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  הביניי�שירת ימי 

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!       .1

  למה אב$ גבירולרבי ש/ ב י ַרִבֵאְ$                                       

        ,,,,הההה�ָ�ָ�ָָ�ל�ל�ל�ל�תי ֲחתי ֲחתי ֲחתי ֲחמ�מ�מ�מ�צְצְצְְצר וַער וַער וַער וַעי ָסי ָסי ָסי ָסחִחִחִִחכֹכֹכֹכֹוְוְוְְו/ / / / ה ה ה ה �ָ�ָ�ָָ�נ�נ�נ�נ�י ֲאי ֲאי ֲאי ֲאתִתִתִִת�ָ�ָ�ָָ�מַמַמַַמב �ב �ב �ב �י ַרי ַרי ַרי ַרבִבִבִִבאֵאֵאֵֵא�ְ�ְ�ְְ�

        ....ההההיָ�יָ�יָ�יָ� נִפ נִפ נִפ נִפי ב�י ב�י ב�י ב�י ִלי ִלי ִלי ִלהִהִהִִה" ְ!" ְ!" ְ!" ְ!ק�ק�ק�ק�י� ָמי� ָמי� ָמי� ָמאֵאֵאֵֵאוְוְוְְו/ / / / י י י י �ִ�ִ�ִִ�פְפְפְְפס לַנס לַנס לַנס לַננ�נ�נ�נ�י� ָמי� ָמי� ָמי� ָמאֵאֵאֵֵאח ְוח ְוח ְוח ְורָרָרָָרבְבְבְְבי� ִמי� ִמי� ִמי� ִמאֵאֵאֵֵאוְוְוְְו

�&&&&כַכַכַַכי ְלי ְלי ְלי ְללַלַלַַל ָע ָע ָע ָעפ�פ�פ�פ�%ְ%ְ%ְְ%ה א$ה א$ה א$ה א$�ָ�ָ�ָָ�לֹלֹלֹלֹ�ְ�ְ�ְְ����        ::::הההה�ָ�ָ�ָָ�נ�נ�נ�נ�עֲעֲעֲֲעי ָהי ָהי ָהי ָהחִחִחִִחר�ר�ר�ר�י ְוי ְוי ְוי ְופִפִפִִפ����ר 'ר 'ר 'ר 'אֵאֵאֵֵא�ְ�ְ�ְְ�/ / / / ת ת ת ת 

�ל ָעל ָעל ָעל ָעדֹדֹדֹדֹ'ְ'ְ'ְְ'���        ????הההה�ָ�ָ�ָָ�לֹלֹלֹלֹי ְ�י ְ�י ְ�י ְ�נֵנֵנֵֵנפְפְפְְפד ִלד ִלד ִלד ִלמֹמֹמֹמֹל ֲעל ֲעל ֲעל ֲעכַכַכַַכי י�י י�י י�י י�מִמִמִִמ���� /  /  /  / ****ד ד ד ד ר�ר�ר�ר�פֵפֵפֵֵפב �ב �ב �ב �א�א�א�א�כְכְכְְכב ַמב ַמב ַמב ַמרֹרֹרֹרֹ� ְו� ְו� ְו� ְו

        ????הההה�ָ�ָ�ָָ�ח�ח�ח�ח� ְנ ְנ ְנ ְני א�י א�י א�י א�מַמַמַַמצָצָצָָצל ֲעל ֲעל ֲעל ֲעזֶזֶזֶֶזרְרְרְְרי ַבי ַבי ַבי ַבכִכִכִִכוְוְוְְו/ / / / , , , , ייייהַהַהַַהלֹלֹלֹלֹאֱאֱאֱֱא, , , , י�י�י�י�-ִ-ִ-ִִ-" ַ!" ַ!" ַ!" ַ!אִאִאִִאי ְוי ְוי ְוי ְונִנִנִִנ" ֲא" ֲא" ֲא" ֲאיָיָיָָיהֲהֲהֲֲה        5555                                                                        

        ,,,,הההה2ָָ2ָ2ָ2ר$ר$ר$ר$י ְיי ְיי ְיי ְיי" ִלי" ִלי" ִלי" ִלרִרִרִִרס�ס�ס�ס�" ְמ" ְמ" ְמ" ְמ ֵה ֵה ֵה ֵה����&&&&אִאִאִִא�ְ�ְ�ְְ�/ / / / , , , , תתתתא�א�א�א�לָלָלָָלי ְתי ְתי ְתי ְתנִנִנִִנ����1111ס$ס$ס$ס$ת ְית ְית ְית ְיל ֵעל ֵעל ֵעל ֵער ָ�ר ָ�ר ָ�ר ָ��ֶ�ֶ�ֶֶ�אֲאֲאֲֲא

�עֲעֲעֲֲע ַל ַל ַל ַל����רֹרֹרֹרֹדְדְדְְדתִתִתִִתוְוְוְְו���        !!!!ההההיָ�יָ�יָ�יָ�רִרִרִִר" 5ְ" 5ְ" 5ְ" 5ְדָדָדָָדי 4י 4י 4י 4נֵנֵנֵֵנל 1ְל 1ְל 1ְל 1ְי� ַעי� ַעי� ַעי� ַע ֵא ֵא ֵא ֵא3ָָ3ָ3ָ3לְלְלְְל /  /  /  / ����&&&&אִאִאִִא�ְ�ְ�ְְ�, , , , קקקקי ַרי ַרי ַרי ַרנִנִנִִנ

�����פְפְפְְפי ַני ַני ַני ַנכִכִכִִכוְוְוְְו /  /  /  / י�י�י�י�נְנְנְְנעֹעֹעֹעֹ ְו ְו ְו ְו5ָָ5ָ5ָ53ְְ3ְ3ְ3בְבְבְְבל ַעל ַעל ַעל ַעמַמַמַַמעֲעֲעֲֲעא ַבא ַבא ַבא ַבה ָנה ָנה ָנה ָנאֵאֵאֵֵארְרְרְְר���        ––––ה ה ה ה �ָ�ָ�ָָ�ק�ק�ק�ק�ה ְיה ְיה ְיה ְי4444 5ָ 5ָ 5ָ 5ָמ�מ�מ�מ� ְכ ְכ ְכ ְכ

        ....ההההיָ�יָ�יָ�יָ�פִפִפִִפח ֲחח ֲחח ֲחח ֲחצַצַצַַצי ֶני ֶני ֶני ֶנדֵדֵדֵֵדל ֲעל ֲעל ֲעל ֲע�8888ְ�ְ�ְְ�א ֶאא ֶאא ֶאא ֶאלֹלֹלֹלֹוְוְוְְו/ / / / ד ד ד ד בֶבֶבֶֶבעֶעֶעֶֶעי" ְלי" ְלי" ְלי" ְלמִמִמִִמלָלָלָָלע�ע�ע�ע� ְל ְל ְל ְל3ְְ3ְ3ְ3ה ָלה ָלה ָלה ָליֶיֶיֶֶיהְהְהְְהאֶאֶאֶֶאוְוְוְְו

  

  

   
  והסבר את הקשר שלה� , � של השירפרט את הרעיו$ המובע בשני הבתי� האחרוני

  .הדג� את דברי!. לתיאור הסבל

  
  
  
  
  
  

  /3המש! בעמוד /                                                                                                                                

  

  , פרקי� בלבדבשניוהשני והשלישי עלי! לענות על השאלות ,    מהפרקי� הראשו$

 ).  נקודות30 –לכל פרק (   לפי ההוראות בכל פרק 

  , שאלותשתיענה על , )1�17שאלות (א� בחרת בפרק זה 

  ) נקודות15 –לכל שאלה  (אחרכל שאלה על שיר מאת משורר 

 . אי$ לענות על שתי שאלות משירת ימי הביניי�:שי� לב



  904441שאלו$ ' מס. ז"קי� תשס, ספרות עברית וכללית                �  3  �                                              

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!  .2

  שמואל הנגיד/  ֲהַי� ֵ,יִני +ֵביֶנָ�                    
        ????ְולֹא ֶא9ֶה ְלַח&�ְת3ְָולֹא ֶא9ֶה ְלַח&�ְת3ְָולֹא ֶא9ֶה ְלַח&�ְת3ְָולֹא ֶא9ֶה ְלַח&�ְת3ָ/ / / / ֲהַי" 1ֵיִני �ֵביֶנ3ֲָהַי" 1ֵיִני �ֵביֶנ3ֲָהַי" 1ֵיִני �ֵביֶנ3ֲָהַי" 1ֵיִני �ֵביֶנ3ָ    

        ????ֵאֵשב ַעל ְקב�ָרְת3ֵָאֵשב ַעל ְקב�ָרְת3ֵָאֵשב ַעל ְקב�ָרְת3ֵָאֵשב ַעל ְקב�ָרְת3ָוְוְוְְו/ / / / ְולֹא 4ר�: 1ְֵלב ָחֵרדְולֹא 4ר�: 1ְֵלב ָחֵרדְולֹא 4ר�: 1ְֵלב ָחֵרדְולֹא 4ר�: 1ְֵלב ָחֵרד    

        !!!!ֱאִהי 1�ֵגד 81ְְחָוְת3ֱָאִהי 1�ֵגד 81ְְחָוְת3ֱָאִהי 1�ֵגד 81ְְחָוְת3ֱָאִהי 1�ֵגד 81ְְחָוְת3ָ/ / / / ִא" ֶאֱעֶשה ָ�זֹאתִא" ֶאֱעֶשה ָ�זֹאתִא" ֶאֱעֶשה ָ�זֹאתִא" ֶאֱעֶשה ָ�זֹאת, , , , ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת

        ,,,,ֲעֵלי ִקְבָר3ְ ְלע$ָ<ְת3ֲָעֵלי ִקְבָר3ְ ְלע$ָ<ְת3ֲָעֵלי ִקְבָר3ְ ְלע$ָ<ְת3ֲָעֵלי ִקְבָר3ְ ְלע$ָ<ְת3ָ/ / / / ֲאִני י�ֵשבֲאִני י�ֵשבֲאִני י�ֵשבֲאִני י�ֵשב, , , , 4ִחי4ִחי4ִחי4ִחי, , , , ֲאָה=ֲאָה=ֲאָה=ֲאָה=

        ,,,,ְ�ַמְכא�ִבי 1ְִמיָתְת3ְָ�ַמְכא�ִבי 1ְִמיָתְת3ְָ�ַמְכא�ִבי 1ְִמיָתְת3ְָ�ַמְכא�ִבי 1ְִמיָתְת3ָ/ / / / ְל3ָ ַמְכא�ב 1ְת�3ְ ִל1ִיְל3ָ ַמְכא�ב 1ְת�3ְ ִל1ִיְל3ָ ַמְכא�ב 1ְת�3ְ ִל1ִיְל3ָ ַמְכא�ב 1ְת�3ְ ִל1ִי  5                              

 "�        ,,,,ְולֹא ֶאְשַמע ְ!ש�ָבְת3ְָולֹא ֶאְשַמע ְ!ש�ָבְת3ְָולֹא ֶאְשַמע ְ!ש�ָבְת3ְָולֹא ֶאְשַמע ְ!ש�ָבְת3ָ/ / / /     ****ְוִא" ֶאֵ!� ְל3ָ ָשל�" ְוִא" ֶאֵ!� ְל3ָ ָשל�" ְוִא" ֶאֵ!� ְל3ָ ָשל�" ְוִא" ֶאֵ!� ְל3ָ ָשל

1�ִאי ְל8ְדָמְת3ָ/ / / / ְולֹא ֵ!ֵצא ְלָפְגֵשִניְולֹא ֵ!ֵצא ְלָפְגֵשִניְולֹא ֵ!ֵצא ְלָפְגֵשִניְולֹא ֵ!ֵצא ְלָפְגֵשִני "�1�ִאי ְל8ְדָמְת1ְ3ָי "�1�ִאי ְל8ְדָמְת1ְ3ָי "�1�ִאי ְל8ְדָמְת1ְ3ָי "�        ,,,,1ְי

        ,,,,ְולֹא ֶאְשָחק 1ְִקְרָבְת3ְָולֹא ֶאְשָחק 1ְִקְרָבְת3ְָולֹא ֶאְשָחק 1ְִקְרָבְת3ְָולֹא ֶאְשָחק 1ְִקְרָבְת3ָ/ / / / ְולֹא ִ!ְשָחק 1ְִקְרָבִתיְולֹא ִ!ְשָחק 1ְִקְרָבִתיְולֹא ִ!ְשָחק 1ְִקְרָבִתיְולֹא ִ!ְשָחק 1ְִקְרָבִתי

        ,,,,ְולֹא ֶאְרֶאה ְ!מ�ָנְת3ְָולֹא ֶאְרֶאה ְ!מ�ָנְת3ְָולֹא ֶאְרֶאה ְ!מ�ָנְת3ְָולֹא ֶאְרֶאה ְ!מ�ָנְת3ָ/ / / / ְולֹא ִ!ְרֶאה ְ!מ�ָנִתיְולֹא ִ!ְרֶאה ְ!מ�ָנִתיְולֹא ִ!ְרֶאה ְ!מ�ָנִתיְולֹא ִ!ְרֶאה ְ!מ�ָנִתי

        –�ַבAֶֶבר ְמע�ָנְת3ָ �ַבAֶֶבר ְמע�ָנְת3ָ �ַבAֶֶבר ְמע�ָנְת3ָ �ַבAֶֶבר ְמע�ָנְת3ָ / / / / 3ָָ3ָ3ָ3ְלַמַע� ִ�י ְשא�ל 1ֵיְתְלַמַע� ִ�י ְשא�ל 1ֵיְתְלַמַע� ִ�י ְשא�ל 1ֵיְתְלַמַע� ִ�י ְשא�ל 1ֵיְת  10                           

        ,,,,ְשל�ִמי" ְל3ָ 81ְְחִריְת3ְָשל�ִמי" ְל3ָ 81ְְחִריְת3ְָשל�ִמי" ְל3ָ 81ְְחִריְת3ְָשל�ִמי" ְל3ָ 81ְְחִריְת3ָ/ / / / ,,,,1ְכ�ר 4ִבי �ֵב� ִאִ<י1ְכ�ר 4ִבי �ֵב� ִאִ<י1ְכ�ר 4ִבי �ֵב� ִאִ<י1ְכ�ר 4ִבי �ֵב� ִאִ<י                                                                                                                                

        !!!!ֲעֵלי ר�ָח3ְ ְוִנְשָמְת3ֲָעֵלי ר�ָח3ְ ְוִנְשָמְת3ֲָעֵלי ר�ָח3ְ ְוִנְשָמְת3ֲָעֵלי ר�ָח3ְ ְוִנְשָמְת3ָ/ / / / ,,,,ְור�ַח ֵאל ְ!ִהי ָנָחהְור�ַח ֵאל ְ!ִהי ָנָחהְור�ַח ֵאל ְ!ִהי ָנָחהְור�ַח ֵאל ְ!ִהי ָנָחה                                                                                                                                

        ,,,,1ְֶאֶר: ָסְגר� א�ְת1ְ3ֶָאֶר: ָסְגר� א�ְת1ְ3ֶָאֶר: ָסְגר� א�ְת1ְ3ֶָאֶר: ָסְגר� א�ְת3ָ/ / / / ִ�יִ�יִ�יִ�י, , , , 8ְרִצי8ְרִצי8ְרִצי8ְרִציֲאִני ה�ֵל3ְ ְלֲאִני ה�ֵל3ְ ְלֲאִני ה�ֵל3ְ ְלֲאִני ה�ֵל3ְ ְל                                                                                                                                

        ,,,,ְו8ְ! ַלַעד 1ְנ�ָמְת3ְָו8ְ! ַלַעד 1ְנ�ָמְת3ְָו8ְ! ַלַעד 1ְנ�ָמְת3ְָו8ְ! ַלַעד 1ְנ�ָמְת3ָ/ / / / ְו4נ�" ֵעת ְוִאיַק: ֵעתְו4נ�" ֵעת ְוִאיַק: ֵעתְו4נ�" ֵעת ְוִאיַק: ֵעתְו4נ�" ֵעת ְוִאיַק: ֵעת                                                                                                                                

        !!!!1ְִל1ִי ֵאש Bְִריָדְת1ְ3ִָל1ִי ֵאש Bְִריָדְת1ְ3ִָל1ִי ֵאש Bְִריָדְת1ְ3ִָל1ִי ֵאש Bְִריָדְת3ָ/ / / / ְוַעד 1�א י�" ֲחִליָפִתיְוַעד 1�א י�" ֲחִליָפִתיְוַעד 1�א י�" ֲחִליָפִתיְוַעד 1�א י�" ֲחִליָפִתי    15                                                                                                         

  ודבריו משקפי� את , מדבר אל המתכמו בשירי קינה רבי� ג� בשיר זה האד� החי 

  .מערכת היחסי� ביניה�

   מדרכי העיצוב של היחסי� לשתיי�בתשובת! התייחס ג� . הסבר והדג� קביעה זו

  .המתוארי� בשיר

  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!  .3
  

  רבי שמואל הנגיד / י0ִר ִאכ/ְ,                                        

1ְְ1ְ1ְ1�        ,,,,3ְְ3ְ3ְ3יָסיָסיָסיָסנִנִנִִניְיְיְְי, , , , ����מֶמֶמֶֶמת ֶ�ת ֶ�ת ֶ�ת ֶ�ט�ט�ט�ט�ת ְנת ְנת ְנת ְנעֵעֵעֵֵע, , , , ההההCֶֶCֶCֶCמִמִמִִמ����/ / / / , , , , 3ְְ3ְ3ְ3סָסָסָָסמָמָמָָמת ֲחת ֲחת ֲחת ֲחוֶוֶוֶֶור ָמר ָמר ָמר ָמכ�כ�כ�כ�1ְְ1ְ1ְ1, , , , יייי<ִ<ִ<ִִ<ר ִאר ִאר ִאר ִאכ�כ�כ�כ

        ,,,,3ְְ3ְ3ְ3סָסָסָָסמָמָמָָמ: ְל: ְל: ְל: ְלרֶרֶרֶֶרר ֶאר ֶאר ֶאר ֶאפָפָפָָפעֲעֲעֲֲעי" ַוי" ַוי" ַוי" ַונִנִנִִנבָבָבָָבאֲאֲאֲֲא /  /  /  / 3ְְ3ְ3ְ3יְניְניְניְנבֵבֵבֵֵבי �י �י �י �יִניִניִניִני 1ֵי 1ֵי 1ֵי 1ֵהִהִהִִהב ְיב ְיב ְיב ְירֶרֶרֶֶרלֶעלֶעלֶעלֶעוְוְוְְו

        ....3ְְ3ְ3ְ3סָסָסָָסכ�כ�כ�כ� ְו ְו ְו ְו3ְְ3ְ3ְ3יָסיָסיָסיָסא ִכא ִכא ִכא ִכלֹלֹלֹלֹוְוְוְְו, , , , 3ְְ3ְ3ְ3יָדיָדיָדיָד" ֵא" ֵא" ֵא" ֵאי�י�י�י�1ְְ1ְ1ְ1 /  /  /  / 3ְְ3ְ3ְ3דָדָדָָדה�ה�ה�ה�3 ְו3 ְו3 ְו3 ְונָנָנָָנ ה� ה� ה� ה�3ָָ3ָ3ָ3יל ְליל ְליל ְליל ְלעִעִעִִעא ה�א ה�א ה�א ה�לֹלֹלֹלֹוְוְוְְו

� � � � �!ְ!ְ!ְְ!8888וְוְוְְו/ / / / , , , , 3ְְ3ְ3ְ3בָבָבָָבבָבָבָָבה ְלה ְלה ְלה ְל!ָ!ָ!ָָ!א ַ�א ַ�א ַ�א ַ�לֹלֹלֹלֹ ְו ְו ְו ְו––––    י3ָי3ָי3ָי3ָתִתִתִִתקְקְקְְק�ַ�ַ�ַַ�נְנְנְְנ���        3ְְ3ְ3ְ3סָסָסָָסרְרְרְְרעַעַעַַעיא 1ְיא 1ְיא 1ְיא 1ְרִרִרִִר 1ָ 1ָ 1ָ 1ָי�י�י�י�אִאִאִִאב ְ�ב ְ�ב ְ�ב ְ�כֵכֵכֵֵכ

� עַעַעַַעמַמַמַַמלְלְלְְל, , , , יביביביב�ִ�ִ�ִִ�א ָ!א ָ!א ָ!א ָ!לֹלֹלֹלֹ ְו ְו ְו ְו––––י י י י !ִ!ִ!ִִ!קְקְקְְקעַעַעַַעצָצָצָָצוְוְוְְו        5555                                                                                 � � ������לְלְלְְל/ / / / ���            3ְְ3ְ3ְ3שָשָשָָשחָחָחָָחוְוְוְְו        ררררר ָסר ָסר ָסר ָס1ֵֵ1ֵ1ֵ1דַדַדַַד&ְ&ְ&ְְ& ִמ ִמ ִמ ִמ3ְְ3ְ3ְ3נְנְנְְנ

            3ְְ3ְ3ְ3סָסָסָָסנָנָנָָניל ְויל ְויל ְויל ְוBִִBִBִBיו ִהיו ִהיו ִהיו ִהEָָEָEָEעֲעֲעֲֲעל ַמל ַמל ַמל ַמי ָכי ָכי ָכי ָכלֵלֵלֵֵלעֲעֲעֲֲע/ / / / ר ר ר ר ר צ�ר צ�ר צ�ר צ��ֶ�ֶ�ֶֶ�" ֲא" ֲא" ֲא" ֲאלָלָלָָלת ע�ת ע�ת ע�ת ע�נַנַנַַנ ְ� ְ� ְ� ְ�!ָ!ָ!ָָ!נְנְנְְנ�ַ�ַ�ַַ�יָיָיָָיוְוְוְְו

�ח �ח �ח �ח �לַלַלַַלכֶכֶכֶֶכ 1ְ 1ְ 1ְ 3ָָ3ָ3ָ31ְק�ק�ק�ק��ְ�ְ�ְְ�הִהִהִִהוְוְוְְו                                                                                                ����י �י �י �י �נִנִנִִנט ֲאט ֲאט ֲאט ֲאט ָקט ָקט ָקט ָקעַעַעַַעמְמְמְְמכִכִכִִכוְוְוְְו/ / / / ה ה ה ה תָתָתָָתמ�מ�מ�מ�ס ְ!ס ְ!ס ְ!ס ְ!���        !!!!3ְְ3ְ3ְ3סָסָסָָסכ�כ�כ�כ�ה 1ְה 1ְה 1ְה 1ְתֶתֶתֶֶת

  בתשובת! כתוב ג� על . והסבר את הרעיו$ המובע בו, פרש את הבית השלישי בשיר

   .בבית זה) לשו$ נופל על לשו$(הצימודי� 

     .!הסבר וההדג� את דברי. כיצד מתקשר בית זה לבית האחרו$ בשיר

  /4המש! בעמוד /                                                                                                                                         
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  שירת ביאליק

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!       .4

  

  חיי� נחמ$ ביאליק   /  ַה5ִַי4 3ֵוַֹע                                              

                                                               

  ָהב ָוֶכֶת"ִמ!�3ְ ָז ַהAִַי: 'ֵוַֹע

�  �ִמ!�3ְ ָה8ְרָ'ָמ

  ָעֵבי ַעְר1ִָי"           **לֶ&ֶכת ַהַ'ִ-י" ְוֶ�ַ�*לֶ�

�  .ַהִ<ְת1�ְסס�ת 1ְָדָמ

  

  ַרק ַטGִָלי" ְיִחיִדי". �ִמְתר�ֵק� ַהBְַר5ֵס

   ְוַטGָל�ת ְיִחיד�ת

Eְָההִי�  8ֲחֵרי ְמע�H ָה8ֲחר�ָנה   א� ֵעיָנ" ַה-

  .Gָר�ת ַהֲחִסיד�ת1ְַ�

  

  ְוי�" ַסְגִריר                *ע�ד ְמַעט . �ִמְתַיֵ!" ַהֵ&ב

� ִיְתBֵ5ַק 1ְִדָמָמה*ַעל�  :ַהַח&

  ?         ִטֵ&אֶת" 5ַ8ְרְ!ֶכ"? 1ְַדְקֶ!" ַנֲעֵליֶכ""

  ."ְצא� ָהִכינ� ַ!B�ֵחי ֲאָדָמה

  

  )בתי� שני ושלישי(וג� במילי� המתקשרות לצבע ) ו$בית ראש(בשיר יש שימוש בצבעי� 

  .הסבר כיצד צבעי� ומילי� אלה בוני� את האווירה בשיר ואת משמעותו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /5המש! בעמוד /                                                                                                                                      
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!     .5

  חיי� נחמ$ ביאליק/  ָי� ַה9ְָמָמה 8/ֵלט ס/ד/ת                                     

�ֵלט ס�ד�תB ָי" ַה5ְָמָמה,  

�ֵתק*ְוָכל� �  ;ָהע�ָל" �$&

              ָהֵרַחִי" �ֵמ8ֲחֵרי

� ַהַ-ַחל ֵאינ� פ�ֵסק�  .ְ�א

  

   ,ְ�ח�ר ַהַ&ְיָלה ה�ֵל3ְ ��ֵב�

                                                  ;ֵצל ְוכ�ֵפל*ַמְרִ�יב ֵצל ַעל

       ָי" ַהַ<ֲחַ�ִ�י"*5�ָמ" ֶאל

�ָכב 8ַחר ��ָכב נ�ֵפל�.  

  

  ,ָהע�ָל"*�ְבִהְ�ַ!ֵ!ק ָ�ל

  ;ִל1ִי ֵער �ְמַד1ֵר: 8ְרִ'י�

  ַמְעָי� ָטה�ר ֶאָחד: 8ְרִ'י�

                           .ה�ֶמה 8ט ָ�" �ִמְתַ'1ֵר

  

  :ֲחָ�איא�ֵמר ִל1ִי ִלי ַב

  ;ֲחל�מ�ֶתי3ָ ָבא�! 1ְִני"

  –ָנַפל ��ָכב ֵמָרִקיַע 

  . לֹא ֶ�ְ&3ָ ה�א–ַהֲאִמיָנה 

  

�  ע�ד ֶ�ְ&3ָ ָקב�ַע ֵאיָת

  ;�ְבִמ1ַ�ְְצ!� ִיְזַרח ָ�ָ<ה

   ִהֵ-ה ָ�" ה�א–Eָא ֵעיֶני3ָ 

  ."ר�ֵמז ְל3ָ ֶנָחָמה, ק�ֵר:

   

  ָל"ָהע�*�ְבִהְ�ַ!ֵ!ק ָ�ל

�ָכִבי* ֵאֵ�ב 1ִ8יט ֶאל�;  

  –ִלי ֵאי� ע�ָל" ֶאָ&א ֶאָחד 

  .ה�א ָהע�ָל" 1ִ�ְֶלָבִבי
  

    .וכתוב לאיזו הבנה הדובר מגיע בעקבות גילוי זה, תאר את העול� הנגלה בלילה לדובר

  .     הסבר והדג� מהשיר את דברי!

  

                                   

  

  /6המש! בעמוד /                                                                                                                                       
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�ת המאה השיר 20  

   שירי לאה גולדברג
  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!     .6

  לאה גולדברג/  �יָסל ִני� ֶ;ִסְמַח                                                   

  הָרמ�א ְ!לֹ" ְלה י�ֶז, עַד� ֵאֵכ4

  עַרא ֵאלֹר ְוָבל 5ַָפא ָנלְֹו

  מי"ִי� ָיֵב ְל�יניל 5ִ1ְֵבא ַילְֹו

� ָו�Gִצ�  .עד ָרב ַע�9ר ִמֶ�ת ֲאא

  

  ,י�ִמְסל ַי ֶ�יַחש ֵרֶמ2ֶק ַלַרְו

  ,"ֵע�ב Bל ֵלל ֶ�� ק�ֶבֶאק ָלַרְו

  ,ז�Bל ַ!ע ֶ�ַבב ֶצֶרֶעק ָלַרְו

  .תק�2ְַנ" ְמִיַתָפל Eְח�ק ַלַרְו

  

  ,יִמָתְס, יִנמ�ְל8, �-ֶרְ�ְז ֶאי3ְֵא

  ,יִמאְֹתBִ ַה�ס5ר ַחמְֹ�ה ֶאיָכֵא

  הָיד ָהָח" ֶא�Gי� ֶ�ִמֲא 8י3ְֵא

  ?יִמְצַע" ֵמֶצ ֶעיַחֵריד ְול ִנָ�

  

  טֵט ר�Eָרְפה ִמָי� ָהיָלל ִאי ָ�ִ�

  ,ה5ְָלל ַי" ֶ�ִייַנה ֵעָמָמְדִלְו

  ,בל�ְבִ& ַהַחיח�ת ִנע�ָמְדִלְו

  .יִתָבֲה" 8ֵ�יר ְ�ִע" ָהֵ�ְו

  

  

  השלישי והרביעי בשיר עומדות בסתירה לידיעה , ל הדוברת בבתי� השניתחושותיה ש

    .שהיא מבטאת בבית הראשו$ בשיר

  .בתשובת! הדג� את הסתירה באמצעות ציורי הלשו$ בשיר. הסבר קביעה זו

  

  

               

  

  

  /7המש! בעמוד /                                                                                                                                       

  



  904441שאלו$ ' מס. ז"קי� תשס, ספרות עברית וכללית                � 7  �                                                    
  
  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!  .7
  

  לאה גטלדברג / �מ/�יה 9ִָזֶרל ֶ<ה ֶ;ָתָבֲה=:      מתו!–'               שיר ט                

  

  3ְָנ�&ַח" ֵמַגי ְוִנ�&ַחֵמ

��- ַהת�א�, Hָקְ�� ִנַ' ַהת�אH,  

  בהֱֹאי ֶלר ִלָ!י" מ$ִמ" ָ!י�ְו

  .3ָיְנה ֵעָפְטר ִלֶ�י" ֲאִרָבְדת ַהֶא

  

  יִנ�&ל ַח" מ�ַג ְו3ְָנ�&ל ַחמ�

  ,מ�ְציר ַעִמ ָזת�ר א�ה ָ�ָלְיַ&1ַ

  מ�ל�ֲח 1ְ3ָ1ַיט ִלִטְרת ַיֵעְו

  .יִנ" ֲא ַ'י� ל�ִזֲא8ר ְוע�ֵא

  

� ַהֶראָֹהCֶָק� ,�ֶ1�  טַחל ַמ ָ�

  ,רה�ל ָטַטאת Eֵ�ְ נ�3ְָט1ָת ַמֶא

   –ה ָכָרְבי 1ִִנֵמ5ְַקר ְיֶק" 1ִֹע

  

  ,דַח ַינ�ְבַה4ד אֹי" ְמ1ִי" ַרִרָב5ְ

  רא� ָה1ְ3ַָנְ�ֶאח 1ְַרא ָז ל83ְֹ

  .3ְָתיד�ִדְבה 1ִָעְגי ָנִתיד�ִדת 1ְֵע

  

  

  

   הרגשה של –ומנגד , בסונט זה מבטאת הדוברת הרגשה של קרבה גדולה לאהובה

    .ניתוק ממנו

 והדג� אות� ,הסבר את דברי!  ?)בי$ קרבה לניתוק(כיצד התמונות והקולות בסונט בוני� מתח זה 

  .מהשיר

  

                                                                                                                                   

  

  

  

  /8המש! בעמוד /                                                                                                                                        
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!  .8

  

  לאה גולדברג /  י0ִית ִאֵ,ִמ:  מתו!–' שיר א                          

  יִ<ל ִא ֶ�=ָמה ִאָתֵמ

  =ָ!ִב �יָהיב יֶמִבֲאַב

  טר�ָח ֶה=ָנָקי�5ְ. יָהֶנה את Bָָרא זְכלֹ

  יִבל ָס ֶ��1ל ִלַע

  ת�Gמ5ְ$" ַהָלע�ה ֵמָחְמִנ

  .ת�י מ�ֵרֲח8

  

  ,תִי1ַר Gֵ1ַַ!� ִנ=ָ&י ֶ�ִאְרק ָהַר

  .Hֶסֶ�ת ַהֶצ1ְֶ�ִמי" 1ְִנב ָ�רֹיק ֵמִמֱעֶה

  ,הה ָלָמ�י 5ִ-יֶנֵאֶ�, תֶרֶ�ִח ַה=ָת5ְָכֶנ, יִנֲאַו

�ל !" ֶא�Gה ַהיָט1ִַמ�3ְ�ל !ֶא ְ�כ  

  יוָתר�ְצ� א�ֵמ�9" ַהַגֲא

  ."ִיַ<ת ַלַחַ!ִמ

  

  ,יַני Bֵָרח�ֲאַמ, דאֹק ְממָֹע

  היָרִעה ְצ2ָה ִא4י ר�ִנֲא

  .כתGֶַח" ְמGִַיָחת ְל5ַר$ְו

  .=אָ�רֹית ְלכִרה ָנ4ֵפ�

  תֶדֶניא ע�ִה

  ה�ְתיַלִחְ�ַמ, =ָנְז 4נו3ְל ְ! ֶא3ְָרֳאיל ָמִגָע

  גנָֹער ֶה1ָEָיר 1ִַעב ָזֶקֶנ1ְ

�ֶזאֹל ָהֶ�.  

  

  תֶנֶרק�, יַני Bֵָרח�ֲאַמ, דאֹק ְממָֹע

  .יָהיֵנל ֵעה ֶ�יָרִהית 1ְזהוִב

  תֶרסֹת ָמ ֶא3ְי�ְמי ַמִאְרָהְו

  .דאֹה ְמָפה ָיָתְייא ָהִהֶ� :הָחBְָ�ִ<ַה

  

 

  הסבר והדג� אמירה זו בהתבסס!  .לעתי� כוח הדמיו$ ממלא את מקומו של כוח הזיכרו$ שאיננו      

  .על הזיקה שבי$ שני הכוחות האלה בשיר      

  

  /9המש! בעמוד/                                                                                                                                         
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!  .9

  

  לאה גולדברג/ ֲהAְמָנ� ע/ד ָיב/א+ ָיִמי�                                         

  ֶחֶסד ְבְמָנ" ע�ד ָיב�א� ָיִמי" 1ְִסִליָחה �א$ַה

  , ֶל3ְ ַהָ!"ֵהַ�ֵ!ְלִכי 1� ְו, ְלִכי Lָ1ֶַדהֵתְו

�H�ַ Hֲח�ַמE*ֵטָ&ַרְגֵל3ְ ִי H1ֶַסתBֲֶעֵלי ָה8ְס ,  

�  . ִלי" ִיְדְקר�3ְ ְוִתְמַ!ק 5ְִקיָרָת"1ֳִ�*יֵפְלִ� א

  

�Bָמָטר ַי2ִיֵג3ְ 1ֲַעַדת ִט �   ַה5�ֶפֶקת ויָתא

  , ְורֹא3ְ�ֵ ַרֲעָנ�, ַצָ�אֵר3ְ, 3ֵזָח, ַעל ְ�ֵתַפִי3ְ

  ב 3ְ1ָ ַה2ֶֶקט ַחְוֵתְלִכי 2ָ1ֶַדה ָהָרטֹב ְוִיְר

�ר �1ְ�ֵלי ֶהָעָנ�אָ� .  

  

  , ַ�ְמְ! ֶאת ֵריח� ֶ�ל ַהֶ!ֶל" ָנשֹ" ְוָרגַֹעָנְו

  , 2ְל�ִלית ַהCָהֹבַה* ֶאת ַה2ֶֶמש 1ְִרִאיתְוָרִאי

ָ!ר 1ָ" ִלְנ'ַֹע, �ְפ��ִטי" ַה5ְָבִרי" ְוַחGִי"   , �מ$

ָ!ר ָ!ר ֶלֱאהֹב, �מ$   . �מ$

  

   1ְַלַהט לֹא ִנְצֶרֶבת. 3ְ5ֵַבְל. 8ְ! ֵתְלִכי 2ָ1ֶַדה

  . 5ְ1ַָרִכי" ֶ�ָ%ְמר� ֵמֵאיָמה �ִמ5ָ", ַהLְֵרפ�ת

  ב ��ב ִ!ְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת ָבֵל* �ְביֶֹ�ר

  .ד ָה4ָד"ַח8ְ�, ד ַה5ְָ�ִאי"ַח8�ְ

    

  "ֶחֶסדְבְמָנ� ע:ד ָיב:א5 ָיִמי� 9ְִסִליָחה 5א4ַה: "השיר פותח במילי�

  
   את הספק והתהייה שהדוברת, צעות שלוש תמונות מרכזיות מהשירבאמ, הסבר והדג�

    .מבטאת בפתיחה זו

  .נמק את דברי!? הא� הספק והתהייה מקבלי� מענה בסיו� השיר

  

  

  

  

  

  

                                 

  /10 המש! בעמוד/                                                                                                                                      
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  שירי ד$ פגיס

          

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!  .10

  פגיסד$/  ְ,ִע8ָר/� ָ$ת+ב                                                       

�   1ִַ<של�ַח ַהCֶהָ�א

   ַחָ�הֲאִני

   ֶהֶבל 1ְִני ִע"

   ִ!ְרא� ֶאת 1ְִני ַהָ'ד�ל ִא"

�1ֶ� 4ָד"ַקִי   

   ל� ֶשֲאִני ַ!ִ'יד�
   

  .סיומו של השיר נראה קטוע

  .הסבר את תרומתו של סיו� זה להבנת משמעותו של השיר

  

  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!    .11

  

  פגיסד$/  תד+ֵע                                                  

  ֵה" 1ְֶהְחֵלט:  לֹאלֹא

  .ַמָ'ַפִי", ַמ5ִי": 4ָד"* 1ְֵניָהי�

  . ִנְבְרא� 1ְֶצֶל"ֵה" .  ְלַהְס1ִירֵאי3ְ

  

  . ָהִייִתי ֵצלֲאִני

  . ָהָיה 1�ֵרא 8ֵחרִלי

  

  . 1ְַחְס5� לֹא ִהְ�ִאיר 1ִי ַמה Gָ2ֶמ�תְוה�א

  ,ָ�חֹל, ָעִליִתי ַקִ&יל,  ֵאָליו�ָבַרְחִ!י

Gָס        :ִמְתַנMֵל: ָהִייִתי א�ֵמר, ְמפ$

�   ֶאל ָעָ�� �ֹל ָיכ�לָעָ�

�  .'�H �ְדמ�ת ל� ֶ�ֵאי

  

  .והבורא מוצגי� בשיר באופ$ אירוני" אני", "ה�"

  .ובסס אותה על השיר כולו, הסבר קביעה זו

  

                                                                   

  

   /11המש! בעמוד /                                                                                                                                  
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!   .12

  ד$ פגיס / �/,ְל=B ָ,+9ְפ9ִ                                           

  

�  :ֵצמ� �נ�ְטל 1ִב ַעֵכ�א �ה�, תל�ד�ְגד ִלָענ

  :י" ל�ִ�ַחה ְמBְָצִרי ָהֵבֲחְרֶמ. הָחְטִב 1ְח�ְכִנ

  רָבוְכ. יאִטֲחַהר ְלָ�ְפי ֶאִא, הָר9ָל ַמָ�ַה

  ַחֵכ��יו ְוָלְגל ַר" ַעָ&צ$ְמ, לד�א ָ'ה�

  דָחע ֶאַגֶרְל. דַמְלא ִיר לֶֹ�ת ֲאֶא

  Gֵ3ְַחְמר �ז�ֲחַ<ת ַהַנמ�ְתס ִלָנְכא ִנה�

  "ִיַתיְנֵב�. י"ִר�<ד ַהַיְל, הָלֲעַמְל

  תב�ֵקֲע, Hח�" 1ִַיַת ְ�ה א�2ָ" ִאִע

�  חא ָנר ה�ָב 3ְ�ְי ָ�ֵד 3ְ�ְת�ְו. לח�י" 1ִַפְלח

  ,תב�ָשֲח" ַמל�ְצַתיב 1ְִהְצַמר �ָ'ב$ְמ

  י3ְִ�ְמא ַמה�, רַתָפי ֶ�ֵנְפד ִלע�. "ִי1ְַרַע, חַצֵ<ד ַלָי

  ,בָ-ַגְ�, יִלל�ְפר 8ד�ְזר�ְפיר 1ִִהָז

��   אֵצמ

1ַAְָצת ַעה ֶאֶצ�  :יִאְר 1ָה ל�ֶ�ַח ְממ

�   י5ַק ִמָזר ָחא

  סֵפ�ק !ָז1ָת ַהַרל נ�ֶ�

  ת�מ�ת 5ְֶא

  י3ְִ�ְחַמ�

  .יויָנל ֵעית ֶ�ִככ�Cְת ַה��ְדת ַעֶא

  

    ?וכיצד הדפדו* באלבו� ממחיש תפיסה זו, על פי השיר, מהי תפיסת הזמ$ של המשורר

  .והדג� אות� מהשיר, הסבר את דברי!

  

  

                                                                      

  

  
  

  

   /12המש! בעמוד /                                                                                                                                  
  
  
  



  904441שאלו$ ' מס. ז"קי� תשס, ספרות עברית וכללית              �  12  �                                              
  
  .וענה על השאלה שאחריו, לפני!קרא את השיר ש     .13

  ד$ פגיס/  �"+$ַס                                                    

�  ,3ְר�ָע� ֶהָחְל$2ב ַלֵ�י

  =Aֵ1ָ Hַתְ�ִמ, Hַ�י" את ַהִרֵמ

�ְ�  .דל ָיי ֶ�ֵאְר 1ִמ

1ַMַד ַהAָ�ֵמְצַמר ְממ�מ :�  ל

Bְַר�ָנצ H�ל ' ֶ�ַחפ�יִמ.  

  .3ְפֲֹהר ַלֵהַמְמ

1ַMַד ַהAָ�3ְֵחַגר ְמע�מ �  ל

  .א�רֹל ָהד ַעֵמע�ד ָהָ<ַ'

  .יִנא ֲאלֹ, מ�ְצַעק ְלֵח�Mא ַהה�, יִנא ֲאלֹ

  

  ,=Aֵ1ָ Hַ!ְ�ִמ, י�ִ�ַ%ת ַהי" ֶאִרֵמ

�  רGָ�ָב ַהַהַ&ה 1ֶַאר

  .יוא Bִיו ה�Bִ, יוָנ" Bֵָהיו ְוָנת Bֶָא

  .3ְפֲֹהר ַלֵהַמְמ

  .יוא Bִיו ה�Bִ, יוָנ" Bָיו ֵהָנ� Bִָיַדֲע

  .יִנא ֲאלֹ, הֶחא מ�ה�, אלֹ

  ַעֵדי י�ִמ

  .גֵלְזַ<ה ַהֶלֲעה Gַַמ

  

  

  

  הסבר והדג� כיצד תיאור ההשתקפויות בכ* ובסכי$ של האיש הנזכר בשיר והשתקפותו

  .מזלג מלמדת על מצבו ועל תפיסתו את עצמו ב)האפשרית(

  

  

  

                                                                                                                     

  

  

  

  

  

  / 13! בעמוד המש/                                                                                                                                     
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  יטו$שירי ארז ב

  . ב שאחריו–וענה על הסעיפי� א , קרא את השיר שלפני!    .14

 ארז ביטו$ / הEִָסַפְלה =ָרֳהיר ָזִ;                    

  ָרה ֵאְלַפִ%ָיה�ֳהז

ַחַמד ַהֲחִמיִשי 1ְַר1ָת    .1ְָמר�קֶ�ַזֶ<ֶרת ֶהָחֵצר ֵאֶצל מ$

  ,א�ְמִרי" ָעֶליָה ֶשַ�ֲאֶשר ָשָרה

  ַלֲחמ� ַחGִָלי" 1ְַסִ�יִני"

��  ְלַפֵ&ס 5ֶֶר3 1ֶָהמ

  ְלַהִ'יַע ֶאל ש�ֵלי ִשְמָלָת=

  ְלַנNֵק ֶאת ְקצ�ת ֶאְצ1ְע�ֶתיָה

   ֶ�ֶסH ִרי4ל ְלא�ת !�ָדהָלִשי"

  ,ָרה ֵאְלַפִ%ָיהז�ֳה

"�Gָת=, ַה�  ִנ!ָ� ִלְמצֹא א

��  ,ְלַיד ִלְשַ�ת ַהַ%ַעד', 1ְַעִתיק�ת ג, 81ְְשְקל

ְלָח� ִמְתנ�ֵדד 1ֶ� ָשלֹש ַרְגַלִי"   ,ֵריַח ְשָיִרי" ֶשל ק$ְפְסא�ת ַסְר5ִיִני" ַעל ש$

  ," ְמר1ָ$ִבי" ַעל ִמ9ַת ס�ְכנ�תְשִטיֵחי ֶמֶל3ְ ַמְרִהיִבי

  1ְָחל�ק 1ֶֹקר 1ָה�י

  ָשע�ת 1ַַ<ְר4ה

  1ְִצְבֵעי ִאB�ר ז�ִלי"

  :�ְכֶשִהיא א�ֶמֶרת

� ֵעיֵנינ��ַחַמד ַהֲחִמיִשי ִאיש   מ$

��  .ֵאיְנ3ָ ֵמִבי� 1ֶָרַגע ָהִראש

  ,ְלז�ָהָרה ֵאְלַפִ%ָיה ק�ל ָצר�ד

  ." ְשֵבע�ת 8ֲהָבהֵלב ָצל�ל ְוֵעיַנִי

   .ָרה ֵאְלַפִ%ָיהז�ֳה

  

  בעבר ובהווה–הרה אלפסיה וכיצד מבטאי� התיאורי� של שתי תקופות בחייה של ז    .א

  ) נקודות10(הדג� את דברי! על פי השיר                     ? את השינוי שעברה –       

   הרה אלפסיה ע�ודדותה של זמה ה� הרמזי� בשיר שעשויי� להעיד על אופ$ התמו    .ב

  ) נקודות5(                   .       הסבר את דברי!?  שינוי זה       
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!    .15

  ארז ביטו$ / י�Eִנ/א;ע ִרַקי ֶרֵרְב9ִ                                   

  ִאִ<י ִאִ<י

Gְיִחי" ַהNִי" 1ְָירֹק 8ֵחרִמְ�ַפר ַהAִ$ר.  

� ַהBֳMִִרי" ַהַ<ֲחִליב�ת ָחָלב ָמת�ק ִמָ�ל ָמת�קAִֵמ.  

  .ֵמֶעֶרש ְזִמיִרי ֶאֶלH ַלְיָלה ְוע�ד ַלְיָלה

  

  ִאִ<י ִאִ<י 

  ֶשִהְרִחיָקה ָרע�ת

  1ְֶאְצ1ָע�ת ְצֵרד�ת

  1ְַהְלָקא�ת ָחֶזה

  .�ְבֵש" ָ�ל ָהִאָ<ה�ת

  

  4ִבי 4ִבי

  ֶשר ָעַסק 1ְע�ָלמ�תֲא

  ֲאֶשר ִק5ֵש ַש1ָת�ת 1ְָעָראק ָנִקי

  ֲאֶשר ָהָיה 1ִָקי ֵמֵאי� ָ�מ�ה�

  .1ְִהְלכ�ת 1ֵית ְ�ֶנֶסת

  

  ֲאִני ֲאִני

  ֶשִהְרַחְקִ!י ַעְצִמי

  ָרֵחק ֶאל !�3ְ ִל1ִי

  ֶשְ�ֶשַה�ֹל ָהי� ְיֵשִני"

�  ָהִייִתי ְמַשֵ-

  יַהְרֵחק ֶאל !�3ְ ִל1ִ

  ִמ%�ת ְקַט-�ת ֶשל 3ְ1ַ

  1ִיה�ִדית

  .ָמר�ָקִאית

  

  

  .והסבר את הקשר של בית זה לשיר כולו, תאר את חוויתו של הדובר בבית האחרו$ בשיר
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!   .16

 ארז ביטו$ / היָחיר Fִִצְקַ<                   

  ,י�ת א�ֶתְנִטיַמה Cֶה ִלְה

  .ָלר�: 1ְֶאְמַצע 5ִיֶזְנ'�H ְוִלְצע�ק 1ִיה�ִדית ָמר�ָקִאית

  "4ָנא ֶמ� ֶאְלַמְגַר1 4ָנא ֶמ� ֶאְלַמְגַר1"

  ).ֲאִני ֵמַהֵרי ָה8ְטַלס ֲאִני ֵמַהֵרי ָה8ְטַלס(

  

  ,ַמה Cֶה ִלְהי�ת א�ֶתְנִטי

 �  ,)ִמיֵני ְלב�ש, ל ְוַזְרGָ1ִהַעָ'א(ָלֶ�ֶבת 1ְר�ָול 1ְִצְבע�ִני

  )ֵ�" ָמר�ָקִאי(ֲאִני ַזִי� , ֲאִני לֹא ק�ְרִאי" ִלי זַֹהר ֲאִני ַזִי�: א� ְלַהְכִריז 1ְק�ל

  ,ְוֶזה לֹא, ְוֶזה לֹא

  ,�ְבָכל זֹאת ט�ַפַחת Eָָפה 8ֶחֶרת Bֶ1ַה ַעד Bִק�ַע ֲחִניַכִי"

  5ְח�ִיי" ַוֲאה�ִבי"�ְבָכל זֹאת !�ְקִפי" ֵריח�ת 

  ַוֲאִני נ�ֵפל 1ֵי� ֶהָעג�ת

�ל�תAֵבד 1ְִבִליל ַה�  .א

  

  ומבטא ניסיו$ של הדובר לתאר, חוזר בשיר פעמיי�" ובכל זאת"צירו* המילי� 

  .את מצבו

  .התבסס על השיר כולו. ונמק את דברי!, הסבר קביעה זו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   /16המש! בעמוד /                                                                                                                                
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  .השאלה שאחריווענה על , קרא את השיר שלפני!    .17

  ארז ביטו$/  י�ִמ+8ִ3                                                   

  לֵאָרEְ: ִיֶרֶאת 1ְִיי 1ִַצH ֲחל ַסַע

  יִבד 4ַמָע

  :רֵמא�י" ְוִדָדMְ ַליַע1ְִצַמ

  הֶ&ֵאת ָהיס�ִרֲה1ַ

  ח1ְָט" ִמַעה Bֶַנְבִנ

�ָתָיְוב ִלַנ ְז�ל 2ֵ1ַבְל  

  ,ר1ָר ַה��ְו

  הֶ&ֵאת ָהיס�ִרֲהַב�

  הָ&ִפת ְ!ַ-י" Bִִקָנ

  "ק�א ָמצְֹמִל

  .טַעש ְמ5ְָקִמְל

  Hַ%ר 41ְַ�י ִנִב4ִ

  יַמל ָיי ָ�ִנֲאַו

  י"ִמ�'יב MִBִַמ

  ."ִיַמ2ָב ַהל ֵלֶא

  

  

   ה$ מילות מפתח להבנת עולמו של האב ולהבנת" פיגומי�"ו" הריסות", "ס*"המילי� 

    .בשיר) הדובר(מו של הב$ עול

   והסבר את התרומה של מילי� אלה להבנת העול� של, תאר א העול� של כל אחד מה�

  .כל אחד מה�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /17מש! בעמוד ה/                                                                                                                                      
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   סיפור קצר– פרק  שני

  
  

  סיפור קצר מאת עגנו�
  
    מאת עגנו$  אחדר  בסיפור קצ) אות$ דמויות או בי$ דמויות שונותבי$( מפגשי� בי$ דמויות שניתאר    .18

  . מפגש להתפתחות העלילה ולמשמעות הסיפורכלסבר מה תור� ה. שלמדת       

  

   סיפור קצר מתורג�או) לא מאת עגנו$(סיפור עברי קצר 

  

  ".דבר קט$ וטוב" בשאלה זו אי$ לענות על פי הסיפור :שי� לב

       התרומה של זיכרונות אלהוכתוב מהי, הסבר כיצד זיכרונות מ$ העבר משולבי� בסיפור קצר  .19

  .לבניית משמעות הסיפור        

  

  ריימונד קרבר" / דבר קט$ וטוב"

  .הסבר את התפקיד של האופה בבניית משמעות הסיפור  .20

  .בתשובת! תאר את התנהגותו בשלבי� שוני� של העלילה  

  

    דרמה–פרק שלישי  
  

  

  

20� או מהמאה ה19�מחזה מהמאה ה  

    חווה את  . מציג עול� שערכיו מעורערי�) �20 או מהמאה ה�19מהמאה ה($ המודרני אטרויהת  .21

    .דעת! על קביעה זו על פי המחזה המודרני שלדמת       

  . מהתמונות במחזה ועל סיומואחתבסס את תשובת! על        

  

   ה� אינ�יש הטועני� כי, על א* גורל� הקודר של רבי� מהגיבורי� בדרמה המודרנית  .22  

  ". גיבורי� טרגיי�" 

  . שלמדת) �20  או מהמאה ה19מהמאה ה($ בקביעה זו על פי המחזה המודרני ד5 

  גורלו ושינויי� , בדברי! התייחס להיבטי� כמו תכונותיו של הגיבור במחזה

                    .בתפיסת עולמו    

  

                                                     

  / 18המש! בעמוד                         /                                                                                                             

  

 ) נקודות15 –לכל שאלה  (�20 18ענה על שתיי� מהשאלות , א� בחרת פרק זה

 �19על פי המחזה מהמאה ה, 22�21 מהשאלות אחתענה רק על , א� בחרת בפרק זה
 ) נקודות30( שלמדת �20או מהמאה ה
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  רומא� ונובלה  – פרק רביעי 
  

  
  

  24 � 23 שאלות –י עגנו$ "ש / סיפור פשוט

  וענה על , קרא אותו .המתאר את הפגישה הראשונה בי$ צירל לבלומה" סיפור פשוט"לפני! קטע מ .23

    .השאלה שאחריו      

  מי , שאלת>ו, נטלתה בסנטרה. נכנסה צירל הורובי� וראתה פני� חדשות

   ?את בתי ומה את מבקשת כא$

  עכשיו שאמי מתה ואי$ . בתו של חיי� נאכט אני, עמדה בלומה מכיסאה ואמרה

    .לי לא אב ולא א� באתי אצלכ� שמשפחתנו את�

    .קימצה צירל פיה ושתקה

  השפילה בלומה את עיניה ואחזה את מטלטליה כמי שנאחז בשלו במקו� שאי$ 

   .לו אחיזה אחרת

אני לא הכרתי , שנפטרה אמ! עליה השלו�  היה לנו אותו היו� ששמענוצער גדול, תאנחה צירל ואמרהנ

 א* אבי! עליו השלו� נטרד . לאו כל אד� זוכה. אבל שמעתי שלא ראתה נחת הרבה בחייה, אותה

י וא* אות! ודא, שמעתי שכל ימיו היה הוגה בספרי�. מושל� גדול היה. חבל עליו שמת. קוד� זמנו

אלא הלוואי שהיו מלמדי$ אות! דברי� שאישה , אני איני בקיאה בדברי� כגו$ אלו. הדרי! בדר! זו

  .צריכה לדעת�

  

    .הסבר את הקטע שקראת

  בקטע זה יש רמזי� על אופיי$ ועל עולמ$ של צירל ושל בלומה ועל התפתחות היחסי� 

  . ביניה$ בהמש! הרומא$

  .הסבר והדג� קביעה זו

  

  .ני� נולדו למינה ולהירשלשני ב    .24

  והסבר כיצד יחס זה מבטא את מצב� של בני הזוג , תאר את יחס� של ההורי� אל כל אחד מהבני�    

  .ואת היחסי� ביניה� בזמני� שוני� בעלילה    

  

  

  

  

  

                                                                                                             

                          

   /19המש! בעמוד /                                                                                                                                       

 ) נקודות30    (26�23מהשאלות  אחתענה רק על   –  פרק זה הוא חובה
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  *נובלה עברית או מתורגמת, רומא� מתורג�, רומא� עברי

  

    לענותאי$( שלמדת *  תוכל לענות על פי רומא$ או על פי נובלה26 – 25על שאלות : שי� לב

  ")סיפור פשוט"בשאלות אלה על פי 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  מנקודת  מאפשר לעסוק בבעיות חברתיות ומוסריות, ספרותית בעלת היק* רחבהרומא$ כסוגה   .25

    .מבט שונות            

   ,הסבר אותה. שלמדת) עברי או מתורג�(הצג בעיה חברתית או מוסרית שיש ברומא$             

   י�מצב, למשל באמצעות דמויות אחדות(ותאר את דר! הצגתה מנקודות מבט שונות             

  ).עמדת המספר, שוני� ברומא$            

  

  

    .רומאני� רבי� עוסקי� בבדידותו של האד� ובצור! שלו בקשר ע� הזולת .26

    ).עברי או מתורג�(תאר כיצד באי� לידי ביטוי מצבי� אנושיי� אלה ברומא$ שלמדת       

  ? בדידות$ וליצור קשר ע� הזולתהא� דמויות בודדות ברומא$ מצליחות לגבור על  .הדג� דברי!      

  .הסבר את דברי! בליווי דוגמאות מהרומא$     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

   /20המש! בעמוד /                                                                                                                                      

  מבי$ הנובלות   א! ורקתוכל לבחור , א� בחרת להתבסס על נובלה עברית או מתורגמת* 

  :  האלה

  ,שלושה ימי� וילד, כינורו של יוסי, שונא הנסי�, אחרי הילדות, נביא, עתליה, נמלי�

  ,�יה בצהריילָו, עוגיות המלח של סבתא סולטנה, זעהרבת ִח'ִח, לב הקי� לב האור

  ,לב של כלב, העיירה שבה נעצר הזמ$, מאחורי הגדר, רדיקלי� חופשיי�, המינה ליזה

  ,הנשיקה למצורע, מוות בוונציה, טוניו קריגר, הזק$ והי�, )פיתול כפול(בטבעת החנק 

 .ילי'רעידת אדמה בצ, ברטלבי, הורתו, היונה



  904441שאלו$ ' מס. ז"קי� תשס, ספרות עברית וכללית              �  20  �                                                           

   שיר שלא נלמד–פרק  חמישי 

  
  
  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני!   .27

  

  אגי משעול/  סָ+Iַַה                                           

  הCֶיב ַהִהְרַ<יר ַהִהGַָה, ַעֵס�א B ה�י3ְ ֵאא�ְרִ!

  Hע�ָ<י ַהֵנל Bְי ַעִפGֹת ַהיH ֶא5ְִעֶהֶ�

  

  ט8ב ְלֵרָקְתא ִמ ה�י3ְֵא

  ,זב�ָב ְ�יַטֵמ1ְ

  יטִטְרַמ ��Eְֵו8 ְמEר�Bָ ַהב�ָנְז

  "ִייַנֵעת ָהיַפִנת ְמֶא

  יָהֶלָפAְִמ "אְֹתת Bִר�ָגְת ִמק�ְנֶמָלת ְפ�Gִ-ַדְקה ַר4ֵמ�

  .ת�&ג$ְס* הָלָדאְני ַמיֵנֵע1ְ

  

  יזִקְר�9ל ַה 3ְ�ָ�!ִמ

  ַעֵס�א B ה�י3ְ ֵאא�ְרִ!

  ,ר�ְתת ִ�א ֶאEֵא נ� ה�י3ְֵא

  תז�ֲח ַלט�1ָה ַמָנְפא ִה" לָֹלע�ֵ<ה ֶ�ֶז

1ְ�  י�ְפ ָימ

  ינ�ֵלו ֵאָשְכב ַעֵרָקְתִמ

�ָטAָ ַה�א�רֹ  

  .היEִָרBְז ַהַ�ְרֶמל 1ְָדג�ֲאַ�: ע�ָנ

  

  אָ& ֶאינ�ֵאה Cֶ�ֶיר ַהִהGַָה

  ,הָביָבאת 1ִֵ&מ$ת ְמֶל'ְֹנְרַ!

  :ל�ק� ְליב�ִ�ְקַה" ְוֶכְט1ַ ַמיט�ִסָה

  ַחק אֵֹפל ָסת�ק ָחֵפ ָסה�2ֶַמ

  ,יִפGֹב ַהֵל1ְר ֶ�ַעMַת ַהיר ֶאִ'ְסַמ

�-ת ַלַחַ!ִמי� ֶ�ִ&ח$H ַהת ע�ֶא�   .תצ
  

  

  .ומזכיר את המרק� הצבעוני שעל זנב הטווס,  סמל המכיל מעגל בתו! מעגל–מאנדלה * 

  

   .הסבר והדג� מהשיר את דברי!? ומה לדעת! הוא מסמל, כיצד מאופיי$ הטווס בשיר
  

  !ב ה צ ל ח ה 

 ) נקודות10    ( 27 ענה על השאלה  –  פרק זה הוא חובה


