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8284 מספר השאלון:   
רשימת יצירות נספח:   

 
 

ספרות עברית וכללית  
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 
שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק,  פרק ראשון: 

שירת המאה ה־20(   

סיפור קצר  פרק שני : 
דרמה  פרק שלישי: 

רומאן ונובלה  פרק רביעי: 

הפרק הראשון )שירה — 32 נקודות( הוא חובה.
משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות     

לפי הההוראות בכל פרק )לכל פרק — 34 נקודות(.  

מילון לפי בחירת הנבחן.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 
רשימת יצירות.  )2(   

      
רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה   )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

שבחרת להשיב עליה.    
אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת את רשימת היצירות  )3(   
שנלמדו.    

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.

! ה ח ל צ ה ב
/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה
פרק ראשון — שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, 

שירת המאה ה־20(

שים לב: פרק זה הוא חובה.

ענה על שתיים מן השאלות 8-1 )לכל שאלה — 16 נקודות; סך הכול — 32 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

י ְבִמְזָרח / ר' יהודה הלוי  ִלּבִ

ֵרׁש את הבית האחרון בשיר, והסבר את הקשר בינו ובין השאלות בבתים שלפניו. ּפָ  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .2

ְיֵפה נֹוף / ר' יהודה הלוי

שיר זה מציג את הניגוד בין המצב של ציון בהווה ובין המצב שלה בעבר.  

הסבר והדגם שתי דרכי עיצוב המדגישות ניגוד זה בשיר.   

/המשך בעמוד 3/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .3

ֲהָבא ַמּבּול / ר' יהודה הלוי

תאר את חוויית המסע של המשורר בים, והסבר שניים מן האמצעים האמנותייים בשיר המעצבים 

חוויה זו.

/המשך בעמוד 4/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ז, מס' 8284  
+ רשימת יצירות 

- 4 -

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .4

י / חיים נחמן ביאליק ְלַבּדִ

תאר את הרגשות המנוגדים של המשורר, כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר.  

הסבר שניים מן האמצעים האמנותיים המעצבים רגשות אלה.  

/המשך בעמוד 5/
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שירת המאה ה־20

שירי רחל

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

ַרק ַעל ַעְצִמי / רחל

הסבר את הניגוד בין שתי השורות הפותחות את השיר ובין שתי השורות המסיימות אותו.  

הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .6
ה / רחל ִגיׁשָ ה ֲחִצי ּפְ ִגיׁשָ ּפְ

תאר את תמונת הסיום בשיר, והסבר את הקשר בינה ובין התהליך הרגשי שהדוברת עוברת.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .7
ְלגּוַלי / רחל ַאַחד ּגִ ּבְ

תיאור החי והצומח משמש את הדוברת לביטוי הרגשות שלה.  

הסבר והדגם קביעה זו.  
/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .8

ִמיַכל / רחל

מה מייצגת דמותה של מיכל בת שאול בעיני הדוברת בשיר?   

הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 11-9 

)לכל שאלה — 17 נקודות; סך־הכול — 34 נקודות(.

שים לב: אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

שים לב: על השאלות 10-9 אין לענות על פי הסיפור "אח קטן" מאת רונית מטלון.

תאר את הדמות המרכזית בסיפור קצר שלמדת, והסבר אם לדעתך דמות זו משתנה במהלך   .9

הסיפור.  נמק והדגם את דבריך.

תאר את הפתיחה של סיפור קצר שלמדת. אילו ציפיות מעוררת פתיחה זו אצל הקורא?  .10

האם במהלך הסיפור או בסיומו הציפיות האלה מתממשות? נמק והדגם את דבריך.  

אח קטן / רונית מטלון

עלילת הסיפור "אח קטן" חוזרת מדי פעם בפעם לאירועים מן העבר של ניסו.   .11

הסבר והדגם את התרומה של חזרות אלה לעיצוב דמותו של ניסו.  

/המשך בעמוד 9/
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פרק שלישי — דרמה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 21-12 )34 נקודות(.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר: "המלט", המלך ליר", 

"מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

פגיעה בסדר החברתי או המוסרי היא יסוד מרכזי בטרגדיות של סופוקלס ושל שקספיר.  .12

כיצד באה לידי ביטוי הפגיעה בסדר החברתי או המוסרי בטרגדיה שלמדת?         א. 

)16 נקודות(

כיצד הפגיעה בסדר החברתי או המוסרי משפיעה על מעשי הגיבור הטרגי ועל  התפתחות  ב. 

העלילה? הסבר והדגם את דבריך.      )18 נקודות(

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"

אנטיגונה

דמויות בטרגדיה שופטות את מעשיה של אנטיגונה בכמה דרכים.  .13

הסבר והדגם קביעה זו. בסס את דבריך על שתיים מן הדמויות.   

אדיפוס המלך

תאר את הסצנה שבה אדיפוס מגיע לידיעת האמת. כיצד הוא מגיע לידיעה זו?  .14

הסבר את התוצאות הטרגיות של ידיעה זו.  

טרגדיות של שקספיר: "המלט", המלך ליר", "מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

המלט

אפיין את יחסיו של המלט עם שתיים מן הנשים במחזה. בסס את דבריך על שתי סצנות.  .15

מה יחסים אלה מלמדים על דמותו של המלט ועל  מצבו הנפשי? הסבר והדגם את דבריך.  

המלך ליר

תאר את חולשותיו של המלך ליר, והסבר כיצד הן מביאות אותו לסופו הטרגי.  .16

/המשך בעמוד 10/
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מקבת

טרגדיה "מקבת". המכשפות, בנקו ומקדף הם דמויות משנה ּבַ  .17

בחר בשתיים מדמויות אלה, והסבר כיצד הן מאירות את דמותו ואת פעולותיו של מקבת.   

הדגם את דבריך.  

אותלו

הגיבור הטרגי מתאפיין בכוח מצד אחד ובחולשות מצד אחר.  .18

הסבר והדגם קביעה זו על פי דמותו של אותלו.   

רומיאו ויוליה

הסבר והדגם מדוע לורנצו מרגיש אשם במותם של רומיאו ויוליה.  .19 

הבא מן המחזה סיבות נוספות שהובילו לסיום הטרגי של המחזה. 

הסבר והדגם את דבריך.  

מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה־20(

שים לב:  בשאלות 21-20 אפשר לענות רק על פי מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה־20(.

מחזות מודרניים רבים מבטאים את רצון האדם באהבה ובהכרה של הסביבה.  .20

כיצד רצונות אלה באים לידי ביטוי במערכות היחסים במחזה המודרני שלמדת? האם רצונות   

אלה מתממשים במהלך המחזה? הסבר והדגם את דבריך.

תאר שתי סצנות מרכזיות במחזה המודרני שלמדת. כיצד סצנות אלה משקפות את עולמן של   .21

הדמויות ואת התנהגותן? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 11/
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פרק רביעי — רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 23-22 )34 נקודות(.

ביצירות רבות יש ביקורת על החברה ועל הערכים שלה.  .22

הסבר כיצד ביקורת כזאת באה לידי ביטוי ברומאן או בנובלה שלמדת.  

יצירות רבות מתארות חוויות המשנות את חייהן של הדמויות.  .23

תאר שתי חוויות כאלה )שתי חוויות של דמות אחת או חוויה אחת של כל אחת משתי דמויות(,   

וציין באיזה שלב בעלילת הרומאן או הנובלה שלמדת הן מתרחשות.

הסבר את השפעתן של חוויות אלה על חיי הנפש ועל נסיבות החיים של הדמויות.  


