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  ה  ש א ל  ו  ת
  
  
  

  

�שירת המאה ה, שירת ביאליק, שירת ימי הביניי�(      שירה–פרק ראשו�  20(  
  
  

  
  

  
  

  שירתימי הביניי�
  

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

  שמואל הנגיד/   %ֵמת ֵאל%לֵמת #ב                                  

� , , , , ֵמת 	ב �ֵמת ֵאל�לֵמת 	ב �ֵמת ֵאל�לֵמת 	ב �ֵמת ֵאל�לֵמת 	ב �ֵמת ֵאל�לָ � �ֵמת ח�ָ � �ֵמת ח�ָ � �ֵמת ח�ָ �� ֶנֱאַס� ִ�ְ�ֵרי �ֵמת ִעָ�/ / / / �ֵמת ח�ַ��� ֶנֱאַס� ִ�ְ�ֵרי �ֵמת ִעַָ��� ֶנֱאַס� ִ�ְ�ֵרי �ֵמת ִעַָ��� ֶנֱאַס� ִ�ְ�ֵרי �ֵמת ִעַָ , , , ,        

        . . . . 	ַד� ְוק#ל# ַבְ&ִלי ָדַמ�	ַד� ְוק#ל# ַבְ&ִלי ָדַמ�	ַד� ְוק#ל# ַבְ&ִלי ָדַמ�	ַד� ְוק#ל# ַבְ&ִלי ָדַמ�/ / / / ְוַהִ�יר#� ְוַהִ�יר#� ְוַהִ�יר#� ְוַהִ�יר#� , , , , ָ"א� ְיֵמי ַה ֹרָ"א� ְיֵמי ַה ֹרָ"א� ְיֵמי ַה ֹרָ"א� ְיֵמי ַה ֹר

        ! ! ! ! ָ&ל ִאי� ְוִאי� ַיַע- ֲאֶ�ר ָזַמ�ָ&ל ִאי� ְוִאי� ַיַע- ֲאֶ�ר ָזַמ�ָ&ל ִאי� ְוִאי� ַיַע- ֲאֶ�ר ָזַמ�ָ&ל ִאי� ְוִאי� ַיַע- ֲאֶ�ר ָזַמ�/ / / / סֹב ֱאֵלי ֵרִעי� סֹב ֱאֵלי ֵרִעי� סֹב ֱאֵלי ֵרִעי� סֹב ֱאֵלי ֵרִעי� , , , , ְיִדיִדיְיִדיִדיְיִדיִדיְיִדיִדי, , , , ָלֵכ(ָלֵכ(ָלֵכ(ָלֵכ(

        �ְ�ַמע ְ�ֵמי ָמר#� ְ"ַהְרִעיָמ� �ְ�ַמע ְ�ֵמי ָמר#� ְ"ַהְרִעיָמ� �ְ�ַמע ְ�ֵמי ָמר#� ְ"ַהְרִעיָמ� �ְ�ַמע ְ�ֵמי ָמר#� ְ"ַהְרִעיָמ� / / / / ֲחֵזה ָעִבי� ְ"ַהְגִ�יָמ� ֲחֵזה ָעִבי� ְ"ַהְגִ�יָמ� ֲחֵזה ָעִבי� ְ"ַהְגִ�יָמ� ֲחֵזה ָעִבי� ְ"ַהְגִ�יָמ� : : : : 	ְמר�	ְמר�	ְמר�	ְמר�

        . . . . ֵיֵרד ְוֶזה ַיַעל ְוִיְתר#ָמ�ֵיֵרד ְוֶזה ַיַעל ְוִיְתר#ָמ�ֵיֵרד ְוֶזה ַיַעל ְוִיְתר#ָמ�ֵיֵרד ְוֶזה ַיַעל ְוִיְתר#ָמ�/ / / /  ֶזה  ֶזה  ֶזה  ֶזה ––––�ְרֵאה ְכפ#ר �ְל�#( ְמד�ָרה �ְרֵאה ְכפ#ר �ְל�#( ְמד�ָרה �ְרֵאה ְכפ#ר �ְל�#( ְמד�ָרה �ְרֵאה ְכפ#ר �ְל�#( ְמד�ָרה 

        !!!!�ַב3ִַיל ְוַג� י#ָמ��ַב3ִַיל ְוַג� י#ָמ��ַב3ִַיל ְוַג� י#ָמ��ַב3ִַיל ְוַג� י#ָמ�, , , , ַבַ&דַבַ&דַבַ&דַבַ&ד/ / / / ְ�ֵתה ַב&#ס ְו��ב �ְ�ֵתה ְ�ֵתה ַב&#ס ְו��ב �ְ�ֵתה ְ�ֵתה ַב&#ס ְו��ב �ְ�ֵתה ְ�ֵתה ַב&#ס ְו��ב �ְ�ֵתה , , , , ק�ָמהק�ָמהק�ָמהק�ָמה
  
  ובאילו אמצעי� רטוריי� הדובר משתמש כדי, יבת היי�מהי הסיבה למס,      על פי שיר זה   

  .דברי את והדג� הסבר ?        לשכנע את ידידו להצטר� למסיבה זו

  

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

  רבי שמואל הנגיד/  ִ-י ַהְ,ָמ� ָ+ִמי�, ִהְתַקְ'צ%                                  
  

        ,,,,ַעָ�ה ְ&ַקו ֵליל#ת ְ&ַקו ָיִמי�ַעָ�ה ְ&ַקו ֵליל#ת ְ&ַקו ָיִמי�ַעָ�ה ְ&ַקו ֵליל#ת ְ&ַקו ָיִמי�ַעָ�ה ְ&ַקו ֵליל#ת ְ&ַקו ָיִמי�/ / / / ִ&י ַה5ְָמ( ָ�ִמי� ִ&י ַה5ְָמ( ָ�ִמי� ִ&י ַה5ְָמ( ָ�ִמי� ִ&י ַה5ְָמ( ָ�ִמי� , , , , צ�צ�צ�צ�ִהְתַקְ"ִהְתַקְ"ִהְתַקְ"ִהְתַקְ"

        ,,,,ס�ֵתי ְבנ#ת ֶמֶל8ְ ְמר�ָ ִמי�ס�ֵתי ְבנ#ת ֶמֶל8ְ ְמר�ָ ִמי�ס�ֵתי ְבנ#ת ֶמֶל8ְ ְמר�ָ ִמי�ס�ֵתי ְבנ#ת ֶמֶל8ְ ְמר�ָ ִמי�/ / / / �ְרא� ְפֵני ֶאֶר7 ֲאֶשר ָלְבָשה �ְרא� ְפֵני ֶאֶר7 ֲאֶשר ָלְבָשה �ְרא� ְפֵני ֶאֶר7 ֲאֶשר ָלְבָשה �ְרא� ְפֵני ֶאֶר7 ֲאֶשר ָלְבָשה 

        ,,,,ִצ9ָיו ְ&ָשִני א# ְכמ# ָדִמי�ִצ9ָיו ְ&ָשִני א# ְכמ# ָדִמי�ִצ9ָיו ְ&ָשִני א# ְכמ# ָדִמי�ִצ9ָיו ְ&ָשִני א# ְכמ# ָדִמי�/ / / / �ְשת� ְדֵמי ֵעָנב ֲעֵלי ֶוֶרד �ְשת� ְדֵמי ֵעָנב ֲעֵלי ֶוֶרד �ְשת� ְדֵמי ֵעָנב ֲעֵלי ֶוֶרד �ְשת� ְדֵמי ֵעָנב ֲעֵלי ֶוֶרד 

            ––––ָ"ִרי� �ַמְתִאיִמי� ָ"ִרי� �ַמְתִאיִמי� ָ"ִרי� �ַמְתִאיִמי� ָ"ִרי� �ַמְתִאיִמי� ַיְחָדו ְמח�ַיְחָדו ְמח�ַיְחָדו ְמח�ַיְחָדו ְמח�/ / / / �ְרא� ְפֵני ָעָליו ֲאֶשר ָצְמח� �ְרא� ְפֵני ָעָליו ֲאֶשר ָצְמח� �ְרא� ְפֵני ָעָליו ֲאֶשר ָצְמח� �ְרא� ְפֵני ָעָליו ֲאֶשר ָצְמח� 

        ....ִמי�ִמי�ִמי�ִמי�ָ>ְבק� ֱאֵלי ָפִני� ְמ	ָ>ָ>ְבק� ֱאֵלי ָפִני� ְמ	ָ>ָ>ְבק� ֱאֵלי ָפִני� ְמ	ָ>ָ>ְבק� ֱאֵלי ָפִני� ְמ	ָ>/ / / / ִ&ְפֵני ְיַפת �ֹ;ר ְמב�ָ:ִמי� ִ&ְפֵני ְיַפת �ֹ;ר ְמב�ָ:ִמי� ִ&ְפֵני ְיַפת �ֹ;ר ְמב�ָ:ִמי� ִ&ְפֵני ְיַפת �ֹ;ר ְמב�ָ:ִמי� 

  .ומזמי� את נמעניו להשתת� בהנאות החושי�, הדובר בשיר מבטא התפעלות מיפי הטבע

  בתשובת  התייחס ג� לאמצעי�. הסבר כיצד מרכיבי� אלה באי� לידי ביטוי בשיר

  /3המש  בעמוד                                                                                      /.הציורית שבוהרטוריי� וללשו� 

 ,בד פרקי� בלבשניוהשני והשלישי עלי  לענות על השאלות ,    מהפרקי� הראשו�

  ).  נקודות30  –לכל פרק  (   לפי ההוראות בכל פרק 

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

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

  . לענות על שתי השאלות משירת ימי הביניי�אי�: שי� לב
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  .וענה על השאלה שאחריו,  קרא את השיר שלפני     .2

  גבירול�רבי שלמה אב�/  ְ�ֵתָמק0 ְ'ְ+ר /ָמָ+ַ-                               

        ,,,,8ְְ8ְ8ְ8תֵתֵתֵֵתיָיָיָָיפְפְפְְפיָיָיָָי ְ" ְ" ְ" ְ"����מֶמֶמֶֶמ=ֶ=ֶ=ֶֶ=כַכַכַַכוְוְוְְו /  /  /  / 8ְְ8ְ8ְ8תֵתֵתֵֵתמָמָמָָמק#ק#ק#ק# ְ" ְ" ְ" ְ"�ְ�ְ�ְְ�ר ;ר ;ר ;ר ;מָמָמָָמ�ָ�ָ�ָָ�&ַ&ַ&ַַ&

            ––––    8ְְ8ְ8ְ8תֵתֵתֵֵתקָקָקָָקדְדְדְְדצִצִצִִצל ְ"ל ְ"ל ְ"ל ְ"יִיִיִִייַגיַגיַגיַגבִבִבִִבאֲאֲאֲֲא/ / / / ק ק ק ק דֶדֶדֶֶדת ֶצת ֶצת ֶצת ֶצלַלַלַַלעֲעֲעֲֲע ַ" ַ" ַ" ַ"י8ְי8ְי8ְי�8ְִ�ִ�ִִ�בְבְבְְב�ַ�ַ�ַַ�חָחָחָָח

        ....8ְְ8ְ8ְ8תֵתֵתֵֵתעָעָעָָע�ְ�ְ�ְְ�רִרִרִִרל ְ"ל ְ"ל ְ"ל ְ"בֶבֶבֶֶביֶזיֶזיֶזיֶזאִאִאִִא ְ& ְ& ְ& ְ&////י י י י יִניִניִניִנ�ִ�ִ�ִִ�גְגְגְְגרַרַרַַרי ֲהי ֲהי ֲהי ֲה ִ& ִ& ִ& ִ&י8ְי8ְי8ְי8ְאִתאִתאִתאִתצָצָצָָצמְמְמְְמ

        ,,,,8ְְ8ְ8ְ8תֵתֵתֵֵתבָבָבָָבהְהְהְְה;;;;ה ְ"ה ְ"ה ְ"ה ְ"לֶלֶלֶֶלי ח#י ח#י ח#י ח#נִנִנִִנאֲאֲאֲֲא/ / / / ה ה ה ה אֶאֶאֶֶארְרְרְְרת ַמת ַמת ַמת ַמפַפַפַַפיְיְיְְי, , , , דדדדת ה#ת ה#ת ה#ת ה#יַליַליַליַללִלִלִִל&ְ&ְ&ְְ&

ע�ע�ע�ע�ת ְלת ְלת ְלת ְלמ�מ�מ�מ�ל 	ל 	ל 	ל 	;;;;וְוְוְְו/ / / / י י י י �ִ�ִ�ִִ�פְפְפְְפל ַנל ַנל ַנל ַנא#א#א#א#=ְ=ְ=ְְ=י ִמי ִמי ִמי ִמלִלִלִִלעְעְעְְעהַהַהַַהוְוְוְְוָָָָ        !!!!8ְְ8ְ8ְ8תֵתֵתֵֵת

  
  והסבר כיצד הדמויות המקראיות תורמות , המצטיירת בשיר         תאר את דמות האישה

  .      לעיצוב2

  

  שירת ביאליק

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

  חיי� נחמ� ביאליק     /         י2ִַבְל                                                   

  ,&�3ָ� ָסַח� ָהא#ר, א ָהר�ַח&�3ָ� ָנָ-

  ;"ֶֹקר ַחֵ?יֶה� ִהְרִניָנה<ה ֶאתיָרה ֲחָדָ�ִ�

  ַ�ַ&ְחִ�י ִמ3ֵבִנְ�, ַוֲאִני �#ָזל ַר8ְ

  .ִכיָנהַ�ַחת ַ&ְנֵפי ַהְ=

  

  ִהיא                                                      <ִכיָנה ;�ְוַהְ=, ;ְרִ�יָ"ָדד ִנְ�, ָ"ָדד

  .י ִהְרִעיָדהרֹאִ�<ב�ָרה ַעלְ&ַנ� ְיִמיָנA ַהְ=

  ,יָחרֹד ָחְרָדה ָעַל: ִלָ"A<ָיַדע ִלִ"י ֶאת

  .ַעל ְיִחיָדA, ְ"ָנA<ַעל

  

  ע#ד<ַרק, ה ִמָ&ל ַה5ִָ�י#תְ&ָבר ִנְתָ�רָ�

  <	ָרה #ֵמָמה �ְקַטBָה ִנBַCִ�ְת ֵסֶתר �

  ָוֱאִהי,  ַוִ�ְתַ&ס ַ"9ֵל<  ַהְִדָר�<ֵ"ית

  . ִעָמA ַיַחד ַ"9ָָרה

  

                                           ,          ָלא#ר, ָ&ָלה ְלָבִבי ַלַח#3(�ְכֶ�

  <ִלי ַהָק#� ִמ�ַחת ִלְכָנָפA < 9ַר�ְכֶ�

  ַ>�<ְוִדְמָעָתA ַעל, A ִ"ְכֵתִפיה רֹאָ�ָ&ְבָ�

�ָמָרִ�י ָנָטָפהְ                                                                 .  

  

  ,ְתַרCֵק ָעַלי ָ"ְכָתה ָעַלי ַוִ�ֶחֶר�

  : ב�ָרה ַ"ֲעִדיָכה ִ"ְכָנָפA ַהְ=�ְכמ# ָ�

  ,               &�3ָ� Cְָרח� ָלֶה�, א ָהר�ַח&�3ָ� ָנָ-"

  ..." ְלַבִ>י, ָוִאָ�ֵתר ְלַבִ>י

  

  ,ִקיָנה ֲעִתיָקה ְמאֹד<�ְכֵעי( ִס?�� ֶשל

  ,ַחתַ"ָ ָשה ַוֲחָרָדה ְ&;, �ְכֵעי( ְ�ִפ3ָה

  ָשְמָעה 	ְזִני ַ"ִ"ְכָיה ַהֲחִריִשית ַהִהיא

 <�ַבִ>ְמָעה ַהִהיא ָהר#ַתַחת 

  

  .כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיר, דה מבית המדרש      הסבר את מורכבות הפֵר

  .      בתשובת  התייחס ג� לרקע ההיסטורי הנרמז בשיר

  

  /4המש  בעמוד                                                                                           /                                               
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  .נה על השאלה שאחריווע, קרא את השיר שלפני      .5

  � ביאליקחיי� נחמ/  ַנְפ5ְָ� ָלַדַעת ֵי5 ֶאת ִא�                                            
  

  ַהְַעָי(<ַנְפ8ָ�ְ ָלַדַעת ֶאת<ֵי� ֶאת<ִא�         1       בית                         

  ִמֶ�B ָ�ֲאב� ;ֶחי8ָ ַה�ָמִתי�

  ,              ַ�ֲעצ�מ#ת ָנֶפ�, ָרָעה עֹז ָ&ֶזהִ"יֵמי ָה

  ַה9ַָ�אר<ִלְפ�ֹט ֶאת, ֵצאת ְ-ֵמִחי� ִלְקַראת ָמֶות

  ,     ַקְר>ֹ� ָנט�י<ָ&ל<ֶאל, ַמֲאֶכֶלת ְמר�ָטה<ָ&ל<ֶאל

  ,ַהְד�ָרה<ִלְק7ֹC ֶאל, ַה#ֵקד<ַלֲעל#ת ַעל

  –ָלמ�ת מ#ת ְקד#ִ�י� " ֶאָחד"�ְב
  

  ַהְַעָי(<ַנְפ8ָ�ְ ָלַדַעת ֶאת<ֵי� ֶאת<ִא�      2                         בית              

  ִמֶ�B ָ�ֲאב� ;ֶחי8ָ ַהְמד�ָ&ִאי�

                  –ֵ"י( ַעְקַרִ"י� , ֵ"י( ְמָצֵרי ְ�א#ל �ְמצ�ק#ת ַ�ַחת

  8ְ ר�ַח  אֶֹר, ָעְצָמה, ִ"Hָח#(, ַ�ְנח�מ#ת ֵאל

  ֶ�ֶכ�, ָעָמל<ְוכַֹח ַ"ְרֶזל ָלֵ-את ַיד ָ&ל

  ִלְס"ֹל , ַהBָט�י ִלְס"ֹל ַחֵ?י ְסִחי �ָמאֹס

  –ְ"ִלי ;ֲחִרית , ְ"ִלי ְגב�ל, ְ"ִלי ֵק7
   

  ַהֵחיק ֵאָליו ִנCָ�ְכ�<�ֹאֶבה ִלְרא#ת ֶאת<ִא�      3                     בית                  

  –ַנְפ�# �ְמֵרָרת# , ִל"#, ִ>ְמע#ת ַעְ8ָ<ָ&ל

  ,Cְָרצ� ַ�ֲאג#ָתיו, ְמק#� ַ&ִַי� ִנְ�כ�

  , ְ�	ג#ת ַהְַרִ�יז#ת ֶ"ֶט( ְ�א#ל ַ�ְחִ�?#ת

��  ,ַהJָָט(<ֲאָנח#ת ֶ�ִCְַחָ>( ָסַמר ַ

  ֵיב;8ְ לֹא ְקִ�י ֵלב ָהא#, ְנִהי ְמפ#ֵצ7 צ�ר

  –ַהJָָט( <ַהָ ֶ�ה ִמ(, ָהַעז ִמ�9ר
   

  ַהָעֹז<ַנְפ8ָ�ְ ָלַדַעת ֶאת<ֵי� ֶאת<ִא�     4                            בית            

  ,רֹא�# ִמ3ְט� ֲאב#ֶתי8ָ ַמְ-;ת ַנְפָ��<ֶאל

  ; ַוַ?9ִיל��–ָקְדֵ�י ָקְדֵ�יֶה� , �#ָרָת�

  –ַהֲַחֵבא "# ִנְ�ָמָרה <ת ֶאת�ֹאֶבה ַדַע<ִא�

 Aָטֳהָר �8ָ ַהַ&ִ"יָרה–�ְבֶעֶצ  , ר�ַח ַעְ

  רֹק �ְכִלָה, ֶ�ַ�� ְ"ָ-ְבָעA ַחֵ?י ֶחְרCָה

   –ה#ִביָ�ה ֶחְמַ>ת ְנע�ֶריָה <ֵ-יָבָתA לֹא
  

  ,ָהֵא� ָהַרֲחָמִנָ?ה<ת�ֹאֶבה ַדַעת ֶא<ִא�     5              בית                          

  ,ַהBֱֶאָמָנה, ָהאֶֹהֶבת, ָהֵא� ַה5ְֵקָנה

  ,ֶ�ְ"ַרֲחִמי� ַרִ"י� 	ְסָפה ִדְמע#ת ְ"ָנA ָהאֵֹבד

  ,ֲא��ָריו<�ְבֶחְמָלה ְגד#ָלה &#ְנָנה ָכל

  –ִ"ְרֶ&יָה <ְ�ַיְ=ֵנה� ַעל, ְ�ַכNֵה� ְ"ֵצל ְ&ָנֶפיָה

  /5המש  בעמוד /                                                             .)השאלה בעמוד הבאהמש� השיר ו: שי� לב( 
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  –ֵא3ֶה < ֵתַדע ְל8ָ ָ&ל<ִא� לֹא! 	ח ַנֲעֶנה, הוי     6              בית  

  ,ַהָ?ָ�( ְוַהB#ָ�(,   ֵ" י ת   ַה ִ ְד ָר �  ס�ר<ֶאל  

  ,ַה=#ֵמִמי�, ְ"ֵליֵלי ֵטֵבת ָהֲאר�ִ&י�

  ,ַה3ֲֹהִטי�, ְ"יֵמי ַהַ��ז ַה"ֲֹעִרי�

  , ַ"ַ=ַחר א# ְבֶנֶ�� ָלְיָלה, #�ְ&חֹ� ַה?

   –ע#ד ה#ִתיר ֵאל ִלְפֵליָטה ָ-ִריד ִמְצָער <ְוִא�

��  ַ&?#� ִ�ְרֶאיָנה ב# ֵעיֶני8ָ< 	ז א�ַלי ַ

  ,ָ"ֲעָרֶפל, ְ"ִ�ְפַעת ִצְלֵלי ִקיר#ָתיו

  �B�ַר#<ַיד< ְ";ַחת ָזִו?#ָתיו א# ַעל

  ,ֶ=	ַבד<ֵצל ִמַהְ&, ִ�ֳ"ִלי� "#ְדד#ת

  ,Cִָני� צְֹמִקי� �ְמצָֹרִרי�, ְיה�ִדי� קְֹדִרי�

  ,ע�A3ָ*מְֹ�ֵכי &ֶֹבד , ְיה�ִדי� ְ"ֵני ַהָ�ל�ת

�ָמָרא ָבָלה<ֲעָמָל� ְ"ַד� ֶ�ל< ַהְמַנִ=י� ֶאתְ,  

  ַמְ�ִ&יִחי� ִריָ�� ְ"ִמְדַר� ִ-יח#ת ִמBִי ֶקֶד� 

  –ֲאָגָת� ְ"ִמְזמ#ֵרי ְתִה3ִי� ַ><יִחי� ֶאת�ְמִ-

)Aה<ַמה! ֲאָה	ְר  Bְִקָלה ַוֲעל�ָבה זֹה ַהַ

  ,	ז ַיֵ�ְד8ָ ִלְ"8ָ!) ָיִבי(<ְ"ֵעיֵני ָזר לֹא

  ,ִמְפַ�( ֵ"ית ַחֵ?ינ� ִ�ְדר8ְֹ<ִ&י ַרְגְל8ָ ַעל

  .ְוֵעיְנ8ָ ִתְרֶאה א#ַצר ִנְ�ָמֵתנ�

   

  ר�ַח ָקְד�#< ָלַקח ֵאל ִמְ8ָ ָ&ל<ְוִא� לֹא    7  בית                             

  , ַו?#ֶתר ע#ד ִמַ�ְנח�מ#ָתיו ִ"ְלָבֶב8ָ

  �ְ�ִביב �#ֶחֶלת ֱאֶמת ְלָיִמי� ט#ִבי� ֵמֵא3ֶה

    –ַיִ�יAַ ע#ד ִלְפָעִמי� ִמְפְלֵ-י ַמֲחַ�ָ&יו 

  !ֶנה	ִחי ַהBֲַע, ָהA, 	ז ַ>ע ְל8ָ �ְ�ַמע

9ָל ה�א   ,ַרק ִניצCְ 7#ֵליָטה ָקָט(, ִ&י ַרק ִזיק מ�

  ָהֵא� ַהְ�ד#ָלה<ֲאֶ�ר ְ"ֵנס ִהְתַמ3ֵט ִמ(

  .ִמְזְ"ָח� ָ�ִמיד<ֵהִאיר� ֲאב#ֶתי8ָ ַעל

  ַנֲחֵלי ִדְמע#ֵתיֶה�<�ִמי י#ֵדַע ִא� לֹא

  ֲהלֹ�< ֶהֱעִביר�נ� ַוְיִביא�נ� ַעד

  ;ֲאדָֹני ְ�ֵאל�נ��ִבְתִפ3ָָת� ֵמֵאת 

  –ַהַחִ?י� <�ְבמ#ָת� ִצ�� ָלנ� ֶאת

  ! ָהע#ָל�<ַהַחִ?י� ַעד

   )בית שישי(" !)ָיִבי��ְ<ֵעיֵני ָזר לֹא ִ=ְקָלה ַוֲעל;ָבה זֹה ַה9ְַר7ה�ַמה! ֲאָה2( " ...

  הסבר כיצד דברי� אלה מבטאי� את הפער בי� הרוש� החיצוני של עול� בית המדרש

  .הדג�  את דברי . משמעותו עבור הע� היהודיובי� 

  / 6המש  בעמוד                                                                                                                                          /
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�שירת המאה ה 20  

  שירי רחל 

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

  רחל/  ַרק ַעל ַעְצִמי                                           
  

 ,ל ַעְצִמי ְלַסCֵר ָיַדְעִ�יַרק ַע

  ,ַצר ע#ָלִמי ְ&ע#ָל� ְנָמָלה

�� ַמָ:אי ָעַמְסִ�י ָ&מ#ָהַ  

  .ַרב ְוָכֵבד ִמְ&ֵתִפי ַהַ>3ָה
  

   – ְ&ַדְרָ&A ֶאל ַצֶָרת – ַ�� ֶאת ַ>ְרִ&י

  ,ֶ>ֶר8ְ ַמְכא#ב ְוֶדֶר8ְ ָעָמל

  ,ַיד ֲעָנִקי� ְזד#ָנה �ב#ַטַחת

  .ַ"ַ>ַחת ָשָמה ְל;לַיד ִמְת
  

  ָ&ל 	ְרח#ַתי ִה3ִיז ְוִהְדִמיַע

  .Cַַחד ָטִמיר ִמַ?ד ֲעָנִקי�

  ?ח#ֵפי ַהCֶֶלא, ָלָה ְקָראֶת� ִלי

  ?א#ר#ת ְרח#ִקי�, ָלָה ְ&ַזְבֶ��
  

  ה כיצד תפיסה זו מומחשת ֵאְרוַה, כיצד תוסת הדוברת עצמה בשיר זההסבר          

  . הדג� את דברי . מרחב ומרחק, גובה, אמצעות ציורי הלשו� המבוססי� על הבדלי גודל         ב

  

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

  רחל / ֲחִצי ְ:ִגיָשה, ְ:ִגיָשה                                                  
 

  , ירַמָ"ט ֶאָחד ָמִה, ֲחִצי Cְִגיָשה, Cְִגיָשה

  ... ֶזה ַ>י–ִקְטֵעי ִניִבי� ְסת�ִמי� 

  ְוש�ב ַה&ֹל ִהְסִעיר, ְוש�ב ֵהִצי� ַה&ֹל

  .ִמְשַ"ר ָהאֶֹשר ְוַהְ>ַוי

   – ָ"ִניִתי ִלי ָמֵג( –;� ֶסֶכר ִשְכָחה 

  .ִהBֵה ָהָיה ְ&לֹא ָהָיה

  ְוַעל ִ"ְרַ&י ֶאְכַרע ַעל ְשַפת ֲאַג� ס#ֵא(

  !ְרָוָיה ִלְשת#ת ִמֶנ# ִל

  .ציורי הלשו� בשיר קשורי� למי�

  .הדג� דברי . והסבר כיצד ה� מבטאי� את התהלי  הרגשי המתואר בשיר, ציי� אות�

  /7מוד המש  בע                                                                                                                                       /
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  וענה על השאלה שאחריו,     קרא את השיר שלפני . 8
  רחל/ ה ֶגר נ%ֶמֶז                                                         

 ,ְרח#ִקי 3ִ�ֶי, ְ�ַמע ק#ִליֲהִת

 –ַ"ֲאֶ�ר ִה8ָBְ , ֲהִתְ�ַמע ק#ִלי

  ק#ל "#ֶכה ִ"ְדִמי, ק#ל ק#ֵרא ְ"עֹז

  ?�ֵמַעל ַל5ְַמ( ְמַצֶ�ה ְ"ָרָכה
  

 .ֵ�ֵבל ז# ַרָ"ה �ְדָרִכי� ָ"ה ָרב

 .ִנְפָרד#ת ָלַעד, ִנְפָ��#ת ְלַדק

  ,ל#ת ַרְגָליו;8ְ &#ְ�, ְמַבֵ � 	ָד�

  .לֹא י�ַכל ִלְמצֹא ֶאת ֲאֶ�ר 	ַבד
  

  ,;ֲחר#( ָיַמי ְ&ָבר ָקר#ב א�ַלי

  ,ְ&ָבר ָקר#ב ַה?#� ֶ�ל ִ>ְמע#ת Cְִריָדה

  ,ֲאַחֶ&ה ְל8ָ ַעד ִיְכ"� ַחַ?י

Aַח&#ת ָרֵחל ְלד#ָד&ְ.  
  

  , האחרי� בשירבמה הוא שונה משני הבתי�.      הסבר את הבית השני בשיר

  .הדג� דברי .      וכיצד הוא בכל זאת מתקשר אליה�
  

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

  רחל/  ִמֶ<ֶגד                                                
 

  :ַקֶ=ֶבת ָהאֶֹז(.  ַה3ֵב ַק=�ב

  ?ֲהָיב#א?  ֲהָבא

  ִצCִָ?ה ְ"ָכל

   .ְנב#ב  ֶעֶצֵי�
   

   ַהְ=ַנִי�ַהח#ִפי� – מ�ל ֶזה ֶזה

  .ֶאָחד ַנַחל ֶ�ל

  :ַהְ�ֵזָרה צ�ר

  .ָלַעד ְרח#ִקי�
   

  ִמBֶֶגד ָראֹה.  ַ&Cִַי� Cָרֹ-

  ,ָ"א ֵאי( – ָ�ָה

 ל# �ְנב# ִאי�

  .ַרָ"ה ֶאֶר7 ַעל

  .השירוכתוב מה הוא תור� להבנת משמעות , "ְנבAֶעֶצב "הסבר את הצרו� 

  /8המש  בעמוד .                                                                                                     /נמק והדג� את דברי 
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  שירי זלדה

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

  זלדה/  �ֶסת ֶקַזח%ר ֲא0:ִצ                                                    

  8ְַר� ָה��ר ַהֶ�ֲאַ&

  לCְֹנט ִלָמ

  7ֵ י ַהֵנCְ ִמת#ָ>ְרה ֶח3ֶַגא ְמה�ְו

  .הָמBְ�ַָל

  8ְמ�Bָה ַהָרְגִ= ַה7 ֵעיַחִמְצַמ

  ל#ָכק ֲאָבֲאֶ�

  .�אְֹתי� Cִִ ר�י� ְיִלָע

  יַחפִר( ַיִי; ָהיַחֵרי ֵמִ&

  הֶאר ָנד�ָה

  ר#C ִצ#�ְרַַצְב�

  .�ֶסת ֶקַזח�ֲא

  

  ?ממחישה תהלי  זה" ע+ השגרה"כיצד תמונת .      הסבר את התהלי  הנפשי המתואר בשיר

  .     הדג� את בדרי 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                   
  

  /9המש  בעמוד                                                                                                                                          /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני .     11

  

  זלדה/  ַ-ֲא5ֶר ָהִייָת :ֹה

  ַ&ֲאֶ�ר ָהִייָת Cֹה

                    ֵג( ָעַליֵמְט8ָ ַהח�� ָ"�ַמ

  תב#ֵתינ� נ#ְגע#ְ�ְח�ַמ

  Cֶַתע

  .� ֶאל ָ&ָנ�ָנָ&
  

  ַ&ֲאֶ�ר ָהִייָת ִעִָדי

  ְ"ת8ְ# ַהְ>ָבִרי� ַהח#ְלִפי�

  ַ"ִית ְקִ�יִ�י�<ָהי� ַהִ יר#ת ְ"ֵני

  CְNִ�ֶר� ַמֲעִ-?#ת ַעִ�יק#ת

  ָ"ֶעֶרב

  .הֵ�ַ&ֲאֶ�ר ָ�ִתינ� 
  

  ַעְכָ�ו ַהִ יר#ת ֵאיָנ� ַמֲחֶסה

  ְ�ִתיָקָת�ִ"� ֵה� ִהְסַ�ְ�ר

  ְפִליָנְולֹא ַיְ�ִ�יח� ְ"

  ַעְכָ�ו ַהִ יר#ת ִסיד ָוֶמֶלט

  ְיס#ד ָזר

  .ח#ֶמר לֹא ע#ֶנה ַ&ֶָות

  

  דשוהסבר כיצד תחושות אלה נובעות מהמפגש המח;, תאר את התחושות של הדובר בבית זה

  .     ע� ארו� הספרי�

  

  

  
  
  
  

  /10המש  בעמוד                                                                                                           /                              

  
  

                            
                                                         

  
  

                                
  



  904441שאלו� '  מס,ח"חור� תשס, ספרות עברית וכללית       �   10  �                                                        
  
  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני .    12

  

  זלדה  / הָ<05ַל 5ָ-                                                         

  ייא ִאה ִהBַָ�#ל �ָ&

  ,חָטְב�� ַהל#ָ=ל ַהֶ�

  .יִחְצBִ� ַהל#ָ=ַה
  

  ת ֶרֶר#�ְתה ִמBַָ�#ל �ָכְ"

  יתיִרCִר ַס#Cִצ

  ".ת�ְ�וִכ "Aָמְ:ֶ�
  

  הדֶמִנְו

  בר#ה ָק&ֹ

  ,הBַָ�#=אור ַה

  בר#ה ָק&ֹ

  ,Aָחיח#ִנ

  בר#ה ָק&ֹ

  ,י�ִלָעט ֶהֶקֶ�

   –י  ִאת#ב א#ר#ה ָק&ֹ

  היָרח ִסַק

  .   �ֵא� ָהת ָיה ֶאֵצֲחַו

  

  בטא השיר את המתח בי� השאיפה למטרה נעלה ובי� האפשרותכיצד מ     הסבר והדג� 

  .      להגשימ2
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני      .13
  

 זלדה/   ְיס0ד0ת5ְֵני                                                 

   א#ֶמֶרת ַלְ"ר#�ַה3ֶָהָבה

   ֲאִני ר#	הַ&ֲאֶ�ר

   ;ָ�ה ַ�ֲאָנ(ָ&ָה

   ע#ֶטה ָגא#(ָ&ָה

  . ְ"ת#ִכי ִמְ��#ֵללַמֶ=ה�

   ֶאְפָ�ר ַלֲעב#ר ֶאת ַהַחִ?י�ֵאי8ְ

   ָהֵא3ֶהַהB#ָרִאי�

   ֶ�ֶמ7 ֶ�ל ֵטר��ְ"ִלי

  ?�תִנָח ֶ�ֶמ7 ֶ�ל ר�ִליְ"

   ֶ�ֶמ7 ֶ�ל ִ>ְמי#(ְ"ִלי

   ֶ�ֶמ7 ֶ�ל ֵחר�תְ"ִלי

  .ִ�יָקה ְוק#ֶדֶרתַע ְ"ַגֲאָוה

   ָיכ#ְלִ�י ָהִייִתי -#ֶרֶפתל�

   ַהְִמָסדֶאת

   ְ�ק�פ#ת ַהָ=ָנהֶ�ְ=מ#

   ַהְ�ל�ת ָהֲאר�ָרה 8ָ3ְ�ְֶוֶאת

  .ל�Hַַבַ"ָָטר , ַ"ֶ=ֶמש, ַ"ֲאִויר, ָ"ֲאָדָמה

  . �#ֵתקַהְ"ר#�

   י#ֵדַע ֶ�ֵ?� "# ֵטר��ה�א

  ֶ�ֵ?� "# ֵחר�ת

  ֶ�ֵ?� "# ִדְמי#( 

  Bִ?�תָחֶ�ֵ?� "# ר�

   ַהַ=ְלֶהֶבת לֹא ָתִבי(;8ְ

  .ַהַ=ְלֶהֶבת לֹא ַ�ֲאִמי(

  

  

  .בשיר" שני היסודות"    הסבר מה מייצגי� 

  .חזרות בשירבתשובת  התייחס ג� ל. נמק את דברי ? "שני היסודות"    הא� תיתכ� הבנה בי� 

  

  

  

   /12המש  בעמוד                                                                                                                                    /
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  שירח חיי� גורי

  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני       .14
  

           

  חיי� גורי /  ה5ָר%  ְי                                           

  . (ר#ֲחא ;ל ָ"ִי;ָה

  א י ה�� ִ&ָהָרְבע ;ַדא ָילְֹו

  ,דֶלֶ?ת ַהַלֵאְשיב ִלִ�ֵמ

  .בָר ָעמ#ת י#ֵע ְ"נ#א#<יתאִ�ֵר
  

  .בJָ ַה#א�א רָֹ-ָנ

  �ל#� ֲחַלא ָחי לֹ ִ&ת#א#ְרִ"

   –ב 9ָ ִנ8ְ	ְלַַהְו

  ד#ָ?ת ִמֶלֶכֲאַה ַהָרְשָנ
  

  יוָר�סֲאר ֵמַ�ה�ד ֶ�ֶלֶ?ַה

  .יוִבב 	ת ַ�ה ֶא	ָר
  

  .(ָ"ְרה ָקָלֲעא הֹלֹ, רCָס�ְַ&, קָחְצִי

  ,י�ִ"י� ַרִמי ָיא ַחה�

  .הָהיו ָ&יָנר ֵעד א#ַע, ב#Hה ַ"	ָר
  

  .יו	ָצֱאֶציש ְלִריא ה#ִהה ַהָעָ=ת ַהל ֶאָבֲא

  י�ִדָל� נ#ֵה

  .�ָ"ִלת ְ"ֶלֶכֲאַמ�

  

  .                    מהשירוהדג� את דברי . דה המקראיבשיר את סיפור העֵק     הסבר כיצד מפרש הדובר 

       בתשובת  שי� לב ה� לתיאור הדמויות וליחסי� ביניה� וה� למשמעות ההיסטורית

  .     המיוחסת בשיר לסיפור העקדה
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  .וענה על השאלה שאחריו, השיר שלפני קרא את .      15
  

  חיי� גורי / סיֵסִדא0                                        

  �א ָיָצ ָמ#�ְדַליר מ#ל ִע ֶאב#��ְב�

  י�ִ?Hִי� ִא3ִַ�ל ַה� ַעב ָצֶ-ֵעי� ְוִנ#י� �ִגָדְו

  .�ִיַמי ָשֵלש�ת ְ"ֶשֶלְח ֶנ�ֶמֶ�ְו
  

  �ֵיָע ֶה#"ִלס ְ"יֵסִדר א#ַמ	, תֶרֶז� ח#ָלע#ת ְלע�ָט

  ,הָנֵכְ=יר ַהִעה ָלָכמ�Nְי� ַהִכָרְ>ַה<תַ�ָרד Cר ַעַזָחְו

  .�ִיה ַמָתְיא ָה3ֹ ֶ�#�ְדַליר מ#ל ִע ֶא8ְֶרֶ>ת ַהא ֶאצְֹמִל
  

  דאֹ ְמַעֵ�ְעַ�ְתִמ� �ַלח#� ְ&ֵי ָע8ְַלָה

  .תֶרֶחת ;יִנָו ְיר�ְ"ִ>י� ֶ�ִ�ָני( ֲאֵ"

 ַה8ְֶרֶדה ְליָדֵצו ְ&מִֹל עַּטָני� 3ִ�ִֶַהַNָ#תע ,�  .�ִיַתיְנ ֵ"ע�ְוָ
  

  י�ִ"י� ַרִמָי� ְלַ>ְרי ִנב ִ&ַ�גע ָחֶר

  ת#� א#ָתא#ְר ִ"ה�ְמא 3�ָֹי� ֶ�ִ�ָנל ֲאר ֶאַזָחְו

  .�ִייַנ ֵעע�ְרא ָקלְֹו
  

  ת#י( א#ִבָה ְל�N� ִנֵהת ְוע#נ�ְת� ִ"ָתל א#;א ָ�ה�

  .י�ִ ַחְרֶ ַה�#8ְִמ

  .י�ִַמ� ָ�ָתי א#ֵל�� ְ"8ְַלָהיל ְוִ�ְס( ִהָמָ�ְר;ָה
  

  לָ�ְעַמ ְ"יב#ִב ְסד�ְמָעי� ֶ�ִדָלְ?ת ַה ֶאל�ְטָני� ְוִרָ�ב�ְ ַהמ�ָק

  .�ָת א#כ�ְ�ָמ�

  .תִיר ַ"ַחת ;ִיַביב ְ"ִהְצר ִהר א#ַחר ;א#ְו
  

  .#א�ל רֹד ַעַרָיל ְוא ַטָ"

  .יוָתָפְ-ה ִלָקְ�ָנ ְוַחה ר�	ָ"

  .הָנֵק5ְה ַהָיְלְקֵיִרְבֶאיו ְ&ָלְג ַרפ�ְטָ�� ְוִי ַמא�ָ"

  .�ִיַ ַה8ְֶרֶדד ְ&ָר# ַ"יכ�ִ�ְמִה ְוֶתֶק9ַ3ת ַה ֶאא�א ָרלְֹו
       

                              
  

  .את מצבו של אודיסס בשובו אל עיר מולדתו,  פי שיר זהעל,      תאר

  ).מאת הומרוס( זכורי� מהסיפור על אודיסס      בתשובת  התייחס ג� לִא

  .      הדג� את דברי 
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני .     16
  

  חיי� גורי/  הָני0ה ְ'ֶשֲעַמ                                                 
  

  הָני#ה ְ"ֶשֲעַמ
  ,י�ִמר#ְי ִמִפֵתל ְ&ה ַעָ>ְרַ?ֶש
  ,דא#ה ְמ3ַָק
�ִמַ�  .י�ִמֲחַרָהד ְוֶסֶחיר ַהת ִע#
  
  יוָדְח ַינ�ְמַמָ>
  .ַחר� ָהינ�יֵנֵבה �יָמִמה ְ�ָעָש
  :Aר ָלאמ#י ְליִתִצָר
  ,היָמִמה ְ�ָני#, היָמִמְ�
  .ַחנ�� ָלק# ָמ8ְ ָלאְ�ַצָמ
  
  הָני#ה ְ"ֶשֲעַמ
  ,יִפֵתד ְ&ה ַעָחְנ9ֶָש
  .הַָח, הָנָבְל
  
  יַתָפ ְשA ָ"ע�ְגד ָנַע
  .הָמד� ֲאAָתָצה נ#ָתְיָהְו

  

  

  .     הבית האחרו� של השיר מפתיע ומזעזע

  . וכתוב כיצד הבתי� הקודמי� בוני� את ההפתעה והזעזוע, קביעה זו    הסבר  
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני     . 17

  

  חיי� גורי /  חָרְזAִיד ַהִרְי : מתו  מחזור השירי�21שיר                                 
  

  ,יקותִתְ=י ַהֵבְרע#                    ,Aה ָלֶל ע8ְ#ָ& ֶ�יָהֶלי� ָעִמֲח ַר��ְקַ"

�ֶ&ָ8ְ ,&ַBִה ָלֶלֲעַי, הֶאְרA.                                    ַעת ֵמֶרֶהְרה�ה ְמָלֵפֲא�  .יָהֶת#�ל ַ

  .תָ"ַ�� ְ"ַ�, ע ל#ה ַר&ֹ ֶ�יאִבד ָנע#                                                                                                         

  .י"כַנ ַ�ה�ֶ=ב ַמ��

  ,הָלְי3ַי� ַ"ִבְיא#י ָהיֵאִבְנ. י�ִרפֹי� ֲאִבָלְ&                                       .יאה ִהָלח�א ְמב לֹ��

  .הָלְי3ַי ַהֵסְ>ְר 8ְCֶַרֶדְ", (ֶבֶאת ָהג#ֵרְדַמ 8ְֶרֶדְ"                                                    ,הָבה ט#ָ>ְלַי

  .הָלְיא ַללֹ� ְוא י#א לֹר ה�ֶ�� ֲאב י#ֵרָק              ,אלֵקְזֶחל ְיק#� ְ"ַעד Cַע#� ְוַעת Cַַעַמ#�

  .יָהֶמָדה ְ"ָ?ַח

  .�ִיַמָ=� ַה3ַס�ר "ָח ִניַחCִ, קָב	ת ְ&ל#ק#                                    ,אה ָ"ֶזר ְוֵ"ַדה ְמד ֶזע#ְו

  .תע#ָמְדה ִלָפָי                                      .�ִיַלָ�ר�י ְיֵנְז	א ְ"ֵרק#

  .שֶמל ֶ�ַ>ְגִמ, היָסִב ְ&��"ִיה ְלָפָי                                                                                                        

   –  Aע ָל3ַב�( ְית Cֶֶדֶחַפְמ

  ?יָהֶנCָ ִמ3ָAל ֶ�( ַעֵגי ָיִמ                     ,בֶר ֶעַחי ר�ִ-ְרְפִמ, ת#� ַחִיַ�ְלַצֲע

  ?ַעֵדה י#ָ�� ;ִאַה, הָדה�יר ְיִע9ָי ַהִח	                                          .יַחBִַנ, סד#ר# ְ"מ#ְ&

  .הָמד�ה ְרָעמ�ְ�

  . יִפֵתל ְ&י ַעָנדֹד ֲאא ַילְֹו                                                                                                        

  .י�יִפִסְכי� ַמיִתֵזה ְוָמָדֲא                            –ד  ֵבָ&יב ַהִב	ת ָ"ל#ב ק#��

  ?ַעֵדה י#ָ�� ;ִאַה, הָדה�יר ְיִע9ָי ַהִח	

  ?ַעֵמ#ה �ָ�� ;ִאַה

  .Aָמְצַעה ְלָמ#>. יתִדע#ְדע#

  

  .כפי שהיא מוצגת בשיר,      תאר את דמותה של ירושלי�

  .זכורי� התורמי� לבניית דמותה של ירושלי� בשיר ִאבשני     בתשובת  דו� 

  

  

  

  

  

  

    /16המש  בעמוד                                                                                                                                /    

  

  

  



  904441אלו� ש'  מס,ח"חור� תשס, ספרות עברית וכללית              �  16  �                                                  
                                  

  

   סיפור קצר –פרק  שני  
  

  

  סיפור קצר

  

  ".דבר קט� וטוב"  אי� לענות על פי הסיפור �19 18 בשאלות :שי� לב

  

  ודמותו מצטיירת באור חדש או מיחד, יש סיפורי� קצרי� שבה� הגיבור עומד למבח�    . 18

  הוא יתגלה במלוא אפסותו או במלוא, הוא יפגי� כוח או חולשה, ויתגלו סתירות באופי          (

  ). וכדומה,            גדולתו

  והסבר כיצד מצב זה מאיר את דמותו,            תאר מצב של עמידה למבח� בסיפור קצר שלמדת

  . הדג� את דברי .            של הגיבור

  

  .� של סיפורי� רבי�ה מניעי� את עלילותיהֶגBְר או ִמֶסֶח.     19 

  והסבר כיצד ה� מניעי� את,            תאר את החסר או את המשגה בסיפור קצר שלמדת

  .עלילת הסיפור           

  נמק והדג� את . הא� החסר או המשגה באי� לידי תיקו� במהל  הסיפור או בסיומו           

     .           דברי 

  
    נד קרברריימו" / דבר קט� וטוב"    . 20
  

  אול� במרכז, מעורר בקורא ציפיות לסו� אופטימי" דבר קט� וטוב"           ש� הסיפור 

  .           עלילת הסיפור מתרחש אסו� נורא

  .           הסבר והדג� כיצד משולבי� בסיפור שני היבטי� אלה
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   דרמה – פרק שלישי
  

  

  

   של סופוקלסגדיהטר.     21 

  
  כלומר ה� אינ� רק טובי�, "שחור לב�"סית אינ� מתוארי� בא           הגיבורי� בטרגדיה הקל

  לעיתי� ה� עשויי� לעורר אצל הצופה או הקורא רגשות מעורבי� כלפיה�.            או רק רעי�

  ).למשל הערכה ואהדה א  ג� דחייה           (

  � בקביעה זו בנוגעות מרכזיות בטרגדיה של סופוקלס שלדמת וד;  בחר בשתי דמוי          

                  .            לכל אחת מה�

  

  

  טרגדיה של שקספיר     . 22

              תאר את השינויי� העיקריי� שחלו בדמותו של הגיבור הטרגי במהל  מחזה של שקספיר

  .           שלמדת

  התנהגות, אירוע בעלילה, גור� היסטורי, טבעי�גור� על: כמו(גורמי�  שני           הסבר כיצד 

  .הביאו לשינויי� אלה)            אנושית

  
  
20� או מהמאה ה19�מחזה מהמאה ה.      23  

  
  :יש לדמות המרכזית במחזה המודרני שלמדת חופש בחירהידה מ          באיזו 

  צונה או היא מושפעת מגורמי� חיצניי�          הא� היא חופשייה לחיות את חייה כר

  .הסבר והדג� את דברי ? )נסיבות היסטוריות, משפחה, חברה: כמו         (
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   רומא� ונובלה – פרק רביעי
  
  

  

  

   25 �24 שאלות – י עגנו�"ש / סיפור פשוט

  

  ".סיפור פשוט"מ לפני  קטע      .24

  . ב שאחריו–נה על הסעיפי� א קרא אותו וע          

                       נצטמצ� העול� ולא נשתייר לפני . אחר ימי� חזר הירשל למקו� שחזר

  ...הירשל לא רחוב זה שבלומה יושבת בו

                  מארי8 רוחו ומקצר , מהל8 וחוזר לאחוריו, חוזר לאחוריווהירשל מהל8 

         אי אפשר שבלומה תבלו� עצמה  . רי8 רוחומצמצ� פסיעותיו ומא. פסיעותיו

  .סו� סו� עתידה היא שתצא. עולמית

         אבל בלומה לא עשתה שהירשל ישמח , אלקי� שבשמי� עשה שבלומה יצתה

                  . באותה שעה הקי� הירשל את הבית כדרכו ושמע שנפתח שער. ביציאתה

               ואחר , שהירשל היה מקיפו,  של הג(זה השער, רוח באה ופתחה  את השער

                       ראתה בלומה אד� . הרוח קול רגליה של בלומה שירדה לסגור את השער

                . השיב הירשל אני כא(, שאלה בלומה לאותו אד� מי כא(, אחד עומד ש�

  .נרתעה לאחוריה וחזרה

                         פרוזמא נתונה על כל העול� ואי אתה  . דמומי� דמומי� ירדו הגשמי�

                של בלומה מפציעה ועולה לפני8  אבל איקוניא . רואה אפילו את עצמ8

                       . חה וחזרה ובאהרליקה את ראש8 כשנכנסת לחדרה והיא בחכביו� שה

  .וכההניח הירשל ראשו על כפות המנעול והתחיל ב

               הבית הבהיק . מדוכד8 ומלוחלח עמד הירשל לפני בית דירתה של בלומה

                  זה האור שהירשל טעה לחשוב שהוא , לאור הלבנה והחדר הצפוני האיר

                     נזכר . עד שהביט בו כבה. אבל האור אינו מאיר כל הלילה. של בלומה

                          בחופתו ונזכר באותה כת שכשאיש ואישה מבקשי� שכבה הירשל הנר 

                    מי שנרו כבה תחילה , להתגרש ה� מדליקי� שני נרות נר לאיש ונר לאישה

          בשעה שכבה הנר תחת חופתו לא היה הירשל עצב כבשעה . פורש והול8 לו

  .שנזכר המעשה

  

  .קטע שלעיל צומת מרכזי בחיי הנפש של הירשללראות ב      אפשר 

  .       ציי� באיזה שלב בעלילת הרומא� מתרחש המסופר בקטע זה.א      

  .                 הסבר מדוע אפשר לראות בקטע זה צומת מרכזי בסיפור חייו של הירשל

  ) נקודות16                 ( 

  ?ומהי משמעות� עבור הירשל, לבי� בקטע מ� העבר משונותוריכזאילו       . ב      

  )   נקודות14 (.          הדג� את דברי              

    /19המש  בעמוד                                                                                                                                    /

 ) נקודות30    (29 � 24 מהשאלות אחת  ענה רק על –  חובהפרק זה הוא 
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  מבחינת זיקת� , מבחינת מעמד�, מבחינת אופיי�(בלומה ומינה ה� דמויות מנוגדות         .25

  ת ברומא� כקרב� של החברהשתיה� מוצגו: יש ביניה� דבר משות�,  ע� זאת).ועוד, להירשל              

  .              ושל נסיבות חייה�

  הסבר ובסס את דברי  על דוגמאות.  החלקי� של קביעה זושני              חווה דעת  על 

  .              מהרומא�

        

   נובלה מתורגמת, רומא� מתורג�

  .שלמדת*  מתורגמת תוכל לענות על פי רמא� מתורג� או נובלה26�27על שאלות : שי� לב

  ) לענות בשאלות אלה על פי רומא� עברי או נובלה עבריתואי�(               

  

  

  

  

  . שמפריד ביניה�המשמקשר בי� בני אד� וה� את יצירות רבות מתארות ה� את מה      .26

  .ורגמת שלמדתת� המתורג� או בנובלה המאתאר והסבר יחסי� כאלה בי� דמויות ברומ         

  .בתשובת  התייחס לגורמי� המקשרי� והמפרידי� בי� הדמויות         

  

  בחר בשני קטעי� חשובי� בעיני  מהרומא� המתורג� או מהנובלה המתורגמת שלמדת.     27

  ).תיאור אירוע וכדומה, דיאלוג, סצנה          (

  יחס לתרומה שלבתשובת  התי. והסבר מדוע ה� חשובי� בעיני ,           תאר את שני הקטעי�

  .ועוד, להתפתחות הדמויות,           קטעי� אלה לעלילה

  

  ,חיי נישואי�, מקדמות, שירה, מר מאני, עיר קסומה, התגנבות יחיד�, ספר הדקדוק הפנימי

  זיכרו� דברי�

  

  .שמקשר בי� בני אד� וה� את מה שמפריד ביניה�ה� את מה רומאני� רבי� מתארי�      .28

  בתשובת  התייחס לגורמי� . הסבר יחסי� כאלה בי� דמויות ברומא� שלמדת         תאר ו

  .        המקשרי� והמפרידי� בי� הדמויות

  

  ).תיאור אירוע וכדומה, דיאלוג, סצנה(בחר בשני קטעי� חשובי� בעיני  מהרומא� שלמדת    . 29

   התייחס לתרומה שלבתשובת . והסבר מדוע ה� חשובי� בעיני ,           תאר את שני הקטעי�

  .ועוד, להתפתחות הדמויות,           קטעי� אלה לעלילה

  

  ).הפרק החמישי בעמוד הבא: שי� לב(  
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  :  מבי� הנובלות האלהא  ורקתוכל לבחור , א� בחרת להתבסס על נובלה מתורגמת   * 

  , הזק� והי�, )פיתול כפול (בטבעת החנק, ב של כלבל, העיירה שבה נעצר הזמ�      

  .מילה'ג, ברטלבי, הורתו, היונה, הנשיקה למצורע, מוות בוונציה ,טוניו קריגר      
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  שיר שלא נלמד  –                    פרק  חמישי

  
  

  

  .שאחריו ב –סעיפי� א וענה על ה,    קרא את השיר שלפני .30

  
  נת� ז /  ַח-ֹ                                                 

  ל;9ִ9ה BֶָנֶטְנGל ָהה ַעָ=ַטFְר ַהDִEAַה

  רֶקאת <ַֹרְקת ִלֶרHַIְֶסִמ

  ,תֶרֶרְדJְַתִמ, תֶרֶעַנְתת ִמַצְק, תֶרGEְֶתת ִמַצְק

EAֶרKֶת ַהת ֶא=AAַנְמ, תצFֶקק ט;ט;ק ת ט;ֶר  

  תֶלֶטְלַטְמ, תַעַרAב B;Eת ְוֶרLֶַיְמ, תֶרIֶַסְמ

  ,יִאי ְרִלל ְ<Jַֹה, ַחר;יר ָ<ִעNָ ַה2ָפ;ת Mֶא

  יאִבה Oַָמ. Bָד� ָחיA ְל2ָמְצה ַעיָנִכְמ

  ,� ֵק2ָמְצַעה ְלָרְדר ִסָבJְ? יָהֶפָנְכִ<, יוָפָנְכִ<

  ,תֶנֶנְכַת ְמ,ג� ז;ל ֶ<ת ַעֶבBֶיא ח�A ִהִאַה

  י�Oִַחה ְלNֶ ַהַחJֹל ַהָבֲא. עַדי ֵיִמ, תֶנֶנJAְתִמ

  �Hֵי ִיִמ. הָנָ;Jַַה, ז;Jִרָה, �יֶהֵלֲאי� ֵמִנָבמ;

  הָצA=ל ַהֶדגֹיר <ִעיק ָזִקְל� ֶחה Mַָיָהְו

BֶLָה ַעה ֶזָטְמHָה ,Aיִקְלֶחל ְ<ֵפנ.  

  

  .והסבר מהו הכח שהדובר מייחס לה, ני הדובר     תאר את המאפייני� של הציפור בעי.א

  )  נקודות6         (

  .בהקשר של השיר" ל בלי ראיהJֹ"     הסבר את המשמעות של צירו� המילי� .ב

  )  נקודות4         (

  

  

  

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה  

  

 

 ). נקודות10  ( 30  ענה על השאלה –  חובה פרק זה הוא 


