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הוראות לנבחן
משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 
דרמה  פרק ראשון: 

סיפור קצר  פרק שני: 
רומאן ונובלה  פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שירת המחצית הראשונה של המאה ה־20, שירת ביאליק( פרק רביעי: 

הפרק הראשון )דרמה —32 נקודות( הוא חובה.
משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות

בכל פרק )לכל פרק — 34 נקודות(.

לנבחנים אינטרניים: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 
  

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

לנבחנים אינטרניים:  חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת    )2(   
היצירות שנלמדו.   

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )3(   
שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   

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 — דרמה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 10-1 )32 נקודות(.

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

אחד השלבים החשובים ביותר בטרגדיה היוונית הוא ההכרה של הגיבור בטעותו.   .1

תאר שלב  זה בטרגדיה שלמדת )"אנטיגונה" או "אדיפוס המלך"(, והסבר מה הוביל את    

הגיבור הטרגי להכיר בטעותו, וכיצד הוא התמודד עם הכרה זו.

"אנטיגונה"

הצג את הקינה של אנטיגונה בזמן שהיא מובלת למערת הקבר.  .2

מה קינה זו מלמדת על דמותה של אנטיגונה? הסבר והדגם את דבריך.   

 לדעתך, האם קינה זו יכולה לשנות את היחס של הצופים והקוראים כלפי אנטיגונה? 

הסבר את דבריך.

       

"אדיפוס המלך"

הצג את דברי אדיפוס לאחר שהתגלתה האמת ויוקסטה התאבדה.   .3

כיצד דברי אדיפוס אלה מאירים את דמותו ואת גורלו? הסבר והדגם את דבריך.  

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

אילו ערכים מקודשים מופרים בטרגדיה של שקספיר שלמדת, וכיצד הפרת הערכים בטרגדיה זו    .4

מובילה להשתלשלות העלילה עד לסופה הטרגי? הסבר והדגם את דבריך.

"המלט"

התנהגותו של המלט מעידה על צדדים שונים ואף מנוגדים באישיותו.   .5 

הסבר והדגם קביעה זו, על פי עלילת הטרגדיה.

/המשך בעמוד 3/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ו, מס' 8281 - 3 -

"המלך ליר"

המלך ליר הולך ומתפכח במהלך הטרגדיה, ודמותו נעשית עמוקה ואנושית יותר.   .6

הסבר כיצד תהליך ההתפכחות הזה בא לידי ביטוי בעלילת הטרגדיה. בסס את דבריך על שתי סצנות   

מן הטרגדיה.

"מקבת"

נבואת המכשפות בתחילת המחזה מתממשת במלואה במהלכו. עם זה, אפשר לטעון כי דרך    .7

המימוש של נבואה זו נתונה לבחירה המוסרית ולמעשיהם של מקבת ושל ליידי מקבת.

הסבר והדגם קביעה זו.   

"אותלו"

מצד אחד דסדמונה היא אישה עצמאית, המודעת לקסמיה ולכוחה, ומצד אחר היא קרבן לגברים    .8

שבסביבתה.

הסבר כיצד שני צדדים אלה באים לידי ביטוי בטרגדיה.   

מחזה מודרני 

בחר בדמות של אישה מן המחזה המודרני שלמדת. תאר את הדמות שבחרת, והסבר את    .9

השפעתה על הסובבים אותה.

תאר מערכת יחסים בין שתי דמויות מרכזיות במחזה המודרני שלמדת, והסבר כיצד מערכת    .10

יחסים זו מאירה בעיה או קונפליקט העומדים במרכז המחזה.

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — סיפור קצר

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 14-11 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

סיפורים מאת עגנון

ברבים מן הסיפורים של עגנון הדמויות המרכזיות או הדמויות הסובבות אותן מוצגות באור ביקורתי.   .11

הצג את הביקורת על הדמויות בסיפור מאת עגנון שלמדת, והסבר כיצד הביקורת נבנית במהלך 

הסיפור.

סיפורים עבריים )בלי סיפורי עגנון ובלי "אח קטן" מאת רונית מטלון(, סיפורים מתורגמים  .12

בחר במוטיב מרכזי מסיפור קצר שלמדת, תאר את הופעותיו בסיפור, והסבר את תרומתו לבניית   

משמעות הסיפור.

  

"אח קטן" / רונית מטלון  .13

"אח קטן" הוא סיפור המתאר תהליך שתחילתו בשכול ובכישלון וסיומו בתיקון.  

דּון בטענה זו, והסבר כיצד תהליך זה מעוצב בסיפור.  

/המשך בעמוד 5/
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סיפור שלא נלמד

לפניך הסיפור "הקן" מאת מאיה ערד*.  קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .14

הקן / מאיה ערד

התיישבנו במרפסת המקורה, הבנויה מעל החצר, משקיפה על שיחים, עצי הדר, מזרקות ופסלים. 

הקן צץ מיד מול עיני, מונח על הקורה התומכת את גג המרפסת. כדור קטן משוכלל, עגול וסבוך. 

מאות זרדים דקיקים נטוו בצפיפות ליצור מסתור עמוק, שרק פתח צר ִאפשר לציפורים הזעירות 

שבנו אותו להיכנס אליו ולדגור על הביצים.

בעלת הבית מזגה שתייה והתיישבה מולנו. היא פרשה זה עתה מעבודתה, סיפרה. עכשיו היא 

עסוקה בפרויקט חדש: בניית בית באי יווני. היא מתכננת לבלות שם את רוב זמנה כשתושלם 

המיקום  את  תיארה  בפירוט  והפלגה.  שחייה  שלה,  הגדולות  האהבות  לשתי  ולהתמסר  הבנייה 

המושלם שבחרה, עם נוף אל הים ופרטיות גמורה, את הארכיטקטית הנהדרת ששכרה, החדרים 

נפלא. אותנטי לגמרי. עם אוכלוסייה מקומית, כפרים  והאי עצמו — פשוט  מלאי אור השמש. 

ציוריים, טברנות של פעם. הוא גם יישאר כזה, הבטיחה, מפני שהתושבים הצביעו זה עתה נגד 

פיתוח יתר. היה להם הרבה מזל עם אישורי הבנייה: הבית שלהם יהיה האחרון באי שתהיה לו 

ברֵכת שחייה פרטית.

בעלה, מבוגר ממנה בכמה שנים, ישב לצדה והקשיב. מה היינו צריכים את זה, מלמל בשקט, 

בעברית. כאילו הבינה את דבריו, הוסיפה אשתו: "וזה גם קרוב לישראל. אם כי עכשיו, כשגם 

אחיו מת, כבר אין לנו אף אחד שם."

בן  שלי  "התינוק  שם.  שלי שהתרוצצו  בילדות  הביטה  היא  מהגינה.  נשמעו  וצעקות  צחוק 

שלושים ואחת," אמרה. "זה עובר כל כך מהר."

כשהסבה את ראשה נפל פתאום מבטה על  הקן. צווחה שבין אימה להפתעה נפלטה מפיה. 

"זה קן! יש כאן קן! קראה. "הוא ריק," התאכזבה כשניגשה אליו. "בטח נשאר כאן מהשנה שעברה. 

"היא העבירה את מבטה על פני החצר, על הילדות המשחקות, ושוב אל הקן. "בכל זאת," אמרה, 

"זאת הפתעה נעימה. סימן שמשהו עשיתי בסדר, אם הציפורים החליטו לבנות כאן את הקן שלהן."

*  מאיה ערד — סופרת ישראלית המתגוררת בארצות־הברית, ילידת 1971. מספריה:

     מקום אחר ועיר זרה: רומאן בחרוזים )2003(, תמונות משפחה )2008(, העלמה מקאזאן )2015(.

תאר את דמות המארחת. בתשובתך התבסס על שתי דוגמאות מן הסיפור.      )7 נקודות( א.   

לדעתך, מהי המשמעות של הסיפור "הקן"? ב. 

הסבר את התרומה של מוטיב הקן והבית לבניית משמעות זו. הדגם את דבריך.      

)10 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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פרק שלישי — רומאן ונובלה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 19-15 )34 נקודות(. 

שים לב: על שאלות 16-15 תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה 19.

האם אתה ממליץ לחבריך לקרוא רומאן או נובלה שלמדת )כולל "בדמי ימיה" ו"הזקן והים"(?  .15

נמק את דבריך, ובסס אותם על שניים מן הרכיבים האלה: דמויות ביצירה, המספר ביצירה,   

אירועים מרכזיים בעלילה, סגנון היצירה וסיום היצירה.

מה מאפיין את חיי הנפש של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת? באילו אמצעים   .16
 )התנהגות הדמות, מספר כל יודע, מונולוגים, דיאלוגים וחלומות( מעוצבים חיי נפש אלה? 

הסבר והדגם את דבריך.

"בדמי ימיה" / שמואל יוסף עגנון

לפניך הרהור של תרצה. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.  .17
]...[ חשבתי כי עתידות איש ומעלליו על פי אחרים נחתכים.   

האם סיפור חייה של תרצה מאשש דברים אלה או מפריך אותם? הסבר ונמק את דבריך.  

"הזקן והים" / ארנסט המינגווי

האריות באפריקה וג'ו דימאג'יו הם מוטיבים החוזרים בהרהוריו ובחלומותיו של סנטיאגו.  .18
הסבר מה הם מסמלים, וכיצד הם תורמים לעיצוב דמותו של סנטיאגו. הדגם את דבריך.  

שים לב:  על שאלה 19 תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך. 

סיפור פשוט, עיר קסומה, ספר הדקדוק הפנימי, מר מאני, מקדמות, שירה, חיי נישואים,   .19

התגנבות יחידים, זיכרון דברים, והיום איננו כלה, החטא ועונשו, מאדאם בובארי, אנה קארנינה,  

המשפט, האמן ומרגריטה, אל המגדלור, בית בודנברוק, מאה שנים של בדידות, הקול והזעם,  

אור באוגוסט, הדבר   

הסבר את הגורמים למתחים או למחלוקות בין דמויות ברומאן שלמדת.         

כיצד מתחים או מחלוקות אלה מניעים את עלילת הרומאן ומסייעים בבניית משמעותו? הסבר 

 והדגם את דבריך.

                    /המשך בעמוד 7/
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פרק רביעי — שירה 
)שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המחצית הראשונה של המאה ה־20(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 30-20:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או על שאלה אחת משירת המחצית הראשונה של 

המאה ה־20 )שאלות 26-20(,

ועל שאלה אחת משירת ביאליק  )שאלות 30-27( 

)לכל שאלה — 17 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .20
ָנה ְבֵחיק ַיְלדּות / יהודה הלוי ְיׁשֵ

כיצד הלשון הציורית בשיר מעצבת תקופות שונות בחייו של אדם? הסבר קביעה זו,  

  והדגם את דבריך.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ִחי ָלֵאל / שלמה אבן־גבירול ׁשְ

על פי בתים 5-3 בשיר, תאר את ההקבלה בין הנשמה לאל, והסבר את תפקיד ההקבלה בבניית   

/המשך בעמוד 8/המשמעות של השיר.
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .22
ֶטֶרם ֱהיֹוִתי / שלמה אבן־גבירול

בחר בשלוש מן השאלות הרטוריות בשיר, ופרש אותן.    

מהו התפקיד של שאלות אלה בשיר? הסבר את דבריך.

/המשך בעמוד 9/
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שירת המחצית הראשונה של המאה ה־20
שירי לאה גולדברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .23

ְסִליָחה ּוְבֶחֶסד / לאה גולדברג ַהָאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ּבִ

מה מאפיין את ההליכה בשדה, כפי שהיא מתוארת בשיר? הדגם את דבריך.  

הסבר את המשמעות של ההליכה בשדה, בעיני המשוררת.  

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .24

אֶֹרן / לאה גולדברג

ההזדהות של המשוררת עם עצי אורן בונה את משמעות השיר.  

הסבר והדגם קביעה זו.  

/המשך בעמוד 11/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ו, מס' 8281 - 11 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .25

ְדבֹוָרה / לאה גולדברג לּות ּבִ ּכְ ִהְסּתַ

כיצד מתוארת הדבורה בכל אחד משלושת חלקי השיר? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 12/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ו, מס' 8281 - 12 -

יק" מאת לאה גולדברג )המתחיל  ֶפר ַעּתִ יֵרי ַאֲהָבה ִמּסֵ לפניך סונט ב, מתוך מחזור הסונטים "ׁשִ  .26

יֵנינּו ֶאָלא זַֹהר"(. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. במילים "ְולֹא ָהָיה ּבֵ

רגע אהבה קסום ושימורו — כיצד הם משולבים זה בזה בסונט?  

הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 13/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ו, מס' 8281 - 13 -

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .27
לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן ַהֶהְפֵקר / חיים נחמן ביאליק

"איך שיר נולד?" — הסבר את התשובה של המשורר על שאלה זו בשיר "לא זכיתי באור מן   

ההפקר".

בתשובתך התבסס על הלשון הציורית בשיר.  

/המשך בעמוד 14/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ו, מס' 8281 - 14 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .28

ַרח / חיים נחמן ביאליק חֹוֶזה, ֵלְך ּבְ

בתחילת השיר המשורר מצהיר "לא־יברח איש כמוני!".  

האם המשורר מקיים הצהרה זו? הסבר ונמק את דבריך על פי שני הבתים המסיימים את השיר.  

/המשך בעמוד 15/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ו, מס' 8281 - 15 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .29

ְלָאְך / חיים נחמן ביאליק ַאל ַהּמַ ְוִאם ִיׁשְ

תאר והסבר את הזיקה של הילד אל הטבע, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשני הבתים הראשונים   
בשיר.

/המשך בעמוד 16/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ו, מס' 8281

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 16 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .30

י / חיים נחמן ביאליק ְלַבּדִ

  

    
 

כיצד מעוצבת חוויית הבדידות בשיר זה? הסבר והדגם את דבריך.  


