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  ה  ש א ל  ו  ת
  
  
  

  

�אה השירת המ, שירת ביאליק, שירת ימי הביניי�(      שירה–פרק ראשו�  20(  
  
  

  
  

  
  שירתימי הביניי�

  

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

  יהודה הלוי/  ְיֵשָנה ְ)ֵחיק ַיְל$#ת                                  

        !!!!ְ�ִעי ִ�י ְנע�ִרי� ַ�ְ�עֶֹרת ִנְנֲער�ְ�ִעי ִ�י ְנע�ִרי� ַ�ְ�עֶֹרת ִנְנֲער�ְ�ִעי ִ�י ְנע�ִרי� ַ�ְ�עֶֹרת ִנְנֲער�ְ�ִעי ִ�י ְנע�ִרי� ַ�ְ�עֶֹרת ִנְנֲער�!/ !/ !/ !/ ְלָמַתי ִ�ְשְ�ִביְלָמַתי ִ�ְשְ�ִביְלָמַתי ִ�ְשְ�ִביְלָמַתי ִ�ְשְ�ִבי, , , , ְיֵשָנה ְ�ֵחיק ַיְל��תְיֵשָנה ְ�ֵחיק ַיְל��תְיֵשָנה ְ�ֵחיק ַיְל��תְיֵשָנה ְ�ֵחיק ַיְל��ת

        ,,,,ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְ�מ�ָסר ִשֲחר�ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְ�מ�ָסר ִשֲחר�ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְ�מ�ָסר ִשֲחר�ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְ�מ�ָסר ִשֲחר�/ / / / ,,,,ק�ִמי ְצִאיק�ִמי ְצִאיק�ִמי ְצִאיק�ִמי ְצִאי. . . .  ְיֵמי ַהַ!ֲחר�ת ְיֵמי ַהַ!ֲחר�ת ְיֵמי ַהַ!ֲחר�ת ְיֵמי ַהַ!ֲחר�תֲהָלַעדֲהָלַעדֲהָלַעדֲהָלַעד

        ....ֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲער�ֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲער�ֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲער�ֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲער�/ / / / ַ�ִ,ֳ+ִרי�ַ�ִ,ֳ+ִרי�ַ�ִ,ֳ+ִרי�ַ�ִ,ֳ+ִרי�, , , , ְוִהְתַנֲעִרי ִמ' ַהְ)ָמ'ְוִהְתַנֲעִרי ִמ' ַהְ)ָמ'ְוִהְתַנֲעִרי ִמ' ַהְ)ָמ'ְוִהְתַנֲעִרי ִמ' ַהְ)ָמ'

        ....�ִמת/ְלד/ת ָיִמי� ְ�ַיִ.י� ִיְסֲער��ִמת/ְלד/ת ָיִמי� ְ�ַיִ.י� ִיְסֲער��ִמת/ְלד/ת ָיִמי� ְ�ַיִ.י� ִיְסֲער��ִמת/ְלד/ת ָיִמי� ְ�ַיִ.י� ִיְסֲער�/ / / / � ִאי ַ�ְ�ר/ר ִלְמצֹא ְ�ר/ר ִמַ.ֲעֵלְ-� ִאי ַ�ְ�ר/ר ִלְמצֹא ְ�ר/ר ִמַ.ֲעֵלְ-� ִאי ַ�ְ�ר/ר ִלְמצֹא ְ�ר/ר ִמַ.ֲעֵלְ-� ִאי ַ�ְ�ר/ר ִלְמצֹא ְ�ר/ר ִמַ.ֲעֵלְ-

        ....ָנֲהר�ָנֲהר�ָנֲהר�ָנֲהר�' ' ' ' ְנָשמ/ת ֲאֶשר ֶאל ט�ב הְנָשמ/ת ֲאֶשר ֶאל ט�ב הְנָשמ/ת ֲאֶשר ֶאל ט�ב הְנָשמ/ת ֲאֶשר ֶאל ט�ב ה/ / / / ְ�ס/דְ�ס/דְ�ס/דְ�ס/ד, , , , ֲחֵרי ַמְלֵ�ְ- ְמַרֶ�ֶפתֲחֵרי ַמְלֵ�ְ- ְמַרֶ�ֶפתֲחֵרי ַמְלֵ�ְ- ְמַרֶ�ֶפתֲחֵרי ַמְלֵ�ְ- ְמַרֶ�ֶפתֲהִיי 0ֲהִיי 0ֲהִיי 0ֲהִיי 0

  והסבר אות� ואת תרומת� , )מטפורות/ דימויי� ( ציורי לשו� שלושההבא מהשיר 

  . לבניית משמעות השיר

  

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

  רבי שמואל הנגיד/  ה ַשֲחִריְיִחיָד                                  
  

  !ְוִכְקטֶֹרת ְ�ִני ִשיֵרְ- ְ�0ָ+יו/ , ַשֲחִרי ָהֵאל ְוִסָ+יו,                   ְיִחיָדה

-ְ�  ,ְותֹאְמִרי ִ�י ֱאֶמת ֵה� ָ�ל ְ�ָשָפיו/ ,                   ֲהלֹא ִא� ִ�ְרְ�ִפי ַהְבֵלי ְזַמֵ

  –ְוֶתְעַרב ָלְ- ְ�נ�ָמה ִמְ�ַשָפיו / ֲחָריו ֵליֵלְ- ְוי/ֵמְ-                   ְוֵתְזִלי 0

  .ֲאָבל ֵע7 ִייְבש� ָמָחר ֲעָנָפיו/ ,                   ְ�ִעי ִ�י ֵאי' ְ�ָיַדִיְ- ְמא�ָמה

  :ֲאֶשר ָ�את ַלֲחס/ת ַ�ַחת ְ�ָנָפיו/  ֲהִיי ִלְפֵני ֱאלַֹהִיְ- �ַמְלֵ�ְ-                  

  !ֲאֶשר ִנְשַמת ֱאל/ַ: ַחי ְ�0ָ+יו/                  ְשמ/ ִיְגַ�ל ְוִיְתַקַ�ש ְ�ִפי ָכל 

  והסבר את תרומת� , השלישי והרביעי בשיר, השני:  את שלושת הבתי�3ֵר1ָ

  . לבניית משמעותו

  /3המש' בעמוד                       /                                                                                                             

  
                   

  
  

 , פרקי� בלבדבשניוהשני והשלישי עלי' לענות על השאלות ,    מהפרקי� הראשו�

  . ) נקודות30  –לכל פרק  (   לפי ההוראות בכל פרק 

 , שאלותשתיענה על , )18�1שאלות (א� בחרת בפרק זה 

  ). נקודות15 –לכל שאלה   (אחרכל שאלה על שיר מאת משורר 
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'    .3 

  יהודה הלוי /  יַני.ֲע ַרָ�ְמִ-י ְבִניר#ִעְי                               

   –י ַנָפ ְליָ-ֶדָס ֲחימ�ִ;ָיְו/ י ַני/ֲע ַרָ-ְמִ;י ְבִנר�ע ְי

  !ייַנֵעאת ְ�ָלְפיא ִנִה ְו–י ה ִבָר�;ְק / :ָ�ְרַצ ְי;ֶפר ֶנַבי ְדִנינ�ִִבֲה

  .ייַנִסה ְבָיד ָהָמֳע ָמ�>ִאְ� / ְ-' ָ�ֵמֲאַי ַוָ-ֲאי ַרִ�ִל ְו

  .יַנָנֲעד ַ�ַרָיי ְו ִ�ָ-ְדב/ְ�/ ר ַבָע ְו–י ַני/ְזֶח ְ�יָ-ִ�ְ;ַר ְ�

  .'ה, ָ-ֵדב/� ְ� ֵ;ְ-ֵרָבְל/ י ַעצ�ְ<י ִמַ+ִעי ְ=ִנימ�ִק ֱה
  

  .בשיר זה חל בדובר תהלי' של התעוררות רוחנית     

  .והסבר את התרומה של אזכור מעמד הר סיני להבנת התהלי',     תאר תהלי' זה

  

  שירת ביאליק

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

  חיי� נחמ� ביאליק/  0ְִרָזה ָיָפה                                   
  

ָ�ה    ִ�ְרָזה ָיָפה ַוֲעב?

ָ@ה   ;  ַעל ַהְיאֹר ע/ֶמֶדת מ?

  ,ַה</� ַ�ַ.ִי� צ/ָפהBָ�ל

  ?ְ<ֵהא ְבס/ָפ:Bַמה: ח/ְ;ָבה
  

  , ֵריָח: ָזָלE, ָ+ְרָחה, Dְָדָלה

Eִביב ָחָלFִביב ָ�א ְוF;  

Dְִ�ָבר ַמ �ָקִרי �ָיִמי �יִעי–  

  ?ְוFָנה ָבא� ַהִ,ֳ+ִרי�
  

  �ְבת/ְ- ַחְדָר: מ�ל ַהַ.ְרFה

  ,ַה</� ַהַ�ֲעָרהBע/ְמָדה ָכל

  ,ַה</� ִ�ְדמ�ָת: צ/ָפהBָ�ל

  ?ְ<ֵהא ְבס/ָפ:Bַמה: ח/ְ;ָבה
  

  ,      ֵריָח: ָזָלE, ָ+ְרָחה, Dְָדָלה

Eִביב ָחָלFִביב ָ�א ְוF;  

  –0ְנח/ת ֵליל ִויֵמי ִ;.�ִרי� 

 !ְוֵהיָכ' ֵהָ.ה ַהַ�ח�ִרי�

  .ההקבלה הנבנית בשיר זה      הסבר את 

  !נמק? א� לדעת' הקבלה זו מבליטה את הדמיו� בי� התרזה לנערה או את השנוי ביניה� ה     

                                                                                                         .      את דברי'

/    4המש' בעמוד / 
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'     .5

  חיי� נחמו ביאליק / ַהְכִניִסיִני 0ַַחת 2ְָנֵפְ�                                   
  

  , ַהְכִניִסיִני ַ�ַחת ְ�ָנֵפְ-

  ,י ֵא� ְוFח/תַוֲהִיי ִל

  , ִויִהי ֵחיֵקְ- ִמְקַלט רֹאִ;י

  . ְ�ִפ>/ַתי ַהִ�ָדח/תBַק'
  

  , ַהGְָמ;/תBֵ�י', �ְבֵעת ַרֲחִמי�

  ; ְ;ִחי ַוֲאַגל ָלְ- ס/ד ְיס�ָרי

  Bֵי; ָ�ע/ָל� ְנע�ִרי�,א/ְמִרי�

  ?ֵהיָכ' ְנע�ָרי
  

  : ְוע/ד ָרז ֶאָחד ָלְ- ֶאְתַוֶ�ה

  ;ִנ=ְרָפה ְ�ַלֲהָבהַנְפִ;י 

  0Bֲהָבה ֵי; ָ�ע/ָל� , א/ְמִרי�

  ?)ֹאת 0ֲהָבהBַמה
  

  ,ַה�/ָכִבי� ִר.� א/ִתי

  ; Dַ -ְ0� ה�א ָעָברBָהָיה ֲחל/� 

  Bַעָ�ה ֵאי' ִלי ְ�ל�� ָ�ע/ָל� 

  .ֵאי' ִלי ָ�ָבר
  

  , ַהְכִניִסיִני ַ�ַחת ְ�ָנֵפְ-

  ,ַוֲהִיי ִלי ֵא� ְוFח/ת

  , ִויִהי ֵחיֵקְ- ִמְקַלט רֹאִ;י

 .  ְ�ִפ>/ַתי ַהִ�ָדח/תBַק'

  

  אול� יש הטועני� כי בעקבות, בשיר זה הבית הראשו� והבית האחרו� זהי�

  .שלושת הבתי� האמצעיי� הבית האחרו� מקבל משמעות חדשה

  .נמק את דברי'? הא� אתה מסכי� ע� פרשנות זו

  

  

  

  

  

  /5המש' בעמוד       /                           
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'. 6

  חיי� נחמ� ביאליק/  ִלְנִתיֵבְ� ַה5ְֶעָל�                                 

  ִלְנִתיֵבְ- ַהֶ�ְעָל� �H�ַָפה ִזַ�ְקְ�

  ,ִ�ְלֵאְ-Bַוִ�ְפְרִצי ִפְתאֹ� ֵ�ית

  �ִמHְִביב/ת Fֳהִלי ָלֶנַצח ָמַחְקְ�

  ; ת ְ+ָעַמִיְ- ְוִצֵ>ְ-ִעIְב/Bֶאת

  ,ִ�ְמנ�ַסת ֶ�ָהָלה ַלֶ�ֶרְ- ָיָצאת

   ִע� ְצר/ֵרְ- ַלֶ.ְרָחק ָנָ=את–�ְבֵצאֵתְ- 

  ,ַ+ֲעמ/' ְזָהֵבְ-B ֶאת–ִמְצֲהל/ת ְצח/ֵקְ- Bֶאת

  ;ַלֲהב/ת Dִיֵלְ- �ְמד�ר/ת ְלָבֵבְ-Bֶאת

  ,ֵמְ-ִ�ְרַ�ת ְ;ל/ִמי �ְ;ל/: 0ְ- 0ַחת ָנִ;ית

  �ְבָחְפֵזְ- ַוֶ�ִ;י 

  ,ְ�ָזִוית ִק@/ֵנְ- Dַ� ַנַעל ֶ;ל ֶמִ;י

   ֲאג?ַ�ת ֲחַבְ,ל/ַתי–ְוַעל ֶאֶד' ַהַח>/' 

  �ְצר/ר ֲחלֹמ/ַתי

  – – –ְוא/ִתי 

   

  ! ֲהִיי ְבר�ָכה ִמְ.ק/ֵמְ-–ַ�ֲאֶ;ר 0ְ� ָ;� 

  !ֲאח/ִתי, ִעָ.ְ- Fנִֹכי ִבְסָעָרה

    –ְ� ֱעז�ז ַסַער ַוֲאִני ְכַבד ֲחלֹמ/ת ְוִא� 0

  ַעד רֹא; Dְִבע/ת ע/ָל� ְוַעד ַיְרְ�ֵתי ְתהֹמ/ת

  ;ֵליל/ַתי ְוָיַמיBִיְרְ�ֵפְ- ְיג/' ָ�ל

    – ְוDַ �ְ0� לֹא ִתְרִאי –�ְנ=�א ֶאְבר/ַתִיְ- 

  ,ֲעִריִרי, ֲעַנ' ַזַעE ק/ֵדר, Fנִֹכי

  , ֲאָ=ֵרְ- ְ+ָעַמיֶאל ֲאֶ;ר ָ�;�ִטי 

  ,�ַבֲאֶ;ר FבFֹה, �ְבָפְרִ=י ִמְ.ר/ַמי

     –ֵצל ָמג/ר ְו;Fֹה 

  ע/ָל� ִ�ְבָרַקי �ְרָעַמיBֲאַפַ>ח ֶלב

  ְו0ֲחֵיה� ִבְגָ;ַמי

 .�ְבִ;יִרי
   

  כפי שה� באי� לידי ביטוי, תאר את רגשותיו של האוהב כלפי אהובתו שנטשה אותו

  )שובת' התייחס ג� לסיו� השירבת(בשיר כולו 

  
  / 6המש' בעמוד                                                                                                                              /
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�שירת המאה ה 20  

  אורי צבי גרינברגשירי 

  .חריווענה על השאלה שא, קרא את השיר שלפני'.     7

  אורי צבי גרינברג /  לַח5ַַהי ְו7ִיר ִאִ-                                  

  ְוא7ַלי ֶאל ַהַ:ַחל ַהה7א ִמיֵמי ַהַ:ֲער7ת

  ַה@?ֵט� 1ִי ְסָדנ? 3ֶל ָהֵע+ ַהָ<ר7ת

  ַהCְַלֵחְ' ֶאת Bְִדר?ת ַהAְָרִדי� ַהח7ִמי�

  ב?א ַהַ:ֲעָרהDָ, 3ֶל Bֵַ:י ַה1ֵר?ת �3ָ

  .Gְִמ7Gִמי�.. ִהיא ִאCִי, ֲאדCַFת ַהEֵָער

Hַגֶדיָה 7ִבְכתֶֹנת ֶמ3ְָיJְ ְוִתְפ3ֹט  

  :ֶאְרֶאָ:ה K?ָחה, Dֵֵרד Jַ �3ָ:ַחַל

HכָֹחJְ ִי� ָנאָוהCַJַ ֱאלִֹהית ִהיא!  

  .7GִמNָה ְוִניח?ַח 1ֵר?ת ִמMִָבִיב

  י NְJַק�7 ְוOִביַוֲאִני ע?ד ֵאיֶנִ:

  .ע?ד? ֶעֶל� Jְנ?� Jֵית ִאC? ְוOִביו
  

  :ִאCִי.. ְוִהֵ:ה ִהיא ע?ָלה ִמ� ַהַ:ַחל

Eֵת ַהCַFָרה ֲאדJָָערַהַ:ֲעָרה ַה  

  ָיJְHִלְבַנת ַהJְת7ִלי� Jְִכתֶֹנת ֶמ3ְ

  ְוֵאי� ִהיא ר?Oה ֶאת JְָנH ַהCְבBָFר

   ֶאת ִאJָ ?Cע?ָל�ָהע?ֵמד ְור?ֶאה

  ָיJְHֶא3ְ, ֵא��ֵעת�ְוַנֲעָרה ִהיא Jְֶטֶר�

  Jַ Hֲערֹב י?� ֶאל Bְִדר?תנ?ֵגHַ רֹא3ָ

  ַהAְָרִדי� ַהח7ִמי�

  ,ל Bֵַ:י ַה1ֵר?ת3ֶ

  ..:?ְסָפה ַעל ִמְתָק� ְמִתיק7ת Gְִמד7ִמי�3ֶ
  

  א3ַלג ֶזה ָהרֹ ְוָה3ְָהH ִהְכִסי� ֶזה ָהרֹא3

   Jְָדמ? Jֶָעָפרִ:ְכ31ֲַעֵדי 3ֶ

  .ִ:ְשJִ 'ְ1ַיֵדי B?י Bְֶרָמִני PJְְכָזר3ֶ

  .�Qֵ ְוֶאת ַהJ?ר לֹא ָחַפרְוַהJֵ� לֹא 3ִ
  

  בסס את דברי'. מבנה השיר מגביר את הזעזוע מגורל הא�         הסבר כיצד 

  .         על דוגמאות מהשיר

      /7המש' בעמוד                                                                                                              /                    
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  .וענה על השאלה שאחריו,      קרא את השיר שלפני'.8

  אורי צבי גרינברג/  ירִ-ס ַהיר ֵנִ-                                          
  

  : ה7א ֵנס–י ָ<ל ִשיר ֲאִמיִת

  :ה7א 1ְִתיַחת ַהSַַער ְוַהְפָשַלת ַה7ִיל?�

  :ַמִשיב ֵריחֹות ַהִ:יח?ַח ִמ� ַהSֶָדה ָהOב7ד

  :ֵמִאJֵי ַהַ:ַחל 7ִמֶ:ֶפש ָהJְֵאר ְוַהTִיל?�

  :ְלָש� ָעפ?ת ִצ1ֳִרי� Jְֵעיַנִי� ְסג7ר?ת

  _ _ ָ<ָנ� ְלַמVָה ְוָכָנ� ָלר?�
  

  :ת ִהיא ֵמֵעֶבר ִמAֶה ֶשל ַהDְה?�ַהNְַלד7

  ַהSֶֶמש ע?ָלה ָש� ְ<ֵלב ַהQְָבב?ת ַהT?ְרִני�

  .Jְַשֲאַגת ִ<7Mָפ� ְלַמֲעָלה ִמ� ֲחל?�
  

  ֲאִני ְמַמSֵש ֶאת ָהֲעָנִפי� ְוִגְזֵעי ָהֵעִצי� ַהַחִמי�

  ֶאת ָהַרְגַלִי� ַהTGַ?ת ֶשל Pְיל?ת ַהSֶָדה

  ,ְוֶאת 7Bָפ�

  .ָש� �Bַ ֲאִני ְמַדGֶה�ְוPֲחֵרי ִצ1?ר ְמַדGָה
  

  לֹא ֵאַדע ְמק?� ֲעָפָרH, ָהֵא� ֵאיֶנָ:ה

Cַת ַהַ:ֲעָרה Fְות Hֶכֶס� ֵשיָבָתJְ ַמה7ִתיJְ ְטב7ָעה ִהיא 'ְP.  

  ְוִשיר ָהֶעֶרש ַעל Bְִדי ַהAָָהב

  ֶשָ:ַסע ִלְסחֹר ְמָגִדי�

  ִדי�ִצ7Cִקי� 7ְשֵקִדי� 7ְוָר

  .ִנ7Bָניו ֶשל ָהOב�ה?ֶמה ַבQֵב ְ<ִכֶ:ֶרת

  ֲאִני א?ֵהב ַהCֲַאָכִלי� ְוַהJְָשִמי� ֶשה7א Oַהב

  .ְוכ?ֵאב ְ<ֵאב Bָל7ת ַהSְִכיָנה ֲאֶשר ה7א ָ<Pב

  

  :"סא ֵנ ה7–י יִתִמיר ֲאל 3ִָ<

  .הדג� את דברי'". שיר אמיתי"צהו כוחו של ,  על פי שיר זה,הסבר
  
  
  
  
  
  

  /8המש' בעמוד /
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  וענה על השאלה שאחריו,     קרא את השיר שלפני'. 9

  אורי צבי גרינברג/  ַמֲחֶזה ַ-ָ)ת ק.ֶד- ַ)ָ:ַמִי�                          
  

  !1ִי 3ֶַהֶ@ֶמ3 ָעַלי�ַעל��P, ַקר 1ֹה ִלְבֵנְ', ִאCִי

  .נַֹגH ִנ7B��Jִ�F>?Qְלֲעֵדי JָPא ג�7. ַקר ִלי Jְִלָעַדִיְ' Jָע?ָל�

  NֶPֶלת ַהַ@ַחר Qִ3ֶי ְביְֹפָיJִ ,Hְלֲעֵדי ֲאח?ִתי Jַת ְזק7ֵניֶכ�

  ,ְו3?ֵקק ְרָנִני�.. Jְע?ֶדִ:י ַבJִַית ַנַער טֶֹוה ְתֵכֶלת ְוָזָהב

                                     .ְוNֶPֶלת ַהMַַהר Qִ3ֶי ֵמָרח?ק Jֵי� ֲעָנִני�
  

  .ח3ְֶֹ' ִנBָר Jִי ָדִמי. ַקר ִלי Jָע?ָל�
  

  ,Kְ:ִ3ֶַר� Jְִעיֵרנ�7ְ<ַמְת<ֶֹנת ֶזה, ַעל ַס� Jֵית ִמְדָרJַ 3ָ@ַמִי�

'ְDֵJִ ָדֶמיָהJְ ְכֶלֶכתFה ְמלCָFֲאח?ִתי י?3ֶֶבת ֵעיר,  

  ְ'ַהַ@Jָת ע?ֶמֶדת ָעֶליָה ְבִה�QְֵוDְP ִאCֵנKִJְ 7ְמַלת

   –  –ְ'  Qֵ ִצ H  Jְ  ָת ? M ַכ ְל  י  ֵד ְ<

    ְוָלֵכ� 3?ְמִעי� ק?ל ַלְח�3ָ 3ֶל ַה<?ָכִבי�.. ְוַהָ@ַמִי� 3ְת7ִקי�

  ְ<ַגֲחֵלי ֵא3 ְמד?ְבִבי� ֲאָרִמית

Jְ7ְלתDָא ַקGִ3ְיDָ3ַ אJָא ָתְ<ְלת ַמ–  –   

         

   –  –Jַ3ַת קֶֹדJַ 3ָ@ַמִי� .. ִהֵ:ה ְיה7ִדי� Jִָאי�

   –  –ִהָ:ְ' ָיָפה ַרְעָיִתי : ָחִליל Jַָ@ַמִי� 1?ֵתַח Jְק?ל

Gָד FְמצJִ 3ה רֹאVַָמ 'ְDֵJִ ,1?רXִ>ַ.  

  ,ְוִהֵ:ה ִהיא ָקָמה

  י?ֵצאת Jְִר7Tד

  ִלְקַראת ָ<ל ַהNְה7ִדי�

  ..ס7ת ְלע?ָר3ֶHֵה� ַהְ<; ְמלFְכֶלֶכת Jְָדֶמיָה

  !ַהQֵל,  ִהֵ:ה  Oִחי ָבא–

  ?Oִחי, ֵאיפֹה ָהִייָת

  ?Oִחי, ָלCָה לֹא ָבאָת ְלַהXִיל

  !Oִִחי, ֵה� ֲאַהְבDִַני

  .3?ֶאֶלת ֲאח?ִתי, ר?ֶקֶדת
  

  

  

  

  .)המש� השיר והשאלה בעמוד הבא: י� לבש(

  /9המש' בעמוד/
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Nְה7ִדי� ע?ְמִדי� 7ב?ִכי�ַה.  

  .ְוַג� ֲאִני ע?ֵמד ָ<ְ' 7ב?ֶכה

  !CִZִי, ֲאָבל ֵאי� DְP ר?Oה ֶאת Jְֵנְ' Jְִבְכי?

  !<ֹה ֲאב?י ִלי, <ֹה ַקר ִלי

  ,ֵאיְ' ַה�7B ְיִכיֵלִני ִע� ֶזה ְמג?ִרי

  ?ִע� ֶזה ִבְכִיי

  

–�7Bָהֵכל ָהע?ָל�,  ְיִכיְלָ' ֶזה ַה>ְ  

  !Jְִני, Jְִמל?Oה ָ<ל 7Dַגת Pֲחִריֵתנ7

                              !Jְִני, 7ְכָהֵכל ֲאָדָמה ֱאלִֹהית ָ<ל Gֵָמנ7 ְבKֵָרנ7

Dְָ'�ַעל Jְִכי Fְרֶזל ְמהJַ ֶזה ֲחֵיה ְ<ַעל.  

  .ַזַע� ֶזה ִיְלַהט ַעד. ָצְרֵפה7 ַבִ@יר

�Gִֵפיק ְלַיְרO ִמית7ת�ֶזה�ְ<ֵרהXְִכי ַלJְַה:  

   –ַהֵ@ִני ַלNְַרGֵ� 3ֶ<ֹח? ָמֵלא 

  

  :ָעְנָתה לי ִאCִי 7ָפֶניָה ֵאיָנ�

   –  –ִ<י ִמ<?ָכב ָרח?ק 1ִיָה JֵGִר 

  

  . � Gְֵר ַי   ל ֶא   � Gֵ ְר ַי   ..Oֵמ� :ְוOַמְרDִי
  

      

  

  .שה של ייעודבשיר זה יש מעבר מתחושות של ייאוש ובדידות לתחו

  . והדג� כיצד מעבר זה מתרחש בשירהסבר     

  

  

  

  

  

  

  

  /10המש' בעמוד /

  

  
  

     
                     



  05, 904441שאלו� ' מס, ט"חור� תשס, ספרות עברית וכללית              �  10  �                             

  ) בלבד05לשאלו� (תכנית הלימודי� : נספח+                                                                                                                                         

  

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

  

  אורי צבי גרינברג/  הָ>ִמ#י $ֵ-ד.ְק                                    
  

Jְת ַהיל?ֵלQְת ִאֶרֶמה א?ָנָבCִי ַהTְ?ה3ָד  

  :3ד?Tָי ַהִבOְל

  ,�?Qַחה JַָנָבQְה ַהָעְלְק� ִאJֵי ַהד ִלַל?:3ְֶ<

  זOֵמ; Hיט JִJִָהיו ְויָנת ֵעח ֶאַקא ָפד הNָ7ִמ

  �?Nד ַה ַעמ?ָד HJְיָוה ִז� ֶזֵנר?

   –  –יו יָר3ִי� ז OJֵת ֵמֶכQֶַהה ְמָנָבְל7

  

  ,יִבOה ְבָיי ָהִמGְֳל��Pֶסה כJְֵֹרַה

  �ֶסת <ֵֹעד ְלַמא ָעד לֹד?ְ:ב ַהֶכל ֶרָבֲא

  ..ית?ֵב ְלְ'מ7ָס

  ,�B7ִנה ְוNִָמ7ע Gַדא ָי� ה7ֵכָל

  .י�ִר1ֳי ִצֵפְניו ַ<יָנֵע�JְבַהOְו

 '–Jִ ָלָתצ?ְר �ָעֵה, �ע7 �ֶהת ָלפ?� ..>ָ'ְ.'  

  
P'ְִא Cִ1ְָסָכד ְלד?ב ְנֶכת ֶרַמְתִר.. יH :  

  ְ'ֵל� ֵל 3ָHBַל ֵיע ָ<ַדב ָיQֵק ַהֶפי דִֹפְל

Jְַמִיַלְגַר �Cָ3ל ַה ַעNָ�:  

  י��BַQִלַע�הָנָבQְַה�לע?3ְי ִמִפְל

   – –�  ?Nִצ ,Jְ�Jֵל ַהֶא, יַלֵא

P'ְָֹצא ְמ לPָל�הֶ<ַח� ְמח?ל ַהב ַע3ֵי י?ִנְתH  

  :י��BַQִלַע�הָנָבQְַה�לע?�3ְ ִמה ִעָרְזָחְו

  .�ת ָיַ<מF, א3ת רCַַֹח, דד?ת ְנַפֵיֲע

  
  .הNִָמי ד3ֵ7ד?ְק: יִבOי  ְכ�Cִ ִא Bַ–ו 3ְָכַע

  ;י�ִצְצי� נ?Qִל Bַה ַעָנָבְל�לע?3ְ ִמ3ֵי

  ידִחNָ� ַהJֵ ַה3ֵיְו

  ידִרKַָה

Jָ?ָלע  �–  –  

  

  .מבטאת הלבנה את הזיקה של המשורר לשירתו ולאמוכיצד הסבר 

                                                                                         .בסס את דברי' על דוגמאות מהשיר

   /11המש' בעמוד /
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  שירי זלדה
  

  .וענה על השאלה שאחריו, ת השיר שלפני'    קרא א.11

  זלדה / ְ-ֵני ְיס.ד.ת                                                 

  ַהֶ>ָהָבה א/ֶמֶרת ַלְ�ר/;

  ַ�ֲאֶ;ר ֲאִני ר/Fה

  ָ�ָ.ה 0ָ�ה ַ;ֲאָנ'

  ָ�ָ.ה ע/ֶטה ָגא/'

  .ַמGֶה� ְ�ת/ִכי ִמְ;�/ֵלל

  ר ַלֲעב/ר ֶאת ַהַחִ<י�ֵאיְ- ֶאְפָ;

  ַה�/ָרִאי� ָהֵאֶ>ה

Eִלי ֶ;ֶמ7 ֶ;ל ֵטר��ְ  

  ְ�ִלי ֶ;ֶמ7 ֶ;ל ר�ָחִנ<�ת

  ְ�ִלי ֶ;ֶמ7 ֶ;ל ִ�ְמי/'

  ְ�ִלי ֶ;ֶמ7 ֶ;ל ֵחר�ת

  .ְ�ַגֲאָוה ַעִ�יָקה ְוק/ֶדֶרת

  ל� ָיכ/ְלִ�י ָהִייִתי =/ֶרֶפת

  ֶאת ַהִ.ְמָסד

  ק�פ/ת ַהGָָנהֶ;Gְמ/ ְ�

  ְוֶאת ַהְ�ל�ת ָהֲאר�ָרה ֶ;ְ>ָ-

  .ַ�ָ.ָטר �ַבַ@ל, ַ�Gֶֶמש, ַ�ֲאִויר, ָ�ֲאָדָמה

  .ַהְ�ר/; ;/ֵתק

Eה�א י/ֵדַע ֶ;ֵ<; �/ ֵטר�  

  ֶ;ֵ<; �/ ֵחר�ת

  ֶ;ֵ<; �/ ִדְמי/' 

  ֶ;ֵ<; �/ ר�ָחִ�<�ת

   לֹא ָתִבי'0ְ- ַהGְַלֶהֶבת

  .ַהGְַלֶהֶבת לֹא ַ�ֲאִמי'

  

  

  .בשיר" שני היסודות"הסבר את הדמיו� ואת השוני בי� 

  .ת לבנייתהשוואה זועוייבתשובת' התייחס ג� לשתי  דרכי עיצוב המס
  
  
  

  /12המש' בעמוד /
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  .ענה על השאלה שאחריוו,     קרא את השיר שלפני'.12

  זלדה/  2ֲַאֶ-ר ָהִייָת <ֹה

  ַ�ֲאֶ;ר ָהִייָת +ֹה

  �ַמָ�ְטָ- ַהח�� ֵמֵג' ָעַלי                  

  �ַמְחְ;ב/ֵתינ� נ/ְגע/ת

  ֶ+ַתע

Eֶאל ָ�ָנ Eָ�ָנ.  
  

  ַ�ֲאֶ;ר ָהִייָת ִעָ.ִדי

  ְ�ת/ְ- ַהְ�ָבִרי� ַהח/ְלִפי�

  ַ�ִית ְקִ;יִ;י�Bְ�ֵניָהי� ַהIִיר/ת 

  ֶ;Hְִ+ר� ַמֲעִ=</ת ַעִ�יק/ת

  ָ�ֶעֶרב

  .ַ�ֲאֶ;ר ָ;ִתינ� ֵ�ה
  

  ַעְכָ;ו ַהIִיר/ת ֵאיָנ� ַמֲחֶסה

  ֵה� ִהְסDְ�ַר� ִ�ְ;ִתיָקָת�

  ְולֹא ַיְ;Dִיח� ְ�ָנְפִלי

  ַעְכָ;ו ַהIִיר/ת ִסיד ָוֶמֶלט

  ְיס/ד ָזר

  .ה ַ�ָ.ֶותח/ֶמר לֹא ע/ֶנ

  

                  

                                   .ציורי הלשו� בשיר משקפי� את הקשר בי� הדוברת לנמע�  הסבר כיצד

  

  

  

  

  

  

  

  /13המש' בעמוד /
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  .וענה על השאלה שאחריו,     קרא את השיר שלפני'.13

  זלדה  / 2ָל -.ַ-5ָה

�ה ִהיא ִאיָ�ל ָ;ַ/;  

ְבָטח   ,ֶ;ל ַהGָל/� ַה.?

  .ַהGָל/� ַהִ�ְצִחי
  

  ְ�ָכל ;/ַ;ָ�ה ִמְתD/ֶרֶרת 

  ִצ+/ר ַסִ+יִרית

  ".וִכְ�ת�"ֶ;ְ!ָמ: 
  

  ְוִנדֶמה

  �ֹה ָקר/ב

�הָ;ַ/Gאור ַה,  

  �ֹה ָקר/ב

  ,ִניח/ָח:

  �ֹה ָקר/ב

  ,ֶ;ֶקט ֶהָעִלי�

   – א/ת/ ִאי �ֹה ָקר/ב

  ַקח ִסיָרה

  .   ַוֲחֵצה ֶאת ָי� ָהֵא;

  

  

  .  משני הבתי� הראשוני� בשירבכל אחד את הקביעות 3ֵר1ָ

  בתשובת' התייחס ג� לאמצעי� הרטוריי� ? כיצד מתקשר הבית השלישי לקביעות אלה

  .בשיר

  

                                            

  

  

  

  

  

  /14המש' בעמוד /
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  .וענה על השאלה שאחריו,     קרא את השיר שלפני'.14

  זלדה/  ִצ<.ר ֲאח#ַזת ֶקֶס� 

  ַ�ֲאֶ;ר ַהE�D ָהַרְ-

  ָמט ִלְנ+ֹל

7Iְֵוה�א ְמַגֶ>ה ֶחְרָ�ת/ ִמְ+ֵני ַה  

  .ַלְ�ָ;ָמה

  ַמְצִמיַח ֵע7 ַהGְִגָרה ַהָ�מ�ְ-

  ֶ;ֲאָבק ֲאָכל/

  .� ְיר?Iִי� ִ+ְתאֹ�ָעִלי

  ִ�י ֵמֵריַח ָה0ִי' ַיפִריַח

  ָהד�ר ָנֶאה

  �ְבַצַ.ְר�/ ִצ+/ר

  .ֲאח�ַזת ֶקֶס�
  

  .קשר הכללי של השירבֶה" צפור אחוזת קס�"משמעות הסמלית של      הסבר את ה

  

  שירח נת� ז'

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'.     15

  ' נת� ז / ה# נ.ֵפלֲאִני ש.ֵמַע ַמֶ?

  .Fַמר ָהר�ַח, ֲאִני ש/ֵמַע ַמֶ!ה� נ/ֵפל

  .ִהְרDִיָעה ָהֵא�, ֶזה ַרק ָהר�ַח, ש�� ָ�ָבר

  

  .ָפַסק ַה!/ֵפט ַלֶ�ֱאָש�, Dַ� 0ָ�ה Fֶש� ְוַג� ה�א Fֶש�

  ,Fָד� ה�א ַרק Fָד�

  .י�ִהְסִ�יר ָהר/ֵפא ִלְבֵני ַהִ.ְשָ+ָחה ַהִ�ְדָהִמ

  

  ,ָש0ל ֶאת ַעְצמ/ ַהַ�ַער, ַמ�/ַע, ֲאָבל ַמ��ַע

  .לֹא ַמֲאִמי' ְלַמְרֶאה ֵעיָניו

  

  ,ִמי ֶשֵאינ/ Dָר ָ�ֶעֶמק Dָר ָ�ָהר

  ָקַבע ַה./ֶרה ִליִדיַעת ָהFֶר7

  .ְללֹא קִֹֹשי ִנָ�ר

  

  ֲאָבל ַרק ָהר�ַח ֶשָ!ַמט ֶאת ַהַ�+�ַח ָזַכר

  .ִמְ�ָנ: ָהֵא�ַמה ֶ!ֶהְעִליָמה 

  

 .ְלע/ָל� לֹא ִיְהֶיה ל/ ְמַנֵח�, ְלע/ָל�, ֶשְ>ע/ָל�

  .בשיר זה יש ניגוד אירוני בי� דיבורי סרק ובי� חשיפת האמת

  /15המש' בעמוד .                                       /הסבר והדג� את דברי'. כיצד נוצר ניגוד זה בשיר
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  .וענה על השאלה שאחריו, רא את השיר שלפני'ק.    16

   נת� ז'/  ִשי7ו ֵלב ַלBָגֹל ָהר.ֵעד
  

  ,ִשי.ו ֵלב ַלHָגֹל ָהר/ֵעד

  ֵהיֵטב, ַמְ!ש� ֶאת ָהר�ַח

  ה�א ָירֹק �ַבַ,ֶ.ֶרת. Dְע� ָ�ֵע7

  מ/ִריק ע/ד י/ֵתר ְוַהDֶַזע

ָ�ל ְמַעט 0ְ- ע/ד/ א/ֵכל ְ�כֹל ֶ+ה   ְמא?

  ֶאת ְלֵשד ָהֲאָדָמה ֶשֵאיֶנָ�ה

  .ִנְרֵאית ָ�א' ָלַעִי' ָ�ִעיר

  ִ�ְפַלִ<�. Dְע� ֵהיֵטב, ַמְ.ש�, ִשימ� ֵלב

  ְלָהִאיר, ִלְשא/E ֶאת ָהא/ר

  ְוַהַ>ְיָלה. ה�א ָע/ֵבר. ָ�ל ָעָנ'

  .לֹא ְי0ֵחר

  .דשסיו� השיר מאל+ אותנו לחזור ולקרוא את השיר ולהבי� אותו באור ח

 .ובסס את דברי' על דוגמאות מהשיר, הסבר קביעה זו

  
  
  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'     .17
  

  נת� ז' /  הָ>ִנר ְ-.<ִצ
  

  .יִפת יַֹ�ר ַר/+י ִציִתִאָר

  .יִתה א/ָתֲאר ָר/+ִ,ַה

  דה ע/ֶאְרא ֶאאת לֹזֹי ַ�ִפת יַֹ�ר ַר/+ִצ

  .יִת� מ/ד י/ַע

  

  .שֶמל ֶ;ט ֶ;ֶטז ֶרי Fִתר א/ַבָע

Fֶ;ִ>י ִמִ�ְרַמ �ל/ל ָ;י�.  

  ;ֶמי ֶאִ�ְרַמFי� ֶ;ִ>ִמ

  .�/<ד ַהר ע/ַמא אֹלֹ

  

  

  ?זה" מפדש"ואיזו משמעות הדובר מייחס ל, ע� הציפור בשיר" מפגש"מה מייצג ה

  .  הסבר והדג� את דברי'

  

  
  

  

  /16המש' בעמוד /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'     .18

                                                   

  נת� ז'/ ה ָדֵרד ְ<ֶגֶנ

  .הָדֵרד ֵ+ֶגא ֶני ה�ִ>ט ֶ;ָ<ַחַה

  ינ/ֵא, דע ע/Hַא ִילֹ, רַמ Fְ-ָ�, 'ֶכָל

  טֵלְחֶהא ְ�ה�. היָדיִח ַה/�ִ�ד ִמֵרָ+ִהה ְלֶצר/

  .הָדֵרד ֵ+ֶגֶנ
  

  :ָתא/ ְות/ְ;ִאד ֵמַרְפ� ִנַעַ+

  דַרְפִנ). י7ִוְ;א/(ה Fא ָרב לֹ�;

  'ָתE א/0יו ְוָתי/ְח 0;לGִָֹמ

  �ַעַ+). דאְלַוְנֶכ��(ה Fא ָרלֹ

  היָבֵ=ת ְ�יו ֵמִבF (/.ִאד ֵמַרְפִנ

  או ה�ָשְכַע) הָבט/

  .הָדֵרד ֵ+ֶגֶנ
  

  הָיא ָה ה�י'ִלְרֶ�ְ�

  י�יִמִעְ� ַ��>� ִ�ֵה. יִבל F ֶ;יד/יִד ִוע/ָדמ/

  הָפק� �:ָתא/. יאִהי' ַהִלְרֶ�ְ�

  הָתַעֵמ. הָרר�ֲא, הָפְלָח

  הוא. עHַא ִי� לָֹלע/ְל

  טֵלְחֶהְ�

)Fִיַתיְנת ֵ�י ֵמִב�(  

  .הָדֵרד ֵ+ֶגֶנ

  

  

  בסס את דברי' על דוגמאות. אה בשיר זההסבר מה מאפיי� את ההתייחסות לש?

  .מהשיר כולו

  

  

  

  

  

  /17המש' בעמוד /
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    סיפור קצר–פרק  שני  
  

  

  

  סיפור קצר

  

  ".דבר קט� וטוב" לענות על פי הסיפור אי�  �20 19 בשאלות :שי� לב

  

  

  י עגנו�"סיפורי� מאת ש

  

   כיצד ה�תאר את הקשר ואת הנתק בי�  שתי  דמויות של עגנו� והסבר. 19

  .      מאירי� את משמעות הסיפור

  

  

  )סיפור מתורג� או י עגנו�"לא כולל סיפורי ש (�20סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה ה

  

  יכולי� לשמש) נו� עירוני או טבע(בתי� ותיאורי סביבה , בגדי�,  כגו� חפצי�מרכיבי� .     20 

  .ת וסמלי� התורמי� למשמעות הסיפור לאפיו� דמויו           בסיפור קצר אמצעיי�

   �20מסיפור עברי מ� המחצית הרושנה של המאה ה,  מהמרכיבי� האלהבשניי�        בחר   

  והסבר את התפקיד של כל , סיפורתאר את הופעת� Jַ, מסיפור מתורג� שלמדתאו שלמדת           

     . אחד מה�          

  
  
  
    ריימונד קרבר" / דבר קט� וטוב"
  
  והסבר את     , תאר את ההתפתחות של מושג מוטיב המזו� והאכילה לאור' הסיפור.     21 

  .          המשמעות של מוטיב זה

  .   דוגמאות מהסיפורשלוש          בסס את תשובת' על  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    /18המש' בעמוד /

 ) נקודות15  –לכל שאלה   (�21 19מהשאלות שתיי� ענה על , א� בחרת פרק זה
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    דרמה–פרק שלישי 
  

  

  

   20 – או מהמאה ה 19 –מחזה מהמאה ה      

  
  תאר התפתחות של מערכת יחסי� בי� שתי דמויות מרכזיות במחזה המודרני שלמדת      .22

   דרכי ביטוי    לשתיבתשובת' התייחס ג� ). 20 – או מהמאה ה 19 –מחזה מהמאה ה            (

  אמצעות� מוצגת מערכת שב) 'תפאורה וכו, לבוש, אביזרי�, מונולוגי�, דיאלוגי�(          דרמטיות 

  .          יחסי� זו במחזה

  

  

  

  עומדי� במרכז העלילה, נקמה ואנוכיות, קנאה, שנאה, אהבה  כמו, יצרי� ורגשות עזי�   . 23

  .          של מחזות רבי�

  19 –מחזה מהמאה ה (עומד במרכז המחזה המודרני שלמדת ) או אילו מה�(          איזה מה� 

  .מהמחזה) תמונות( סצנות  שתיהסבר והדג� את דברי' על פי? )20 –מאה ה          או מה

          

     

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    /19המש' בעמוד                                                                                                                       /

  
  
  
  
  
  
  
  

 ). נקודות 30(    ,23 – 22 מהשאלות אחתענה רק על , א� בחרת בפרק זה
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    רומא� ונובלה–רביעי פרק 
  

  
  

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

  

  ".סיפור פשוט"   לפני' קטע  מ.24

  . ב שאחריו–הסעיפי� א  שני     קרא אותו וענה על    

  עומד הוא לפני המאזניי� ושוקל כל מיני סחורות וצורר אות� . כמנהגו נוהגעולמו של הירשל       

  להיות  הלקוחות והקיסר יכולי� . הסחורה סחורה טובה והמאזניי� מעוינות. חותונותנ� ללקו      

  כל פנייה . כנגדה ראוי לקלס את הירשל, כמה שבחי� שיבחה צירל את מינה. מרוצי� ממנו      

   .ופנייה שלו מביאה ריווח      

  מפני מה מקבל אני , לפני המאזניי� ומסתכל כנגדו ותוהה בלבובי� קונה לקונה עומד הירשל      

  .כלו� אי� בה� כדי לשנות כלו�.      כל דבר ודבר בשתיקה

  הרבה דברי� נעשו בעול� משעה שנגלתה צירל לבנה במרת� והרבה שינויי� עתידי�,      אמת

  מפני מה אי� לי טינא על מינה שעומדת כחומת, תוהה הירשל בלבו ושואל.      לבוא על ידיה�

  מתו'. אינו מספיק להשיב עד שמסיח דעתו ממנה וחוזר והוגה בבלומה. י� בלומה     ברזל ביני וב

  שאילו הראתה לו פני� שוחקות, אלא בלומה,      הרגשה עמומה הרגיש שלא מינה חייבת בדבר

  .     לא היה מקו� למינה

  יו�אתמול היה משתומ� שאי� לו טינא על מינה וה.      אבל דעתו של הירשל מתחלפת בכל יו�

  כל מה שבא עלי לא בא אלא על, אומר הירשל בלבו.      יש לו טינא על בלומה ואינו משתומ�

       ידי זו שהניחתני והלכה לה ואי� לי מי שיעמוד לי בפני אבא בפני אמא בפני כל אות� שנכרכו

  .     בעקבי

  . י'הסבר את דבר? כיצד מאפיי� הקטע שקראת את דמותו של הירשל       .א      

  ) נקודות10                 ( 

  .בדמותו של הירשל בהמש' הרומא�תאר את ההתפתחות שחלה      .ב

  )   נקודות20  (.    והסבר אות�,  דוגמאות לדברי'שתי                הבא  

  

  מעוררת בקורא ה� ביקורת    , כמו קריאת� של רומאני� גדולי� אחרי�, קריאת סיפור פשוט   .25

  א� כי ג� הגיבורי� עצמ� אינ�    , כלפי גיבורי�) אהדה, חמלה(     חברתית חריפה וה� אמפתיה    

  .הישירי� לגורל�" אחראי�"ולמעשה ה� ,         טהורי� מפגמי� ועיוותי�

  ) הרופא המדומה: מתו', ל פי ד� מירו�מעובד ע(                                                                                             

  

  .הסבר כיצד באי� דברי� אלה לידי ביטוי ברומא�      

  .   מהדמויות שבו שתיי�      והדג� את דברי' על פי 

  

  

  

   /20המש' בעמוד /

  ) נקודות30    ( 27� 24 מהשאלות אחת  ענה רק על –  ובהחפרק זה הוא 
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   *נובלה עברית ונובלה מתורגמת, רומא� מתורג�, עהרירומא� 

  

  ".סיפור פשוט" על פי 27 – 26 אי� לענות על שאלות: שי� לב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .תאר את הסיו� של רומא� או של נובלה שלמדת     .26

  ?            הא� הסיו� זה פותר את הקונפליקטי� שנחשפו ביצירה או משאיר אות� בלתי פתורי�

  .ובסס אות� על דוגמאות מהיצירה,             נמק את דברי'

  

  

  ומא� ובנובלה מאפשר להתבונ� במציאות המתוארת ביצירה מנקודותריבוי הדמויות בר.     27

  .          מבט שונות

  והסבר מה תור� השוני ביניה�,           הצג בתשובת'  שתי  נקודות מבט שונות על אותה מציאות

  . בסס את דברי' על דוגמאות מהיצירה.           להבנת המשמעות של היצירה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /21עמוד המש' ב/

  

  

 :  מבי� הנובלות האלהא' ורקתוכל לבחור , נובלהא� בחרת להתבסס על *    

  ,כינורו של יוסי, סי�שונא הִנ, אחרי הילדות, נביא, עתליה, מאחורי הגדר, נמלי�      

  , עוגיות המלח של סבתא סולטנה,זעה'רבת ח'ח, לב הקי+ לב האור,      שלושה ימי� וילד

  פיתול(בטבעת החנק , לב של כלב, ה שבה נעצר הזמ�העיירה , רדיקלי� חופשיי�,  המינה ליזה    

  , ברטלבי, הורתו, היונה, הנשיקה למצורע, מוות בוונציה, טוניו קריגר, הזק� והי�, )כפול     

  .מילה'     ג
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    שיר שלא נלמד–                  פרק  חמישי  

  
  

  

  .שאחריוהשאלה וענה על , סיפור שלפני'   קרא את ה.28

  

  ראוב� מיר�  / לב זהב האבוד                  

  

הים  וףנהג לשוטט מדי בוקר על ח, שהיה פעם סוכן נוסע ולא אהב לדבר על אותם ימים, גמלאי אחד

  .ולחפש מתכות עם גלאי מתכות אלקטרוני שקיבל במתנה מחבריו לעבודה ביום שפרש לגמלאות

כעשרה עד עשרים מטרים , עוצם את העיניים ופוסע על החוף הרך, הוא היה יורד בכל בוקר אל החוף   

מות שמע ובעיניו העצו, החוף היה נטוש בשעה מוקדמת כל כך. שם לא חשש להיתקל באף אחד. מהגלים

  .רק את הים ולא שום דבר אחר

ומדי פעם היה האיש שומע צפצופים חזקים ואז כורע ,    גלאי המתכות המשוכלל היה רגיש רק למתכות

  .ברך וחופר בכפות ידיו בחול עד שהיה מגיע לפיסת מתכת

 הזה אסף לעצמו הקשיש, אבל את זה הוא גילה רק אחרי שעברו, במשך שנים שעברו מהר מדי,    כך

וגם חלקי , מטבעות אכולים,  של בקבוקי בירהפקקים, מסמרים חלודים: ערמה גדולה  של דברים קטנים

  .תכשיטים מכסף או מזהב שניתקו מגופים שאבדו במשך הזמן

וצפצופים חזקים , ערפילים טשטשו את הקו המפריד בין החול לגלים, כמעט בסוף הקיץ,    בוקר אחד

כשהגיע אל השכבה הלחה אחזו . הוא כרע על ברכיו וחפר גומחה  עמוקה בחול. ובמיוחד החרישו את אוזני

  .אצבעותיו בגוש מתכת בגודל אגרוף אדם

ואור , השעה כבר לא הייתה כל כך מוקדמת.    הוא הסיר את גרגירי החול הדביקים וראה שבידיו לב זהב

 אבל חוץ ממישהו שרץ על קו החוף ,הוא הביט סביב. השמש נפל על לב הזהב ודקר את עיניו של הקשיש

  .כיבה את הגלאי המתכות והסתלק משם, הוא תחב את הלב לתוך כיס מכנסיו. הוא לא ראה איש

השליך את , הוא חזר אל החוף.    בדרך הביתה נחליט הגמלאי הזה להפסיק לחפש מתכות על שפת הים

  .של הלב שאבד בחולותלחפש אחר בעליו , גלאי המתכות למים והתחיל לנדוד ברחבי הארץ

  

  

  .נבנית באמצעות מטויב החיפוש" לב הזהב האבוד"משמעות הסיפור 

  . הסבר והדג� קביעה זו על פי הסיפור כולו

  

  !ב ה צ ל ח ה  

  

  
 

 ). נקודות10  ( 28שאלה   ענה על ה–  חובה פרק זה הוא 


