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בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תש"ף, 2020 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

8381 מספר השאלון:   

ספרות עברית וכללית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שלוש שעות. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 
נקודות  50  — מבחר יצירות מספרות העולם  פרק ראשון: 
נקודות  50  — נושאים בין־ז'אנריים  פרק שני : 
נקודות  100  —                                      סך הכול 

בפרק הראשון יש שתי קבוצות של שאלות.
ענה על שאלה אחת מן הקבוצה הראשונה )26 נקודות(,

ועל שתי שאלות מן הקבוצה השנייה )לכל שאלה — 12 נקודות(.
)סך הכול — 50 נקודות(

בפרק השני ענה על שאלה אחת )50 נקודות(.

רשימת יצירות. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.  )2(   

בתשובות בשאלון זה אין להדגים באמצעות יצירה שנלמדה בשתי היחידות הראשונות   )3(   
וביחידה השלישית.    

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   
לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    
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השאלות
פרק ראשון: מבחר יצירות מספרות העולם

)50 נקודות(

בפרק זה יש שתי קבוצות של יצירות. ענה על השאלות בכל קבוצה לפי ההוראות.

קבוצה ראשונה

ענה על אחת מן השאלות 8-1  )26 נקודות(.

נובלה

מיכאל קולהאס / פון־קלייסט  .1

תאר שתיים מדמויות המשנה האלה: ליסבת, ונצל פון טרונקה, מרטין לותר, והסבר את התפקיד של כל אחת מהן בבניית   

משמעות הנובלה ובהארת הדמות של מיכאל קולהאס.

האף / גוגול  .2

בנובלה זו מתערערת מציאות חייה של הדמות המרכזית והיא מנסה להשיב את חייה לקדמותם.  

תאר את הניסיונות של הדמות המרכזית להשיב את חייה לקדמותם, והסבר כיצד ניסיונות אלה בונים את משמעות   

הנובלה. הדגם את דבריך.

מותו של איוון איליץ' / טולסטוי  .3

תאר את הדמות של גראסים ואת מערכת היחסים בינו לבין איוון איליץ'. הסבר את תרומתה של מערכת יחסים זו   

לבניית משמעות הנובלה.

הגלגול / קפקא  .4

הנובלה "הגלגול" מגוללת את סיפורה של משפחה.

הסבר והדגם כיצד מאופיין בנובלה מוסד המשפחה. בתשובתך כתוב על מאפיינים כמו מאבקי כוח בין בני המשפחה,   

המצוקה של בני המשפחה ודרכי ההתמודדות שלהם עם מצוקה זו.

מחזה

קומדיות של שקספיר: "חלום ליל קיץ", "מהומה רבה על לא דבר", "כטוב בעיניכם"   .5

קומדיה היא מחזה משעשע הלועג לפגמים של האדם ולחולשות של החברה.

הסבר והדגם קביעה זו על פי הקומדיה מאת שקספיר שלמדת.

/המשך בעמוד 3/
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מחכים לגודו / בקט  .6

תאר את הופעותיהם של פודזו ושל לאקי במערכה הראשונה ובמערכה השנייה במחזה "מחכים לגודו", והסבר את   

תרומתן לבניית משמעות המחזה. בתשובתך כתוב גם על ההבדל בין שתי הופעות אלה.

הכיסאות / יונסקו  .7

במחזה "הכיסאות" יש ציפייה לגאולה ושבירה של ציפייה זו.  

כיצד בא הדבר לידי ביטוי במחזה כולו? הסבר והדגם את דבריך.  

אימא קוראז' / ברכט  .8

מתרגם המחזה, שמעון זנדבנק, כתב באחרית הדבר: "]...[ קוראז' כמו נאלצת "לגייס" את אשת העסקים הקשוחה   

שבה כדי שתציל אותה מידי הֵאם שבּה".
)ב' ברכט, שלושה מחזות, תרגם: ש' זנדבנק, עם עובד, 1998, עמ' 259(

על פי עלילת המחזה, כיצד משתלבים בדמות של אימא קוראז' שני היבטים אלה: הֵאם ואשת העסקים?   

הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 4/
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קבוצה שנייה  )24 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 16-9  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

אודיסיאה / הומרוס  .9

לפניך קטע מפרק 23 ביצירה. קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.

"]...[ וברכיה של פנלופי וליּבה כשלו; היא הכירה היטב את הסימן שנתן אודיסאוס במפורש, והיא פרצה בבכי ורצה   

היישר אליו. היא הטילה את זרועותיה סביב צווארו של אודיסאוס ונשקה את ראשו ]...[".

)הומרוס, אודיסיאה, תרגם: א' כהנא, כתר, 1996, עמ' 306(

המתואר בקטע זה מביא להקלה ורווחה לאחר רגעים של מתח וספק.  

הסבר והדגם קביעה זו.  

דון קיחוטה / סרוונטס  .10

דמותו של דון קיחוטה והתנהגותו יכולות לעורר בקוראים רגשות מעורבים, כמו זלזול ולעג בצד הערכה למעשיו ולמניעיו   

לפעולה. הסבר והדגם קביעה זו על פי פרקי הרומאן שלמדת )פרק ח' ופרק נוסף(.

/המשך בעמוד 5/



ספרות עברית וכללית, קיץ תש"ף, מס' 8381 - 5 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

ה ָהַאֲחרֹוָנה / אנה אחמטובה ִגיׁשָ יר ַהּפְ ׁשִ
תרגם מרוסית: בנימין הרשב

ֶהָחֶזה ָקָפא ְלא־ֶיַׁשע,

ַא ְצָעַדי ָהיּו ַקִּלים.

ַעל ַיד ָיִמין ֲאִני לֹוֶבֶׁשת

ְּכָפָפה ֶׁשל ַהָיד ַהְּׂשָמאִלית.

ִנְדֶמה ֹּכה ַהְרֵּבה ַמְדֵרגֹות,

ְוָיַדְעִּתי — ֵהן ַרק ָׁשׁש!

ָהָיה ַלַחׁש ְסָתִוי ֵּבין ְּתָרזֹות

”ָּתמּוִתי ִאִּתי ְּבִלי ַלְחֹׁשׁש!

ִּכי ִרָּמה אֹוִתי ּגֹוָרִלי,

.”ֵלֶאה, ְזדֹוִני, ֲהַפְכַּפ

ָעִניִתי: ”ֲאהּוִבי, ֲאהּוִבי!

ַּגם אֹוִתי. ָנמּוָתה ַיְחָּדו...”

ֶזהּו ִׁשיר ֶׁשל ְּפִגיָׁשה ַאֲחרֹוָנה.

.ֵהַעְפִּתי ַעִין ֶאל ַּבִית ָחׁשּו

ַרק ֵנרֹות ַּבֲחַדר־ַהֵּׁשָנה

ְּבאֹור ָצֹהב־ָאִדיׁש ֶהֱחׁשּו.

פרש את שתי השורות הפותחות את השיר ואת שתי השורות המסיימות אותו, והסבר כיצד שורות אלה מבטאות את   

התהליך שעברה המשוררת, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר כולו.

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ִלי! ַרב ַהחֹוֵבל! / וולט ויטמן ְקַבְרִניט ׁשֶ
תרגם מאנגלית: יונתן בן נחום

ְקַבְרִניט ֶׁשִּלי! ַרב ַהחֹוֵבל! ִנְׁשַלם ַמַּסע ַהֶּפֶר

סּופֹות ָצַלחנּו ָונּוַכל, ָעַבְרנּו ֶאת ַהֶּדֶר

קֹול ַּפֲעמֹון ִמן ַהָּנֵמל, ָהָעם ֻּכּלּו ֵמִריַע,

קֹוֵרא ֵהיָדד ָלֳאִנָּיה נֹוֶעֶזת ֶׁשִהִּגיָעה.

ַא ָמה ָאְדמּו ִטּפֹות ַהָּדם,

ַעל ַמה ָּדֶוה ַהֵּלב!

ַעל ַהִּסּפּוֿן, ּדֹוֵמם ְוַקר

ַרב ַהחֹוֵבל ׁשֹוֵכב.

ְקַבְרִניט ֶׁשִּלי! ַרב ַהחֹוֵבל! ְל מּוָנף ַהֶּדֶגל

ְל ְּתרּוַעת ַהֲחצֹוְצרֹות, ְּתׁשּואֹות עֹוֵלי ָהֶרֶגל,

,ֵזִרים ְוִעּטּוִרים, ַהֹּכל קֹוְרִאים ִּבְׁשֶמ ְל

ַהחֹוף רֹוֵגׁש ָהמֹון חֹוֵגג, ּוְפֵני ֻּכָּלם ֵאֶלי

ֶאְתֹמ ֹראְׁש ְּבמֹו ָיַדי!

ֵהן ַרק ֲחלֹום ּכֹוֵזב

אֹוְת ֶהְרַאִני ַקר ָוֵמת

ַעל ַהִּסּפּון ׁשֹוֵכב.

ַרב ַהחֹוֵבל ֵאינֹו עֹוֶנה, ּוִמְּמקֹומֹו א ָמׁש.

ֵאין ֹּדֶפק לֹו. ְׂשָפָתיו ָחְורּו. ְזרֹוִעי ֵאינֹו ָחׁש.

ַמַּסע ֵאיִמים ַעל ְּפֵני ַיִּמים ִהֵּנה ָעַבר ְוַתם.

ָעְגָנה ָלֶבַטח ַהְּסִפיָנה, ַהִּנָצחֹון ֻהְׁשַלם,

ַהחֹוף צֹוֵהל, ַא ָאֹנִכי

ְלַאט ֶאְצַעד ִּבְכֵאב

ַעל ַהִּסּפּוֿן, ּדֹוֵמם ְוַקר

ַרב ַהחֹוֵבל ׁשֹוֵכב.

אילו רגשות ההמון )ָהָעם( מבטא, ואילו רגשות הדובר מבטא? הסבר כיצד השילוב בין רגשות אלה בונה את משמעות   

השיר.

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

יְגִריס / ויליאם בלייק ַהּטִ
תרגם מאנגלית: דורי מנור

ִטיְגִריס! ִטיְגִריס! ְּבַרק אֹורֹות

ְּבֵליָלם ֶׁשל ְיָערֹות:

ַמה ַּיד־ֵנַצח ָּתֲחָמה

ֶאת ְׁשֵלמּוְת ָהֲאֻיָּמה?

ֵאילּו ְּתהֹומֹות, ְׁשָחִקים,

ֵאׁש־ֵעיֶני ַמְדִליִקים?

ַמה ְּכָנַפִים לֹו ִלְׁשֹאף?

ִמי ֵמִהין ִאִּׁשים ָלֹכף?

ָמה־ָאָּמן ּוַמה־ָּכֵתף,

ִּגיֵדי ִלְּב ָיְדעּו ַלֵּפף?

הֹודֹות ְלִמי ַהְּפִעיָמה,

ֵאיזֹו ָיד ְּכִליַלת־ֵאיָמה?

ַמה־ַּפִּטיׁש, ַמה־ָּסמֹוָכה?

?ֵאי ּכּורֹו ֶׁשל ֹמֲח

ִמי ַסָּדן לֹו, ְלִפיָתה,

ָׁשם ִלְצֹרר ֵאימֹות־ִמיָתה?

ּכֹוָכִבים ִיּדּו ֵמרֹום

ָרְמֵחי־ְּדָמעֹות ַמְרֵוי־ָמרֹום;

ַהִחֵּי ָאז ָהעֹוֶׂשה?

ַהְבָרֲא ּבֹוֵרא־ַהֶּׂשה?

ִטיְגִריס! ִטיְגִריס! ְּבַרק אֹורֹות

ְּבֵליָלם ֶׁשל ְיָערֹות:

ַמה ַּיד־ֵנַצח ָּתֲחָמה

ֶאת ִחיל ְּדמּוְת ָהֲאֻיָּמה?

אילו רגשות של המשורר כלפי הטיגריס באים לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך התייחס גם לשתיים מדרכי העיצוב המסייעות למשורר לבטא את רגשותיו.
/המשך בעמוד 8/
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קרא את הסונט שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

סונט ד' מתוך מחזור הסונטים:

ִביָרה ָלאּוָרה / פרנצ'סקו פטררקה  ל ַהּגְ מֹוָתּה ׁשֶ
תרגמה מאיטלקית: לאה גולדברג

ֵעיַנִים ֵאּלּו ְּבִמְזמֹור לֹוֵהט

ֵּפַאְרִּתי, זֹו ַהְּדמּות, ַהָּיד, ַהֵּמַצח

ֶׁשִהְפִרידּוִני ֵמַעְצִמי ָלֶנַצח,

ֶׁשִּבְגָלָלם ָחִייִתי ִמְתּבֹוֵדד.

ֶזה ַהֵּׂשָער ֵמִאיר ְּכָפז יֹוֵקד,

ֶזה ְׂשחֹוק ֶׁשל ַּבת־ַמְלָא ַעל ֹר ְׂשָפַתִים

ֲאֶׁשר ָהַפ ָהָאֶרץ ְלָׁשַמִים,

ֲאבֹוי, ָעָפר ָוֵאֶפר ֵהם ָּכֵעת.

ֲאָבל ֲאִני עֹוד ַחי. ִּבְכֵאב ָוַצַער

ֵאַתע ּבֹוֵדד ֵמָאז ָּכָבה אֹוִרי

ָּכֳאִנָּיה ְטרּוָפה ְּבֵלב ַהַּסַער.

ִעָּמּה ָיֵבׁש ָלַעד ַמְעַין ִׁשיִרי

ָׁשְקָעה ִׂשְמַחת־ִחְׁשִקי ִּכְׁשֹקַע ַסַהר

ַרק ַהִּקיָנה ָּתִעיר ֶאת ִּכיּנֹוִרי.

כיצד המשורר מבטא בסונט את ייסוריו בעקבות מותה של הגבירה לאורה? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך התייחס גם לתרומה של מבנה הסונט לביטוי הייסורים.

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

יֹום ְסָתו / ריינר מריה רילקה
תרגם מגרמנית: שמעון זנדבנק

 

ֵאִלי, ִהִּגיָעה ֵעת, ַהַּקִיץ ַרב.

ַהֵּטל ִצְּל ַעל ְׁשעֹוֵני ַהֶּׁשֶמׁש,

ּוַבָּׂשדֹות ַׁשַּלח רּוחֹות ֶׁשל ְסָתו.

ַעל ְּפִרי ָאִפיל ַצֵּוה ְוִיְתַרֶּוה;

ֵּתן לֹו יֹום־יֹוַמִים עֹוד ֶׁשל ַלַהט,

ַהְפֵצר ּבֹו ֶׁשִּיְׁשַלם, ְוֶאל ֻקַּבַעת

ַהַּיִין ֶמֶתק ַאֲחרֹון ָהֵבא.

ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּבִית, א ִיְבֶנה עֹוד.

ִמי ֶׁשהּוא ַּגְלמּוד, ַּגְלמּוד ָלַעד.

ֵיעֹור, ִיְכֹּתב ִמְכָּתב, ְועֹוד ֶאָחד,

ּוְבִהָּגֵרף ָעִלים ֵמִתים ִיְתֶעה לֹו

ֵאי־ָאן ַּבִּסְמָטאֹות ְּבֵלב ִנְטָרד.

כיצד מוטיב הזמן בונה את משמעות השיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 10/
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קרא את הסונט שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ילֹות  /  שארל בודלר ַמְקּבִ
תרגם מצרפתית: בנימין הרשב

 

ַהֶּטַבע הּוא ִמְקָּדׁש, ׁשּורֹות ְסָטִוים ַחִּיים

ּפֹוְלִטים ּבֹו ְלִעִּתים ִמִּלים ְמֻבְלָּבלֹות:

ָאָדם חֹוֵלף ָׁשם ֶּדֶרך ְיָערֹות ְסָמִליֿם

ֲאֶׁשר צֹוִפים ּבֹו ְּבֵעיַנִים ֻמָּכרֹות.

ּוְכמֹו ֵהִדים ִמְתַעְרְּבִבים ֵאי־ַּבֶּמְרָחק

ְּבתֹו ִמְמָזג ֶאָחד, ָאֵפל ּוְתהֹוִמי, 

ָרָחב ְּכמֹו ַהֵּליל ּוְכמֹו ָהאֹור ֶהָחג —

ְצָבִעים, ְצִליִלים, ְּבָׂשִמים, ָׁשם ֶזה ָלֶזה עֹוִנים.

ֵיׁש ֹּבֵׂשם ַרֲעָנן, ָטִרי ִּכְבַׂשר ִּתינֹוק,

ָמתֹוק ְּכמֹו ַאּבּוב, ַּכֲעָרָבה ָיֹרק,

ְוֵיש: ֻמְׁשָחת, חֹוֵגג, ָעִׁשיר — ֵריחֹות ׁשֹוְפִעים,

ַהִּמְתַּפְׁשִטים ְּכמֹו ְּדָבִרים ֵאיְנסֹוִפִּיים,

ִּכְקֹטֶרת, ָּכִעְנָּבר, ְּכמֹור, ִּכְבאּוִׁשים,

ָׁשִרים ִהְתַלֲהֻבּיֹות ֶׁשל רּוַח ְוחּוִׁשים.

ים" באות לידי ביטוי בסונט. ל רּוַח ְוחּוׁשִ הסבר והדגם אילו "ִהְתַלֲהֻביֹות ׁשֶ

בתשובתך הסבר גם שתיים מדרכי העיצוב שלהן.

/המשך בעמוד 11/
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 פרק שני: נושאים בין־ז'אנריים  )50 נקודות(

ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.

להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 18-17.

הפילוסוף הקנדי צ'רלס טיילור טוען כי "אנחנו מגדירים את זהותנו תמיד בדיאלוג ִעם, ולפעמים במאבק נגד ]...[".  .17

על פי טענה זו, הסבר כיצד מוגדרת זהותן של דמויות מרכזיות ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי:   

קולות וזהויות". הדגם את דבריך.

ענה על פי:

רומאן או מחזה         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שני שירים         )20 נקודות( ב. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .18

יוצרים שונים עוסקים בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים  א. 

שונים.

מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

רומאן או מחזה         )25 נקודות(  )1(

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע         )15 נקודות(  )2(

לדעתך, איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות"  ב. 

באופן המעניין והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.       )10 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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ספרות בעקבות השֹואה

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 20-19.

"החוויה שאנו, שורדי מחנות הריכוז הנאצים, התנסינו בה זרה לדורות החדשים במערב, ועם חלוף השנים   .19

אף מעמיקה זרותה. ]...[ לגבי צעירי שנות השמונים האלה, מדובר בדברים של סביהם: רחוקים, מעורפלים, 

'היסטוריים' ".
)פ' לוי, השוקעים והניצולים, תרגמה: מ' שוסטרמן-פדובאנו, עם עובד, 1997, עמ' 155(

הסבר והדגם כיצד יוצרים שאת יצירותיהם למדת בנושא "ספרות בעקבות השֹואה" מצליחים לגרום לקוראים להתגבר   

על הריחוק ועל הערפול. בתשובתך כתוב על היבטים, כמו התיאורים ביצירות, הדמויות בהן ודרכי העיצוב ביצירות.

ענה על פי:

שני סיפורים קצרים או רומאן או הנובלה "מומיק"         )30 נקודות( א. 

שני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן או שיר וסרט קולנוע או מסה         )20 נקודות( ב. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .20

יוצרים שונים עוסקים בנושא "ספרות בעקבות השֹואה" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים. א. 

מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

רומאן או הנובלה "מומיק"         )25 נקודות(  )1(

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע או מסה         )15 נקודות(  )2(

לדעתך, איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "ספרות בעקבות השֹואה" באופן המעניין  ב. 

והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.         )10 נקודות(

/המשך בעמוד 13/
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התבגרות בראי הספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 22-21.

מה הן הבעיות המטרידות את המתבגרים ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות", וכיצד המתבגרים והסובבים   .21

אותם מתמודדים עם בעיות אלה? הסבר והדגם את דבריך.

האם לדעתך היצירות מציעות דרכי התמודדות מתאימות לבעיות האלה? נמק והדגם את דבריך.  

 ענה על פי:

רומאן או נובלה         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .22

יוצרים שונים עוסקים בנושא "התבגרות בראי הספרות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים. א. 

מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

רומאן או נובלה         )25 נקודות(  )1(

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע         )15 נקודות(   )2(

לדעתך, איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "התבגרות בראי הספרות" באופן המעניין  ב. 

והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.         )10 נקודות(

/המשך בעמוד 14/
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בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 24-23.

ביצירות רבות בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" מצד אחד האומן בטוח בכישרונו וביכולתו   .23

לבטא את עצמו ולהשפיע על הקהל, ומצד אחר הוא מפקפק בהצלחתו ומבטא את ספקותיו ואת כישלונותיו.

האם צדדים אלה באים לידי ביטוי בדמויות של האומנים ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:

מחזה או רומאן         )30 נקודות( א. 

שני שירים או שיר וסיפור מן המיתולוגיה או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .24

יוצרים שונים עוסקים בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים  א. 

שונים. מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת?

הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

רומאן או נובלה         )25 נקודות(  )1(

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע         )15 נקודות(   )2(

לדעתך, איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות  ב. 

ארספואטיות" באופן המעניין והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.         )10 נקודות(
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לא הכול ריאליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 26-25.

ביצירות רבות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי" באים לידי ביטוי רגשות ומצבים כמו חרדה, איום, חוסר אונים,   .25

אלימות והבנה מוטעית של המציאות.

אילו מן הרגשות והמצבים האלה באים לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא זה, וכיצד הם מעוצבים ביצירות? הסבר את   

תרומתם לבניית המשמעות של כל יצירה. הדגם את דבריך.

ענה על פי:  

מחזה או נובלה או סיפור קצר וסרט קולנוע         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר אחד מאת אחד מן הסופרים האלה: פ' קפקא, א"א פו, ש"י עגנון, א"ב יהושע         )20 נקודות( ב. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .26

יוצרים שונים עוסקים בנושא "לא הכול ריאליסטי" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים.  א. 

מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.

ענה על פי:  

מחזה או רומאן או נובלה         )25 נקודות(  )1(

סיפור קצר או סיפור קצר וסרט קולנוע         )15 נקודות(   )2(

לדעתך, איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "לא הכול ריאליסטי" באופן המעניין והמיוחד  ב. 

ביותר? נמק והדגם את דבריך.         )10 נקודות(
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

נשיּות וגבריּות: ייצוגי מגדר בספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 28-27.

מהו מעמדן של הנשים ומהו מעמדם של הגברים ביצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות"?  .27

הסבר והדגם את דבריך.  

האם המעמד של הנשים ושל הגברים ביצירות שלמדת משקף את המוסכמות הנוגעות למגדר, רומז על שינוי מוסכמות   

אלה או מעיד על שינוי שחל בהן? הסבר והדגם את דבריך. 

ענה על פי:

נובלה מאת עגנון )"שבועת אמונים" או "גבעת החול" או "בדמי ימיה"( או מחזה או רומאן         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר ושיר או מדרש וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .28

יוצרים שונים עוסקים בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים.  א. 

מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת?

הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

נובלה או מחזה או רומאן         )25 נקודות(  )1(

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע         )15 נקודות(  )2(

לדעתך, איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות" באופן  ב. 

המעניין והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.         )10 נקודות( 


