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 הבנה והבעה -ראשון  חלק

 פרק א: הבנת הנקרא

 :יש לציין שתי דוגמאות בלבד מתוך הדוגמאות הבאות .1

 ( הופיעו באמפיתיאטרון של קיסריה שלמה 2013בקיץ של שנת תשע"ג )

 ארצי, אייל גולן, להקת משינה ואומנים אחרים.

  סוגה זו התרחבה במהלך השנים וכיום נכללים בה גם הרוק  –הזמר העברי

 ם "פופ מזרחי".והזמר המזרחי, שמכונה כיו

  המוזיקאים הישראליים מביאים עימם, כל אחד בדרכו, פתיחות בסגנון

המוזיקלי וסקרנות עצומה לשילובים, כמו למשל הוספת אלתורי ג'אז 

 למוזיקה שנכתבה מראש. 

 המוזיקה הישראלית היא בתהליך של שגשוג ופריחה   א. .2

    ב.

     אירועים חדשים ומגוונים מתווספים בקצב מהיר לעולם המוזיקה ויוצרים 

 תמונה מגוונת וסוערת, שמשתנה כל העת.             

  אלה דוגמאות מובהקות לעשייה הקדחתנית ולחיוניות הרבה בתחום

 .21-המוזיקה בישראל של תחילת המאה ה

 זיקה שלהם ישראלית, וכי                   יוצרי המוזיקה המזרחית טענו באדיקות כי המו א. .3

 הם שואפים שיכירו בה ויראו בה מוזיקה ישראלית לגיטימית.

בנוגע למוזיקה המזרחית היא מאוד חיובית.  1עמדתו של כותב מאמר  ב.

הכותב מסביר שזמרים מזרחיים שחוו בעבר קיפוח הם המרכז הקונצנזוס 

הישראלי, ומוסיף שלדעתו מוזיקה זו היא הפופ הישראלי האמיתי, משום 

שוליים ומרכז, מזרח  –שהיא משלבת את כל הניגודים המוזיקליים 

 ומערב. 

 על סמך מה נקבעת החשיבות של מוזיקה פופולרית? ( 1) .א     .4

 מה הם המקורות של המוזיקה המזרחית?  (2)           

 התרבותית של המוזיקה הפופולרית באה לידי ביטוי בשני  חשיבותה "  (1)   ב.     

יבטים: ראשית, במספר ההשמעות ובהיקף המכירות, ושנית, בהשפעה ה

 על החברה"

 "סוגה מוזיקלית זו ממזגת בין פופ ורוק עכשוויים, ובין מוזיקה  (2)           

ממקורות ערביים מגוונים וממקורות יווניים וטורקיים, ויש בה זיקה 

 למסורות  יהודיות מארצות האיסלאם."



 
 

            

 כתיבת מאמר טיעון. .5

 

 לשון -שני  חלק

 תחביר

 איחוי )מחובר(משפט  (1) א. .7

 מורכבמשפט  (2)   

 פסוקית מושא           

 שהציבור יראה במוזיקה שלהם ]יוצרי המוזיקה המזרחית רוצים     

 [מוזיקה ישראלית.    

 משפט מורכב (3)   

 פסוקית לוואי           

 ]הרואה את הישראליות במונחים שירי ארץ ישראל מייצגים תפיסה     

 של בדלנות מקומית.[    

 משפט פשוט (4)   

 

 (:1משפט ) ב. 

 נשוא       נושא           

 קשה, אך בזכותן  ביקורת נמתחהאומנם על תוכניות המציאות המוזיקליות    

 נשוא       נושא    

 של מערכת החינוך לחשיבות הרוק הישראלי. המודעות עלתה   

 

 (:2משפט )   

 נושא                                      נשוא          נושא    נשוא       

 במוזיקה שלהם  יראה ציבורשה רוציםהמזרחית  יוצרי המוזיקה   

 מוזיקה ישראלית.   

 

      



 
 

    

 

  

 

 הן זכו ]אף על פי שנמתחה ביקורת על תוכניות המציאות המוזיקליות[,  (1) א. .8

 גבוהים מאוד.לאחוזי צפייה    

 ]מאחר שהם מתכננים לעיתים קרובות זמרים ישראלים שרים באנגלית  (2)  

 לאומית.[-קריירה בין   

 ]כדי שקהל רבאירועים מוזיקליים רבים נערכים באיצטדיוני ספורט  (3)  

 יצפה בהם.[   

 ]לאחר שסיימה את הופעתה בפארק להקת כוורת התפרקה סופית  (4)  

 תשע"ג.[ הירקון בקיץ   

 ויתור (:1) משפט ב. 

 סיבה ותוצאה (:2) משפט  

 תכלית(: 3) משפט  

 זמן(: 4) משפט  

 (1למשפט ) ג. 

 לא נוותר על דרישתנו שהמוזיקה שלנו יוצרי המוזיקה המזרחית הודיעו: " ד. 

 תיחשב מוזיקה ישראלית לגיטימית".   

 

 התיקון: הם     הן השיבוש: א. .9

 התיקון: מאפשר  מאפשרות  השיבוש:  

 התיקון: זהותן   םזהותהשיבוש:   

 עצם נימוק לתיקונים: התאם במין ובמספר )בין הנושא לאוגד, בין פועל לשם  ב. 

  אליו הוא מתייחס ובין כינוי שייכות לשם העצם אליו הוא מתייחס(.   

 (2הן ) - ג. 

 התפקיד התחבירי של המילה היוצאת דופן: נושא -  

 התפקיד התחבירי המשותף לשתי המילים האחרות: אוגד -  



 
 

    נושא  (1) ד. 

    לוואי  (2)  

 מושא  (3)  

 נשוא  (4)  

 

 מערכת הצורות

  א. .10

  

הצורה  זמן בניין שורש 

הפעילה 

)באותו הזמן 

 ובאותו הגוף(

 

ת בֶּ  מרכיבה הווה הופעל ב-כ-ר ֻמְרכֶּ

 אוהב הווה פעל )קל( ב-ה-א ָאהּוב

 תגיש עתיד הופעל ש-ג-נ ֻתגַּש

רגם עבר פּועל מ-ג-ר-ת ֻתְרגַּם  תִּ

 

ָעה (1) א. .11  ֻהצְּ

יפּו (2)    ַהקִּ

 עבר (3)  

  ב. 

 גוף זמן בניין שורש הפועל

 נסתר עבר נפעל ח-ת-פ (1נפתח )

 מדברים עתיד פעל )קל( ח-ת-פ (2נפתח )

 

יר ג.   ַמכִּ

ָכֵנס    הִּ



 
 

 (2), (1) ד. 

 בניין הפעיל –השגה  –ֶהֵבט   

 בניין פיעל –פרנסה  –ש ּובגִּ   

 בניין פעל )קל( –נשירה  –שרפה   

   

 

 

  א. .12

 הלחם בסיסים בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 

 כנר

 פיוט

 צליל

 תזמרת

 

 

 שירון

 קלידן

 פזמונאי

 

 חמשיר

 רמקול

 מחזמר

 

 הקטנה.משמעות הצורן הסופי של השם היוצא דופן:  - ב. 

 המשמעות המשותפת: כלי תחבורה. -  

 קטר - ג. 

 משמעות המשקל של שאר השמות: בעלי מקצוע. -  

    

 

 

 

  

 


