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 השאלות
 

 נקודות( 30) הבעה –פרק ראשון 
 

 .1-2הנושאים מן  אחדחיבור על  מחברתךבכתוב 
 
 
 טיולים לאחר הקורונה .1

 .זה יותר משנה, לאחר מגפת הקורונהשלך ראשון היצאת לטיול 

 ר על החוויות שלך בטיול הזה. יבורך תאר את המקום שבו טיילת, וספבור. בחב חיכתו

 בתקופה שלאחר הקורונה?כדי שהם יוכלו ליהנות מטיולים לעשות היית ממליץ לחבריך מה 

 
 חייםגידול בעלי  .2

 .אתה רוצה לגדל בעלי חיים בבית, אך הוריך אינם רוצים לגדל בעלי חיים כלל

 בחיבורך תאר איזה בעל חיים היית רוצה לגדל, פרט את הבעיות שבעל חיים כזה חיבור.כתוב 

 יוצר, והסבר כיצד תשכנע את הוריך לקבל את בעל החיים הזה בבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .3שאלה על  מחברתךבענה 

 לפניך משפט, ובו מילים מודגשות. קרא את המשפט, וענה על הסעיפים שאחריו. .3

סּות שנקרא יך  ל  ה  ת  ב  מֹוס  ת   )חומרים כמו סוכר מּוָמס)המים( וה ֵמֵמסה ה 

הומלח( יוצרים   ּסָ מ   .ּת 

  

 לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רקה, ובכל אחד מהם שאלה. -ניך חמישה סעיפים אלפ 

 .נכונההעתק את התשובה ה מהן נכונה. אחת 

 ?ֵמֵמסמהו שם הפעולה של  .א

ּסּות (3) יָסהמ  מ   (2)  הָמסָ ה    (1) מַּ מּוס ( 4) ה   מ 

 ?מּוָמסהבניין של   .ב

 ָפעל ( 4) הּופעל (3) נפעל (2) פּועל  (1)

ה  בגזרה של המילה אינהאיזו מילה  .ג ּסָ מ   ?ּת 

ָלה  (1) פ  ים (2)   ת  ג  ָלה (3) חַּ ס  ֻקָדה ( 4) מ   נ 

סּות  להימה .ד מֹוס  ת   . סס  מֹות  ה  היא שם פעולה של הפועל   ה 

 .פיעלמן השורש של פועל זה אפשר לגזור פועל בבניין 

 ?ציווי)אתה(, ב נוכחמהי צורת פועל זה בגוף 

ֹסס  (1) ס (2)  מ  ס (3) מֹוס  ס ( 4) ָהמ   מַּ

 .ְךל  ה  תַּ ל  מן המילה תהליך המוזכרת במשפט אפשר ליצור פועל:  .ה

 ?ְךל  ה  תַּ ל  איזה פועל נוצר באותה הדרך שבה נוצר הפועל  
 

יר (2)  רז  ח  מ    (1) ז  ֹזר (3) ֶהח  ר ( 4) ֶאח  ז  חַּ  מ 

 
 

 /4המשך בעמוד /
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 נקודות( 25) סיפורת – שלישיפרק 
 .4שאלה על  מחברתךב ענה

 איטלו קאלווינו/  לעולם המקום שבו אין מתים .4

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

. קרא אותו, וענה על השאלה המקום שבו אין מתים לעולםלפניך קטע מן הסיפור  .א

 שאחריו.

 "מה, אינך רוצה למות? אז הישאר איתי. כל עוד לא אגמור להוביל במריצה 

 אבן, לא תמות". שלי את כל ההר הזה, אבן על 

 "וכמה זמן זה יארך?" 

 "מאה שנים". 

]...[ "לא, לא זה המקום שאני מחפש; אני רוצה להגיע למקום שבו לא מתים  

 לעולם".

 

 יש דמיון רב בין הדמויות של שלושת הזקנים שהעלם פוגש בחלק הראשון של (1)

 הסיפור.

 העלם בחר להמשיך ציין שלושה קווי דמיון בין שלושת הזקנים, והסבר מדוע 

 נקודות( 8משלושת המפגשים עם הזקנים.     ) דכל אחבמסעו לאחר  

 הסיפור עוסק במוות.  (2) 

 העיסוק בנושא זה.  מוות הוא עסק שקשה לעסוק בו, אולם הכותב מרכך את 

 באיזו דרך הכותב מרכך את העיסוק במוות בסיפור זה? הדגם את דבריך מן הסיפור. 

 נקודות( 7) 

 העלם שוהה בארמון, אך יום אחד מתרחש שינוי. .ב

מסר הבנת הלמהו השינוי שמתרחש, ומה הסיבה לשינוי זה? מהי חשיבותו של שינוי זה 

 ?של הסיפור

 הסבר את דבריך והדגם אותם.

 נקודות( 10)

 

 

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

 

 שלמדת., על פי השיר 5-7 מן השאלות אחתענה על 

 .5שאלה על  מחברתךענה ב

 )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום שאחריו ג-הסעיפים א שלושתענה על קרא את השיר שלפניך, ו .5

 בסופו(. 

 / שאול טשרניחובסקי ְרִאי, ֲאָדָמה

ד ְמֹאד! ָזִנים עַּ ְזּבְ י ָהִיינּו ּבַּ  ְרִאי, ֲאָדָמה, ּכִ

ֵחיֵקְך, ְמלֹון ָרָכה, ְמעֹון ֵסֶתר,  ּבְ ּנּו ... לֹא עֹודּבְ ע ָטמַּ  ֶזרַּ

ֵבָדה, ה ּכְ ע ִחּטָ ֶמת, ֶזרַּ ּסֶ ל ּכֻּ ֶ ִניֵני ְזגּוִגּיֹות ש   ּפְ

ּבֶֹלת ִ ֶתם, ש  עֹוָרה ֲחתּול ּכֶ ר ש ְ ְרּגֵ ּוָעל ֲחֵרָדה.-ּגַּ  ש 

 

ד ְמֹאד: ָזִנים עַּ ְזּבְ י ָהִיינּו ּבַּ  ְרִאי, ֲאָדָמה, ּכִ

ים  ּנִ ֲענַּ ּנּו רַּ ְך ָטמַּ ָרִחים ּבָ ְרֵחי ּפְ  ּוְבהֹוד,ּפִ

ֹוָנה, יָקָתּה ִראש  ִ ש  ֶמש  ִמּנְ ֶ ש ּ ם הַּ ָקתַּ ָ ר ְנש   ֲאּשֶ

ח, ְקֹטֶרת ּכֹוסֹו ְנכֹוָנה. ְצִניעַּ ֵחן ִעם ְיֵפה ֶקלַּ  מַּ

ם, ּתָ ר הַּ עַּ ּצַּ ֶעֶצם הַּ ִים ּבְ ְדעּו ָצֳהרַּ ּיָ ֶ ד ש   ְועַּ

ֲחלֹומֹות ל ּבֶֹקר ּבַּ ֶ ל ש   אֹור ִנְבָטם. ּוְבֶטֶרם ָרוּו טַּ

 

ר ְטָהר ֲחלֹומֹות,ֵהא ָלְך  ָבֵנינּו, ֹנעַּ ּטֹוִבים ּבְ  הַּ

ת ֲאָדמֹות, ִים, ֶטֶרם ֶחְלאַּ ּפַּ י ּכַּ ֵרי ֵלב, ְנִקּיֵ  ּבָ

ְקוֹות יֹום ָיֹבא, ִתי, ֶאֶרג ּתִ ֶ  ְוֶאֶרג יֹוָמם עֹודֹו ש 

ּתְ ֲהָרִאית? ְוֵאיֹפה? ה. אַּ ל ֵאּלֶ  ֵאין ָלנּו טֹוִבים ִמּכָ

 

ה. ל ֵאּלֶ ל ּכָ י עַּ ּסִ כַּ ּתְ ּתְ ִעּתֹו! ְואַּ ח ּבְ מַּ ּצֶ ל הַּ עַּ  יַּ

ָעִרים הֹוד ָוכ ְ ם ְמכֹוָרתֹו!וֹ ֵמָאה ש  , ֹקֶדש  ְלעַּ  חַּ

הֹוד ... ינּו ּבְ ּיֵ סֹוד ָמֶות, ּכֶֹפר חַּ ָנם ּבְ רּוְך ָקְרּבָ  ּבָ

ד ְמֹאד! ָזִנים עַּ ְזּבְ י ָהִיינּו ּבַּ  ְרִאי, ֲאָדָמה, ּכִ

 )שים לב: השאלות בעמוד הבא.(

/6המשך בעמוד /   
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 פונה בשיר אל האדמה ואומר לה "היינו בזבזנים עד מאד!". השר-הדובר .א

 נקודות( 8)    השר. בתשובתך התייחס לכל הבתים בשיר. -הסבר את דברי הדובר

 המשורר משתמש בשיר באמצעים האומנותיים האלה: .ב

 נה מעגלי, אירוניה, מטפורות.בהאנשה, קונוטציה מקראית, שאלות רטוריות, חזרה, מ

 אמצעים האומנותיים שבשיר, הדגם אותם מן השיר, והסבר אותם.בחר ארבעה מן ה

 נקודות( 10) 

 נכתב על השיר כך:  ויקיפדיהבאתר  .ג

בו בטקסי זיכרון,  ומשתמשים"ראי אדמה" הפך לשיר קינה בחברה הישראלית, "השיר 

 ובהם גם טקסים ממלכתיים של מדינת ישראל וצה"ל. 

 כיצד אפשר להשתמש בשיר להבעת עמדות מסוגים שונים?  – ךדעתאת  עהב

להם  ףוהוס ךדבריאת נמק  להשתמש בו בטקס זיכרון ממלכתי? ץהאם היית ממלי

 השיר. ן דוגמאות מ

 (ודותנק 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /7המשך בעמוד /
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 .6שאלה על  מחברתךענה ב

 )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום שאחריו ג-הסעיפים א שלושתקרא את השיר שלפניך, וענה על  .6

 בסופו(. 

 ת / חיים גוריעּור  יר הָ ִש 

ָתו 1בית  ּסְ ֶגב יֹוֵרד ֵליל הַּ ּנֶ ל הַּ  עַּ

ית ּכֹוָכִבים ּצִ  ֶחֶרש   ֶחֶרש   ּומַּ

ף ּסַּ ל הַּ  ֵעת ָהרּוחַּ עֹוֵבר עַּ

ֶרְך. ּדֶ ל הַּ ִכים עַּ ּלְ  ֲעָנִנים ְמהַּ
 

ט 2בית  ְמעַּ נּו ּכִ ְ ש  ָנה לֹא ִהְרּגַּ ָ ָבר ש   ּכְ

דֹוֵתינּו. ש ְ ים ּבִ ּנִ מַּ ּזְ  ֵאיְך ָעְברּו הַּ

ט ְרנּו ְמעַּ ָנה ְונֹותַּ ָ ָבר ש   ּכְ

יֵנינּו. ָבר ּבֵ ֵאיָנם ּכְ ֶ ים ש  ּבִ  ָמה רַּ

 

ם: 3בית  ּלָ ְך ִנְזּכֹר ֶאת ּכֻּ  אַּ

ר ֶאת ּתֹאַּ לֹוִרית ְוהַּ ּבְ  – ְיֵפי הַּ

י ֹזאת ְלעֹוָלם ֵרעּות ּכִ ּכָ ֶ  ש 

. ּכֹחַּ ְ נּו ִלש  ן ֶאת ִלּבֵ ּתֵ  לֹא ּתִ

ָדם ת ּבְ ֶ ש  ּדֶ ֲהָבה ְמקֻּ  אַּ

. יֵנינּו ִלְפֹרחַּ ּוִבי ּבֵ ש  ּתְ ּתָ  אַּ
 

ים 4בית  ִלי ִמּלִ אנּוְך ּבְ  ָהֵרעּות ְנש ָ

ֹוֶתֶקתֲאפוֹ  ִנית ְוש  ָ ְקש   ָרה עַּ

ילֹות ָהֵאיָמה דֹוִלים ִמּלֵ ּגְ  הַּ

ִהיָרה ְודֹוֶלֶקת. ְרּתְ ּבְ ּתְ נֹותַּ  אַּ
 

ם 5בית  ּלָ ִיְך ּכֻּ ְנָערַּ  ָהֵרעּות ּכִ

וּ  ְך ְוֵנֵלָכהש  ּיֵ ֵמְך ְנחַּ ְ ש   ב ּבִ

ם ְרּבָ ל חַּ ְפלּו עַּ ּנָ ֶ י ֵרִעים ש   ּכִ

ִיְך הֹוִתירּו ְלֵזֶכר. ּיַּ  ֶאת חַּ
 

 )שים לב: השאלות בעמוד הבא.(

 /8המשך בעמוד /
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 נקודות( 5)   ? על אילו אירועים היסטוריים רומז השיר (1) .א

 בבית השני יש חזרה על הצירוף "כבר שנה".  (2)

 נקודות( 5)     השיר? צירוף זה להבנתהחזרה על מהי החשיבות של  

 נקודות( 8)     .4תאר את הרעות כפי שהיא מצטיירת בבית  .ב

 לדעתך, האם יש הבדל בין חברות ובין רעות, כפי שהיא מתוארת בשיר כולו? .ג

 נקודות( 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /9המשך בעמוד /
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 .7שאלה על  מחברתךענה ב

 )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום שאחריו ג-הסעיפים א שלושתקרא את השיר שלפניך, וענה על  .7

 בסופו(. 

ה ַהְקָרב / יהודה עמיחי  ם ִבְשד   גֶּשֶּ

 לזכר דיקי    

י; ֵני ֵרעַּ ל ּפְ ם יֹוֵרד עַּ ֶ ש   ּגֶ

ר ֶ ים, ֲאש  ּיִ חַּ י הַּ ֵני ֵרעַּ ל ּפְ  עַּ

ִמיָכה  ְ ש ּ יֶהם ּבַּ ֵ ים ָראש  ּסִ  –ְמכַּ

ר ֶ ִתים, ֲאש  ּמֵ י הַּ ֵני ֵרעַּ ל ּפְ  ְועַּ

ים עֹוד ּסִ  .ֵאיָנם ְמכַּ

 

 נקודות( 10)     מהי התמונה המצטיירת מן השיר? .א

 מכתם הוא שיר קצר בעל תוכן עוקצני. .ב

 נקודות( 8מדוע שיר זה הוא שיר מכתם?     )

שיר קינה, ויש הסבורים שהשיר הוא שיר הגות  –יש הסבורים שהשיר עוסק במוות  .ג

 העוסק באדם מול הטבע.

 נקודות( 7)הבע את דעתך בנושא זה, הסבר והדגם אותה.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!
 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


