
 1עמוד   א " תשע– מחצית ב -משימת הערכה בעברית לכיתות ז
 

 משרד החינוך                                                                                                משרד החינוך
  המזכירות הפדגוגית                                                                                      המינהל הפדגוגי

  יסודי          - רית                                                                           האגף לחינוך עלהפיקוח על הוראת העב
  
  
  

  

  

  

  

  

  "עברית"משימת הערכה במקצוע 

  לתלמידי כיתה ז

  

  ת "תכנית שלהב

  א" תשע–מחצית ב 
  

  

  

  

  

  

 : שם התלמיד

  :כיתה

 :ס"בי



 2עמוד   א " תשע– מחצית ב -משימת הערכה בעברית לכיתות ז
 

  פרק ראשון 

  .השאלות שאחריוכל וענו על ,  שלפניכםמאמרקראו את ה

            עברית של קיבוץ גלויות

  א"טבת תשע, יד יצחק בן צבי, "מול-עת"  ,עברית של קיבוץ גלויות , מיכאל גרינצווייג פי-מעובד על

 של גלי עלייה גדולים, קיבוץ גלויותבשנותיה הראשונות של מדינת ישראל התאפיינו 
הכפילה המדינה בתוך פחות משלוש שנים .  שהגיעו אליה מכל ארצות תבל,יהודים

מספר כזה של עולים בזמן כה .  עולים700,000-הצעירה את אוכלוסייתה וקלטה כ
  . התעוררה גם בעיית השפהוביניהם ,קצר יצר לא מעט בעיות וקשיים

עם קום המדינה תפסה העברית את הבכורה מבין שלוש השפות הרשמיות שהיו  5 

 היישוב היהודי פת הדיבור שלשבתקופה זו . עברית וערבית,  אנגלית:נהוגות עד אז
ספרים ועיתונים בעברית  , בבתי הספר היהודיים לימדו בעברית.בארץ הייתה עברית

למרות .  בעבריתהיווגם החדשות ברדיו , היו חלק מרכזי בתרבות השפה הכתובה
ולמציאות ,  אחוז מכלל התושבים בארץ היו דוברי עברית מלידה20- רק כזאת

 10  .ולים הרביםמשתנה זו נשאבו גם הע

ורבים מן הגברים ידעו לקרוא , שלמדו עברית בבתי ספר בגולההיו מבין העולים 
 אולם מרבית העולים לא דיברו עברית .בעברית שכן התפללו וקראו בתורה בשפה זו

 ,יה מן הגלויות השונותי בשל העליותרהתמונה הלשונית הסתבכה . יום-כשפת יום
  .תבארץ נוצר עד מהרה בליל של שפוו

נים שבהם לימדו את הלשון אולפהוקמו מציאות לשונית מורכבת זו כפתרון ל 15 

קראו לתושבים לבוא שמודעות בשפות השונות התפרסמו ברחבי הארץ . העברית
דות עברית אלא גם בתולהשפה ה בלימוד  רקבאולפנים לא עסקו. וללמוד עברית

וד השפה עם הרחבת ימלשלב את להייתה כוונה ה. הארץ והציונות ובמסורת ישראל
, עולים שלא הגיעו לאולפנים. ך ולארץ ישראל" הקשר לתנולטפח את, ההשכלה
 20 שהוקמו בראשית שנות ,וכך ביישובי העולים, את האולפן מגיע אליהםתים  לעִ מצאו

  . גם בבתים שיעורים בעבריתהתקיימו ,50-ה

רית כשפת בתחילה לא היו מצויים ברשות התלמידים והמורים ספרים להוראת העב
הודגמו שיחות שבהם , ע ספרים בעברית קלהאולם לאט לאט החלו להופי. יום-יום
, אגדות: יום וכן קטעי קריאה שתוכנם קשור לתרבות היהודית והישראלית-יום

ההמנון מילות , נופי הארץתיאור של , סיפורי מלחמת העצמאות, סיפורי חגים 25 

  .הלאומי ועוד

  החל50-בשנות ה. גם לעיתונים תפקיד חשוב בצד חומרי הלימוד הרשמיים היה
,  נמסרו ידיעות בעברית בסיסית ונכתבו גם סיפוריםבוש, להופיע עיתון בעברית קלה

  .חלקם מנוקדים

דבר : "על עיצוב שפתם של ילדי העולים השפיע מגוון עיתוני הילדים שראו אור 30 

הוקמה עיתונים במקביל ל". אצבעוני"ו" הבוקר לילדים", "הארץ שלנו", "לילדים



 3עמוד   א " תשע– מחצית ב -משימת הערכה בעברית לכיתות ז
 

 להנחלת הלשון בקרב שתרמה אף היא, ספריות עירוניות וציבוריותרשת של 
  .הילדים

 שהפכו ,ך גויסו מאות חיילותולצורך כ, לסייע בהוראת העבריתאף הוא הצבא נחלץ 
 35  .  ביישובי העוליםלמורות בכיתות האולפן

פקודות תורגמו רה  ובלית ברֵ ,דיברו החיילים במגוון שפותגם בצבא באותם ימים 
משום כך אחת המשימות שהצבא קיבל עליו נקראה .  השונותשפותמעברית ל

יצא " במחנה"עיתון הצבאי וה,  הוקמו אולפנים בבסיסים הצבאיים"מבצע עברית"
  .במהדורה מנוקדת מיוחדת לעוליםגם 

מורי יחד עם . התגייסות ציבוריתקליטת העלייה ובליל השפות שנוצר בארץ הצריכו  40 

 וכולם, בגמלאותמורים  והחיילות פעלו בשטח גם מאות מתנדבים ולפניםהאו
  . להנחלת השפה העבריתנרתמו

  

.)השאלות בעמודים הבאים(
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  .ענו על כל השאלות שלפניכם

 ".בליל של שפותובארץ נוצר : " כתוב14בשורה  .1

 ) נקודות2( ?בליל של שפותמהו   .א

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

         

  ) נקודות2(? בליל של שפותמדוע נוצר בארץ   .ב

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

    

.                                                                השפה העבריתת לנחדרכים שונות להשו התגב 50-בשנות ה. א .2

  ) נקודות4(   : מן הדרכיםשתייםציינו      

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  

  נוסף להקניית השפה היה צורך לחזק את הקשר של העולים החדשים   .  ב            

  .                   לתרבות  הישראלית

  )ודות נק4(.  שנעשו על מנת לטפח קשר זהשתי פעולות                  ציינו 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

              

 .בכורההתפסה את  של המאמר כתוב שהעברית 5בשורה . א .  3     

  ? במאמרתפסה את הבכורה          מה פירוש הביטוי  

     )ודות נק3(     . הקיפו את התשובה הנכונה          

                                                                                                                                                                          

  .הפכה לשפה היחידה באותה תקופה .1

 . לאנגלית ולערביתה מעמדנבחרה לשפה השווה ב .2

 .רכשה מעמד חשוב יותר מהשפות האחרות .3

 .הפכה לשפה האהובה ביותר בארץ .4
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  ."וראת העברית לסייע בהנחלץגם הצבא : " כתוב22בשורה .             ב

  ) נקודות3( .נחלץהשתמש במילה                  הקיפו את המשפטים שבהם מתאים ל

  .בקלות מן הבקבוק_______ הפקק  .1

 .מכל צרה_______ חברי ידוע כמי ש .2

 .לטובת העולים_______ המצב בארץ  .3

 .בזמן המבחן_______ אני ידוע כ  .4

 .לעזרתי כשהייתי זקוקה לו______ חברי  .5

     

  )ודות נק3( .הקיפו את התשובה הנכונה .4    

 :בעיקר העברית שימשה את היהודים בגולה ,על פי המאמר           

         
  .לתפילה בבתי הכנסת ולקריאה בתורה  .א

 .חיי היומיוםעל נושאים מלשיחה   .ב

 .על הנעשה בעולם הלקריא  .ג

 .לתקשורת בין גברים בלבד  .ד

  

      ם של ילדי העולים השפיע מגוון עיתוני על עיצוב שפת':  כתוב31-30בשורה  . 5

 ."אצבעוני"ו" הבוקר לילדים", "הארץ שלנו", "דבר לילדים ":ראו אורשהילדים 
 )ודות נק3(

  :בין חלקי המשפט מתקיים קשר של  .א

  בעיה ופתרונה .1

 טענה ונימוק .2

 סיבה ותוצאה .3

 הכללה ופירוט .4

  

  )ודות נק3(   : הואראו אורמשמעותו של הביטוי   .ב

 .ה בזההתחרו ז .1

 .נמכרו בעותקים רבים .2

  .התפרסמו בדפוס .3

 .האירו את חיי הילדים .4
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 ) נקודות3(. הקיפו את התשובה הנכונה? מהי המטרה העיקרית של כותב המאמר  .6

  .לספר עד כמה קשה היה ללמוד את העברית באותה תקופה  .א

  .לתאר את המאמצים הרבים שנעשו כדי להנחיל את העברית  .ב

 .ונדרשו מאמצים רבים כדי להנחילה, לשכנע שהעברית קשה  .ג

 .להוכיח שאפשר ללמוד שפה רק באולפנים ובבתי ספר  .ד

 

  ..." הוקמו אולפניםזוכפתרון למציאות לשונית מורכבת  ": כתוב15בשורה .   7

  )ודות נק2(   ?לאיזו מציאות לשונית מתכוונים במשפט זה         

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  

בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל הקימה המדינה אולפנים ללימוד הלשון  .8

 .כיום עדיין מגיעים לישראל עולים מארצות שונות. העברית

    ?ןהלשו  חשוב שהמדינה תפעיל אולפנים ללימוד גם בימינוהאם לדעתכם      

                  .משלכםנימוקים תוכלו להוסיף גם . מאמר על ה ובססו אותהנמקו את תשובתכם      

  ) נקודות8(        . שורות5-3כתבו       

  

                          

                                                                                                                                                                       

                        

  

                        

  

                        

  

                        

  

  

  

  

בכתיבתכם הקפידו 
על סימני , על הניסוח
על כתיב , הפיסוק

 .נכון ועל כתב יד ברור
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  רק  שניפ

במקום . באחת מחטיבות הביניים בארץ הוחלט על ביטול המבחנים בכל מקצועות הלימוד
ו בפני תלמידי הרצאות שיוצגהמבחנים יידרשו התלמידים לכתוב עבודות או להכין 

 . בתעודה ייקבע על פי העבודות וההרצאות שהכינווהציון, הכיתה

 

  ) נקודות20(. שורות 12-10כתבו בין . ונמקו אותה, הביעו את דעתכם על הצעה זו  .9

  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 .מומלץ לכתוב טיוטה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

בכתיבתכם הקפידו 
על סימני , על הניסוח
על כתיב , הפיסוק

נכון ועל כתב יד 
 .ברור
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  פרק שלישי

  .השאלות שאחריוכל וענו על ,  שלפניכםרמאמקראו את ה

  והתקשורת בישראל מערכות התחבורה

  2007,  ח"מט,  "ישראל האדם והמרחב", רחלי לביא, מאירה שגב, צביה פייןפי -מעובד על

 תפקיד חשוב בקיומן של יש מינו למערכת התחבורה ולמערכת התקשורתבי
שתי המערכות  .העולם והחברתיות המתנהלות בכל רחבי הכלכליותהפעילויות 

ומערכת , רה מאפשרת מעבר של אנשים ומטעניםמערכת התחבו: משלימות זו את זו
  .ידעהתקשורת מאפשרת מעבר של ֵמ 

אך קצב הפיתוח , מערכת התחבורה של ישראל  התפתחה מאוד מאז קום המדינה 5 

התחבורה של בהשוואה  למערכות . של תושביהשלה אינו מצליח לספק את הצרכים 
מצב . ת התחבורה של ישראל אינה גבוההרמת מערכ, ינות מפותחות אחרותמד

 בערים העובדים. ירושלים וחיפה, אביב-תל:  הגדולותעריםוחד בקשה במיהמערכת 
עדר  הי, הימחסור במגרשי חני, תנועה מבזבזים זמן יקר בדרכים בשל פקקי ,אלה

דרומה בצפון הארץ וב. תחבורה ציבורית יעילה ורמת תחזוקה נמוכה של הכבישים 10 

בכבישים מחסור כגון  ,תו אחראך יש להם בעיות, ות מגודש תחבורהסובלים פח
  .ובמסילות ברזל

ישראל היא מדינה קטנה ורוב . לבעיות התחבורה בישראל יש מספר גורמים
 יוצרים  בין מוקדי הפעילות  הקצריםהמרחקים. שטח קטןבה מתרכזת ייהאוכלוס

 15 ,חלףמֶ , כמו כביש ,פיתוח תשתיותמקשה על בקרקע פנויה מחסור הו ,גודש תחבורה

  . מפני שמרבית השטח כבר בנוי ,היאו מגרש חני

גורם נוסף ליצירת עומס על מערכת התחבורה בישראל הוא הגידול המהיר של 
כתוצאה מכך עולה . המתמדת ברמת החיים של תושביהעלייה היה ויהאוכלוס

  .וח תשתיות התחבורה נמצא בפיגור מתמידפיתש בעוד, מספר כלי הרכבבמהירות 
 20 לעומת זאת אורך ,50מספר כלי הרכב פי מאז הקמת המדינה גדל , שם הדגמהל

כת מערפיתוח  בשל המדינההיקף ההשקעה  נוסף לכך .2.6הכבישים גדל רק פי 
 )כגון בתחום הביטחון (חרים של המדינהא מכיוון שצרכים ,התחבורה קטן יחסית

   .לנושא זהוד משאבים משאירים מעט מא

מצליחה לסֵּפק את מרבית הצרכים , בניגוד למערכת התחבורה, מערכת התקשורת
. ובתחום זה ישראל נמנית עם המתקדמות במדינות העולם,  המדינהשל תושבי 25 

טלוויזיה , טלפוןכגון רשת , תושבי ישראל נהנים ממגוון עשיר של אמצעי תקשורת
  . מויות אדירות של מידע במהירות רבהמעבירים כשבאמצעותם  ,ואינטרנט

לאומיים -השוכנת מרחק אלפי קילומטרים מהשווקים הבין, למדינת ישראל
 מערכות פתחחשוב מאוד ל ,ב ובמזרח הרחוק"בארה, המרכזיים המצויים באירופה

 30 ומאפשר קשר ,את המרחקים" מקצר"השימוש במערכות אלה . תקשורת מתקדמות

 מערכות התקשורת ישראל מצמצמותתוך ב גם  .חקיםמרורציף והדוק עם מרכזים 
  צפון הארץ ודרומה מתקרבים ןבאמצעותו ,אוגרפייםאת השפעתם של מרחקים ג

מאפשרות פעילות של חברות מערכות התקשורת . פעילות הכלכלית במרכז הארץל



 9עמוד   א " תשע– מחצית ב -משימת הערכה בעברית לכיתות ז
 

. בנגב" נטפים" בגליל ומפעל "ישקר" כמו חברת רחוקים היכלכליות ומפעלי תעשי
יותר מאשר ומפותחות יעילות עדיין תקשורת הרשתות במרכז הארץ עם זאת  35 

  . הכפרייםםבאזורים שבשולי המדינה ובאזורי

  2000-1960 הגידול באורך הכבישים ובמספר המכוניות בשנים

  )מ"בק(כבישים   מכוניות  שנה

1960  70,000  6,572  

1980  539,000  11,810  

2000  1,831,000  16,281  

  

 ). הבאיםהשאלות בעמודים(
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  .ענו על כל השאלות שלפניכם

      ) נקודות3(     .ציינו שלוש בעיות המאפיינות את מצב התחבורה בישראל .א .10

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 )ודות נק3( . על פי המאמרשונים גורמים שלושהציינו ? ומה גרם לבעיות אל .ב

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
  
קטן  של המדינה בפיתוח מערכת התחבורה היקף ההשקעה" כתוב 23-21בשורות  .11

 לנושא שאביםממשאירים מעט מאוד ...ת מכיוון שצרכים אחרים של המדינהחסיי

 )ודות נק3( .משאבים להשתמש במילה  נכון יהיהלא הקיפו את המשפט שבו         ".זה

  .מן הטבע___________ ם לניצול   האנושות מחפשת דרכי  .א

 .הבסיסיים של המפעל גדלו בשנה האחרונה_________ ה    .ב

  .בכנרת___________   בגלל מצוקת המים לא קיימים   .ג

 . ניתן להעלות את רמת החיים ___________,  מספיק   כשיש  .ד

 ובמספר המכוניות בשנים הגידול באורך הכבישים: סוף המאמר מוצגת הטבלהב .12
2000-1960 

 )ודות נק2( ?  לפי הטבלה,1960 מצב התחבורה בשנת מה היה   .א

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

לפי  ,2000 לשנת 1960מה ניתן ללמוד על הגידול באורך הכבישים משנת   .ב

) ודות נק2( ?הטבלה

_____________________________________________________

___ __________________________________________________  

פי ל ,בין הגידול באורך הכבישים לבין הגידול במספר המכוניותמה ההבדל   .ג

 )ודות נק3( ?הטבלה

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 משפט אחד שיכול לשמש מסקנה לנתונים המופיעים מאמרעתיקו מתוך הה  .ד

   )ודות נק3( .בטבלה

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
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            תי הוכחות  שמאמרפי ה-כתבו על. למדינת ישראל יש מערכת תקשורת מפותחת .13

  )ודות נק4(.    זולקביעה 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________                                  _________________________________________

צפון הארץ ודרומה מתקרבים לפעילות הכלכלית  באמצעותןו: " כתוב32בשורה  .14
       " במרכז הארץ

  )ודות נק2( ?ן באמצעותלמי מתכוונים במילה      

___________________________________________________________ 

 השפעתםגם בתוך ישראל מצמצמות מערכות התקשורת את : " כתוב32-31בשורות  .15

                                                                                      "של מרחקים גאוגרפיים

 )ודותנק 3(  ?השפעתם באיזה ערך במילון נוכל למצוא את המילה

 שפע  .א

 שפעת  .ב

 השפעה  .ג

 השפעת  .ד

                               :שלפניכםהשלימו את המשפט הבא בעזרת מילת הקישור המתאימה מתוך המילים . 17
 ) נקודות2(     נוסף לכך, כתוצאה מכך, ואף, אילוו

 רתמערכת   התקשו___________ מצב מערכת התחבורה בישראל זקוק לשיפור 

  .מצליחה לספק את מרבית הצרכים של תושביה

ב פרטיים למרכזי הערים רככלי ם של לאחרונה הועלתה הצעה לאסור על כניסת .18

  .                                        רק באמצעות תחבורה ציבוריתםולאפשר הגעה אליה,  בישראלהגדולות

  ) נקודות10(. שורות 5-3כתבו  .נמקו את דבריכם? מה דעתכם על הצעה זו

                        
                                                                                                                                                                       

                        
  

                        
  

                        
  

                        

 בהצלחה                                                                                          

בכתיבתכם הקפידו 
על סימני , על הניסוח
על כתיב , הפיסוק

נכון ועל כתב יד 
 .ברור
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