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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. 
רומאן ונובלה  פרק ראשון: 

סיפור קצר  פרק שני : 
שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק,  פרק שלישי: 

שירת המאה ה־ 20(   

דרמה  פרק רביעי: 

הפרק הראשון )רומאן ונובלה — 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. 
לנבחנים אינטרניים: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.  )2(   

לנבחנים אקסטרניים: תכנית הלימודים מצורפת.  )3(   
      

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 — רומאן ונובלה

שים לב! פרק זה הוא חובה.

ענה על אחת מן השאלות 2-1 )32 נקודות(.

הרקע המשפחתי ו/או הרקע החברתי של גיבור היצירה משפיעים על הפעולות ועל המעשים שלו.  .1
הסבר והדגם קביעה זו על פי רומאן או נובלה שלמדת.  

הצג דמות, התרחשות או רעיון שעוררו בך עניין מיוחד ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר מה   .2
ביצירה עורר בך עניין זה ומדוע. בסס את דבריך על דוגמאות מן היצירה.

פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 5-3 )לכל שאלה — 17 נקודות; סה"כ — 34 נקודות(.

שים לב! אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

שים לב: על השאלות 4-3 אין לענות על פי הסיפור "אח קטן" מאת רונית מטלון.

תאר יחסים של ִקרבה או של ריחוק )או שילוב ביניהם( בין דמויות בסיפור קצר שלמדת, והסבר   .3

מה סיום הסיפור תורם להבנת יחסים אלה.

דרכי העיצוב של הסיפור הקצר מסייעות בבניית משמעותו.  .4 

בחר בסיפור קצר שלמדת ובשתיים מדרכי העיצוב האלה: רמזים מטרימים )מקדימים(, תיאורי 

 סביבה ונוף, חפצים בעלי משמעות סמלית, שם הסיפור )אם יש בו משמעות(. 

הצג את דרכי העיצוב שבחרת, והסבר את תרומתן בבניית המשמעות של הסיפור שבחרת.

"אח קטן" / רונית מטלון

תאר את מערכות היחסים של ניסו עם רחל ועם חני, והסבר את התרומה של מערכות היחסים   .5

האלה לעיצוב דמותו של ניסו הנער המתבגר.

/המשך בעמוד 3/
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פרק שלישי — שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה־ 20(
אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 15-6 )לכל שאלה — 17 נקודות; סה"כ — 34 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .6

ֶמׁש / שלמה אבן־גבירול  ְרֵאה ׁשֶ

הסבר כיצד מוטיב הלבוש והצבעים בשיר קושר בין תיאור השקיעה ובין מות יקותיאל.  

הדגם את דבריך.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .7

יֵרְך / שלמה אבן־גבירול ִרי ׁשִ ּבְ ְך ּדַ ְלִאּטֵ

  

הסבר את התרומה של הניגודים בשיר לאפיון הדבורה.   

/המשך בעמוד 4/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .8

ים / משה אבן־עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

                                           

   

הלבוש הוא מוטיב מרכזי בשיר.  

תאר מוטיב זה, והסבר את תפקידו בבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 5/
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שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .9

ָנֵפְך / חיים נחמן ביאליק ַחת ּכְ ַהְכִניִסִני ּתַ

     

האם לדעתך השיר "הכניסיני תחת כנפך" הוא שיר אהבה? נמק והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .10

ִצּפֶֹרת / חיים נחמן ביאליק

     

ה ִנְקְלָעה ִצּפֶֹרת"(, והסבר כיצד התמונה  פרש את הבית הרביעי בשיר )המתחיל במילים "ְוִהּנֵ  

 המתוארת בו משקפת את רגשותיו של המשורר, כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר. 

הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 7/

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .11 

ה / חיים נחמן ביאליק ְמּדּוֵמי ַהַחּמָ          ִעם ִדּ

בשיר זה מתואר מעין מסע.   

הסבר והדגם את המשמעות של מסע זה. בתשובתך פרט את שלביו השונים.

/המשך בעמוד 8/
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שירת המאה ה־ 20
שירת המחצית הראשונה של המאה ה־ 20

שירי רחל

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

ַרק ַעל ַעְצִמי / רחל

     

על פי שיר זה, מה הם הקשיים והמכשולים בחייה של המשוררת?

הסבר את התרומה של הלשון הציורית בשיר בביטוי קשיים ומכשולים אלה. הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .13

ה / רחל ִגיׁשָ ה, ֲחִצי ּפְ ִגיׁשָ ּפְ

        

מהו התהליך הרגשי המתואר בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ְלּגּוַלי / רחל ַאַחד ּגִ ּבְ

    

המשוררת משתמשת ברעיון הגלגול כדי לבטא את עולמה.  

הסבר והדגם קביעה זו.  

/המשך בעמוד 11/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ִמיַכל / רחל       

ּה ִלּבָ ֶבז לו ּבְ ֱאַהב מיכל בת שאול את דוד —— ַוּתִ ַוּתֶ   
)ש"א, י"ח, כ'; ש"ב, ו', ט"ז(   

ִקרבה ומרחק מאפיינים את הקשר של המשוררת למיכל.

הסבר והדגם קביעה זו.  

/המשך בעמוד 12/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ו, מס' 8284   - 12 -

פרק רביעי — דרמה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 26-16 )34 נקודות(.

שים לב: בשאלות 24-16 אפשר לענות רק על פי טרגדיה של סופוקלס או טרגדיה של שקספיר.

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

אחת ממטרות הטרגדיה היוונית הייתה לחנך את העם.  .16 

הסבר כיצד ההתנהגות, הבחירות והגורל של הגיבור הטרגי בטרגדיה שלמדת )"אנטיגונה" או 

"אדיפוס המלך"( מסייעים בהשגת מטרה זו.

"אנטיגונה"

תאר מערכת יחסים בין שני בני משפחה בטרגדיה "אנטיגונה", והסבר כיצד במערכת יחסים זו   .17
בא לידי ביטוי הקונפליקט המרכזי במחזה.

"אדיפוס המלך"

בסיום הטרגדיה "אדיפוס המלך" מייעץ קראון לאדיפוס "אל תשתוקק לשלוט בכול ".  .18 
הסבר מה גרם לקראון לומר דברים אלה לאדיפוס, וכיצד הם קשורים לחטא הגאווה ולגורלו 

הטרגי של אדיפוס.

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

שילוב של תכונות הגיבור וגורמים חיצוניים מוביל לגורלו הטרגי.  .19 
הסבר והדגם קביעה זו, על פי הטרגדיה שלמדת.

"המלט"

חוסר אמון וחשד מניעים את העלילה הטרגית במחזה "המלט" ומאפיינים את מערכות היחסים   .20
בין הדמויות.

כיצד בא הדבר לידי ביטוי בעלילת הטרגדיה? הסבר והדגם את דבריך.  

"המלך ליר"

תאר את תמונת הסערה שבמערכה השלישית במחזה, והסבר את משמעויות הסערה בהקשר של   .21
הטרגדיה כולה.

/המשך בעמוד 13/
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"מקבת"

מקבת הוא הגיבור הטרגי המרכזי במחזה.  .22 

לדעתך, האם גם ליידי מקבת היא גיבורה טרגית? נמק והדגם את דבריך, ובסס אותם על 

מאפייני הגיבור הטרגי.

"אותלו"

כיצד מוצגת האהבה בטרגדיה "אותלו"?  .23

הסבר את התפקיד של יחסי האהבה בעיצוב העלילה הטרגית במחזה זה. הדגם את דבריך.  

"רומיאו ויוליה"

העלילה הטרגית ב"רומיאו ויוליה" נעה בין אהבה גדולה ובין שנאה גדולה.   .24 

הסבר קביעה זו, ובסס את דבריך על שתיים מן התמונות במחזה.

מחזה מודרני

שים לב: בשאלות 26-25 אפשר לענות רק על פי מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה־20(.

תאר את הפתיחה ואת הסיום של המחזה המודרני שלמדת.   .25

הסבר את התרומה של מצב הדמויות )מצבן הנפשי, החברתי, המשפחתי וכו'( בפתיחת המחזה   

ובסיומו להבנת משמעות המחזה.

מי היא הדמות החזקה והמשפיעה ביותר במחזה שלמדת? הסבר כיצד דמות זו משפיעה על   .26

הדמויות האחרות במחזה ועל התפתחות העלילה.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


