א .יחידה ראשונה :הבעה בכתב והבנת הנקרא
 .1כתיבת חיבור :הנבחן יתבקש לכתוב חיבור באחת ממסגרות הכתיבה האלה :חיבור עיוני ,חיבור
תיאורי-חווייתי ,מכתב (מכתב תודה ,מכתב רשמי ,מכתב אישי) ,חיבור בהקשר לפתגם מסוים.
 .2הבנת הנקרא :הנבחן יקרא קטע שלא נלמד ,ויענה על שאלות הקשורות לקטע זה.

ב .יחידה שנייה :דקדוק
תורת ההגה
העיצורים :העיצורים הגרוניים ,אמות הקריאה ,אותיות בג"ד-כפ"ת (דגש קל)
התנועות :הכרת שמות התנועות וסוגי התנועות
השוואים :שווא נח (אפס תנועה) ,שווא נע (חצי תנועה)
החטפים :חטף פתח ,חטף קמץ ,חטף סגול
דגש חזק :דגש משלים (במקום אות נשמטת) ,דגש תבניתי (בבניינים דגושים וכו')
מפיק ופתח גנובה
ההברה :חלוקה להברות – הברה פתוחה והברה סגורה
הטעם :מלעיל ומלרע
אותיות השימוש וניקודן :ה' הידיעה ,ה' השאלה ,ו' החיבור ,אותיות השימוש
בכ"ל ,אות השימוש מ' ,אות השימוש ש'

תורת הצורות
הפועל :פעלים עומדים ופעלים יוצאים ,זמני הפועל ודרכיו ,הגופים והבניינים ,הגזרות – ידע כללי על
גזרת השלמים ,החסרים והנחים ,הוראות הבניינים – הוראותיו העיקריות של כל בניין ,נטיית הפעלים
בכל הבניינים והזמנים (גזרת השלמים ,כולל השלם הגרוני וגזרת החסרים)
השם על כל סוגיו :יחיד ורבים ,זכר ונקבה ,נפרד ונסמך
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המשקל :זיהוי המשקל לפי שורש וצורנים; לדוגמה" :הכתבה" :כת"ב ,מוספיות לפי בניין הפעיל –
הכתיב ,הכתבה; "לימוד :למ"ד ,מוספיות לפי בניין פיעל
הערה :רצוי להשתמש בשורש קט"ל (במקום פע"ל) כדי לרשום משקל.
משמעויות המשקלים :משקלים המציינים שמות תואר ,מכשירים וכלים ,מקומות ,קבוצה ומערכת,
בעלי מקצוע ,מחלות ,מצבים ,צבעים
שם המספר :מספר יסודי (מונה) ,מספר סידורי (סודר) ,האותיות כמספרים והתאריך העברי

תחביר
חלקי הדיבור וחלקי המשפט ,סוגי המשפט ,על-פי התוכן :משפט חיווי ,משפט שאלה ,משפט
תמיהה ,משפט קריאה
עיקרי המשפט :נושא ונשוא ,התאמת הנשוא לנושא
טפלי המשפט :מושא ,לוואי ,תיאורים ,אוגד ,פנייה ,הסגר ,קריאה
כללי הפיסוק

ג .יחידה שלישית :ספרות א'
 .1משנה
משנה :פרקי אבות – שמונה משניות נבחרות מפרק א' :א'–ג' ,ז' ,ט' ,י"ד ,ט"ו ,י"ז

 .2מקרא
א .בראשית :פרקים מ"ב–מ"ה – יוסף ואחיו
ב

שמות:

פרק י"ח – יתרו

ג.

שמות:

פרק כ' – 41–4 ,עשרת הדיברות

ד .אחד מבין שני הפרקים האלה:
 .4שמואל א' :פרק ט"ו – הקרע בין שמואל לשאול
או
 .2בראשית :פרק א'  +פרק ב'3–4 ,
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 .3סיפורת
א .רחיצה בבריכה ,ס' יזהר
ב .אחרי עשרים שנה  -או הנרי
ג.

אחד מבין שני הסיפורים האלה:
 .4הפיקדון ,י"ל פרץ
או
 .2הפרוטה .ש"י עגנון

 .4שירה – שבעה שירים
שני שירים מכל אחת מהקבוצות א' עד ג' ,ושיר אחד מקבוצה ד' .סך-הכול שבעה שירים.
א .שירת ספרד:

ב .שירה חדשה:

ג.

.4

ואת יונה ,רשב"ג (שיר שבח)

.2

ראה שמש ,רשב"ג

.3

לך לך לאומרים ,רשב"ג

.4

לא זכיתי באור מן ההפקר ,חיים נחמן ביאליק

.2

הכניסיני תחת כנפך ,חיים נחמן ביאליק

.3

אני מאמין ,שאול טשרניחובסקי

שירה בת-זמננו א' .4

לתמונת אמא ,לאה גולדברג

.2

עוד חוזר הניגון ,נתן אלתרמן

.3

רגע אחד ,נתן זך

ד .שירה בת-זמננו ב' .4
.2

לא פעם בקיץ ,רחל
ֵמ ַתי ,רחל
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יחידת לימוד אחת (השלמה ל 4-יח"ל)
שאלון מספר 104
ד .יחידה רביעית :ספרות ב' (רמה מוגברת)
 .1מקרא – חמישה פרקים
א .משפט שלמה ,מלכים א' (פרק ג')
ב .משיחת דוד למלך ,שמואל א' (פרק ט"ז)
ג.

קינת דוד על מות שאול ויהונתן ,שמואל ב' (פרק א')

ד .תהלים (פרק א')
ה .אחד מבין שני הפרקים האלה:
חזון אחרית הימים ,ישעיה (פרק ב')4–4 ,
או
משל הכרם ,ישעיה (פרק ה')1–4 ,

 .2עיון והגות
אחד מבין שלושת המאמרים האלה:
א .ילדים כקוראי ספרות ,יצחק זינגר
ב .חלום ישראל ,אליעזר ויזל
ג.

אמת ,יוסף אהרונוביץ'

 .3סיפורת
אחד מבין שני הסיפורים האלה:
א .מות הזקן ,א"ב יהושע
ב .הרופא וגרושתו ,ש"י עגנון
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 .4שירה – שישה שירים
שני שירים מכל אחת מהקבוצות האלה:
קבוצה א':

קבוצה ב':

קבוצה ג':

.4

הזית ,זרובבל גלעד

.2

אלוהים מרחם על ילדי הגן ,יהודה עמיחי

.3

הגידי לי את ,ש' שלום

.4

מעין אחרית הימים ,יהודה עמיחי

.2

חופים הם לפעמים ,נתן יונתן

.3

שיר של שלום ,נעים עראיידה

.4

שאול ,ודוד לפניו מנגן ,דן פגיס

.2

ירושה ,חיים גורי

.3

יצחק ,אמיר גלבוע
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