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רומאן ונובלה  פרק ראשון: 

סיפור קצר  פרק שני : 

דרמה  פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת לאה גולדברג(  פרק רביעי: 

הפרק הראשון )רומאן ונובלה — 32 נקודות( הוא חובה.

משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות     

לפי ההוראות 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 שבחרת להשיב עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

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

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

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.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — רומאן ונובלה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 3-1 )32 נקודות(.

תאר קשר של אהבה או קשר של ִקרבה בין דמויות ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר את תרומתו לבניית  .1 

משמעות הרומאן. 

בחר מן הרומאן או הנובלה שלמדת דמות שעוררה בך עניין מיוחד.  .2

תאר את האופי של הדמות שבחרת ואת התנהגותה, והסבר מדוע היא עוררה בך עניין מיוחד.  

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .3

לפניך דברים שאטיקוס אומר לבתו סקאוט. קרא אותם, וענה על השאלה שאחריהם.  

"אי־אפשר להבין מישהו באמת בלי לראות את המצב מנקודת המבט שלו ]...[".  

כיצד הערכים של אטיקוס באים לידי ביטוי בדברים אלה? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ענה על שתיים מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

שים לב: אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

ִיף" מאת שמואל יוסף עגנון ועל פי הסיפור "רעידת אדמה בצ'ילה"  שים לב: על שאלות 5-4 אין לענות על פי הסיפור "ַהּסַ

מאת היינריך פון קלייסט.

בחר מסיפור קצר שלמדת מוטיב אחד, תאר את התפתחות המוטיב לאורך הסיפור, והסבר את תרומתו לבניית   .4

משמעות הסיפור.

בחר בסיפור קצר שלמדת, ותאר את הקשיים שהדמות המרכזית נתקלת בהם.  .5 

הסבר כיצד היא מתמודדת עם קשיים אלה.

ִיף / שמואל יוסף עגנון ַהּסַ

מה מסמל הסיף בסיפור? הסבר והדגם את דבריך.  .6

רעידת אדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט

תאר את מערכת היחסים בין חרונימו לבין חוספה, והסבר מה אפשר ללמוד ממערכת יחסים זו על החברה המתוארת   .7

בסיפור.

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי — דרמה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 11-8 )34 נקודות(.

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

"אותלו", "רומיאו ויוליה"

האם בטרגדיה שלמדת אפשר לקבוע באופן חד־משמעי מי הן הדמויות "הטובות" ומי הן הדמויות "הרעות"?  .8 

הסבר והדגם את דבריך.

בטרגדיה הקלסית כל החלטה של הגיבור משפיעה על חייו ועל חיי האנשים שסביבו.  .9

הסבר והדגם קביעה זו.  

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

ה את חיי הדמות המרכזית. מחזות רבים מתארים אירוע שמַשּנֶ  .10

תאר אירוע כזה במחזה המודרני שלמדת, והסבר כיצד הוא משפיע על ההתנהגות של הדמות ועל היחסים שלה עם   

דמויות אחרות.

תאר שתיים מדמויות המשנה במחזה המודרני שלמדת, והסבר את התפקיד של כל אחת מהן במחזה.  .11

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה
 שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת לאה גולדברג

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 19-12 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

 

ים / ר' משה אבן עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

ָּכְתנֹות ַּפִּסים / ָלַבׁש ַהָּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה / ַמֵּדי ִדְׁשאֹו,

ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ / ָעָטה ָכל ֵעץ / ּוְלָכל ַעִין / ֶהְרָאה ִפְלאֹו.

ָּכל ִציץ ָחָדׁש / ִלְזָמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֹוֵחק / ִלְקַראת ּבֹואֹו —

ַא ִלְפֵניֶהם / ׁשֹוָׁשן ָעַבר, / ֶמֶל, ִּכי ָעל / הּוָרם ִּכְסאֹו.

ָיָצא ִמֵּבין / ִמְׁשַמר ָעָליו / ַוְיַׁשֶּנה ֶאת / ִּבְגֵדי ִכְלאֹו.

ִמי א ִיְׁשֶּתה / ֵיינֹו ָעָליו — / ָהִאיׁש ַההּוא / ִיָּׂשא ֶחְטאֹו!

כיצד הטבע מתואר בשיר? הסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

ֶמׁש / ר' שלמה אבן־גבירול ְרֵאה ֶשׁ
 

ְרֵאה ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָּמה / ְּכִאּלּו ָלְבָׁשה תֹוָלע ְלִמְכֶסה,

ְּתַפֵּׁשט ַּפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין / ְורּוַח ָים ְּבַאְרָּגָמן ְּתַכֶּסה,

ְוֶאֶרץ — ָעְזָבה אֹוָתּה ֲעֻרָּמה / ְּבֵצל ַהַּלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה,

ְוַהַּׁשַחק ֲאַזי ָקַדר, ְּכִאּלּו / ְּבַׂשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכֶּסה.

כיצד הטבע מתואר בשיר? הסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

יֵרְך / ר‘ שלמה אבן־גבירול ִרי ִשׁ ְבּ ְך ַדּ  ְלִאֵטּ
 

ְלִאֵּט ַּדְּבִרי ִׁשיֵר, ְּדבֹוָרה, / ֲאֶׁשר ִקְרַית "ְׁשַמע" ִמִּפי ְיֹקָרא,

ְמַיֶחֶדת ּוַמְאֶרֶכת ְּב"ֶאָחד" / ּוַמֶּתֶזת ְּבֵזֶכר ָרם ְונֹוָרא,

ֲאֶׁשר ָנַתן ְּדַבׁש ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ / ְוָׂשם ָל ַלֲהֹדף אֹוְיֵב ְמרָרה.

ֲהא ִאם ַאְּת ְּבֵעיַנִי ְקַטָּנה — / ְּכבּוָּדה ַאְּת ְוָל ִמְׁשַּפט ְּבכֹוָרה.

ֲחמּודֹות ִטֲהרּו אֹוָת, ְוֵאיֵנ / ְּכֶׁשֶרץ עֹוף ֲאָבל ִצּפֹור ְטהֹוָרה.

כיצד הטבע מתואר בשיר? הסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 7/
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שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָסַחף ָהאֹור, בית 1 

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ֶאת־ֹּבֶקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה;  

ַוֲאִני, ּגֹוָזל ַר, ִנְׁשַּתַּכְחִּתי ִמֵּלב  

ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה.  

 

ָּבָדד, ָּבָדד ִנְׁשַאְרִּתי, ְוַהְּׁשִכיָנה ַאף־ִהיא בית 2 

ְּכַנף ְיִמיָנּה ַהְּׁשבּוָרה ַעל־ֹראִׁשי ִהְרִעיָדה.  

ָיַדע ִלִּבי ֶאת־ִלָּבּה: ָחֹרד ָחְרָדה ָעַלי,  

ַעל־ְּבָנּה, ַעל־ְיִחיָדּה.  

 

ְּכָבר ִנְתָּגְרָׁשה ִמָּכל־ַהָּזִוּיֹות, ַרק־עֹוד בית 3 

ִּפַּנת ֵסֶתר ׁשֹוֵמָמה ּוְקַטָּנה ִנְׁשָאָרה —  

ֵּבית־ַהִּמְדָרׁש — ַוִּתְתַּכס ַּבֵּצל, ָוֱאִהי  

ִעָּמּה ַיַחד ַּבָּצָרה.  

 

י / חיים נחמן ביאליק ְלַבּדִ

ּוְכֶׁשָּכָלה ְלָבִבי ַלַחּלֹון, ָלאֹור, בית 4 

ּוְכֶׁשַּצר־ִלי ַהָּמקֹום ִמַּתַחת ִלְכָנָפּה —  

ָּכְבָׁשה ֹראָׁשּה ִּבְכֵתִפי, ְוִדְמָעָתּה ַעל־ַּדף  

ְּגָמָרִתי ָנָטָפה.  

 

ֶחֶרׁש ָּבְכָתה ָעַלי ַוִּתְתַרֵּפק ָעָלי, בית 5 

ּוְכמֹו ָׂשָכה ִּבְכָנָפּה ַהְּׁשבּוָרה ַּבֲעִדי:  

"ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָּפְרחּו ָלֶהם,  

ָוִאָּוֵתר ְלַבִּדי, ְלַבִּדי..."  

 

ּוְכֵעין ִסּיּום ֶׁשל־ִקיָנה ַעִּתיָקה ְמֹאד, בית 6 

ּוְכֵעין ְּתִפָּלה, ַּבָּקָׁשה ַוֲחָרָדה ְּכַאַחת,  

ָׁשְמָעה ָאְזִני ַּבִּבְכָיה ַהֲחִריִׁשית ַהִהיא  

ּוַבִּדְמָעה ַהִהיא ָהרֹוַתַחת —  

על פי שיר זה, הסבר מה היא ההתלבטות של המשורר.

בתשובתך הצג שתיים מדרכי העיצוב של התלבטות זו.

/המשך בעמוד 8/
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שירת לאה גולדברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

 

ְסִליָחה ּוְבֶחֶסד / לאה גולדברג ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ּבִ

ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִּבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד, בית 1 

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ְוֵתְלִכי ּבֹו ַּכֵהֶל ַהָּתם,  

ּוַמְחׂשֹוף ַּכף־ַרְגֵל ִיָּלֵטף ַּבֲעֵלי ָהַאְסֶּפֶסת,  

אֹו ִׁשְלֵפי־ִׁשֳּבִלים ִיְדְקרּו ְוִתְמַּתק ְּדִקיָרָתם.  

אֹו ָמָטר ַיִּׂשיֵג ַּבֲעַדת ִטּפֹוָתיו ַהּדֹוֶפֶקת בית 2  

ַעל ְּכֵתַפִי, ָחֵז, ַצָּואֵר, ְוֹראֵׁש ַרֲעָנן.  

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ָהָרֹטב ְוִיְרַחב ָּב ַהֶּׁשֶקט  

ָּכאֹור ְּבׁשּוֵלי ֶהָעָנן.  

ְוָנַׁשְמְּת ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ַהֶּתֶלם ָנׁשֹום ְוָרגֹוַע, בית 3 

ְוָרִאית ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְרִאי־ַהְּׁשלּוִלית ַהָּזֹהב,  

ּוְפׁשּוִטים ַהְּדָבִרים ְוַחִּיים, ּוֻמָּתר ָּבם ִלְנֹגַע,  

ּוֻמָּתר, ּוֻמָּתר ֶלֱאֹהב.  

ַאְּת ֵּתְלִכי ַּבָּׂשֶדה. ְלַבֵּד ,ֿא ִנְצֶרֶבת ְּבַלַהט בית 4 

ַהְּׂשֵרפֹות, ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָּדם.  

ּוְבֹיֶׁשר־ֵלָבב ׁשּוב ִּתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת  

ְּכַאַחד ַהְּדָׁשִאים, ְּכַאַחד ָהָאָדם.  

בבית 4 כתוב: ]...[ ֹלא ִנְצֶרֶבת ְּבַלַהט  ַהְּׂשֵרפֹות, ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָּדם.   

הסבר את הקשר בין דברים אלה ובין שאר בתי השיר.  

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .17

אֶֹרן / לאה גולדברג  
 

ָּכאן א ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה. בית ראשון 

ָּכאן א ַיְחֹּבש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג,  

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה  

ָּכל ַיְלדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָּיה.  

ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה ——— בית שני 

ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב־ַהֶּׁשֶלג,  

ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל־ַהֶּפֶלג,  

ִלְלׁשֹון ַהִּׁשיר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.  

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי־ַמָּסע יֹוְדעֹות — בית שלישי 

ְּכֶׁשֵהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים —  

ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהמֹוָלדֹות.  

ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים, בית רביעי 

ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים,  

ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים.  

הסבר כיצד הבית הרביעי מבטא את חוויית ההגירה של המשוררת, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיר כולו.  א. 

)10 נקודות(

האם אתה מזדהה עם חוויית ההגירה של המשוררת? הסבר והדגם את דבריך.         )7 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 10/
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קרא את מחזור השירים שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

א

ְּבִרּבּוַע ַחּלֹון מּוָאר —

ַעל ִׁשְמָׁשה, ִמַּבחּוץ,

ְצָלִלית ֶׁשל ְּדבֹוָרה

ִּכְמַעט ֵאין ִלְראֹות ֶאת ְּכָנֶפיָה.

ֲהפּוָכה.

ּגּוף ָצר.

ֵׁשׁש ַרְגַלִים ַּדּקֹות —

ְּבִגּלּוי ֵעיֹרם,

ְּבִאּיּום ְמֹכָער

זֹוֶחֶלת ְּדבֹוָרה.

ֵאי ַנְכִּתיר אֹוָתּה ְּבִדְבֵרי ִׁשיָרה?

ֵאי ָנִׁשיר ּוָמה?

ָיבֹוא ֶיֶלד ָקָטן ְוֹיאַמר:

ַהַּמְלָּכה ֵעיֻרָּמה.

ְדבֹוָרה / לאה גולדברג לּות ּבִ ּכְ ִהְסּתַ

ב

ַּבֶּׁשֶמׁש ִהיא ָהְיָתה ֲעֵלה ָזָהב נֹוֵפל,

ַּבֶּפַרח ִהיא ָהְיָתה ִטָּפה ֶׁשל ְּדַבׁש ָאֵפל,

ְוֵאֶגל ַטל ִּבְנִחיל ֶׁשל ּכֹוָכִבים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ִמָּלה ַאַחת ֶׁשל ִׁשיר ַּבְּנִחיל ַהְמַצְלֵצל,

ְּבׂשֹוַרת ָרצֹון ִנְמָרץ ְּבתֹו ָׁשָרב ָעֵצל,

ְּתנּוַעת ָהאֹור ְּבֵאֶפר ִּדְמּדּוִמים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ג

?ִמי ִיְזֹּכר ֶאת ִּדְבֵׁש ?ִמִּדְבֵׁש

הּוא ָׁשם, ַהְרֵחק, ַּבַּכֶּוֶרת.

— ֹראֵׁש ,ָּכאן, ְּבִׁשְמָׁשה מּוָאָרה, ּגּוֵפ

ֻּכֵּל ֹעֶקץ, ִׂשְנָאה ֵאין־אֹוִנים ֲעלּוָבה ְוִעֶּוֶרת.

ַהַּפַחד הֹוֵרג.

.ִהָּׁשְמִרי ְלַנְפֵׁש  

למשוררת יש יחס מורכב לדבורה. הסבר קביעה זו, והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 11/
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יק" מאת לאה גולדברג, המתחיל במילים " ְולֹא ָהָיה  ֶפר ַעּתִ יֵרי ַאֲהָבה ִמּסֵ לפניך סונט ב מתוך מחזור הסונטים "ׁשִ  .19

א זַֹהר".  יֵנינּו ֶאּלָ  ּבֵ
קרא את הסונט, וענה על השאלה שאחריו.

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא ֹזַהר

ָעָנו ֶׁשל ַהְׁשָּכָמה ִּבְרחֹוב ַּכְפִרי

ְוִלְבלּובֹו ֶׁשל ַּגן ְּבֶטֶרם ְּפִרי

ְּבֶבן ִּתְפַרְחּתֹו ְיַפת־ַהֹּתַאר.

ּוַמה ְּמֹאד ָצַחְקָּת ְּבָאְמִרי

ִּכי ֶאל ַהַּׁשַחר ֶהָעֹנג ַּכֶּוֶרד

ֶאְקַרב ְוֶאְקְטֶפּנּו ְלַמְזֶּכֶרת

ְוֶאְשְמֶרּנּו ֵּבין ַּדֵּפי ִסְפִרי.

ֶאת ְזרֹוֲע ָנָׂשאָת, ֲהִתְזֹּכר?

ַוֲהִנידֹוָת ַאט ֲעַנף ַּתּפּוַח,

ְוַעל ֹראִׁשי ָיַרד ָמָטר ָצֹחר.

ֵמֲאחֹוֵרי ַגְּב ַהְּכָפר ֵנעֹור,

ַהַחּלֹונֹות ִנְצַטְלְצלּו ִעם רּוַח —

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא אֹור.

כיצד מאופיינים רגעי הזוהר בשיר? הסבר והדגם את דבריך.  


