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  הוראות לנבחן

  

 : שעה וחצי.משך הבחינה  .א

 : בשאלון זה ארבעה פרקים.ההערכהמבנה השאלון ומפתח   .ב

  נקודות 30  –  הבעה          –  פרק ראשון

  נקודות 20  –  לשון          –  פרק שני

  נקודות 25  –  סיפורת          –  פרק שלישי

  נקודות 25  –  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(  

 שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )3(  

  

  

  (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) 30( הבעה –פרק ראשון 
  

  .1-2מן הנושאים  אחדחיבור על  מחברתךכתוב ב
  
  
 המוזיקה בחיינו .1

  .למוזיקה באמצעות אוזניות בני נוער מאזינים בכל מקוםכיום אפשר לראות 
  

  כתוב חיבור. בחיבורך דּון בהשפעתה של המוזיקה על חיי הצעירים. תאר את סוג המוזיקה

  האהוב עליך. הבא בדבריך דוגמאות של יצירות ושל אומנים.

 

 אישימכתב  .2

  כתוב מכתב אישי לחבר (או חברה) שפגע מאוד ברגשותיך. במכתב תאר את המעשה שפגע בך,

  ופרט את המחשבות ואת הרגשות שלך בעקבות מעשה זה. הצע לחברך דרכים להתפייס.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 /3המשך בעמוד /
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  נקודות) 20( לשון – שניפרק 
  

  .3שאלה על  מחברתךענה ב

 ה, ובכל אחד מהם שאלה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רק-אלפניך חמישה סעיפים  .3

  מהן נכונה. אחת  

 ?תנייניבאיזה פועל השורש הוא   .א

 ְמַתְדֵלק) 4(    ְמַפְרֵסם) 3(         ְמַצְמֵצם  )2(  ְמַתְרֵּגם  )1(

 באיזה פועל הׁשי"ן היא מוספית לשלוש אותיות השורש ( הׁשי"ן היא של "ִׁשְפֵעל")?  .ב

 ִמְׁשַּתֵּלב) 4(    ִמְׁשַּתְלֵׁשל) 3(   ִמְׁשַּתְדֵרג  )2(  ִמְׁשַּתֵּלם  )1(

 ?מֹוֶרהמהי צורת העבר, גוף שלישי יחיד של הפועל    .ג

 ֶהְרָאה) 4(      הֹוָרה) 3(    ָמָרה  )2(  ָהָרה  )1( 

 בגזרת הכפולים (גזרת ע"ע)? אינהאיזו מילה   .ד

 ִּפָּנה) 4(      ְמִסָּבה) 3(    ִחִּצים  )2(  ַּתָּקָלה  )1(

 . ֲהָגָנהנ בבניין הפעיל הוא  -נ- שם הפעולה של השורש ג  .ה

 ?הפעילמהי צורת העבר, גוף שלישי של הפועל בבניין 

  ֵהֵגן) 4(      ּגֹוֵנן) 3(    ֵהִגין  )2(  ִהְגִנין  )1(

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  /4המשך בעמוד /
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  נקודות) 25( סיפורת – שלישיפרק 
  .4שאלה על  מחברתךענה ב

 / ש"י עגנון מעשה העז .4

 ב (מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו).-הסעיפים א שניענה על   

 , וענה על השאלה שאחריו.מעשה העז מן הסיפורקרא את הקטע שלפניך הלקוח   )1(  .א

  מעשה בזקן אחד שהיה גונח מליבו [...] פעם אחת אמר הזקן לבנו, בני    

  מביאה חלב זה שהואמתאווה אני לדעת להיכן היא הולכת ומהיכן היא   

   ִ   נע לו הזקן בראשו וקרא עליו,עֲ מתוק לחיכי ולכל עצמותיי מרפא [...] נ

  בני אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני.  

  נקודות) 7(תאר את דמות האב, כפי שהיא מצטיירת מן הקטע ומן הסיפור כולו.       

  

 השאלה שאחריו., וענה על מעשה העז מן הסיפורקרא את הקטע שלפניך הלקוח   )2( 

  כיוון שעמדה לילך תפס את המשיחה בידו ולא הניח הימנה, וכיוון שהלכה,    

  נגרר והלך אחריה, עד שהגיע למערה אחת. נכנסה העז למערה, ונכנס    

  הבחור עימה, כשהוא אוחז במשיחה ומולך אחריה. וכך היו הולכים שעה או    

  וגעתה בפיה, והמערה לסופה שתיים, ואולי יום או יומיים. כשכשה העז בזנבה    

  הגיעה.    

 נקודות) 5.     (הסבר את הרעיון הפלאי שמובע בקטע  

  סוף הסיפור הוא אירוני וטרגי.   )3(

 נקודות) 6(     הסבר אמירה זו על פי הסיפור.  

 האם, לדעתך, הבן היה צריך להישאר עם אביו החולה ולוותר על המסע במערה?  .ב

  נקודות) 7הסבר את תשובתך.     (

  

  

  

  /5המשך בעמוד /
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  נקודות) 25( שירה – רביעיפרק 

  
  . 5-6מן השאלות  אחתענה במחברתך על 

  קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלות שאחריו.   .5

  / חיים חפר ֵהן ֶאְפָׁשר                    

  

  ַּבַּׁשֶּלֶכת נֹוֵׁשב ְּכָבר ַהְּסָתו  1בית 

  ָהָאָבק ַּבְּדָרִכים ַאט ָׁשַקע,

  ְוַהּיֹום ַרק ֵאַלִי ִנְׂשָרף

  ְוחֹוֵלם ַעל ְּפִגיָׁשה ְרחֹוָקה.

  

  ֵהן ֶאְפָׁשר ִּכי עֹוד ֶעֶרב ָיבֹוא,  2בית 

  ְוַהַּׁשַער ַיֲחֹרק לֹו ּדּוָמם,

  ְוֵעיַנִי ִיְהיּו ֹּכה טֹובֹות,

  ְּכמֹו ֵאין ִמְלָחָמה ָּבעֹוָלם...

  

  ֵהן ֶאְפָׁשר, ֵהן ֶאְפָׁשר,  3בית 

  ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ָּפׁשּוט ְּכָבר ָמָחר.

  ֵהן ֶאְפָׁשר ּוַבִּג'יפ ֶׁשָעַבר,

  ַּבחּוִרים ִּכי ִנְגַמר.ָׁשֲאגּו 

  ֵהן ֶאְפָׁשר, ֵהן ֶאְפָׁשר,

  ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ָּפׁשּוט ְּכָבר ָמָחר.

  

  ֵהן ֶאְפָׁשר ִּכי ַחְדֵר ֶהָעצּוב  4בית 

  ְמַחֶּכה ְּבִחְורֹון ִקירֹוָתיו,

  ְוקֹוֵרא הּוא ִלְׁשֵנינּו ָלׁשּוב

  ִמְּקָרבֹות, ִמְּדָרִכים ּוִמְּסָתו...

  

  ֶאְפָׁשר ִּכי ִּפְתֹאם ִנָּפֵגׁשֵהן   5בית 

  ְּבִמְׁשָלט אֹו ְּבֶדֶר ָעָפר; 

  ֵהן ֶאְפָׁשר ֵּבין ָעָׁשן ּוֵבין ֵאׁש

ם ֶׁשַהֹּכל ְּכָבר ִנְגַמר.   ַּגם ַלֲח

  

  ֵהן ֶאְפָׁשר, ֵהן ֶאְפָׁשר,  6בית 

  ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ָּפׁשּוט ְּכָבר ָמָחר.

  ֵהן ֶאְפָׁשר ּוַבִּג'יפ ֶׁשָעַבר,

  גּו ַּבחּוִרים ִּכי ִנְגַמר.ָׁשאֲ 

  ֵהן ֶאְפָׁשר, ֵהן ֶאְפָׁשר,

  ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ָּפׁשּוט ְּכָבר ָמָחר.

  

  

  (שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.)

  

  

  

  

  /6המשך בעמוד /
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  (מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו). ג-הסעיפים א שלושתענה על   

 השר מזכיר בשיר שתי פגישות עם אהובתו.-הדובר  .א

 נקודות) 7(מה ההבדל בין שתי פגישות אלה?     

 השר בשיר? הוכח את דבריך באמצעות דוגמאות מן השיר.-מה תקוותו של הדובר  .ב

  נקודות) 8(

 נקודות) 10הסבר את הקשר במן שם השיר ובין תוכן השיר.     (  .ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  /7המשך בעמוד /
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  קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלות שאחריו.   .6

  נעמי שמר/  ֲאַנְחנּו ֵמאוֹתוֹ ַהְּכָפר        

  :ַהְּכָפר ֵמאֹותוֹ  ְׁשֵנינּו ֲאַנְחנּו   1בית 

  ֵׂשָער ְּבלֹוִרית אֹוָתה - קֹוָמה אֹוָתּה  

  לֹוַמר ׁשּיֵ  ַמה - ִדּבּור ִחּתּו אֹותוֹ  

  ַהְּכָפר ֵמאֹותוֹ  ֲאַנְחנּו ֵהן  

  

  :ַהְּכָפר ֵמאֹותוֹ  ְׁשֵנינּו ֲאַנְחנּו   2בית 

  ַצָּואר ַעד ָחִצינּוֹ  ָיֹרק ֶדהׂשָ  

  ַלִּכָּכר ַיַחד ְבנּוׁשַ  ָּבֶעֶרב  

  .ַהְּכָפר ֵמאֹותוֹ  ֲאַנְחנּו ִּכי  

  

  פזמון:   

  ִׁשִׁשי ּוְבֵלילֹות  

  ֲחִריִׁשי ְּכֶׁשרּוחַ   

  עֹוֵבר ְׁשֹחרֹות ְּבַצָּמרֹות  

  .זֹוֵכר אֹוְת ֲאִני ָאז  

  

  ֵדרֹותּוַבְּׂש  ַּבֵּפְרֵּדִסים ָּתִמיד   3בית 

  רֹותַהְּנעָ  אֹוָתן תאֶ  ָאַהְבנּו  

  ָּדָבר ֵאין - ָאַמְרנּו ּסֹוףּבַ  ֲאָבל  

  .ַהְּכָפר ְּבתֹו ִנְׁשַאר ַהֹּכל ֶזה  

  

 

  ַהְּמקֹומֹות אֹוָתם ֶאל ָּבַרְחנּו   4בית 

  ַהִּמְלָחמֹות אֹוָתן ֶאל ָהַלְכנּו

  ַּדְרַּדר ְוַעל קֹוִצים ַעל ָזַחְלנּו

 .ַהְּכָפר ֶאל ַיַחד ַׁשְבנּו ֲאָבל
  

  ...ִׁשִׁשי ּוְבֵלילֹותפזמון: 

 

א ַּבְּקָרב זֹוֵכר ֲאִני   5בית   ִנְגַמר ֶׁש

  ִנְׁשָּבר ַאָּתה ֵאי ָרִאיִתי ִּפְתאֹום

  ָהָהר ִמן ַהַּׁשַחר ּוְכֶׁשָעָלה

  .ֵהְּכָפר ֶאל ֵהֵבאִתי אֹוְת ָאז

  

  ַּבְּכָפר ָּכאן ֲאַנְחנּו - רֹוֶאה ַאָּתה   6בית 

  ָּדָבר אֹותוֹ  ִנְׁשַאר ַהֹּכל ִּכְמַעט

  עֹוֵבר ֲאִני ָיֹרק ָׂשֶדה ְּבתֹו

  .ַלָּגֵדר ֵמֵעֶבר ְוַאָּתה

  

  ...ִׁשִׁשי ּוְבֵלילֹותפזמון: 

 

 

  

  

  

  (שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.)

  

  

  

  /8המשך בעמוד /
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  (מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו). ג-הסעיפים א שלושתענה על   

 הדובר השר משתמש בגוף ראשון רבים ("אנחנו") ופונה אל אדם אחר.  .א

  נקודות) 8לאדם זה.     (השר - מיהו אדם זה? הסבר את הקשר של הדובר

 

 .משווה בינו ובין הנמעןהשר - הדובר ,ובמיוחד בשני הבתים הראשונים ,לאורך השיר  .ב

  נקודות) 10(השר ובין הנמען להבנת השיר?     -מהי התרומה של ההשוואה בין הדובר

 

 .והמוות שיש בשיר עצבותהפזמון בשיר מדגיש את אווירת ה  .ג

  נקודות) 6(     .על פי השיר אלה הסבר דברים

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!
  זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

  אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
  


