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כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות	בשאלון	זה	מנוסחות	בלשון	זכר	ומכוונות	לנבחנות	ולנבחנים	כאחד.
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קרא את המאמר שלפניך, וענה על השאלות לפי ההוראות בפרקים שאחריו.

מ"אנו	אוהבים	אותך	מולדת"	ועד	"עּוִרי	עּור"	—	
תמורות	ּבַיחס	למולדת	בשירי	ארץ–ישראל

)מעובד על פי מאמר מאת ד"ר טלילה אלירם(*

פונה אל  עּור", שבו הוא  "עּורי  גפן  גלי האתר שירו של אביב  ביוני 2000 החל להתנגן על 

המולדת ואומר לה:

עּוִרי עּור! עּוִרי עּור! עּוִרי עּור! עּוִרי עּור!     

מֹולֶֶדת אֲהּובָה. מֹולֶֶדת אֲהּובָה,    

ּפַעַם ּבַחַּיִים אָנּו חַּיִים,  ִּכי אֲנַחְנּו עֲיִֵפים ְמֹאד,     

ִּתְּתנִי ְקצָת אַהֲבָה! זְקּוִקים ִלְמנּוחָה.    

ובהמשך הוא כותב: "ּוְתנִי ִלי ַּת'ֹּכחַ לֶאֱֹהב אֹוָתְך". 

שמעתי אותו ובראשי התנגן שיר אחר ששמעתיו לראשונה ביומי הראשון בכיתה א'. זהו שיר 

למולדת מאת אלתרמן וסמבורסקי, שחובר בשנת 1934 )ההדגשות ט"א(:

ִאם ָקָׁשה הִיא הַּדֶֶרְך ּובֹוגֶֶדת ּבֶהִָרים ּכְבָר הֶַּׁשמֶׁש ְמלַהֶטֶת 

ִאם ּגַם ֹלא אֶחָד יִֹּפל חָלָל — ּובֵָעמֶק עֹוד נֹוצֵץ הַּטַל. 

ַעד עוָֹלם נֹאַהב אוָֹתְך, מוֶֹלֶדת ָאנּו אוֲֹהִבים אוָֹתְך, מוֶֹלֶדת, 
אָנּו לְָך ִּבְקָרב ּובְעָמָל! ּבְִׂשְמחָה, ּבְִׁשיר ּובְעָמָל. 

66 שנים מפרידות בין שני השירים הללו, שניהם שירי ארץ־ישראל המבטאים כל אחד 

בזמנו את הרגשות ואת הלך הרוח של תושבי הארץ השרים אותם. כבר ממבט חטוף ניכרים 

מולדת,  ואהבת  מרץ  שמחה,  מלא  וסמבורסקי  אלתרמן  של  שירם  השירים:  בין  ההבדלים 

ואילו שירו של גפן מבטא עייפות, רפיון וציפייה לקבל אהבה.

שירי ארץ־ישראל עוסקים בחוויות משותפות או בחוויות אישיות־אוניברסליות באופיין. 

אחד הנושאים אשר מוצא את ביטויו בשירים הוא היחס למולדת, לארץ־ישראל. בתקופת 

העליות הראשונות השירים מפליגים בשבחּה וביופייּה של הארץ, שופעים אופטימיות באשר 

לעתידּה, מביעים אהבה עזה למולדת, מסירּות ללא גבול ונכונּות להקרבה, וספוגים בלהט 

העשייה ובחדוות היצירה. נחישות הרוח, הביטחון הפנימי, האומץ והשמחה מוצאים ביטוי 

גם בלחנים של השירים, בעלי מקצב של ַמרש או של ריקודי הורה, וזאת בניגוד גמור לשירו 

העצוב, הִאטי והזועק של גפן.

מַאין נבעו הנחישות והמסירות הללו העולות משירם של אלתרמן וסמבורסקי ומשירים 

נוספים בני אותה תקופה? על שאלה זו אשיב על פי משנתו של הוגה הדעות נתן רוטנשטרייך1. 

נתלוותה  ואליה  למטרה,  עמוקה  במחויבות  התאפיין  הארץ־ישראלי  שהיישוב  סבור  הוא 

הציוני של תחייה  להשגת המטרה. המטרה המשותפת — החזון  סולידריות, שהיא התנאי 

לאומית עברית בארץ־ישראל, והסולידריות — הנשענת על ערכי הסוציאליזם ותנועת העבודה, 

הבטיחו חברה בעלת חוסן נפשי ועוצמה רוחנית. מצב זה התקיים גם בשנותיה הראשונות 

של המדינה. 

העיבוד הוא על פי שתי גרסאות של המאמר, שפורסמו בכתב העת מפנה, ספטמבר 2007, וב"דף חודשי   *
למורשת ישראל", המכללה האקדמית יהודה ושומרון, אייר תשס"ב.

בספרו עיונים	בציונות	בזמן	הזה, 1977.        /המשך בעמוד 1/3  
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בתרבות המוזיקלית שנוצרה באותן שנים ואשר הייתה חלק מהעשייה התרבותית באה 

לידי ביטוי האידאולוגיה של העבריּות. רבים מהשירים שנוצרו בעשור הראשון של המדינה 

שיבולים,  שירי  הקדמון:  לעברי  להידמות  והרצון  לאדמה  הִקרבה  העבריּות,  ברוח  נכתבו 

רועים, יוגבים וכורמים, ושירי נופים.

במהלך העשור השני והשלישי של המדינה חלו בחברה הישראלית שינויים אידאולוגיים 

ותרבותיים. ערכים חברתיים של סוציאליזם, שיתופיות, סולידריות ו"צבריות" החלו לפנות את 

מקומם בִאטיות אך בעקביות לערכים קפיטליסטיים של תחרותיות, הישגיות, אינדיווידואליזם 

השירים  הישראלית.  המוזיקלית  בתרבות  גם  ביטויָם  את  מצאו  אלה  שינויים  ונהנתנּות. 

העבריים איבדו את השליטה הבלעדית שלהם בכלי התקשורת, ועם כניסתה של מוזיקת הפופ 

והרוק הם נדחקו ממקומם. שירי ארץ־ישראל השתנו אף הם בהשפעת המוזיקה העולמית, 

כפי שאמר אהוד מנור )בריאיון בשנת 1996(: 

השיר האישי תפס מקום בעולם כולו. התופעה הבולטת ביותר בזֶמר היא שחדלנו לשיר 

בגוף ראשון רבים. לא עוד "אנחנו שרים לך מולדת ואמא", אלא "נתתי לך חיי, ירדתי 

על ברּכַי". היחס השתנה, כי החלו לבקוע סדקים בתוך החברה הישראלית. 

אולם ה"אנחנו" שנעלם מן הטקסטים של השירים לא נעלם מבחינה רגשית. אנו מוצאים 

את האהבה למולדת מבוטאת בנוסטלגיה ובגעגועים למה שהיה פעם. אירועי השירה בציבור, 

שהחלו באמצע שנות השבעים, והשירים המושרים בהם הם ביטוי לגעגועים האלה. השירה 

בציבור מספקת לנו את האפשרות לשוב ולהרגיש לזמן־מה את ה"ביחד", את הסולידריות 

שאינה קיימת בחיי היום־יום.

נכתבים שירי מולדת תמימים, שירים אופטימיים בעלי מסרים פשוטים  ואכן שוב לא 

וחד־משמעיים של אהבה לא מסויגת לארץ, כמו שירו של אלתרמן שהובא לעיל. השירים 

החלו לבטא ראייה ֵראליסטית ולפעמים פסימית של קשיי החיים בארץ.

בשנת 1973 כותב אהוד מנור, אח שכול, שיר אהבה לארץ בשם "ללכת שבי אחרייך". 

בשיר זה הוא כותב על "אֶֶרץ ֶׁשל חָלָב, מָרֹור ּוְדבַׁש", ועל "ִלכְֹאב אֹוָתְך וְׁשּוב לְהְִתאַהֵב". כעשור אחר 

כך, בתקופת מלחמת לבנון הראשונה )1982( הוא אופטימי פחות: "אֵין ִלי אֶֶרץ אַחֶֶרת, ּגַם ִאם 

אְַדמִָתי ּבֹועֶֶרת", ומתוך אהבה ומשוכנעּות שזו ארצו הוא זועק ובוכה על השינוי שחל בה:

ֹלא אְֶׁשֹּתק ִּכי אְַרִצי ִׁשּנְָתה אֶת ּפָנֶיהָ.

ֹלא אֲוֵַּתר לָּה, אַזְִּכיר לָּה

וְאִָׁשיר ּכָאן ּבְאָזְנֶיהָ עַד ֶׁשִּתפְַקח אֶת ֵעינֶיהָ. 

שיר זה הוא במידה מסוימת גרסה מקדימה לשירו של אביב גפן "עּוִרי עּור". מחד גיסא 

זהו שיר מחאה על מה שקורה בארץ, אך מאידך גיסא זהו שיר אהבה פטריוטי, עדיין שיר 

אהבה. מנור ישיר ויזכיר לה עד שתתעורר. אביב גפן, עשרים שנה מאוחר יותר, יקרא לה במפגיע 

"התעוררי!"

)שים	לב:	המשך	המאמר	בעמוד	הבא.(
/המשך בעמוד 4/
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בסוף המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת החברה הישראלית נמצאת, כפי 

קיומי  עלינו כחברה בדיכאון  וערכים שעובר  זהות  "בתוך משבר  בן־נון,  יואל  שכותב הרב 

זו, שירים  ביטויו המיָדי בשירים הנכתבים בתקופה  קולקטיבי"2. השבר הערכי מוצא את 

הצועקים וכואבים על מה שקורה בארץ. אלו שירים של ייאוש, של חוסר אונים, של חוסר 

עשייה, של תחושה ש"המדינה נעלמת". אחד מהם הוא השיר שפתחנו בו: "עּוִרי עּור": במקום 

להעניק אהבה למולדת, המולדת נקראת לתת לכותב אהבה וכוח לאהוב אותה. הסוציולוג 

לאומית,  מאוד  לאחדות  ערגה  לו  "יש  אשר  ציוני  שיר  גפן  של  בשיר  רואה  רגב  מוטי  ד"ר 

מאוד קולקטיביסטית, לפי מיטב המסורת הציונית. הוא לא מרוצה מהמצב כרגע, ומייחל 

למשהו שמעטים יתנגדו לו בחברה היהודית בארץ־ישראל"3. השיר מבטא כמיהה לסולידריות 

לאומית. שיר זה אינו השיר היחיד בתקופה זו המשקף עייפות ומורל ירוד, וחוברים לו שירים 

רבים שתקצר כאן היריעה מלפרטם. 

להגיע  רוצים  אנו  באמת  האינטרנט, אם  ושל  הגלובלי  הכפר  של  זו  הנוכחית,  בתקופה 

לסולידריות לאומית וללכידות חברתית, חשוב קודם להכיר באותנטיות של המסר שמשדרים 

שירי המולדת העכשוויים: מסר של עייפות, מורל ירוד וחוסר אונים. רק אם נכיר בכך, יש 

סיכוי שנתעורר ונעשה בדק בית ערכי יסודי — כדי שיהיה לנו כוח לשנות את הטעון שינוי, 

כדי שנוכל להמשיך לחיות במולדת ולבנות אותה, כדי שתהיה לנו מולדת שנוכל לכתוב לה 

שירים של אהבה ושל אופטימיות.

פרק	ראשון	—	הבנה	והבעה		)50 נקודות(
בפרק זה שלושה חלקים — א: הבנה,   ב: הבעה,   ג: טקסטים מן המקורות.

ענה על השאלות לפי ההוראות בכל חלק.

חלק	א:	הבנה  )20 נקודות(
ענה על כל השאלות 4-1 על פי המאמר. 

היחס למולדת המובע בשירי ארץ־ישראל מתואר במאמר בשלוש תקופות עיקריות.  .1

ציין כל תקופה, כתוב מה מאפיין את היחס למולדת באותה תקופה, והבא שורה משיר 

המדגימה מאפיין זה.

תוכל לערוך במחברתך את תשובתך בטבלה, כמו זו שלפניך.     )9 נקודות(

שורה מדגימהמאפייןתקופה

בן־נון, ידיעות	אחרונות, 13/6/2001.  2
בתכנית הטלוויזיה "תוצרת הארץ".  3

/המשך בעמוד 5/
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בחר בתשובה הנכונה והעתק אותה במלואה למחברתך.    )3 נקודות(  .2

מהי הנחת היסוד העומדת בבסיס המאמר?   

שירים משפיעים על היחס למולדת.  )1(

שירים משקפים שינויים החלים בחברה.  )2(

לשירים אין כל קשר לאידאולוגיה חברתית.  )3(

שירים משקפים תמורות החלות בכלי התקשורת.  )4(

הכותבת משלבת במאמר הן מובאות משירים והן מקורות נוספים.  .3

מה הם המקורות הנוספים, ומהי תרומתם למאמר?    )4 נקודות(

מהי ההמלצה של הכותבת בסיום המאמר?    )2 נקודות( א.   .4

מה דעתך על המלצה זו?  נמק את דבריך.    )2 נקודות( ב. 

חלק ב: הבעה  )20 נקודות(
בחר באחד מהנושאים �-6 וכתוב עליו מאמר בהיקף של עמוד עד עמוד וחצי על פי ההוראות. 

אירועי השירה בציבור נפוצים בקרב צעירים ומבוגרים בישראל.  .5

כתוב מאמר ובו תאר את התופעה, פרט סיבות אפשריות לה, והבע את דעתך עליה.  

יש הטוענים כי בתקופתנו ה"אני" וה"יחיד" החליפו את ה"אנחנו" וה"ביחד".  .6

כתוב מאמר ובו דון בטענה זו, הבע את דעתך עליה, ובסס את דבריך על דוגמאות   

מתחומים שונים )כגון חברה, משפחה, צבא(.

/המשך בעמוד 6/
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חלק	ג:	טקסטים	מן	המקורות  )10 נקודות(

ענה על שאלה 7.

לפניך משנה ח', מפרק ג' במסכת תענית. 	.7

קרא את המשנה, וענה על הסעיפים א-ד שאחריה.  

ַמעֲֶׂשה ֶׁשָאְמרּו לֹו לְחֹונִי ַהְמעַּגֵל: ִהְתּפַּלֵל ֶׁשּיְֵרדּו ּגְָׁשִמים. ]...[

ִהְתּפַּלֵל, וְֹלא יְָרדּו ּגְָׁשִמים.

ֶמה עָָׂשה? עָג עּוגָה וְעַָמד ּבְתֹוכָּה, וְָאַמר לְפָנָיו: ִרּבֹונֹו ֶׁשּלָעֹולָם, ּבָנֶיָך ָׂשמּו פְנֵיֶהם עָלַי 

ֶׁשֲאנִי כְֶבן ַּביִת לְפָנֶיָך. נְִׁשָּבע ֲאנִי ְבִׁשְמָך ַהּגָדֹול ֶׁשֵאינִי זָז ִמּכָאן עַד ֶׁשְּתַרֵחם עַל ָּבנֶיָך.

ִהְתִחילּו ַהּגְָׁשִמים ְמנְַּטפִין. ָאַמר: ֹלא כְָך ָׁשַאלְִּתי, ֶאּלָא גְִׁשֵמי ּבֹורֹות ִׁשיִחין ּוְמעָרֹות.

ִהְתִחילּו לֵיֵרד ְּבזַעַף. ָאַמר: ֹלא כְָך ָׁשַאלְִּתי, ֶאּלָא גְִׁשֵמי ָרצֹון ְּבָרכָה ּונְדָָבה.

יְָרדּו כְִתְקנָן, עַד ֶׁשּיְָצאּו יְִׂשָרֵאל ִמירּוָׁשלַיִם לְַהר ַהַּביִת ִמּפְנֵי ַהּגְָׁשִמים.   

במשנה מופיע פעמיים הפועל ִהְתּפַּלֵל: בשורה 1 ובשורה 2. א. 

כתוב את הגוף והזמן של הפועל בכל אחת מהפעמים.      )2 נקודות(  

ָהֵמר לעברית בת־ימינו את המילים ואת הצירוף שלפניך המודגשים בקו.     )3 נקודות( ב.	

עָג עּוגָה  )שורה 3(  )1(

ִהְתִחילּו ַהּגְָׁשִמים ְמנְַּטפִין  )שורה 5(   )2(

ִהְתִחילּו לֵיֵרד ְּבזַעַף  )שורה 6(   )3(

לפניך משפט מן המשנה: ג. 

ּבָנֶיָך ָׂשמּו פְנֵיֶהם עָלַי ֶׁשֲאנִי כְבֶן ּבַיִת לְפָנֶיָך .      )שורות 4-3(  

כתוב משפט זה בעברית בת־ימינו בלי לשנות את משמעותו.      )2 נקודות(    

ציין שלוש תופעות לשון שונות האופייניות ללשון חז"ל, והבא מן המשנה שלעיל  ד. 

דוגמה לכל אחת מן התופעות שציינת.      )3 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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פרק	שני	—	תחביר		)24 נקודות(
בפרק זה ענה על ארבע שאלות: על שאלה 8 )חובה(, ועל שלוש מהשאלות 12-9 )שאלות בחירה(.

)לכל שאלה — 6 נקודות(

שאלת	חובה  )6 נקודות(  .8

לפניך שני משפטים  II-I, על פי המאמר:  

נתן	רוטנשטרייך	טוען	שהיישוב	בארץ–ישראל	התאפיין	במחויבות	עמוקה	למטרה	 	.I

ובסולידריות	רחבה.

החברה	הישראלית	נמצאת	כיום,	לדברי	הרב	יואל	בן–נון,	בתוך	משבר	זהות	 	.II

וערכים.

ענה על הסעיפים א-ב.

העתק למחברתך את המשפטים  II-I, ונתח אותם לפי ההוראות הבאות: א. 

ציין מהו הסוג התחבירי של כל משפט: פשוט, איחוי )מחובר(, מורכב.  • 	
במשפט איחוי — תחם את האיברים.  

במשפט מורכב — תחם את הפסוקית / הפסוקיות, וציין את תפקידן התחבירי.  

בכל משפט ציין את החלקים הכוללים ואת תפקידם התחבירי.  •

בשני המשפטים II-I  נמסרים דברי אישים במבנים תחביריים שונים. ב. 

ָהֵמר את משפט II  במשפט בעל מבנה תחבירי מסוג אחר.  

/המשך בעמוד 8/
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שאלות	בחירה  )18 נקודות(  

ענה על שלוש מהשאלות 12-9 )לכל שאלה — 6 נקודות(.

לפניך שלושה משפטים, III-I — שניים מהשיר של נתן אלתרמן ואחד מהשיר של אהוד מנור:  .9

ּבֶהִָרים	ּכְבָר	הֶַּׁשֶמׁש	מְלֶַהֶטת,	ּובָעֵֶמק	עֹוד	נֹוצֵץ	הַּטַל. 	.I

אָנּו	אֹוהֲבִים	אֹותְָך,	מֹולֶֶדת,	ּבְִׂשמְחָה,	ּבְִׁשיר	ּובְעָמָל. 		.II

אִָׁשיר	ּכָאן	ּבְאָזְנֶיהָ	עַד	ֶׁשּתִפְַקח	ֶאת	עֵינֶיהָ. 	.III

העתק למחברתך את המשפטים III-I, ונתח אותם לפי ההוראות הבאות:

בכל משפט ציין מהו הסוג התחבירי שלו: פשוט, איחוי )מחובר(, מורכב. א.	

במשפט איחוי — תחם את האיברים. במשפט מורכב — תחם את הפסוקית /   

הפסוקיות, וציין את תפקידן התחבירי.

.IIו־ I ציין את התפקיד התחבירי של כל אחת מן המילים המסומנות בקו במשפטים ב.	

לפניך שלושה משפטים III-I, על פי המאמר:  .10

השירים	העבריים	נדחקו	ממקומם	עם	כניסתה	של	מוזיקת	הפופ	והרוק	לארץ. 	.I

השירים	החלו	לבטא	ראייה	פסימית	בשל	התערערות	הערכים	בארץ.  .II

אנו	נעשה	בדק	בית	ערכי	יסודי,	שיביא	לשינוי	היחס	למדינה.  .III

נסח כל אחד מהמשפטים III-I כך שבכל משפט תהיה פסוקית	תיאור שתתאים לתוכן 

המשפט.

/המשך בעמוד 9/



הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשס"ח, מס' 011108, 211 - 9 -

לפניך שתי דרכים II-I לתחימת חלקים של משפט, אך רק אחת מהן נכונה. 	.11

ביוני	2000	החל	להתנגן	שירו	של	אביב	גפן,	"עּורי	עּור",  	.I

שבו	הוא	מבקש	מן	המולדת:					"תני	קצת	אהבה".  

ביוני	2000	החל	להתנגן	שירו	של	אביב	גפן,	"עּורי	עּור",  		.II

שבו	הוא	מבקש	מן	המולדת:				"תני	קצת	אהבה".  

ענה על הסעיפים א-ד.

העתק את המשפט שהתחימה בו נכונה )כולל התחימה(. א. 

ציין מהו הסוג התחבירי של המשפט שהעתקת: פשוט, איחוי )מחובר(, מורכב.  ב. 

במשפט שהעתקת ציין את התפקיד התחבירי של החלקים התחומים. ג. 

במשפט שהעתקת ציין את התפקיד התחבירי של כל אחד מהצירופים האלה: ד. 

"עּוִרי	עּור"		;		מן	המולדת.  

בכל אחד מהמשפטים III-I שלפניך תחומה פסוקית: א.  	.12

אם	המסר	ייקלט		,	כולנו	נתעורר	ונעשה	בדק	בית.  .I

הכותבת	תוהה			אם	באמת	אנו	שואפים	לסולידריות	לאומית.  .II

השאלה			אם	נצליח	לשנות	את	המצב		נשארת	פתוחה.  .III

מהו התפקיד התחבירי של הפסוקית בכל משפט?

בכל אחד מהמשפטים	II-I שלפניך חל שיבוש:  ב. 

חדוות	היצירה	ונחישות	הרוח	מוצאים	ביטוי	בלחנים	של	השירים.  .I

רבים	משתתפים	בערבי	שירה	בציבור	משום	שהם	אוהבים	ומתגעגעים		  .II

לשירים	שהיו	פעם.

כתוב כל משפט בצורתו המתוקנת, והסבר את התיקון.

/המשך בעמוד 10/ 	
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פרק	שלישי	—	מערכת	הצורות		)26 נקודות(
בפרק זה ענה על שלוש שאלות: על שאלה 13 )חובה(, ועל שתיים מהשאלות 17-14 )שאלות בחירה(.

שאלת	חובה  )8 נקודות(  .13

לפניך ארבע קבוצות מילים, א-ד, ובכל קבוצה יש מילה יוצאת דופן מבחינת השורש.  

מכל קבוצה העתק את המילה היוצאת דופן, וכתוב מהו השורש המשותף לשתי המילים   

האחרות.

ּבִּטּוי,   ִמְבָטא,   ַמָּבט א. 

נְצּוִרים,   נֹוָצר,   יְִציָרה  ב. 

ׁשּובִי,   ֶׁשבִי,   ְּתׁשּוָבה    ג. 

ְּתמּוָרה,   ִמַּתֵּמר,   ֵמִמיר ד. 

שאלות	בחירה  )18 נקודות(

לפניך ארבע שאלות: שתיים מתחום הפועל )שאלות 15-14(, ושתיים מתחום השם )שאלות 17-16(. 

עליך לענות על שתי שאלות בלבד. תוכל לבחור אותן כרצונך: מתחום הפועל, מתחום השם או

משני התחומים )לכל שאלה — 9 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים שבה.

הפועל

לפניך שני משפטים II-I, ובכל משפט יש פועל מודגש: א.  	.14

התופעה חזרה ונְִׁשנְָתה.     .I  

יש סיכוי שנְִׁשַּתּנֶה.  .II

ענה על הסעיפים )1(-)2(.

מהו השורש המשותף לשני הפעלים המודגשים?  )1(

מהו הבניין של כל פועל מודגש?  )2(

לפניך שלושה משפטים III-I, ובכל משפט יש פועל מודגש: ב. 

השיר  ָראּוי  להשמעה.  .I  

נְִרֶאה  לי שהשיר ייקלט היטב.  .II   

הכותב  רֹוֶאה  את המציאות כהווייתה.  .III   

מבין המשפטים הבאים ])1(-)3([, העתק למחברתך את המשפט שהנאמר בו נכון,   

ונמק את בחירתך.  

אחד הפעלים המודגשים יוצא דופן מבחינת השורש.  )1(

אחד הפעלים המודגשים יוצא דופן מבחינת הבניין.  )2(

אחד הפעלים המודגשים יוצא דופן מבחינת הזמן.  )3(

לפניך משפט: המדריך גער בחניך: "תפסיק  לְִהְתּבַכְיֵן".  ג. 

ציין את השורש של הפועל המודגש, והסבר כיצד נוצר השורש הזה.  

/המשך בעמוד 11/
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לפניך שני משפטים II-I, ובכל משפט יש פועל מודגש: א.   .15

עּוִרי  מולדת אהובה!    .I

ִהְתעֹוְרִרי  משנתך!   .II

ענה על הסעיפים )1(-)2(.

מהו השורש המשותף לשני הפעלים המודגשים?  )1(

מהו הבניין של כל אחד מהפעלים המודגשים?  )2(

לפניך שלושה משפטים III-I, ובכל משפט פועל מודגש:  ב. 

מקובל לחשוב כי האהבה ְמעַּוֶֶרת את עיני האוהבים.  .I  

הביקורת על ההצגה ְמעֹוֶרֶרת עניין בציבור.  .II  

לפי הפרסום, ההגנה ְמעְַרעֶֶרת על פסק הדין.  .III  

מבין המשפטים הבאים ])1(-)4([, העתק למחברתך את המשפט שהנאמר בו נכון.  

הם מאותו בניין.  הפעלים  ְמעֹוֶרֶרת  ,  ְמעַּוֶֶרת   )1(

הם מבניינים שונים. הפעלים  ְמעֹוֶרֶרת  ,  ְמעְַרעֶֶרת   )2(

הם משורשים שונים. הפעלים  ְמעֹוֶרֶרת  ,  ְמעַּוֶֶרת   )3(

הם מאותו שורש. הפעלים  ְמעֹוֶרֶרת  ,  ְמעְַרעֶֶרת   )4(

לפניך שני משפטים II-I, ובכל משפט יש פועל מודגש: ג. 

כשתסתיים בניית הסירה היא  ּתּוַׁשט  בנהר.   .I  

הנשיא הכריז: "ידנו  ּתּוַׁשט  לשלום לכל שכנינו".  .II

ענה על הסעיפים )1(-)2(.

מהו השורש של כל פועל מודגש?  )1(

מהו הבניין המשותף לשני הפעלים המודגשים?  )2(

)שים	לב:	שאלות	17-16	בעמוד	הבא.(

/המשך בעמוד 12/
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השם

לפניך ארבעה שמות שנוצרו מבסיס וצורן סופי:  א.	 	.16

ְמֻׁשכְנָעּות )שורה 57(,   נְכֹונּות,   מּוָדעּות,   ֻמְרּכָבּות 	 	

ענה על הסעיפים )1(-)2(.

מהי המשמעות של הצורן הסופי המשותפת לארבעת השמות?  )1(

מה משותף לבסיסים של ארבעת השמות שברשימה?  )2(

הסבר בפירוט את דרך התצורה של המילה:  ּבֵינְלְֻאִּמּיּות. ב. 

לפניך שתי מילים:   ֻׁשָּתפּות,   ִהְׁשַּתְּתפּות. ג. 

ענה על הסעיפים )1(-)2(.  

ציין את דרך התצורה של כל מילה.  )1(

איזו מבין המילים ֻׁשָּתפּות  או  ִהְׁשַּתְּתפּות מתאימה למשמעות   )2(

המשפט הבא?  העתק אותה למחברתך.  

מקימי היישוב בחרו לחיות יחד בשל ה             הרעיונית ביניהם.  

לפניך שישה שמות. א.  	.17

ְמׁשֹוֵרר,   ִׁשירֹון,   זֶֶמר,   ַחְמִׁשיר,   זַָּמר,   ִּתזְמֶֹרת  

העתק מן הרשימה:

שם שנוצר בדרך של בסיס וצורן סופי. ציין את המשמעות של הצורן הסופי.  )1(

שם שנוצר בדרך של הלחם בסיסים.  )2(

שני שמות המציינים בעלי מקצוע. ציין את דרך התצורה המשותפת להם.   )3(

ענה על הסעיפים )1(-)3(: ב. 

לפניך שלושה שמות:   )1(

ַּתְקִציב,   ִמְקָצב,   ִּתְקצּוב    

איזה מהשמות יוצא דופן מבחינת השורש?  נמק את תשובתך.  

לפניך שלושה שמות:     )2(

ִמְקָצב,   מֹוָסד,   ִמְבנֶה  
איזה מהשמות יוצא דופן מבחינת משמעות המשקל?  נמק את תשובתך.  

לפניך שלושה שמות:   )3(

ַּתְקִציב,   ַּתְדִמית,   ַּתְקלִיט  
איזה מהשמות יוצא דופן מבחינת הגזרה?  נמק את תשובתך.  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


