
 יסודיים-     בגרות לבתי ספר על :                             סוג הבחינה                                 מדינת ישראל
    2005ה  " קיץ  תשס :               מועד הבחינה                                                      משרד החינוך 

  904441:               מספר השאלום                                                                             
  
  

  ספרות עברית וכללית

   יחידות לימוד 2

  הוראות לנבחן

  

  .  שעתיים ושלושה רבעים:משך הבחינה. א

  

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

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

     סיפור  קצר –פרק שני         

     דרמה                                                                                                                        –פרק שלישי    

  אן  ונובלה         רומ–פרק רביעי     

     שיר שלא נלמד        –פרק חמישי   

  

  ) נקודות10  –שיר שלא נלמד  (והפרק החמישי )  נקודות30  –רומאן ונובלה  (הפרק הרביעי 

  .שבהם לפי ההוראות בכל פרק עליך לענות על השאלות.  חובההם 

  לפי ההוראות ולענות על השאלות ,  פרקיםשני הפרקים הראשונים יש לבחור בשלושתמ

  ).                                                                                                             נקודות30   –משקל כל פרק  ( בכל פרק
  

  .      רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו:חומר עזר מותר בשימוש. ג
  

  ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה רשֹו     )1(         :הוראות מיוחדות. ד

  .שבחרת להשיב עליה                                                    

  .  לצרף למחברת את רשימת היצירות שנלמדוחובה     )2(                                           

  .אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות     )3(                                           

  .                  לפיסוק ולכללי הדקדוק, לכתיב, שים לב לכתב    ) 4(                                           

                                                                                                                                  

 )חישובים וכדומה, ראשי פרקים(כל מה שברצונך לכתוב בטיוטה , בעמודים נפרדים. במחברת הבחינה בלבדכתוב 
  !רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה. בראש כל עמוד טיוטה" טיוטה"רשום 

  

  .ן זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחדההנחיות בשאלו

  

   !ב ה צ ל ח ה 

  /            המשך מעבר לדף /                                                                                                                                    
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  ה  ש א ל  ו  ת

  

  

  

  )20 -שירת המאה ה, שירת ביאליק, שירת ימי הביניים(שירה  : פרק ראשון

  

  

  

  

  שירת ימי הביניים

  . שאחריווענה על השאלה, קרא את השיר שלפניך     .1

  משה אבן עזרא/  ָּכְתנֹות ַּפִּסים                                              
  

  ,אֹוּוְכסּות ִרְקָמה ֲעֵלי ִּדְׁש/  ַהָּגןָּכְתנֹות ַּפִּסים ָלַבׁש 

  .ַעִין ֶהְרָאה ִּפְלאֹו-ּוְלָכל/ ֵעץ-ֵּבץ ָעָטה ָּכלּוְמִעיל ַּתְׁש

  ,ֹוֵחק ִלְקַראת ּבֹואֹוָיָצא ׂש/ ׁש ִלְזָמן ֻחַּדִציץ ָחָדׁש-ָּכל

  .ִּכי ָעל הּוָרם ִּכְסאֹו, ֶמֶלְך/ ,ן ָעַברּוָׁשַאְך ִלְפֵניֶהם ׁש

  .ֶּנה ֶאת ִּבְגֵדי ִּכְלאֹוַוְּיַׁש/ ַמר ָעָליוָיָצא ִמֵּבין ִמְׁש 5                          

  !ְטאֹוא ֶח ַההּוא ִיָּׂשָהִאיׁש/ ֶּתה ֵיינֹו ָעָליוִיְׁש-ִמי לֹא

  
  

  וכתוב כיצד התרחשות זו מעוצבת, הסבר את ההתרחשות המתוארת בשיר לפרטיה

  .זכורים המקראייםבאמצעות הלשון הציורית והִא

  

  

  

  

  

  

  

  

/                           3המשך בעמוד 

  

  , פרקים בלבדבשנישאלות לענות על הוהשני והשלישי עליך , הראשון       מהפרקים 

  ). נקודות30  –לכל פרק  (לפי ההוראות בכל פרק         

 , שאלותשתיענה על , )11 - 1שאלות (אם בחרת בפרק השירה  
  ) נקודות15 –לה לכל שא (אחרכל שאלה על שיר מאת משורר      
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך       .2

  

  גבירול-רבי שלמה אבן / ָחִקיםָעֵבי ְׁש

  ,ִּכי ַהְּסָתיו ָזַעף ּוָפָניו ָרעּו/ ָוִרים ָּגעּו ָחִקים ִּכְׁשָעֵבי ְׁש

  . ְסָרִנים ְּבַקְרֵני יֹוְבִלים ָּתָקעּו/ְּכמּו , ּוְכמֹו ְּתָרִנים ִיְרְּדֵפם ַסַער

  .ַאף ּכֹוְכֵבי ּבֶֹקר ְּבאֹוָרם ָלעּו/ ָחִקים ַּבֲעָרֶפל ָּתעּו ּוְבֵני ְׁש

  !  ִנְבָקעּו–ְוֵעת ִּכי ִנְבְקעּו , ֶאֶרץ/ ָאם ַעל ְּכָנָפיו ַעל ְּפֵני  ְנָׂשֶמׁשֶׁש

  .ר ֲאַזי ָנָסעּו ְּכמֹו ֶנֶׁש–ַקּלּו / ְוֵעת !  ֶנְגָּדהֵאיְך ָּכְבדּו, ֵאיְך ָעְמדּו 5                       

  אֹול ָנָגעּוֻקַּצץ ְּפִתיִלים ַעד ְׁש/ ִמים ִרְּקָעם רּוַח ְוָעב ַּפֵחי ְּגָׁש

  .ֵהִכין ְּתָלֶמיָה ֲעֵדי ִנְזָרעּו/ ְוַגם , ִנֵחת ְּגדּוֶדיָה, הּוא ִהְרָוּה

  . ְולֹא נֹוָדעּוסֹודֹות ְיָדָעם ִאיׁש/ ֹו ר ִנְסַּתר ְּכמֲאֶׁש, ָּגָלה ְיבּול ָהִרים

 .ֶדה ֲאֶשר ָּגָועּוָחיּו ֲעֵצי ָׂש/ ר ַעד ֲאֶׁש, ָּכל ַהְּסָתיו ָּבכּו ֲעָנִנים
  

  .תאר את שלביה השונים? מהי ההתרחשות בשיר     

  .המעצבים התרחשות זו,  ציורי לשוןשלושה     בתשובתך התייחס גם ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /          4 המשך בעמוד/
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך   .3

  ודה הלוייה/  ָמןֲהָפַשט ַהְּז                                              

  . ֶאת ְּבָגָדיו ַהֲחמּודֹותְוָלַבׁש/ ט ַהְּזָמן ִּבְגֵדי ֲחָרדֹות ֲהָפָׁש

  ?ְּבצֹות ָזָהב ְרִפידֹות ָתה ִמְׂשְוַעְׂש/  ְוִרְקָמה ׁשה ָהֲאָדָמה ֵׁשְוָלְבָׁש 

  ,ֹותן ֵהם ֲאפּודן ְּבחֶֹׁשְנאֹות ּגֶֹׁש/ ְּכִאּלּו , ֵּבץ ַּתְׁש-ְוָכל ִמְזַרע ְיאֹור  

  . ָּפז ְרבּודֹות-ְוַרַעְמֵסס ּוִפתֹום / ,  ֲחטּובֹות-ּוַמְרַבֵּדי ְנאֹות ִמְדָּבר  

  :ֵהן ְּכֵבדֹותֲאָבל ֶׁש, ְצָבאֹות ֵהן/ , ּדֹותַפת ַהְּיאֹור ְוִׁשָּדה ַעל ְׂשְוִׁש 5                        

  .ְּצָעדֹותְוָצרּו ַצֲעֵדיֶהן ַּב/ ְיֵדיֶהן ָּכְבדּו ִמן ַהְּצִמיִדים  

  ְוִיְזּכֹר עֹוד ְיָלִדים אֹו ְיָלדֹות/ ַּכח ֶאת ְזקּוָניו ְוֵלב ִיְפֶּתה ְוִיְׁש 

  .דֹותַפת ָנָהר ְוָׂשְּבַגּנֹות ַעל ְׂש/ , ֹוןְּבַגן ֵעֶדן ְּבִמְצַרִים  ְּבִפיׁש 

  ,ֹות ְּבָּגדֹותְוִלְרָקמֹות ְמֻלָּבׁש/ ְוַהָּקמֹות ְיַרְקַרּקֹות ֲאֻדּמֹות  

  …ַּתֲחוֹות ֶאל ֵאל ומֹודֹותְּכמֹו ִמְׁש / אּוְרִנְו, ְורּוַח ָים ְּתִניֵפמֹו 10                      

  

  

  .האביב מתואר בשיר באמצעות מגוון תנומות

  .הדגם את דבריך. וציין מהו המוטיב המשותף להן,  מתמונות אלהשלושהסבר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /5המשך בעמוד /
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   ביאליקשירת 

   

  .ענה על השאלה שאחריוו, קרא את השיר שלפניך     .4
  

  חיים נחמן ביאליק  / דֵּקַּתְׁשי ֶאֵלעֹוְבִּג                                     

  ִקירֹות ְלָבֵבְך ִמְתַרְּפִקים ּוְתלּוִים- עֹוד ַעל
   –ַּתֵּקד ֵני ֶאְׁשֹוַׁשל ׁשִּגְבעֹוִלים ֶׁש
  ֵּבין ֲערּוגֹות ַהָּגן ְוִאיָלָניו: ְרִאי! יֶחְמַדת ַנְפִׁש
  . ְמַרֵּקדָאִביב ָחָדׁש

  

  ,ִהָּנֵעץ ְוַעֵּפר ָּבָעָפר,  ַהַּמְעֵּדרּוְכָבר עֹוֵבר
  ;ֲערּוָגה ֶּתָעֵדר, ַוֲערּוָגה

  , גּוְגְׂשים ִיַׂש ּוְפָרִחים ֲחָדִׁש- לֹא ַיֲעבֹר ָהָאִביב 
  . ִיַטְּפסּו ִּבְסִריֵגי ַהָּגֵדר- ַאף 

  

  ּוֵמִאיָלן ְלִאיָלן ְּכָבר קֹוְפָצה ַמְזֵמַרת ַהַּגָּנן 
  ;ּוְמַקֶּצֶצת ִּבְנִטיעֹות

  ַהּנֹוְבלֹות ְיַלֲחכּו ָעָפר! יֶחְמַדת ַנְפִׁש
  .ְוִתְחֶייָנה ַהְּבִריאֹות

  

  ים ִוירִֹקיםְרִביִטים ֲחָדִׁשֹוַמַעת ַאְּת ֵריח ַׁשֲהׁש
  ?ָּבא ִעם ֵריח ַהָּנָטף

  ֶּגה ַהַּפְרֵּדס ַהּיֹוֵנק ּוֵמיִניק ָוַחיָּכָכה ִיְׂש
  .ָבָטיוִרֲבבֹות ְׁש- ְּבָכל

  

  ,ַהָּיָפה,   ּוָבָאה ַהַּיְלָּדה ַהַּתָּמה- ִלְפנֹות ֶעֶרב  
  ְלַלֵּקט, ַּבת ַהַּגָּנן

   ְוָהיּו ַּבַּלְיָלה ִלְבֵעָרה- ַמָּפל ַמְזֵמָרה - ָּכל- ֶאת
  .ּכֹל ִּגְבעֹוֵלי ֶאְשַּתֵּקד

            
  

  ?     כיצד מאופיינת בשיר עונת האביב

  .רשיש לעונה זו בשי) או המשמעויות(     הסבר את המשמעות 

  .           הדגם את דבריך

  

  

  

  

  

  

  

  

  /6המשך בעמוד /
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  .וענה על השאלה שאחריו,     קרא את השיר שלפניך .5

   ביאליקחמןניים ח /                             ַאֵּיְך                       

  

  ְיִחַידת ַחַּיי, םַאְּת ִנְסֶּתֶרת ָׁשִמְּמקֹום ֶׁש
   –ִכיַנת ַמֲאַוַּיי ּוְׁש

  ּבִֹאי, ָנא ּוַמֲהִרי בִֹאי- ִהָּגִלי
  ;ֱאֵלי ַמֲחבֹוִאי

   ְצִאי ּוְגָאִלי– ְּגֻאָּלה ִלי ּוְבעֹוד ֵיׁש
  ;יּגֹוָרִל- ּוָמְלִכי ַעל

  יִביְויֹום ֶאָחד ְּגֵזַלת ְנעּוַרי ִלי ָהִׁש
  .ֲאִביִבי- ַוֲהִמיִתיִני ִעם

  ָנא ִניצֹוִצי- ְפתֹוַתִיְך ִיְכֶּבהְוַתַחת ִׂש
  ,ַדִיְך יֹוִמי אֹוִציאּוֵבין ָׁש

  ִמיםִּכְגַוע ַּבֲערֹב ַהּיֹום ֵּבין ִּפְרֵחי ְבָׂש
  .ִצּפֶֹרת ְּכָרִמים

  

  ?ַאֵּיְך

                   

   –ַוֲאִני עֹוד לֹא ָיַדְעִּתי ִמי ָוָמה ָאְּת  
  ,ָפַתי ָרַעדְׂש- ֵמְך ַעלּוְׁש

  ָּכִביִמְׁש-  ַּבּלילֹות ַעלּוְכִרְצַּפת ֵאׁש
  ;ָּבַעְרְּת ִּבְלָבִבי

  ְך ָּכִריָוֶאּׁשֹ, ָוַאְבְּך ִּבְנדּוֵדי ֵליל
  ;ִריּוְלִזְכֵרְך ָּכָלה ְּבָׂש

  ,ָמָראַהּיֹום ֵּבין אֹוִתּיֹות ַהְּג- ְוָכל
  ,ִּבְדמּות ָעב ָּבָרה, ְּבֶקֶרן אֹור

  ,ִהְרהּוַרי- ַּבַּזָּכה ִמְּתִפּלֹוַתי ּוִבְטָהר
   –ִיּסּוַרי - ִּבְנִעים ֶהְגיֹוַני ּוִבְגָדל

  , ִהָּגלּוֵתְך- י ִּכי ִאםה ַנְפִׁשִּבְקָׁש- לֹא
  ...אֹוָתְך, אֹוָתְך, ַרק אֹוָתְך

  

  בשיר זה בלשון הממזגת את תחום הקדושהמובעת ) לנמענת" (את"של הדובר לתשוקתו 

  .עם תחום הארוטיקה

  .תאר כיצד השילוב של שני תחומים אלה מבטא את רגשות הדובר

  .והסבר אותן, בסס את דבריך על דוגמאות מהשיר

  

  

              

                                                                     

   /7המשך בעמוד /                                                                                                                                                

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


        904441' מס, ה"קיץ תשס, ספרות עברית וכללית                 -  7  -                                                             

  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר.     6

   ביאליקחמן נייםח /   תֶרּפִֹצ                                     

  

  ְוִהֵּנה ִנְקְלָעה ִצּפֶֹרת ְּכֶפַרח ִּבְקֵצה                                       ,ָהעֹוָלם טֹוֵבַע ָּבאֹור ּוְבִׁשיר- ָּכל
  ,ַהַּמְחּגֶֹרת-ְׂשַער ַמְחַלְפֵּתְך ַהְּמַפְּזָזה ַעל               ,ְׁשַעְרִּתים ִמָּסִביב ִמְתַרֲחִׁשים- ְצרֹות ַחִּיים לֹאאֹו

  ּוְדֵמה, ָלּה-קּום ְׁשָקה, ָּבחּור: ּוְכמֹו ָרְמָזה ִלי                                      ּוַבִּמְׁשעֹול ַהִּנְמָּתח ֵּבין ַיַער ָוִניר
  !ֵאַלי ַהִּצּפֶֹרת                                                .ְׁשֵנינּו הֹוְלִכים ּוַמֲחִׁשים
  ? ַהִהְרַגְֹׁשְּת ַּבִּצּפֶֹרת ָוִבי- אּוָלם ַאְּת                          ,ִלְׁשִבֵילּנו ֵאין ֵקץ, ָאנּו הֹוְלִכים ְוהֹוְלִכים

  ,ַנְפִׁשי ְנתּוָנה ַבְּשִבי-ִּכי ַּגם, ַהִהְרַּגְׁשְּת                                    ,ִּכְתרּונּו ִצֳּפרֹות, ֲאָפפּונּו ִׁשֳּבִלים
  ּוְמַצָּפה ִליׁשּוָעה, ּוְמַפְרֶּפֶרת ּוְתלּוָאה                                 ֵעץ- ָזָהב ִיְפָּגֵענּו ָכל- ּוַבֲחִניתֹות ֶׁשל

  ?ְּבַמְחַלְפֵּתְך ַהְּקלּוָעה                                                           .ָּמרֹותּוְבֶצֱאֵלי ַצ
  

  -ּוְבֵעיַנִיְך ׁשּוב ָאִציץ ַוֲאַבֵּקׁש ָׁשם ְּתׁשּוָבה               ?ַהְּדמּות ְּכרּוב ִעם ָעב ַקָּלה ְּברּום עֹוָלם ִרְפֵרָפה
  ;ְׁשֵתי יֹוֵני ַהֵחן, ּוְכַבְּתִחיָלה ֵהן ְצנּועֹות                        -ה ִלְמִדיַנת ַהָּים ִהיא ִחיׁש ִהְפִליָג-ַאְך ַּגם
  , ּוַמְחַלְפֵּתְך ְמׁשּוָבה-ִּלי ְצִניעּות ֵעיַנִיְך -ַמה                                     ִהְרהּוִרי ַהָּטהֹור ָּכמֹוָה ָוָרם-ְוֶאת

  !ֵהן: ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי                                        .ְּכֵתָפּה- ח ַעלָנְׂשָאה ִעָּמּה ָלֶנַצ
  ,ָנבֹוָאה ַהַּיֲעָרה, ֲאחֹוִתי, ַמֲהִרי, ַמֲהִרי                         ,סֹוף- ְוׁשּוב ְּתֵכֶלת ְּבִלי, ְוׁשּוב זַֹהר ָרִקיַע

  ,ַנְפִׁשי ָאִפיָקה-ַּתַחת ֻחַּפת ֲאֵׁשָריו ָלְך ָּכל                            ,ַאְּת הֹוֶלֶכת ְּברֹאׁש ַוֲאִני ָכרּוְך ַאֲחָרִיְך
  ַאֲהָבִתי ַהְּתלּוָיה ְּבַׂשֲעָרה-ָּכל-ְוֶאת                                ,ּוְבָקמֹוָתיו ַהְּמֵלאֹות ִהְׂשָּתֵרע ַהּנֹוף

  .ָנִמית ְׁשֵנינּו ִּבְנִׁשיָקה                                         .ְוַהּכֹל ָּבִהיר ּבֹו ְּכמֹו ְּבֵעיָנִיְך
  

  ,ַּבַּיַער ַהָּלז: ֶרַגע ֶאָחד ִלי ִנְדָמה
  ,ַהַּמֲאִפיל ּוַמִּׁשיב ִצָּנתֹו ָעֵלינּו

  ַהְּמֻׁשָּמר ֵמָאז, ָּגנּוז ַמְטמֹון ִמְסָּתִרים
  -ּוֵמעֹוָלם ִלְׁשֵנינּו 

  ֶפה-ֶּפה ֱאֵלי ּוִמ- ִּפְתאֹם ָרֲחָפה ַהָּקָמה 
  .ְּפֵני ָהאֹוְקָינֹוס- ָעַבר ֶרֶטט ַקְרַנִים ַעל

  , ּוְבֶׁשַפע ָּכֶּזה-ִמי ִהְׁשִליג ָעֵלינּו , הֹו
  ?ֵחיל ִצֳּפרֹות ְלָבנֹות

  
  

  וכתוב כיצד מעוצבות בשיר תחושותיו השונות,      הסבר את ההתרחשות המתוארת בשיר

  .הדגם את דבריך.      של הדובר
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   20-שירת המאה ה

   20-  שירת המאה ה–אלת כללית ש

   לענות לפיאיןן וכ,  לענות על שאלה זו לפי שירים מימי הביניים או משירת ביאליקאין

  .שירי אלתרמן שבפרק זה

  

  : מההגדרות של שירשתייםלפניך      .7

  ).'על פי סמואל קולדריג" (מיטב המילים במיטב סדרן          "

  ) על פי דוד אבידן" (הָבָאְכלדייק במילים עד כדי ַה          "

  .שלמדת מהשירים אחדהסבר והדגם אותה על פי ,         בחר באחת מההגדרות

  

  שירת אלתרמן

  .קרא את השיר שלפניך וענה על השאלה שאחריו     .8

 נתן אלתרמן/  עֹוד חֹוֵזר ַהִּנּגּון                                           
  

  ְואָזַנְחָּת ַלָׁשעֹוד חֹוֵזר ַהִּנּגּון ֶׁש

  ְוַהֶּדֶרְך עֹוֶדָּנה ִנְפַקַחת ָלאֶֹרְך

  ָמיויָלן ִּבְגָׁשָמיו ְוִאְוָעָנן ְּבָׁש

  .אַֹרח- עֹוֵבר, ְמַצִּפים עֹוד ְלָך

  

  ְוָהרּוַח ָּתקּום ּוְבִטיַסת ַנְדֵנדֹות

  ַיַעְברּו ַהְּבָרִקים ֵמָעֶליָך

  ה ְוַאֶּיֶלת ִּתְהֶייָנה ֵעדֹותְוִכְבָׂש

  _ _ִּלַּטְפָּת אֹוָתן ְוהֹוַסְפָּת ֶלֶכת ֶׁש

  

  ָּיֶדיָך ֵריקֹות ְוִעיְרָך ְרחֹוָקהֶׁש_ _ 

  ְולֹא ַּפַעם ָסַגְדָּת ַאַּפִים

  ה ִּבְצחֹוָקּהה ְיֻרָּקה ְוִאָּׁשְלחְֹרָׁש

  .ּוַמת ַעְפַעַּפִיםְוַצֶּמֶרת ְּגׁש

  

  

  .והסבר את המשמעות הסמלית של זיקה זו,      תאר את הזיקה בין עובר האורח ובין הדרך

  .     הדגם את שדבריך

  

  

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

  

  נתן אלתרמן / ַחֵר                                                       ָי

  .ל ֻהֶּלֶדת ֶרַגע ֶׁשן ֵיׁשַּגם ְלַמְרֶאה נֹוָׁש

  ַמִים ְּבִלי ִצּפֹורָׁש

  .ָזִרים ּוְמֻבָּצִרים

   עֹוֶמֶדתָךַּבַּלְיָלה ַהָּסהּור מּול ַחּלֹוְנ

  .ִעיר ְטבּוָלה ִּבְבִכי ַהִּצְרָצִרים

  

  ּוִבְראֹוְתָך ִּכי ֶּדֶרְך עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶלְך

  ְוַהָּיֵרַח

  ַעל ִּכידֹון ַהְּברֹוׁש

  ?ָנם ָּכל ֵאֶּלהַהעֹוד ֶיְׁש.  ֵאִלי–ַאָּתה אֹוֵמר 

  ?לֹוָמם ִלְדרֹׁש ִּבְׁשַהעֹוד ֻמָּתר ְּבַלַחׁש

  

  .ֵמַאְגֵמיֶהם ַהַּמִים ִנָּבִטים ֵאֵלינּו

  ֹוֵקט ָהֵעץׁש

  .ְּבאֶֹדם ֲעִגיִלים

  ,ֱאלֵֹהינּו, ָלַעד לֹא ֵּתָעֵקר ִמֶּמִּני

 .ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעיָך ַהְּגדֹוִלים
  

  

  

  .והסבר כיצד הן ממחישות את ההצהרה הפותחת את השיר, תמונות בשיר מהשתייםש ֵרָּפ

  

  

  

  

  

   /10המשך בעמוד /

                                                               

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  904441' מס, ה"קיץ תשס, ספרות עברית וכללית                 -  10 -                                                             

  

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

  

  נתן אלתרמן / תִיַּזץ ַה                                         ֵע

  ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאִלי ֶאת ָהַרִיְך ָלמּות                                                       ִׁשְבִעים ָׁשָנה

  ,ְוָגעּו ֲעָדִרים ֶאל ָמָטר ּוִמְסּפֹוא                                                         .ָמַלְךַהַּקִיץ 

  ,         ֲחָתֵנְך ַהַּגְלמּוד, הּוא ִנָּצב ַּבחֹוָמה                                  .ְּבאֹור ְנָקמֹות ִסְּממּו ְּבָקָריו

  .ְוָיַדְעְּת ִּכי ַנְפֵׁשְך ְּבַכּפֹו                                                   ,ֶאָחד ֵעץ ַהַּזִית

  , ָאִחי ַהִּנָּדח

  ,ׁשֹוֵתת ִמְּׁשִקיָעה ֲאֻרָּכה, ְוִעם ֶעֶרב                                      .לֹא ָנסֹוג ִמָּנְגָהם ַּבְּקָרב

  …? ַאֵּיְך- ְיַגֵּׁשׁש ַעל ָּפַנִיְך                                                                                    

  ,ְּבַלֶהֶבת עֹוְרָקיו, ְּבִגְזעֹו ַהִּנְפָּתל             ֲעָנָפיו ַהְּׁשחֹוִרים  ! ַמה ְּקדֹוָׁשה ְׁשבּוָעתֹו

  .ֻׁשָּמר ְוָכבּוׁש ִּבְכֵיְךְמ                                   .לֹא ָעְמסּו ּכֹוָכִבים ְוָיֵרַח

  ,ַהִּׁשיִרים- ְּכמֹו ִׁשיר, ַאְדָמִתי, ַרק ָעְניֹו

  ּוִמֶּנֶגד חֹוֵרג ַהָּׁשָרב ָהָאדֹם                                    .ֶאת ִלּבֹות ֲאָבַנִיְך ּפֹוֵלַח

  ְוִנְרָּתע                                                                                  

    –  – ְוֵאיָמה ּתֹאֲחֵזהּו                                ְואּוַלי ֵמֵעיֵני ֱאלָֹהיו ִרּבֹונֹו

  ,ִּכי ָהָהר לֹא ִיּמֹוט ְוִלּבֹו לֹא ִיּדֹם                     ,ְּכֵבָדה ְוַחָּמה, ַרק ִּדְמָעה לֹו ִנֶּתֶנת

  .ָּכל עֹוד ֶנֶבט ֶאָחד ְמַרֵּטׁש ֶאת ָחֵזהּו                     ,ֶחְׁשּבֹונֹות- ְּכרֹוֵאה, ְּבָרְבצֹו ֲעִריִרי

  .ַעל ִסְפֵרְך ַהּנֹוֵׁשף ֵחָמה

  

  

  באמצעות) או רעיונות(אך למעשה השיר מבטא רעיון , שיר טבע      שיר זה הוא לכאורה 

  .שמשמעותה סמלית" עלילה      "

  .הנפרשת בשיר" עלילה" המשתמעים מה      הסבר מהו הרעיון או הרעיונות

  

  

  

  

  

  

   /11המשך בעמוד /
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  .יהםוענה על השאלה שאחר, "שיח- דו"      קרא את ארבעת הבתים המסיימים את השיר .11

  

  נתן אלתרמן/  יַחִׂש-ּו ּד:מתוך                                                          
  

  יםְּבֶעֶרב ְקָרב חֹוֵתְך ִּדיִנ? ַאֵּיְך, ִמיַכל

  . ְבִּתיְלָמָחר ְוַׁש: ָהַלְכִּתי ָואַֹמר ָלְך

  ִניםְּכמֹו ִרּבֹוא ָׁש, ִמיַכל, ֲאָבל ָעְברּו

  . עֹוד לֹא ֵהַסְבִּתיְוֶאת ָּפַני ֵמָאז

  ֵמֶעֶרב ְקָרב חֹוֵתְך ִּדיִנים,  ִמיָכֵאל, ָהּה

  .ִּכְכלֹות ִּדיָניו ַאָּתה ֵמֵסב ֵאַלי ָּפִנים

  .ְרֶאָּנה. ִמיָכֵאל, ְמֵלָאה ַאֲהָבֵתנּו

  .ֵנֶטף לֹא ִנְגַרע ִמֶּמָּנּה. ִּכי לֹא ְּגמּוָעה ִהיא

  

  ?ָּכןַאֵּיה ְנֶוה ָלּך ְלִמְׁש. ַאֵּיְך, ִמיַכל

  :ַאְך זֹאת ַהִּגיִדי ְוִאּמֹוג ָּכֵאֶפר, ִמיַכל

  ?ַהִאם ְּבֵבית ָאֶבל ַאְּת אֹו ְּבֵבית ָחָתן

  ?יר ַעל ִּפי ַהֵּנֶבלּוַמה ּקֹוֵלְך רֹוֵנן ְּכִׁש

  

  .ָּכןֹוֵקט ִלי ְלִמְׁשְנֶוה ׁש, ִמיָכֵאל, ָהּה

  .לֹא ֵּבית ָאֵבל ֲאִני ְולֹא ַחְדֵרי ָחָתן

  ,ָמִתי רֹוֶנֶנת ַהֵּנֶבל ִנְׁשּוְכמֹו ַעל ִּפי

  .ֹוֶכֶנתִּכי ְּבִצְדָך ֲאִני ֵּבין ְרָגִבים ׁש

  

  

  .הסבר כיצד היסודות הבלדיים באים לידי ביטוי בארבעת הבתים האלה

  

  

  

  

  

  

  

   /12המשך בעמוד /
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  ספור קצר: פרק שני

  

  

  
  

  

  .בסיפור) או של דמויות(ובו אירוע המערער את שגרת החיים של דמות ,      בחר בסיפור שלמדת.12

  והסבר כיצד הוא משפיע על התנהגות של דמות בסיפור ועל יחסיה ,            תאר את האירוע

  .           עם סביבתה

  

  מעוררת בך) רגשות מעורבים, דחייה, הסתייגות, הערכה, חמלה, אהדה: למשל(     איזה יחס .13

  מה בדמות ובאופן הצגתההסבר והדגם ?  מהסיפורים הקצרים שלמדתאחד          הדמות הראשית ב

      ?          מעוררים בך יחס כזה
  

  

           יהודית הנדל  / "סיפור בלי כתובת"

  

  .והסבר את תפקידו בניית המשמעות של הסיפור, תאר את הופעותיו של הכלב בסיפור    . 14

  .          הדגם את דבריך

  

  

  

  דרמה: פרק שלישי

  

  

  

  

  20- או מהמאה ה19-מחזה מהמאה ה

  .     תופעות של דיכוי הזולת או פגיעה בכבודו באות לידי ביטוי במחזות מודרניים רבים.15

  .ר קביעה זו על פי מחזה שלמדת           הדגם והסב

  

  .אפשר לשכוח או להסתיר את העבר-     אי.16

  .           הסבר והדגם קביעה זו על פי מחזה מודרני
  

   /13המשך בעמוד     /  

  .) נקודות15 - לכל שאלה   (14 – 12 מהשאלות שתייםענה על , אם בחרת בפרק זה

  ".סיפור בלי כתובת"לענות על פי אין  13 -12בשאלות 

 

  ).ודות נק30 (16 – 15מהשאלות אחת ענה רק על , אם בחרת בפרק זה

  .20- או מהמאה ה19-  על פי מחזה מהמאה הרקעל שאלות אלה אפשר לענות 

 .בחר בשאלה המתאימה למחזה שלמדת: שים לב
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  *רומאן ונובלה: רביעיפרק 

  

  

  

      י עגנון"ש  / "סיפור פשוט

  

  . הסיבות לשיגעונווהסבר את,  של הירשל המתרחשת ביער      תאר את אפיזודת השיגעון.17

  .הסבר את דבריך? שהירשל נרפא משיגעונו, לדעתך,           האם סיום הרומאן מעיד  

  

  .הדגם את דבריך. והסבר מה היא מייצגת בעולם המתואר ברומאן,  של בלומהתאר את דמותה       .18

  

  *נובלה מתורגמת, רומאן מתורגם

  

  

  

  

  

  

  
  

  , כישלון באהבה או בנישואין: למשל(     ברומאנים מתואר כישלון בחייהן של דמויות .19

  ).          כישלון  בהגשמת ייעוד או כישלון בשמירה על ערכי המוסר

  ט את הסיבות לכישלוןֵרָּפ,  שלמדתמתורגמת או בנובלה המתורגם     תאר כישלון כזה ברומאן ה     

  .והסבר כיצד הוא משפיע על הדמות או על הדמויות המעורבות בו,           זה

  

  והסבר את,  שלמדתמתורגמת או של הנובלה המתורגםתאר בקצרה את הסיום של הרומאן ה.     20

  .ה של הסיום להבנת משמעות היצירה          התרומ

  

  

  

  

  

   /14המשך בעמוד                                                                                                                                       /

  

 ). נקודות30 (22 – 17 מהשאלות אחתענה על . חובה       פרק זה הוא 

  ,אדאם בובארימ, אנה קארנינה, החטא ועונשו:  אפשר לענות גם על פי הרומאנים האלה20 – 19על השאלות 

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

  :תוכל לבחור אך ורק מבין הנובלות האלה, אם בחרת להתבסס על נובלה מתורגמת*     

  ,מוות בוונציה, יו קריגרטונ, היונה, הזקן והים, בטבעת החנק, לב של כלב,        העיירה שבה נעצר הזמן

 .ילי'רעידת אדמה בצ, ברטלבי, הורתו,        הנשיקה למצורע
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  רומאן עברי

  

  
  

  

  

  , כישלון באהבה או בנישואין: למשל(     ברומאנים מתואר כישלון בחייהן של דמויות .21

  ).          כישלון  בהגשמת ייעוד או כישלון בשמירה על ערכי המוסר

  והסבר כיצד הוא , זה ט את הסיבות לכישלוןֵרָּפ, ים שלעילנרומא מהאחד          תאר כישלון כזה ב

  .משפיע על הדמות או על הדמויות המעורבות בו          
  

  

  התרומה של הסיום  והסבר את, נים הנזכרים במסגרתהרומאאחד מתאר בקצרה את הסיום של    . 22

  .להבנת משמעות היצירה         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /15 המשך בעמוד    /   

                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  ,התגנבות יחידים, ספר הדקדוק הפנימי:  על פי אחד מהרומאנים האלהרק אפשר לענות 22 – 21על השאלות 

 .זיכרון דברים, חיי נישואין, מקדמות, שירה, מר מאני, עיר קסומה
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  שיר שלא נלמד: פרק חמישי
  
  

  
  

  .וענה על השאלה שאחריו, א את השיר שלפניךקר    . 23

   

  יצחק שלו  /   בהֹן ָזרֹוָּכִׁש                                                                    

                                              )1975, מתוך הספר שכרון זהב    (                                                                        

  

  הָמחֹוה ְּבֶלח עֹוַר ֶּפׁשֵי

  .בהֹן ָזרֹוָּכ ִׁש:אָרְקִנְו

  ןֶבֶאן ְלֶבין ֶאֵּבר ֶׁשָפָע

  יק לֹוִּפְסִה

  .י ִלמֹוְּכ

  

  ןֶבֶאָּבט ֶׁשַעְמ* ַחֵּלִמ

  .הָרְכָׁשה ְלָצי ָמִנמֹוָּכ

  

  הָמל חֹור ֶׁשפָֹא ָהּהאָׁשרְֹל

  .בָהר ָזֶתר ֶּכַׁשָק

  .יִני ֲאיִתִׂשן ָעֵּכ

____________________  

  ת חּו ַל– ַחֵל                                                           *     

  

  .הדובר רואה בפרח המתואר בשיר דגם ראוי לחיקוי

  .הסבר קביעה זו

  .בתשובתך התייחס גם לאמצעי העיצוב בשיר

  

  

  

  

  

 !ב ה צ ל ח ה 

 )  נקודות10  (23  ענה על שאלה– חובהפרק זה הוא !         שים לב
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