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 הוראות לנבחן
 

 שלוש שעות: משך הבחינה .א
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 הבנת הנקרא והבעה : פרק ראשון              
 

 (נקודות 50)הבנת הנקרא והבעה  –חלק א 
 

 (נקודות 35) וענה על כל השאלות , ב-קרא את הטקסטים א
 
 

 טקסט א 

 

 הזדמנות לשינוי מערכתי: קורונההלמידה מרחוק בימי 

גות המדינה ומערכת החינוך בישראל החליטו מנהיעם התפשטות נגיף הקורונה 

. להשבית את הלימודים בבתי הספר ובמוסדות להשכלה גבוהה ולעבור ללמידה מרחוק

 .את הצורך לחשוב מחדש על דרכי ההוראה והלמידה בישראלהחלטה זאת העלתה 

 טכנולוגיים אמצעיםב החלה להשתמש המעבר ללמידה מרחוק  מערכת החינוך בעקבות

 . לא תשלוםבורובם  ,לטובת המורים והתלמידים רבים ומגוונים

טקסטים ו תרגול חומרי לימוד מערכת ל, הרצאות מצולמות, ספרים דיגיטליים

 .ועוד מקוונים לכל סוגי הלומדים

את הקשר בין   הזדמנות לבדוק מחדש הצרנומשבר הקורונה בעקבות , כמו כן

רבים סבורים כי תפקיד . בין המרציםלבין הסטודנטים ו בין המוריםלהתלמידים 

, על פי תפיסה זו. דכיתות הלימוו העברה של ידע פנים אל פנים בהמורים והמרצים  אינ

, המוביל, ןהמכוו, ההמנח ואהמרצה האו המורה  :שותפות בתהליך למידה היא 

אחרי גם  ,הידע נוצר מחדש כל הזמן ובכל מקום .מיד או הסטודנט הוא החוקרוהתל

 . מוסדבהלימוד שעות 

על בניית מערכת לימודים חדישה המתאימה  לחשוב גרם לאנשי חינוךמשבר הקורונה 

( מוטיבציה)הניעה על עידוד ה ותהמבוסס שיהיו בה דרכי לימוד חדשניות, 05-למאה ה

מקום ב, בזמן שמתאים להם, התלמידים לומדים לבדם: עצמאיימוד של התלמידים לל

 .  בקצב התקדמות אישיו הרצוי להם

מקבלי ההחלטות ובהן ש, עולות כמה מסקנות, אזהרה הקורונה שבא בלימשבר מ

 בפיתוח חומריו מקד בקידום ובמימון של טכנולוגיות למידה חדשניותצריכים להת

לתלמידים ולסטודנטים , למרצים, לספק מידע למוריםהם צריכים . לימוד דיגיטליים

בכל מה שנוגע לשמירת זכויות יוצרים ואישורי שימוש בחומרים דיגיטליים ובחומרי 

 . פתוחים לכולםהלימוד 

כן ו .מוסדות החינוך נדרשים לעודד מורים ומרצים ליצור ולפרסם את הידע שלהם

 .ה יאמצו את הלמידה מרחוק בשיעורים שלהםחשוב שהמורים והמרצים במוסדות אל

חשיבה כזאת רואה במשבר הקורונה הזדמנות לפיתוח למידה חדשנית ויצירת דרכי 

זו הזדמנות מעל לכול . שבהן חומרי הלימוד הם דיגיטליים ופתוחים ותלימוד חדשני
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יוכלו כדי ששל הלומדים  ההניעה וביל ללמידה המבוססת על של מערכת החינוך לה

להם ובקצב התקדמות אישי שמותאם  יםבזמן ובמקום הרצוי תעצמאי למידהללמוד 

 .לרמת הלומד

 עקרונות אלו מתאימים גם לדרישות השוק והחברה וגם לעקרונות מיומנויות 

 .תיתחשיבה ביקור, למידה התנסותית, ידהעצמאות בלמ:05-המאה ה

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 .טקסט אעל פי   6 – 0ענה על שאלות 

 .העתקה מן הטקסט של משפטים מיותרים תגרום להפחתת נקודות

 

 (נקודות 0)                                           .ללמידה מרחוק יתרון אחדציין ,  טקסטהעל פי  .5

 

_____________________________________________________ 

 

 

 .מרחוק בתקופת הקורונה מציע הכותב המלצות שונותבעקבות הלמידה  .0

 (נקודות  0)                                                                                  .המלצות שתי כתוב 

 5המלצה 

____________________________________________________ 

 0המלצה 

____________________________________________________ 

 

    ....של  א יחסוה 7-6לבין השורות  5-4שורות היחס הלוגי בין  :לפניך אמירה .3

 (נקודות 0)                                                                       .הנכונהבחר בתשובה 

 ריבוי והוספה 

 הכללה ופירוט 

 סיבה ותוצאה 

 ניגוד 
 
 

וי מערכתי: למידה מרחוק בימי קורונה [. "0000]' ע, מעובד על פי רן ". הזדמנות לשינ

ון יג כלכליסט 00.3לי .00  

 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3802910,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3802910,00.html
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 (נקודות 3) . הסבר על פי הטקסט מהו לימוד עצמאי .4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

החלה  המעבר ללמידה מרחוק  מערכת החינוך בעקבות "   :כתובבטקסט  4בשורה  .5

 '....טכנולוגיים אמצעיםב להשתמש

 (נקודות 3). הקף את התשובה הנכונה? במשפט זה" אמצעים" מה פירוש המילה

 גילויים  -יכולות                                               -

 כלים -                                                כוחות -

 

 

 

 ..."הם צריכים לספק מידע למורים: "כתוב 51בשורה  .6

 (נקודות 0) ____________________ ?במשפט" הם"למי מתייחסת המילה 

  

 / המשך בעמוד הבא /



5 
 

 

 

 טקסט ב 

 

 אמצעי או מטרה —טכנולוגיה בחינוך 

הם רודפים אחרי חידושים . בסיס להצלחה בחינוך יםטכנולוגיאמצעים הרבים רואים ב

הטכנולוגיה  מנםוא. טכנולוגיים ומאמינים שחידושים אלה ישפרו את מערכת החינוך

. אבל היא אינה הפתרון לבעיות החינוך, היא אמצעי בעל ערך רב וחשוב לשיפור החינוך

שימוש ההצלחות יוצאות דופן בעקבות שמראות עד כה אין הוכחות מחקריות , לצערי

שר מרגישים חסרי אני פוגש מחנכים ומורים רבים א. באמצעים טכנולוגיים חדשים

, ליםשוכחים שהם המוביאלה ומחנכים  מורים. טכנולוגיהכוח של העולם ערך לעומת ה

 .כוחהם המנהיגים והם בעלי ה

תלמיד אינם ולהצלחת ה( הלימוד)ה הוראהכלים העיקריים להצלחת היש לזכור כי 

 .המערכות הטכנולוגיות אלא כלים אחרים

מדוע חשוב ללמוד את : להתמקד במשמעות של הלמידה הוראה צריכהה, ראשית

זו הסיבה שלמורה אסור להסתפק ? איך הידע שאני רוכש ישנה את חיי? החומר

הוא לעורר שאלות אצל התפקיד שלה . למידה חייבת להיות פעילהכמו כן . בהעברת ידע

תפקיד הלמידה הוא ליצור מפגש של התלמיד עם  .התלמיד ולא רק לתת לו תשובות

הלמידה צריכה לפתח אצל . ולחבר ביניהם הטבע וההיסטוריה שמסביבו, חברהה

לעשייה למען היא צריכה לחנך . התלמיד רגשות של מחויבות כלפי האחר ואהבת האדם

והרגשה זו , ים שמחה כאשר הם תורמים לזולתתלמידים רבים מרגיש :הקהילה

  .אין תועלת בלמידה שהמטרה שלה היא אך ורק הצלחה בבחינה. מחזקת אותם

תלמידים שמרגישים . אישישר בין המורה לתלמיד צריך להיות הקנוסף על כך 

מערכת יחסים בין . שמוריהם דואגים להם ומעריכים אותם ישתדלו להגיע להישגים

חיבה והקשבה היא הדרך הטובה ביותר לפיתוח , לתלמיד הבנויה על אהבהמורה 

 .מצוינות

ואילו תפקיד , חינוךהמערכת הצלחה של התלמידים בעקרונות אלה הם הבסיס ל

לעזור לנו לקרב את הם יכולים . עזור בהוראה ובלמידההוא ל יםהטכנולוגיהאמצעים 

, באמצעות חשיפה לסרטים ומאפשרים להעמיק את הלמידה למידיםהלמידה לת

לקבוע  אמצעים אלהולם אסור לנו בשום אופן לאפשר לא .ועודלמפות תלת־ממדיות 

למורים גם בעידן  כוחאת ה החזיראם נדע ל. את מבנה השיעור ואת מטרותיו

במערכת החינוך  םהטכנולוגיהאמצעים , ואם נגדיר את מטרות הלמידה, הטכנולוגי

  .ישמשו להעמקת החקר ויתרמו ללמידה

 

ירחון ארגון  –קשר עין ". חידושים טכנולוגיים בין סיכון לסיכוי[. "0056]' ש ,מעובד על פי פירון 

 .56-54' עמ, 052ליון יג .המורים
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  7ענה על שאלות 

 .00-7השאלות כל ענה על 

 

לוחות : בחינוך יםטכנולוגיאמצעים בשנים האחרונות מתרחבת התופעה של שילוב  .7
 .מחשבים בכיתות הלימוד ועוד, חכמים

 
                                            .על תופעה זו כותב טקסט ב העתק את המשפט המתאר את דעתו של  .א

 (נקודות 0)
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 (נקודות 0)                                                                                 .כתוב שני נימוקים לדעתו .ב

5. ______________________________________________ 
0. _____________________________________________ 

 
 

 .הצלחה של תלמידים במערכת החינוךעקרונות חשובים ל מצוינים  ,טקסט בב  .2
 על פי העקרונות  הנכוניםמשפטים  השלושהקף , מבין המשפטים שלפניך

 (נקודות 3)                                                                                   .טקסט בכותב שמציין 
 

 .שהלמידה תשפיע על חיי התלמיד חשוב -

 .ותפקיד התלמידים הוא להצליח בבחינה, תפקיד המורה הוא להעביר ידע -

 .הקשר של התלמיד עם הקהילה הוא חלק חשוב מן הלמידה -

 .התלמידים צריכים ללמוד לבד את החומר באמצעים טכנולוגיים -

 .המורה צריך להעריך את תלמידיו ולהיות קשוב להם -

 

כלי יעיל אמצעים הטכנולוגיים המהו התנאי להיותם של , טקסט בעל פי כותב  .1
 (נקודות 4)                                                                               .ציין שני תנאים? בלמידה

 _____________________________________________ 5תנאי 

 ______________________________________________ 0תנאי 

 

   :השלם את הקטע .50

הקשר בין המורה לתלמיד צריך להיות   ,טקסט אלדעת כותב 

 טקסט בכותב  לעומת זאת ,_____________________________________

כלומר קשר של , אישיטוען שהקשר בין מורה לתלמיד צריך להיות 

________________________________________________________. 

 (נקודות 4)                                                                                                                                        
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שימוש בטלפונים ניידים בבית הספר בזמן ה רה לאסור את משרד החינוך הו .55

. ובסס אותם ,נמק את דבריך ,ודעתך על הוראה זאת הבע . השיעורים ובהפסקות

 (נקודות 6) (.הצג גם טענת נגד והתייחס אליה)

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 (נקודות 05)  הבעה

 .שלפניך( 0) או( 5)אים ושמשני הנאחד שורות על  00 – 55כתוב חיבור בהיקף של  .50

  5נושא 

לבחור יוכלו תלמידים בחינוך  אמצעים טכנולוגייםכנית חדשה לשילוב ובמסגרת ת

את מקצועות הלימוד מן הבית באמצעות שבו לומדים , ללמוד בבית ספר וירטואלי

 . (כפי שהיה נהוג בתקופת נגיף הקורונה) המחשב והאינטרנט

אם למידה מרחוק עדיפה על שיטת הלימוד  דעתךאת בחיבורך הבע . כתוב חיבור

תוכל להציג דוגמאות מניסיונך בתקופה . נמק את דבריך. המוכרת בבית הספר

 . האחרונה

 

 

 0נושא 

פוגעת ( אינסטגרם ועוד, פייסבוק, ווטסאפ)שהתקשורת דרך האינטרנט יש הטוענים 

לעומתם יש הטוענים , המתקיים פנים אל פניםקשר , בקשר האמיתי בין בני האדם

 .מחזקת את הקשרים בין בני האדם שהתקשורת דרך האינטרנט

באמצעות ובסס אותם נמק את דבריך . דעתך בנושאאת בחיבורך הבע . כתוב חיבור

 .דוגמאות

 

  

 / המשך בעמוד הבא /
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 ______ כתוב את מספר הנושא שבחרת

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 ( נקודות 01) דקדוק: פרק שני

 הפועל ושם העצם –חלק א 

 

 

 . ב בכל סעיף יש משפט ובו פועל מודגש-לפניך שני סעיפים א  .00

 ( נקודות 7) לפי ההוראותכתוב בשורה הריקה בכל סעיף את התשובה 

 

יםבני הנוער אינם  .א ִע  .לנזקים של הטכנולוגיה על בריאותם מּוָד

ים השורש של הפועל( 0) ִע  _________ הוא מּוָד

ִעיםשל הפועל אותו השורש משם השלם ( 2)  .המשפט שלפניך על פי  מּוָד

בנוגע לנזקים של  ________משרד הבריאות הורים רבים מבקשים מ 

 .הטכנולוגיה על בריאות התלמידים

יעּוהתלמידים  .ב ִב  .שביעות רצון מההוראה מרחוק בימי הקורונה ִה

יעּו השורש של הפועל( 0) ִב  _________ הוא ִה

יעּושל הפועל  מאותו השורש ומאותו הבניין השלם פועל או שם פועל (  0) ִב , ִה

 .על פי המשפט שלפניך

 .את שביעות רצונם ___________ התלמידים פנו להנהלה כדי 

ָתההנהלת בית הספר  .ג ְנ  .לשמור מרחק ודרשה מהםלתלמידים  ָפ

ָתה השורש של הפועל( 0) ְנ  _________ הוא ָפ

ָתהשל הפועל  אך בבניין אחרהשורש מאותו  פועלהשלם ( 2) ְנ  על פי   ָפ

 .המשפט שלפניך    

 .מבתיהםהחולים את התושבים __________ אנשי משרד הבריאות  
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 הא היידועהוסף  –מודגשים  צירופי סמיכותארבעה  ובהם ,שני משפטים לפניך .01

  ( נקודות 0). במקומות המתאימים בלבד

 .כיתה שלי הגיעה ראשונההתלמידת  _:  לדוגמה

 

 

 

 

 

 

 

 : לפניך משפט .05

 ."זום"מערכת  באמצעותהתלמידות שלה  המורה לימדה את

   __________: במילה אחתהתלמידות שלה  כתוב את צירוף המילים

דה 5)  ( נקו

  

רבים עברו  חינוך_מוסדות  _, ארץ_ברחבי בזמן שנגיף קורונה התפשט  -

 .  ללמידה מרחוק

שבו  ישראל_תלמידי _התמלא מחדש ו מורים_חדר _החזרה לשגרה עם  -

 .ללימודים

 / המשך בעמוד הבא /
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  (נקודות 50)  תקינות בפועל ובשם המספר –חלק ב               

 כתוב את המספרים המודגשים, ובהם מספרים מודגשים לפניך משפטים. א.56

 .במילים

  מקומות_______  7-הוראה מרחוק בל בנוגענערך סקר  0050בשנת. 

  הואשימוש במחשב לצורך משחק שעות המספר בקרב ילדים  

 .שעות לצורכי לימודהממספר _____ 6פי 

 .הנכונה הצורההקף את . משפטיםישה לפניך ש. ב                            

  ּתוב אסור ְכ כְ / ִל  .בתוך הספר ּתובִל

  מצגת לכל שיעור במערכת הזום יןכִ מָ / ין כִ מ  המורה. 

  ת כ  ְמ הגננת סֶּ ת/ בֶּ סֶּ בֶּ כ   .לילדים את המגבות ְמ

  ת אחותי כֶּ ּוֶּ ת  ת/ ְמ כ  ּו  ת   .במשרד  תיווך מפורסם ְמ

  ל בחיפה בנו ָב ְכ ל/ ר  בֶּ כֶּ  .ישיר לאוניברסיטה ר 

  חדשים םיִ נ  פ  אֹו/ ם יִ נ  פְ אֹוהוריי קנו לי. 

 

 (השתמש במושגים לשוניים)נמק שתיים מן הצורות שבחרת  .ג

 _____________בחרתי לנמק את המילה . 5

 __________________________________________: הנימוק   

 _____________בחרתי לנמק את המילה . 0

 __________________________________________: הנימוק   
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 ( נקודות 50)  תחביר – חלק ג 

   

 

         

 07שאלה 

 : לפניך המשפט

שיטות בזכות הכלים הטכנולוגיים אלא בזכות לא מידת ההצלחה של התלמיד נקבעת     

 .ההוראה של המורה

 (נקודה 0):   ציין את סוגו התחבירי 

 מורכב / בעל חלק כולל מחובר / פשוט בעל חלק כולל  

 (נק 0).שבמשפט הנתוןבטא את הרעיון מהקף את המשפט ה, מן המשפטים שלפניך 

  לא הכלים הטכנולוגיים ולא שיטות ההוראה של המורה קובעים את מידת

 .ההצלחה של התלמיד

  ההוראה של המורה  והכלים הטכנולוגיים קובעים את מידת ההצלחה שיטות

 .של התלמידים

  שיטות ההוראה של המורה ולא הכלים הטכנולוגיים קובעים את מידת

 .ההצלחה של התלמידים

 

 (נקודות 3):  לפניך פתיחה של משפט .ב

 .....אף על פי שהטכנולוגיה משפרת את הלמידה

 .לפתיחה המתאימה ביותרהקף את ההשלמה 

 היא  חשובה מאוד להצלחה בלימודים. 

 היא אינה מבטיחה הצלחה בלימודים. 

 היא מאפשרת למידה שיתופית ומשמעותית. 

 היא מחזקת את הקשר בין המורה לתלמידים. 

 

 

 52שאלה      או    57 שאלה –ענה על אחת מן השאלות 

 .א

 / המשך בעמוד הבא /
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 . חבר אותם למשפט אחד באמצעות מילות קישור מתאימות. לפניך שלושה משפטים .ג

 ( נקודות 3).  החיבורו "וילהשתמש בואין : שים לב

 

 חשוב להגביל את השימוש בטלפון הנייד לשיעור אחד בלבד. 

  כלי יעיל ללמידה הואהטלפון הנייד. 

  ייד עלול לפגוע בבריאותנהשימוש ממושך בטלפון. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 01שאלה 

 . חבר אותם למשפט אחד באמצעות מילות קישור מתאימות. לפניך שלושה משפטים .א

 ( נקודות 3).  החיבורו "ויבואין להשתמש : שים לב

 שלב אמצעים טכנולוגיים בבתי הספריש ל. 

 כסף רב וארגון מחדש לוב אמצעים טכנולוגיים מצריךשי. 

 בסופו של דבר ההשקעה משתלמת. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 01שאלה ענה על  , 57ענית על שאלה  לאאם 
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 .לפניך שלושה משפטים  .ב

 .התלמידים צריכים ללמוד כיום באמצעות מחשבים כירבים מסכימים  .5

 .שפר את הלמידההלימוד באמצעות מחשבים מכי ידוע  .0

 .קשה לסחוב מחשב לבית הספר כיעדיף ללמוד באמצעות מחברות וכלי כתיבה  .3

  (נקודה 0)__________ . סיבה ותוצאהקשר של  כיהמילית ציין את מספר המשפט בו 

 

  ( נק 0)" . לכן"באמצעות מילת הקישור כתוב מחדש  באת המשפט שציינת בסעיף 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 ( נקודות 3):                                                                        לפניך פתיחה של משפט .ג

 .....על פי שסרטונים מעוררים סקרנות בקרב התלמידיםאף 

 .לפתיחה המתאימה ביותרהקף את ההשלמה         

 מורים מרבים להשתמש בסרטונים בשיעורים שלהם. 

 התלמידים מעדיפים שיעורים המשלבים סרטונים. 

 מורים מעטים נוהגים לשלב סרטונים בשיעורים שלהם. 

 יעוריםהתלמידים צופים בסרטונים בזמן הש. 
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 (נקודות 00) ך ושירה"תנ –פרק שלישי 

 

 

 

 

 ך "תנ –חלק א 

 

 01שאלה 

 .קרא אותו וענה על כל הסעיפים שאחריו .ב"מספר בראשית פרק מלפניך קטע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (שירה) 51או בשאלה ( ך"תנ) 01בפרק זה עליך לבחור בשאלה 

ל־ָאִחיו( כא) ֹּאְמרּו ִאיׁש אֶּ י ת  ו  ר ָרִאינּו ָצר  ל־ָאִחינּו ֲאׁשֶּ ְחנּו ע  ִמים ֲאנ  ֲאָבל ֲאׁש 

ֹּאת׃  ז ָצָרה ה  ינּו ה  ל  ן ָבָאה א  ל־כ  ֹּא ָׁשָמְענּו ע  ינּו ְול ל  ְננֹו א  ְפׁשֹו ְבִהְתח  ן ( כב)נ  ע  י  ו 

ֹּא  ד ְול יֶּלֶּ ְטאּו ב  חֶּ ל־ּתֶּ אמֹּר א  ם ל  יכֶּ ְרִּתי ֲאל  אמֹּר ֲהלֹוא ָאמ  ן אָֹּתם ל  ְראּוב 

ה ִנְדָרׁש׃ ְׁש  ם־ָדמֹו ִהנ  ם ְוג  ְעּתֶּ ִליץ ( כג)מ  מ  ף ִכי ה  ע  יֹוס  ֹּא ָיְדעּו ִכי ׁשֹּמ  ם ל ְוה 

ינָֹּתם׃  ִאָּתם ( כד)ב  ח מ  ִיק  ם ו  הֶּ ר ֲאל  ב  ְיד  ם ו  הֶּ ָיָׁשב ֲאל  ְבְך ו  י  ם ו  יהֶּ ֲעל  ִיסֹּב מ  ו 

ם׃  יהֶּ ינ  יֱֶּאסֹּר אֹּתֹו ְלע  ת־ִׁשְמעֹון ו  יְ ( כה)אֶּ ם ָבר ו  יהֶּ ת־ְכל  ְלאּו אֶּ ְימ  ף ו  ו יֹוס  צ 

ן׃  ם כ  ש ָלהֶּ י ע  ְך ו  ָדרֶּ ָדה ל  ם צ  ת ָלהֶּ קֹו ְוָלת  ל־ש  ם ִאיׁש אֶּ יהֶּ ְספ  ( כו)ּוְלָהִׁשיב כ 

י ְלכּו ִמָשם׃  ם ו  יהֶּ ל־ֲחמֹּר  ת־ִׁשְבָרם ע  ִיְשאּו אֶּ קֹו ( כז)ו  ת־ש  ָחד אֶּ ח ָהאֶּ ִיְפּת  ו 

ת ִמְספֹוא ל   ְחּתֹו׃ ָלת  ְמּת  ה־הּוא ְבִפי א  ְספֹו ְוִהנ  ת־כ  י ְרא אֶּ ָמלֹון ו  ( כח)ֲחמֹּרֹו ב 

ְרדּו ִאיׁש  יֶּחֶּ א ִלָבם ו  י צ  ְחִּתי ו  ְמּת  ה ְבא  ם ִהנ  ְסִפי ְוג  ב כ  ָחיו הּוׁש  ל־אֶּ ר אֶּ ֹּאמֶּ י ו 

ֹּאת ָעָשה ֱאֹלִהים ָלנּו׃ ה־ז אמֹּר מ  ל־ָאִחיו ל   אֶּ

 

 

 

 / המשך בעמוד הבא /
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כיצד האחים מסבירים בינם לבין עצמם את חשדות יוסף , ב"כ-א"פסוקים כ על פי .א

 (נקודות 4)                                                     ?ואת בקשתו להביא את בנימין

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 (    נקודות 6) .                                                                   המלאו את טבל .ב

  (ב"כ)דברי ראובן  (א"כ)דברי האחים 

 ?מי מאשים  

 ?מי האשמים  

 ?מה היה החטא  

 
 
 

 .האחים מרגישים אשמים על חטא שלא עשו ח "כ-א"קטע מספר בראשית פסוקים  כב.  ג

 (נקודות 0)? מרגישים אשמים בגללואך הם  ,האחים לא עשומהו החטא ש. 5

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 / בעמוד הבאהשאלה המשך  /  
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, חשבון נפש: כגון ,מצבים בחיים מעוררים אצל בני האדם תחושות ורגשות שונים. 0

 .תחושת החמצה, רגשות אשם

     

 הסבר ו( רגשות אשם או תחושת החמצה, חשבון נפש)אחת התחושות בחר ב

 (נקודות 0. )כיצד היא משתקפת בפסוקים האלה

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 או רגשות אשם או חשבון נפש , החמצהצב שבו אתה חווית תחושה של תאר מ 

 (נקודות 6. )המצבהסבר כיצד התמודדת עם 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  



18 
 

 

 

 

 05על שאלה  או 00עליך לענות על שאלה  –שירה  –חלק ב 

 21שאלה 

 .שאחריו קרא את השיר שלפניך וענה על כל השאלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (נקודות 3)? מהי הסיטואציה המתוארת בשיר .5

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

        (נקודת 3)? השיר ייחודי בסוגה זוומדוע , של השיר( אנר'הז)מהי הסוגה  .0

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

י י ַלֲחזֹות ָאחִּ תִּ ֶלכְּ  שמואל הנגיד/ בְּ

י י ַלֲחזֹות ָאחִּ תִּ ֶלכְּ ר , בְּ ַדבֵּ ֻהַמְך/ בְּ יֹו ַדְך וְּ ָחלְּ י בְּ ים כִּ  ,ֲאָנשִּ

ר ַרע  ַבשֵּ י ָקם מְּ כִּ ַדרְּ ָדַמם –בְּ י לֹו. / וְּ תִּ ַשחְּ י: "וְּ ָמְך, ֱאֹמר לִּ  ,ַמה ֱהדִּ

ָחק ַחי צְּ י" ?ֲהיִּ יַבנִּ ת: "ֱהשִּ ָבר מֵּ יו". / כְּ יתִּ ש: "ֲענִּ ֻפָמְך, ַהֲחרֵּ ָרא בְּ  ,ַעפְּ

צּוָקה  ָכל ָצָרה וְּ ר בְּ ַבשֵּ תְּ תִּ ָמְך/ וְּ אִּ לּו הֹוָרְך וְּ כְּ שְּ אֹוָתְך יִּ  !וְּ

א ֲהבִּ  יֲהלֹא רֹופֵּ ים , יאֹותִּ ַרבִּ ָסַמְך/ וְּ א וְּ פֵּ י רִּ ֳחלִּ מֹותֹו מֵּ  !כְּ

ָרצּוי  דֹול דֹורֹו וְּ יְך ָימּות גְּ אֵּ ַעָמְך/ וְּ ש טֹוב לְּ דֹורֵּ ֹרב ֶאָחיו וְּ  ,לְּ

ן הּוא ָישֵּ י! "וְּ יַבנִּ ת/ ֲהיֵּעֹור : "ֱהשִּ ם ָמְך, ֲאֶשר ָחָלה ּומֵּ אִּ ם ַשר וְּ  " ?אִּ

 

 20שאלה  או 21ענה על שאלה , 01ענית על שאלה  לאאם 
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 (נקודות 6: )הסבר אותם והדגם  –מאפיינים  שלושהבחר ב .0
 

 חרוז מבריח .א

 מבנה השיר וחלוקתו .ב

 אמצעים אומנותיים וקישוטי השיר .ג

 משקל .ד

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 (נקודות 2)? ומה בשיר רומז על מצבו זה, מהו מצבו הנפשי של הדובר בשיר .4

 .ובסס אותה על דוגמאות מן השיר, הסבר את תשובתך

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 20שאלה 

 .קרא את השיר שלפניך וענה על כל השאלות שאחריו

 

 שמואל הנגיד/  הים ביני וביניך

יֶניָך  י ּובֵּ ינִּ ַחּלֹוָתְך/ ֲהָים בֵּ לֹא ֶאֶטה לְּ  ,וְּ

ד  ב ָחרֵּ לֵּ לֹא ָארּוץ בְּ ב ַעל / וְּ שֵּ אֵּ בּוָרָתְךוְּ  ?קְּ

ם ֶאֱעֶשה ָכזֹאת , ֱאֶמת ָוָתְך/  –אִּ ַאחְּ ד בְּ י בֹוגֵּ  !ֱאהִּ

י, ֲאָהּה ב ! ָאחִּ י יֹושֵּ ֻעָמָתְך/ ֲאנִּ ָרְך לְּ בְּ י קִּ  ,ֲעלֵּ

י  בִּ תֹוְך לִּ אֹוב בְּ ָלְך ַמכְּ יָתָתְך/ וְּ מִּ י בְּ אֹובִּ ַמכְּ  !כְּ

ָך ָשלֹום  ן לְּ ם ֶאתֵּ אִּ שּוָבָתְך/  –וְּ ַמע תְּ לֹא ֶאשְּ  ,וְּ

י וְּ  נִּ שֵּ ָפגְּ א לְּ צֵּ ָמָתְך/ לֹא תֵּ ַאדְּ י לְּ יֹום בֹואִּ  ,בְּ

י ָבתִּ רְּ קִּ ַחק בְּ שְּ לֹא תִּ ָבָתְך/ , וְּ רְּ קִּ ַחק בְּ לֹא ֶאשְּ  ,וְּ

י מּוָנתִּ ֶאה תְּ רְּ לֹא תִּ מּוָנָתְך/ , וְּ ֶאה תְּ לֹא ֶארְּ  ,וְּ

יָתְך  אֹול בֵּ י שְּ ַמַען כִּ עֹוָנָתְך/ לְּ ַהֶקֶבר מְּ  !וְּ

מִּ  י ּוֶבן אִּ כֹור ֲאבִּ יָתְך/ , יבְּ רִּ ַאחְּ ים ָלְך בְּ לֹומִּ  ,שְּ

י ָנָחה  הִּ ל תְּ רּוַח אֵּ ָמָתְך/ וְּ שְּ נִּ י רּוָחְך וְּ  !ֲעלֵּ

י צִּ ַארְּ ְך לְּ י הֹולֵּ י , ֲאנִּ רּו אֹוָתְך/ כִּ ֶאֶרץ ָסגְּ  ,בְּ

ת ָאנּום עֵּ ת , וְּ יַקץ עֵּ אִּ נּוָמָתְך/  –וְּ ַאתְּ ָלַעד בְּ  וְּ

י  יָפתִּ ַעד בֹוא יֹום ֲחלִּ ש / וְּ י אֵּ בִּ לִּ יָדָתְךבְּ רִּ  !פְּ

 

 (נקודות 3) ?מהי הסיטואציה המתוארת בשיר .0

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 (נקודת 3) ?ומדוע השיר ייחודי בסוגה זו, של השיר( אנר'הז)מהי הסוגה  .0

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 (נקודות 6) :מן המאפיינים שלפניךשלושה הסבר והדגם  .3

 מבנה השיר וחלוקתו .א

 ותחזרתי .ב

 אמצעים אומנותיים וקישוטי השיר .ג

 משקל .ד

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 (נקודות 2) ?ומה בשיר רומז על מצבו זה, מהו מצבו הנפשי של הדובר בשיר .4

 .ובסס אותה על דוגמאות מן השיר, הסבר את תשובתך

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 !בהצלחה 


