
 2017חורף תשע"ז, ספרות עברית וכללית,                                              

 
 

 ס פ ר ו ת  ע ב ר י ת  ו כ ל ל י ת

 על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

 הוראות לנבחן

 : שעתיים וחצימשך הבחינה .א

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

 פרק ראשון:

 

 פרק שני:

 פרק שלישי:

 פרק רביעי:

, שירת ביאליק, 20-ה)שירת ימי הביניים, שירת המחצית הראשונה של המאה שירה 

 שיר שלא נלמד(

 סיפור קצר

 דרמה

 רומאן ונובלה

 

 .חובהנקודות( הוא  32 – שירההפרק הראשון )

פרקים, ולענות על השאלות לפי  שנימשלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור ב

 נקודות(. 34 –ההוראות בכל פרק )לכל פרק 

 רשימת יצירות:     חומר עזר מותר בשימוש .ג

 : הוראות מיוחדות .ד

 

 

 

 

 

 

 )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. כטיוטה. בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

 רשום "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.

 ב ה צ ל ח ה !

  

 ( רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה1)

 להשיב עליה.שבחרת      

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

 היצירות שנלמדו.     

 להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות. אין( 3)

 ( שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.4)
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 ה ש א ל ו ת

 (20-)שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה השירה  –פרק ראשון 

 :1-9מן השאלות  שתייםענה על  .חובה: פרק זה הוא שים לב

משירת המחצית הראשונה  אחתעל שאלה  אומשירת ימי הביניים  אחתעל שאלה 

שיר שלא נלמד  אומשירת ביאליק  אחת(, ועל שאלה 1-7)שאלות  20-של המאה ה

 נקודות(. 16 –( )לכל שאלה 9-8)שאלות 

 שירת ימי הביניים

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

ָרח ִמזְּ  / יהודה הלוי ִלִבי בְּ

 

יר. בתשובתך כתוב גם על התרומה של פרש את ההכרזה של המשורר בבית האחרון בש

 הצימוד להבנת המשמעות של הכרזה זו.

 הסבר את הקשר בין הכרזה זו ובין השאלות בבתים שלפניה, והדגם את דבריך.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .2

ֵפה נֹוף  / יהודה הלוי יְּ

 

 ובין המצב שלה בעבר.שיר זה מציד את הניגוד בין המצב של ציון בהווה 

 תאר והסבר באילו אמצעים נבנה ניגוד זה בשיר.

 כיצד המשורר מבקש לגשר על ניגוד זה? הסבר והדגם את דבריך.

 

 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .3

 / יהודה הלוי ֲהָבא ַמבּול

 

 זה.תאר את חוויית המסע של המשורר בים, והסבר כיצד היא מעוצבת בשיר 
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 20-שירת המחצית הראשונה של המאה ה

 שירי רחל

 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .4

ִמי  / רחל ַרק ַעל ַעצְּ

 

 באמצעות תיאור המרחב הפיזי המשוררת מבטאת את מצבה בעולם.

 הסבר והדגם קביעה זו.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .5

ִגיָשה, ֲחִצי  ִגיָשהפְּ  / רחל פְּ

 

 .חֹווהתאר את תמונת הסיום בשיר, והסבר את הקשר בינה ובין התהליך הרגשי שהמשוררת 
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .6

גּוַלי ַאַחד ִגלְּ  / רחל בְּ

 

 באמצעות תיאור החי והצומח המשוררת מאפיינת את עולמה ואת אישיותה.

 הסבר והדגם קביעה זו.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .7

 / רחל ִמיַכל

 

 מה מייצגת דמותה של מיכל בת שאול בעיני המשוררת?

 באילו דרכים המשוררת מקרבת את מיכל לעולמה? הסבר והדגם את דבריך.
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 שירת ביאליק

 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .8

ַבִדי  / חיים נחמן ביאליק לְּ

 

 מערכת היחסים בין המשורר לשכינה מבטאת את הקונפליקט הפנימי שלו.

 הסבר והדגם קביעה זו.

 מדרכי העיצוב של קונפליקט זה בשיר. שתייםבתשובתך כתוב גם על 
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 שיר שלא נלמד

 שאחריו.לפניך השיר "חדשות מדי שעה" מאת אדם זגייבסקי, קרא אותו וענה על השאלה  .9

 / אדם זגייבסקי ֲחָדשֹות ִמֵדי ָשָעה

 תרגום: דוד וינפלד

 

 מהי עמדתו של המשורר בנוגע להקשבה לשידורי החדשות "כל שעה ושעה"?

 באילו דרכים הוא מבטא את עמדתו? הסבר והדגם את דבריך.

 בתשובתך כתוב גם על תמונת הסיום של השיר.

 

  



 2017חורף תשע"ז, ספרות עברית וכללית,                                              

 
 

 סיפור קצר –שני  קפר

 נקודות(. 17 –)לכל שאלה  12-10לענות על שתיים מן השאלות אם בחרת בפרק זה, עליך 

 סיפורים מאת עגנון

האם הדמות המרכזית בסיפור מאת עגנון שלמדת היא מורכבת ורבת פנים או מתאפיינת  .10

 בתכונה מרכזית אחת שמכתיבה את התנהגותה? נמק והדגם את דבריך.

תך על התנהגות הדמות המרכזית בסיפור ועל היחסים שלה עם דמויות בסס את תשוב

 אחרות.

 

 סיפורים עבריים ומתורגמים

מאת רונית  אח קטןעל הסיפור  לאלכתוב על סיפורי עגנון ו אין)שים לב: בסיפורים עבריים 

 מטלון(

הקורא. הכותב מבטיח לדברי הסופר עמוס עוז, פתיחת סיפור היא מעין חוזה בין הכותב לבין  .11

 ולא תמיד מתכוון לקיים.

 (11[. מתחילים סיפור. ירושלים: כתר הוצאה לאור, עמ' 1996)עוז, ע' ]

אילו ציפיות או "הבטחות" מעוררת הפתיחה של סיפור קצר שלמדת? הסבר אילו פרטים 

 בפתיחה מעוררים אותן.

 הסבר והדגם את דבריך.האם ציפיות אלה מתממשות במהלך הסיפור או בסיומו? 

 

 / רונית מטלון אח קטן

 עלילת הסיפור "אח קטן" נעה בין הווה לעבר. .12

 הדגם כיצד הדבר בא לידי ביטוי בסיפור, והסבר את תרומתו לעיצוב דמותו של ניסו.
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 דרמה –פרק שלישי 

 נקודות(. 34) 13-22מן השאלות  אחתאם בחרת בפרק זה, ענה על 

"המלט", "המלך  טרגדיות של שקספיר: ;"אנטיגונה", "אדיפוס המלך" סופוקלס:טרגדיות של 

 ליר", "מקבת", "אותלו", רומיאו ויוליה

 שניבר הסעל פי המחזה שלמדת )מחזה מאת סופוקלס או מחזה מאת שקספיר(, הצג ו .13

 מאפיינים של הטרגדיה הקלסית.

 

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

 אנטיגונה

 יש דמויות בטרגדיה הרואות באנטיגונה דמות פורעת חוק, ויש דמויות המעריכות את מעשיה. .14

מן הדמויות בטרגדיה )גם המקהלה  שתייםהסבר והדגם קביעה זו. בסס את דבריך על  .א

 נקודות( -2יכולה להיחשב לדמות(.     )

חוק או אישה הראויה להערכה? הסבר והדגם את  לדעתך, האם אנטיגונה היא פורעת .ב

 נקודות( 14דבריך.     )

 

 אדיפוס המלך

 "שלב ההיפוך" הוא השלב שבו הגיבור הטרגי מגיע לידיעה וגם מידרדר מהצלחה לכישלון. .15

תאר שלב זה בטרגדיה "אדיפוס המלך", והסבר את תרומתו לבניית המשמעות הטרגית של 

 המחזה.

 

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

 המלט

 סצנות. שתיאפיין את יחסיו של המלט עם נשים בטרגדיה, ובסס את דבריך על  .16

 הסבר מה יחסים אלה מלמדים על דמותו של המלט ועל מצבו הנפשי.
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 המלך ליר

 על השאלה שאחריו.לפניך קטע העוסק בטרגדיה "המלך ליר". קרא אותו, וענה  .17

בפתיחת המחזה מוצג גיבור העומד לעשות צעד גורלי: להוציא את עצמו במו ידיו מן ההקשר החברתי שבו 

 הוא חי ]...[ הוא עומד לוותר על מלכות ממשית ולהותיר בידיו רק את התורה "מלך" ]...[

 רכת[,[. המלך ליר: טרגדיה של בידור. בתוך ר' מזלי ]עו1986)על פי פריי, נ' ]

 [. ירושלים: כתר(86]עמ'  המלך ליר ושקספיר: מבחר מאמרים

 מהו הצעד הגורלי בטרגדיה זו, ומה הן תוצאותיו? הסבר והדגם את דבריך.

 
 מקבת

 טרגדיה ובהם דבריו מקבלת )בתרגום של מאיר ויזלטיר(.לפניך שני קטעים מן ה .18

מאמצעה. קרא אותם, וענה על השאלה ( לקוח 2( לקוח מראשית הטרגדיה וקטע )1קטע )

 שאחריהם.

 

על פי קטעים אלה, הסבר את התפתחות דמותו של מקבת. בסס את דבריך על העלילה 

 הטרגית.
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 אותלו

לפניך דבריו של אותלו )בתרגום של נתן אלתרמן( לפני התאבדותו. קרא אותם, וענה על  .19

 השאלה שאחריו.

 

מן הסצנות במחזה,  שתייםבדברים אלה אותלו מעיד על התנהגותו? הדגם קביעה זו על פי 

 והסבר כיצד מוצגת בהן דמותו של אותלו כגיבור טרגי.

 
 רומיאו ויוליה

 לפניך דבריו של לורנצו )בתרגום של רפאל אליעז( הנושא קינה על מות רומיאו ויוליה. .20

 חריהם.ב שא-הסעיפים א שניקרא אותם, וענה על 

 

 נקודות( 14הסבר והדגם מדוע לורנצו מרגיש אשם במותם של רומיאו ויוליה.     ) .א

 האם, לדעתך, לורנצו אשם? הסבר והדגם את דבריך. .ב

 נקודות( 20הבא מן המחזה סיבות נוספות להתפתחות הטרגית של העלילה.     )
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 (20-או מן המאה ה 19-: )מן המאה המחזה מודרני

 רבים בא לידי ביטוי הרצון של האדם לזכות באהבה ובהכרה של הסביבה.במחזות  .21

כיצד רצון זה בא לידי ביטוי במערכת היחסים במחזה המודרני שלמדת? האם רצון זה 

 מתממש במחזה? הסבר והדגם את דבריך.

 

סצנות מרכזיות במחזה המודרני שלמדת. כיצד המתרחש בסצנות אלה מעצב את  שתיתאר  .22

 עולמן של הדמויות ואת בחירותיהן? הסבר והדגם את דבריך.
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 רומאן ונובלה –פרק רביעי 

 נקודות(. 34) 23-25מן השאלות  אחתאם בחרת בפרק זה, ענה על 

 

 .25תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה  24-23על שאלות  שים לב:

 שוויון וסובלנות. – ההסתרה, אפלי –קרבה, גילוי  –חוזק, ניכור  –חולשה  .23

כיצד הם באים לידי ביטוי ברומאן, והסבר את  תארמצמדי ניגודים אלה,  שנייםבחר ב

 תרומתם לעיצוב הדמויות או לבניית היחסים ביניהן.

 

 רומאנים רבים מתארים חוויות מכוננות המשנות את חייהן של הדמויות. .24

חוויות כאלה )שתי חוויות של דמות אחת או חוויה אחת של כל אחת משתי  שתיתאר 

 דמויות(, וציין באיזה שלב בעלילת הרומאן הן מתרחשות.

 הסבר את השפעתן של חוויות אלה על חיי הנפש, ועל נסיבות החיים של הדמויות.

 
 .על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך רקתוכל לענות  25על שאלה  שים לב: .25

סיפור פשוט, עיר קסומה, ספר הדקדוק הפנימי, מר מאני, מקדמות, שירה, חיי נישואין, 

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

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

 סט, הדברהקול והזעם, אור באוגו

 היקפו הרחב של הרומאן מאפשר לעסוק בשאלות של מוסר וחברה מנקודות מבט שונות.

הצג שאלה כזאת שהרומן שלמדת עוסק בה. הסבר את נקודות המבט השונות שבאמצעותן 

 בין דמויות או עמדת המספר(. עימותיםשאלה זו נידונה ברומאן )למשל מצבים שונים, 

 

 

 

 

 ב ה צ ל ח ה !


