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8282 מספר השאלון:   
  

ספרות עברית וכללית
על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן
משך הבחינה: שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שלושה פרקים. ב. 

נקודות  25  —  )25x1(  — שירה )שירים מן המחצית השנייה של  פרק ראשון: 

המאה ה־20 בנושא "זהויות"(  

נקודות  40  —  )40x1(  — דרמה  פרק שני : 

נקודות  35  —  )35x1(  — ספרי קריאה  פרק שלישי: 

נקודות  100  — סה"כ     

שלושת הפרקים בבחינה הם חובה.  

ענה על שאלה אחת בכל אחד מן הפרקים.  

חומר עזר מותר בשימוש: רשימת יצירות. ג. 

  

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )3(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   

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 — שירה

שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא "זהויות"

)25 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 4-1.

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

  

ְטִרּיֹוִטי / רוני סומק יר ַפּ ִשׁ

ֲאִני ִעיָראִקי־ִּפיָג'ָמה, ִאְׁשִּתי רֹוָמִנָּיה  

ְוַהַּבת ֶׁשָּלנּו ִהיא ַהַּגָּנב ִמַּבְגָּדאד.  

ִאָּמא ֶׁשִּלי ַמְמִׁשיָכה ְלַהְרִּתיַח ֶאת ַהְּפָרת ְוַהִחֶּדֶקל,  

ֲאחֹוִתי ָלְמָדה ְלָהִכין ִּפירּוְׁשִקי ֵמִאּמֹו ָהרּוִסָּיה  

ֶׁשל ַּבֲעָלּה.  5

ֶהָחֵבר ֶׁשָּלנּו, ָמרֹוקֹו־ַסִּכין, ּתֹוֵקַע ַמְזֵלג  

ִמְּפָלָדה ַאְנְּגִלית ְּבָדג ֶׁשּנֹוַלד ְּבחֹוֵפי נֹוְרֶבְגָיה.  

ֻּכָּלנּו ּפֹוֲעִלים ְמֻפָּטִרים ֶׁשהּוְרדּו ִמִּפּגּוֵמי ַהִּמְגָּדל  

ֶׁשָרִצינּו ִלְבנֹות ְּבָבֶבל.  

ֻּכָּלנּו ֲחִניתֹות ֲחֻלּדֹות ֶׁשּדֹון ִקישֹוט ֵהִעיף  10

ַעל ַטֲחנֹות ָהרּוַח.  

ֻּכָּלנּו ֲעַדִין יֹוִרים ְּבכֹוָכִבים ְמַסְנְוֵרי ֵעיַנִים  

ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשֵהם ִנְבָלִעים  

ִּבְׁשִביל ֶהָחָלב.  

בחלק הראשון של השיר )שורות 7-1( יש תיאורים הקשורים לבישול ולאכילה, ובחלק השני של השיר )שורות 14-8(   

יש תיאורים הקשורים ללחימה.

הסבר והדגם כיצד תיאורים אלה מסייעים בעיצוב עולמם של האנשים שהיגרו לישראל.  

/המשך בעמוד 3/
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לפניך שיר מאת נידאא ח'ורי הלקוח ממחזור השירים "הדיברות" ומתחיל במילים "הכול בניגוד". קרא אותו, וענה   .2

על השאלה שאחריו.

ַהֹּכל ְּבִנּגּוד  

ִאָּמא ַאל ֵּתְלִדי אֹוִתי  

ַאל ֵּתְלִדי אֹוִתי ָזָכר  

ַהְּזָכִרים ְּבַאְרִצי ְּבֵני ֲעֵקָדה  

יֹוְרִדים ְלַמֲעַמֵּקי ַהְּׁשכֹול  5

עֹוִלים ַלִּגְבָעה  

ַאל ֵּתְלִדי אֹוִתי ִאִּמי  

ַאל ֵּתְלִדי  

ְוִאם ְּבָכל זֹאת ִּתְרִצי  

הֹוִליִדיִני ַּבת  10

ְלָפחֹות  

ֶאְחֶיה ֵאיְכֶׁשהּו  

ְּכָכל ַהִּנְגָזרֹות  

ִמִּמין ְנֵקָבה  

ֶאְהֶיה  15

ִאָּׁשה, ְמָׁשֶרֶתת, ִׁשְפָחה אּוַלי  

ַעְלָמה ֲעֵמָלה,  

א ְמַׁשֶּנה ָמה  

ָהִעָּקר הֹוִליִדיִני  

א־ָזָכר.  20

בשורה 4 המשוררת כותבת: "ַהְזָּכִרים ְּבַאְרִצי ְּבֵני ֲעֵקָדה".  

הסבר את התרומה של דברים אלה לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 4/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .3

ָפַני / יהודה עמיחי ְלּ ל ַהּדֹורֹות ֶשׁ ָכּ  

ָּכל ַהּדֹורֹות ֶׁשְּלָפַני ָּתְרמּו אֹוִתי בית ראשון 

ִקְמָעה ִקְמָעה ְּכֵדי ֶׁשאּוַקם ָּכאן ִּבירּוָׁשַלִים  

ְּבַבת ַאַחת, ְּכמֹו ֵּבית־ְּתִפָּלה אֹו מֹוַסד ְצָדָקה.  

ֶזה ְמַחֵּיב. ְׁשִמי הּוא ֵׁשם ּתֹוְרַמי.  

ֶזה ְמַחֵּיב.  

  

ֲאִני ִמְתָקֵרב ְלִגיל מֹות ָאִבי. בית שני 

ַצָּוָאִתי ֻמְטֵלאת ְּבַהְרֵּבה ְטָלִאים,  

ֲאִני ָצִרי ְלַׁשּנֹות ֶאת ַחַּיי ְוֶאת מֹוִתי  

יֹום יֹום ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהְּנבּואֹות  

ֶׁשִּנְּבאּו אֹוִתי. ֶׁשא ִיְהיּו ֶׁשֶקר.  

ֶזה ְמַחֵּיב.  

  

ָעַבְרִּתי ֶאת ְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים. ֵיׁש בית שלישי 

ִמְׂשרֹות ֶׁשָּבֶהן א ְיַקְּבלּו אֹוִתי  

ְּבֶׁשל ָּכ. ִאּלּו ָהִייִתי ְּבאֹוְׁשִויץ,  

א ָהיּו ׁשֹוְלִחים אֹוִתי ַלֲעֹבד,  

ָהיּו ׂשֹוְרִפים אֹוִתי ִמָּיד.  

ֶזה ְמַחֵּיב.  

בבית השני בשיר המשורר כותב:  

"ֲאִני ָצִריְך ְלַשּׁנֹות ֶאת ַחַּיי ְוֶאת מֹוִתי ]...["  

הסבר והדגם על פי השיר כולו מדוע המשורר צריך לשנות את חייו ואת מותו.  

/המשך בעמוד 5/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .4

ים / ארז ביטון ְבֵרי ֶרַקע ִראׁשֹוִנּיִ ּדִ  

ִאִּמי ִאִּמי  בית ראשון 

ִמְּכַפר ַהִּׂשיִחים ַהְיֻרִּקים ְּבָיֹרק ַאֵחר.  

ִמַּקן ַהִּצֳּפִרים ַהַּמֲחִליבֹות ָחָלב ָמתֹוק ִמָּכל ָמתֹוק,   

ֵמֶעֶרׂש ְזִמיִרי ֶאֶלף ַלְיָלה ְועֹוד ַלְיָלה.  

 

ִאִּמי ִאִּמי  בית שני 

ֶׁשִהְרִחיָקה ָרעֹות   

ְּבֶאְצָּבעֹות ְצֵרדֹות   

ְּבַהְלָקאֹות ָחֶזה  

ּוְבֵׁשם ָּכל ָהִאָּמהֹות.  

 

ָאִבי ָאִבי  בית שלישי 

ֲאֶׁשר ָעַסק  ְּבעֹוָלמֹות  

ֲאֶׁשר ִקֵּדׁש ַׁשָּבתֹות ְּבָעָראק ָנִקי  

ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ֵמֵאין ָּכמֹוהּו  

ְּבִהְלכֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת.  

 

ֲאִני ֲאִני  בית רביעי 

ֶׁשִהְרַחְקִּתי ַעְצִמי   

ַהְרֵחק ֶאל ּתֹו ִלִּבי  

ֶׁשְּכֶׁשַהֹּכל ָהיּו ְיֵׁשִנים  

ָהִייִתי ְמַׁשֵּנן   

ַהְרֵחק ֶאל ּתֹו ִלִּבי  

ִמּסֹות ְקָטּנֹות ֶׁשל ַּב  

ִּביהּוִדית  

ָמרֹוָקִאית.  

 

האם "ִמּסֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ַּבְך" )בית רביעי( משתלבות בעולם המתואר בשיר או האם הן רכיב זר?  

הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 6/
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פרק שני — דרמה )40 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 8-5.

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

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

בכל טרגדיה הקונפליקט מניע את העלילה.  .5

הסבר את ההיבטים האישיים ואת ההיבטים האידאולוגיים שביסוד הקונפליקט בטרגדיה שלמדת.  א. 

)30 נקודות(

האם קונפליקט מעין זה רלוונטי גם לימינו? הסבר והדגם את דבריך.         )10 נקודות( ב. 

ההתנהגות של גיבורים טרגיים רבים מושפעת מדחפים ויצרים.  .6

האם קביעה זו תואמת את המתרחש בטרגדיה שלמדת?  

הסבר והדגם את דבריך על פי מעשיו ובחירותיו של הגיבור הטרגי ועל פי תוצאותיהם.  

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

במחזות רבים באים לידי ביטוי מאפיינים של החברה או של היחיד, כמו צביעות, העמדת פנים, הסתרת האמת   .7

ואשליות.

הסבר והדגם כיצד מאפיין כזה או מאפיינים כאלה באים לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת.  

אמצעים דרמטיים כמו אביזרי במה ותפאורה משקפים או מדגישים את הקונפליקט במחזה.  .8

מהו הקונפליקט במחזה המודרני שלמדת?  

הסבר כיצד שניים מן האמצעים הדרמטיים משקפים או מדגישים את הקונפליקט.  

/המשך בעמוד 7/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 7 -

פרק שלישי — ספרי קריאה )35 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 10-9.

מישהו לרוץ אתו / דויד גרוסמן, הירח ירוק בוואדי / דודו בוסי  .9

האם היית ממליץ לחבריך לקרוא את הספר "מישהו לרוץ אתו" או "הירח ירוק בוואדי"?  

הסבר את דבריך ובסס אותם על הנושא המרכזי של הספר, על הדמויות והיחסים ביניהן ועל סגנון הכתיבה.  

חיי פיי / יאן מרטל , רודף העפיפונים / חאלד חוסייני, משחקי הרעב / סוזן מארי קולינס,  .10 

נער החידות ממומביי / ויקאס סווארופ

בכל אחד מן הספרים שברשימה שלעיל הדמות המרכזית לומדת דבר מה על עצמה ו/או על סביבתה.  

על פי ספר הקריאה שלמדת, ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.

מה הדמות לומדת על עצמה ו/או על סביבתה ומה הוביל אותה ללמידה זו? הסבר והדגם את דבריך.  א. 

)25 נקודות(

האם מה שלמדה הדמות בספר רלוונטי גם לחייך? הסבר את דבריך, ובסס אותם על עלילת הספר.  ב. 

)10 נקודות(


