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שירה )שירים מן המחצית השנייה פרק ראשון: 

נקודות  50  —  )25#2(  — של המאה ה־20 בנושא "זהויות"(   

נקודות  50  —  )50#1(  — ספרי קריאה    פרק שני: 

נקודות  100  — סה"כ       

שני הפרקים בבחינה הם חובה.    

ענה על השאלות על פי ההוראות האלה:  

מן הפרק הראשון )שירה( ענה על שתי שאלות.   

מן הפרק השני )ספרי קריאה( ענה על שאלה אחת.   

רשימת יצירות.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

מילון לפי בחירת הנבחן.  )2(   

  

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"

)50 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 6-1 )לכל שאלה — 25 נקודות(.

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

רֹות / נידאא ח’וריעל השאלה שאחריו. יּבְ ַהּדִ
 

ַ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

ְלַפחֹות  

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

אֹוִדיֵסס / חיים גורי
 

ּוְבׁשּובֹו ֶאל ִעיר מֹוַלְדּתֹו ָמָצא ָים

ְוָדִגים ׁשֹוִנים ְוֵעֶׂשב ָצף ַעל ַהַּגִּלים ָהִאִּטִּיים

ְוֶׁשֶמׁש ֶנֱחֶלֶׁשת ְּבׁשּוֵלי ָׁשַמִים.

ָטעּות ְלעֹוָלם חֹוֶזֶרת, ָאַמר אֹוִדיֵסס ְּבִלּבֹו ֶהָעֵיף

ְוָחַזר ַעד ָּפָרַׁשת־ַהְּדָרִכים ַהְּסמּוָכה ָלִעיר ַהְּׁשֵכָנה,

ִלְמֹצא ֶאת ַהֶּדֶר ֶאל ִעיר מֹוַלְדּתֹו ֶׁשא ָהְיָתה ַמִים.

ֵהֶל ָעֵיף ְּכחֹוֵלם ּוִמְתַּגְעֵּגַע ְמֹאד

ֵּבין ֲאָנִׁשים ֶׁשִּדְּברּו ְיָוִנית ַאֶחֶרת.

ַהִּמִּלים ֶׁשָּנַטל ִעּמֹו ְּכֵציָדה ְלֶדֶר ַהַּמָּסעֹות, ָּגְועּו ֵּביְנַתִים.

ֶרַגע ָחַׁשב ִּכי ִנְרַּדם ְלָיִמים ַרִּבים

ְוָחַזר ֶאל ֲאָנִׁשים ֶׁשא ָּתְמהּו ִּבְראֹוָתם אֹותֹו

ְוא ָקְרעּו ֵעיַנִים.

הּוא ָׁשַאל אֹוָתם ִּבְתנּועֹות ְוֵהם ִנּסּו ְלָהִבין אֹותֹו

ִמּתֹו ַהֶּמְרַחִּקים.

ָהַאְרָּגָמן ִהְסִּגיל ְוָהַל ְּבׁשּוֵלי אֹוָתם ָׁשַמִים.

ָקמּו ַהְמֻבָּגִרים ְוָנְטלּו ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשָעְמדּו ְסִביבֹו ְּבַמְעָּגל

ּוָמְׁשכּו אֹוָתם.

ְואֹור ַאַחר אֹור ִהְצִהיב ְּבַבִית ַאַחר ַּבִית.

ָּבא ַטל ְוָיַרד ַעל ֹראׁשֹו.

ָּבָאה רּוַח ְוָנְׁשָקה ִלְׂשָפָתיו.

ָּבאּו ַמִים ְוָׁשְטפּו ַרְגָליו ְּכֶאְבִריְקֵלָיה ַהְּזֵקָנה

ְוא ָראּו ֶאת ַהַּצֶּלֶקת.

ְוִהְמִׁשיכּו ַּבּמֹוָרד ְּכֶדֶר ַהַּמִים.

על פי השיר, מה הם הקשיים של אודיסס השב לביתו? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .6

יֹוָנָתן / יונה וולך  
 

ֲאִני ָרץ ַעל ַהֶּגֶׁשר  

ְוַהְיָלִדים ַאֲחַרי  

יֹוָנָתן  

יֹוָנָתן ֵהם קֹוְרִאים  

ְקָצת ָּדם  5

ַרק ְקָצת ָּדם ְלִקּנּוַח ַהְּדַבׁש  

ֲאִני ַמְסִּכים ְלחֹור ֶׁשל ַנַעץ  

ֲאָבל ַהְיָלִדים רֹוִצים  

ְוֵהם ְיָלִדים  

ַוֲאִני יֹוָנָתן  10

ֵהם ּכֹוְרִתים ֶאת ֹראִׁשי ַּבֲעַנף  

ְּגַלְדיֹוָלה ְואֹוְסִפים ֶאת ֹראִׁשי  

ִּבְׁשֵני ַעְנֵפי ְּגַלְדיֹוָלה ְואֹוְרִזים  

ֶאת ֹראִׁשי ִּבְנָיר ְמַרְׁשֵרׁש  

יֹוָנָתן  15

יֹוָנָתן ֵהם אֹוְמִרים  

ֶּבֱאֶמת ִּתְסַלח ָלנּו  

א ֵּתַאְרנּו ְלַעְצֵמנּו ֶׁשַאָּתה ָּכֶזה.  

ֵרׁש את שתי השורות המסיימות את השיר, והסבר את הקשר שלהן לשיר כולו. ּפָ  

/המשך בעמוד 8/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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פרק שני — ספרי קריאה    )50 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 8-7.

קלקידן / דורית אורגד; הכלב היהודי / אשר קרביץ  .7

האם היית ממליץ לחבריך לקרוא את הספר "קלקידן" או את הספר "הכלב היהודי"?  

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

שים לב: על שאלה 8 אפשר לענות רק על פי אחד מן הספרים ברשימה שלפניך.

סופה בין הדקלים / סמי מיכאל; הגל / מורטון רו; מען לא ידוע / קתרין קרסמן טיילור;  .8 

המסע של פרוונה / דבורה אליס

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

בחר בספר הקריאה שלמדת, וענה 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. 

)35 נקודות(

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

)15 נקודות(

 


