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  לנבח�הוראות 

  .  שעתיי� ושלושה רבעי�:מש' הבחינה  .א
  

  .    בשאלו� זה חמישה פרקי�:מבנה השאלו� ומפתח ההערכה. ב

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

                           סיפור  קצר                             –            פרק שני         

     רומא� ונובלה–            פרק שלישי    

     דרמה       –            פרק רביעי     

     סיפור שלא נלמד        –           פרק חמישי    

  ולענות על השאלות לפי ההוראות ,  פרקי�בשנימשלושת הפרקי� הראשוני� יש לבחור 

).                                                                                                            דות נקו28 –כל פרק (בכל פרק 

  )  נקודות16 –סיפור שלא נלמד (והפרק החמישי )  נקודות28 –דרמה (הפרק הרביעי 

  .עלי' לענות על השאלות שבה� לפי ההוראות בכל פרק. חובהה� 

  

  .      רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו:עזר מותר בשימושחומר .     ג

  

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

  .                                                       שבחרת להשיב עליה

  .  לצר, למחברת את רשימת היצירות שנלמדוחובה      )2                                       (

  .אי� להדגי� באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות)      3                                       (

  . לפיסוק ולכללי הדקדוק, לכתיב, שי� לב לכתב)      4                                       (

        

  ).חישובי� וכדומה, ראשי פרקי� (כטיוטהכל מה שברצונ' לכתוב , בעמודי� נפרדי�, נה בלבדבמחברת הבחיכתוב 

  !רישו� טיוטות כלשה� על דפי� שמחו� למחברת הבחינה עלול לגרו� לפסילת הבחינה. בראש כל עמוד טיוטה" טיוטה"רשו� 

  

  .ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד

  

        ! ב ה צ ל ח ה 

  

  /     המש' מעבר לד,/
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  ה ש א ל  ו  ת

  
  
  

  

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

  
  

  
  

  שירת ימי הביניי�
  

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

  גבירול�  אב�שלמה/  &ֶמה ֶ&ֵאְר                                                    

  .ְ�ִא�� ָלְבָשה ��ָלע ְלִמְכֶסה/ ְרֵאה ֶשֶמש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאד�ָ�ה                           
                           �  .ְור�ַח ָי* ְ()ְרָ'ָמ� ְ�ַכֶ&ה/ ְ�ַפֵ%ט ַ#ֲאֵתי ָצפ�� ְוָיִמי
  .ְ(ֵצל ַהַ�ְיָלה ָ�ִלי� ְוֶתְחֶסה/ �ָת. ֲער�ָ�ה ָעְזָבה א–ְוֶאֶר,                            
 .ְ(ַשק ַעל מ�ת ְיק�ִתיֵאל ְמכ�ֶ&ה/ ְ�ִא��, ְוַהַ%ַחק ֲאַזי ָקַדר                           

  

  .תאר את התפתחות תמונת הטבע סשיר

  .נמק והדג� את דברי'? הא� תמונה זו מכינה את הקורא לסיו� השיר

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

  גבירול�שלמה אב� / יוָתב ְסַת                                   ָ)

  

  ָ�ַתב ְסָתיו ִ(ְדי� ְמָטָריו �ִבְרִביָביו                                         
  .יו ַהְ�ִאיִרי* ְוַכ1 ָעָביו �ְבֵעט ְ(ָרָק                                           
                                        �  ִמְכָ�ב ֲעֵלי ַ'� ִמְ�ֶכֶלת ְו)ְרָ'ָמ

 . לֹא ִנְתְ�נ� ָכֶה* ְלח�ֵשב ְ(ַמְחָשָביו                                          

                                       �  , ָחְמָדה ֲאָדָמה ְפֵני ַשַחקְ(ֵעת , ָלֵכ
 . ָרְקָמה ֲעֵלי ַב5ֵי ֲער�ג�ת ְ�כ�ָכָביו                                          

  

  

  .היוצרי� יחדיו יופי רב,התמונה בשיר מתארת קשר הדדי בי� גורמי הטבע

  . הסבר והדג� קביעה זו

  

  

  /3המש' בעמוד /

  

  

  ,  פרקי� בלבדבשנינות על השאלות השני והשלישי עלי' לע,    מהפרקי� הראשו�

  ).  נקודות28  –לכל פרק  (לפי ההוראות בכל פרק 

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

  ). נקודות14 –לכל שאלה   (אחרכל שאלה על שיר מאת משורר 
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  .וענה על השאלה שאחריו, רא את השיר שלפני'ק     .3

  

  עזרא�משה אב� / י�ִסת ַ,נ+ְת                             ָ)

  

  , ֲעֵלי 5ְִשא� /�ְכס�ת ִרְקָמה/  ָלַבש ַהָ'�/ ָ�ְתנ�ת ַ#ִ&י*              

  .ֶהְר7ה ִ#ְלא�/ ַעִי� �6ְלָכל/  ֵע,6ָעָטה ָ�ל/ �ְמִעיל ַ�ְשֵ(,              

5ַש/ִצי, ָחָדש 6ָ�ל                – ִלְקַראת (�א�/ָיָצא ש�ֵחק /  ִלְזָמ� ח�

  .ה�ָר* ִ�ְסא�/ ִ�י ָעל , ֶמֶל9ְ/  ,ש�ָש� ָעַבר/ )9ְ ִלְפֵניֶה*             

             �  .א�ִ(ְגֵדי ִ�ְל/ ַוְ;ַשֶ:ה ֶאת /  ִמְשַמר ָעָליו/ ָיָצא ִמֵ(י

  !ִיָ%א ֶחְטא� / ָהִאיש ַהה�א/  ֵיינ� ָעָליו /ִיְשֶ�ה6ִמי לֹא            

  

  
  ?וכיצד תיאור זה משמש דר' שכנוע להזמנה למשתה  היי�,     מה מאפיי�  את תיאור הג� בשיר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /4המש' בעמוד                                                        /                                                                          
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  שירת ביאליק

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

 

             חיי� נחמ� ביאליק/ ת ַעַד ַלָ�ְ&ְפת ַנ ֶא&� ֵי                                       ִא

  ַהַ�ְעָי�6ַנְפְ=9ָ ָלַדַעת ֶאת6ֵי= ֶאת6ִא*                                    1בית 

  ִמֶ�:� ָ=ֲאב� )ֶחי9ָ ַה��ָמִתי*

  ,              ַ�ֲעצ�מ�ת ָנֶפ=, ִ(יֵמי ָהָרָעה עֹז ָ�ֶזה

  ַהַ?ָ�אר6ִלְפ=ֹט ֶאת, ֵצאת ְ<ֵמִחי* ִלְקַראת ָמֶות

  ,               ט�יַקְר5ֹ* ָנ6ָ�ל6ֶאל, ַמֲאֶכֶלת ְמר�ָטה6ָ�ל6ֶאל

  ,ַהְ�ד�ָרה6ִלְק#ֹ, ֶאל, ַה��ֵקד6ַלֲעל�ת ַעל

  –ָלמ�ת מ�ת ְקד�ִ=י* " ֶאָחד"�ְב
  

  ַהַ�ְעָי�6ַנְפְ=9ָ ָלַדַעת ֶאת6ֵי= ֶאת6ִא*                                 2בית 

  ִמֶ�:� ָ=ֲאב� )ֶחי9ָ ַהְמד�ָ�ִאי*

                  –ֵ(י� ַעְקַרִ(י* , ַ=ַחת* �ְמצ�ק�ת ֵ(י� ְמָצֵרי ְ=א�ל

  אֶֹר9ְ ר�ַח  , ָעְצָמה, ִ(Bָח��, ַ�ְנח�מ�ת ֵאל

  ֶ=ֶכ*, ָעָמל6ְוכַֹח ַ(ְרֶזל ָלֵ<את ַיד ָ�ל

  ִלְס(ֹל                        , ַהָ:ט�י ִלְס(ֹל ַחֵ;י ְסִחי �ָמאֹס

  –ְ(ִלי )ֲחִרית , לְ(ִלי ְגב�, ְ(ִלי ֵק,
  

  ַהֵחיק ֵאָליו ִנְ=ָ#כ��6ֹאֶבה ִלְרא�ת ֶאת6ִא*                                3בית 

  –ַנְפ=� �ְמֵרָרת� , ִל(�, 5ְִמע�ת ַע69ָ�ְָ�ל

  ,ָ#ְרצ� ַ=ֲאג�ָתיו, ְמק�* ַ�ַ�ִי* ִנְ�כ�

  ,                 ַ�ְחִ�;�תְ=7ג�ת ַהַ�ְרִ'יז�ת ֶ(ֶט� ְ=א�ל

  ,ַהCָָט�6ֲאָנח�ת ֶ=ִ�ַ#ְח5ָ� ָסַמר ַ'*

  )9ְ לֹא ְקִ=י ֵלב ָהא�ֵיב           , ְנִהי ְמפ�ֵצ, צ�ר

  –ַהCָָט� 6ַהDֶָ=ה ִמ�, ָהַעז ִמ?�ר
  

  ַהָ�עֹז                 6ַנְפְ=9ָ ָלַדַעת ֶאת6ֵי= ֶאת6ִא*                                  4בית 

  ,רֹא=� ִמְ�ט� ֲאב�ֶתי9ָ ַמְ<)ת ַנְפָ=*6ֶאל

  ; ַוַ;ִ?יל�*–ָקְדֵ=י ָקְדֵ=יֶה* , ��ָרָת*

  –ַהַ�ֲחֵבא (� ִנְ=ָמָרה �6ֹאֶבה ַדַעת ֶאת6ִא*

  , ר�ַח ַע9ָ�ְ ַהַ�ִ(יָרה–�ְבֶעֶצ* ָטֳהָר. 

  רֹק �ְכִלָ�ה, ְרָ#הֶ=ַ'* ְ(ָ<ְבָע. ַחֵ;י ֶח

                                                              –ה�ִביָ=ה ֶחְמ5ַת ְנע�ֶריָה 6ֵ<יָבָת. לֹא
  

  ,ָהֵא* ָהַרֲחָמִנָ;ה�6ֹאֶבה ַדַעת ֶאת6ִא*                                  5בית 

  ,ַהֶ:ֱאָמָנה, ָהאֶֹהֶבת, ָהֵא* ַהGְֵקָנה

  ,ֶ=ְ(ַרֲחִמי* ַרִ(י* 7ְסָפה ִדְמע�ת ְ(ָנ. ָהאֵֹבד

  ,                  ֲא=�ָריו6ֶחְמָלה ְגד�ָלה ��ְנָנה ָכל�ְב

  –ִ(ְרֶ�יָה 6ְ�ַיIְֵנה� ַעל, ְ�ַכֵ&ה� ְ(ֵצל ְ�ָנֶפיָה
  

  /5המש' בעמוד /                                   .)המש� השיר והשאלה בעמוד הבא: שי� לב(
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  –ֵאֶ�ה 6ֵתַדע ְל9ָ ָ�ל6ִא* לֹא! 7ח ַנֲעֶנה, הוי                                  6בית 

  ,                                                           ַהָ;ָ=� ְוַה:�ָ=�,   ֵ( י ת   ַה ִ� ְד ָר =  ס�ר6ֶאל  

  ,ַה�Iֵמִמי*, ְ(ֵליֵלי ֵטֵבת ָהֲאר�ִ�י*

  ,ַה�ֲֹהִטי*, יֵמי ַהַ���ז ַה(ֲֹעִרי*ְ(

              ,                                 ַ(Iַַחר א� ְבֶנֶ=1 ָלְיָלה, ְ�חֹ* ַה;�*

                                    –ע�ד ה�ִתיר ֵאל ִלְפֵליָטה ָ<ִריד ִמְצָער 6ְוִא*

  ה ב� ֵעיֶני9ַָ�;�* ִ�ְרֶאיָנ76ז א�ַלי ַ'*

  ,ָ(ֲעָרֶפל, ְ(ִ=ְפַעת ִצְלֵלי ִקיר�ָתיו

  ַ�:�ר�6ַיד6ְ()ַחת ָזִו;�ָתיו א� ַעל

  ,7Iֶַבד6ְ�ֵצל ִמַ�ה, ִ=ֳ(ִלי* (�ְדד�ת

  ,                    ָ#ִני* צְֹמִקי* �ְמצָֹרִרי*, ְיה�ִדי* קְֹדִרי*

  ,ע�ָ�.*ֵכי �ֶֹבד מְֹ=, ְיה�ִדי* ְ(ֵני ַהָ'ל�ת

  ,                     ְ'ָמָרא ָבָלה6ֲעָמָל* ְ(ַד1 ֶ=ל6ַהְמַנIִי* ֶאת

  ִריָ=* ְ(ִמְדַר= ִ<יח�ת ִמִ:י ֶקֶד*                                             ַמְ=ִ�יִחי*

  –5ֲַאָגָת* ְ(ִמְזמ�ֵרי ְתִהִ�י* 6יִחי* ֶאת�ְמִ<

  ִ:ְקָלה ַוֲעל�ָבה זֹה ַהַ�ְר7ה                                                            6ַמה! ֲאָה.(

  ,7ז ַיֵ'ְד9ָ ִלְ(9ָ!) ָיִבי�6ְ(ֵעיֵני ָזר לֹא

  ,ִמְפַ�� ֵ(ית ַחֵ;ינ� ִ�ְדר69ְִֹ�י ַרְגְל9ָ ַעל

  .ְוֵעיְנ9ָ ִתְרֶאה א�ַצר ִנְ=ָמֵתנ�
  

  ר�ַח ָקְד=�6ָלַקח ֵאל ִמ9ָ�ְ ָ�ל6ְוִא* לֹא                                      7בית 

  ,                      ִמַ�ְנח�מ�ָתיו ִ(ְלָבֶב9ָ ַו;�ֶתר ע�ד 

  �ְ=ִביב ��ֶחֶלת ֱאֶמת ְלָיִמי* ט�ִבי* ֵמֵאֶ�ה                   

                –י ַמֲחַ=ָ�יו ִמְפְלֵ<*ַיִ'יַ. ע�ד ִלְפָעִמי* 

  !7ִחי ַהַ:ֲעֶנה, ָה., 7ז 5ַע ְל9ָ �ְ=ַמע

ָ?ל ה�א   ,                                                              ַרק ִניצ�, ְ#ֵליָטה ָקָט�, ִ�י ַרק ִזיק מ�

�  ָהֵא= ַהְ'ד�ָלה6ֲאֶ=ר ְ(ֵנס ִהְתַמֵ�ט ִמ

  .ִמְזְ(ָח* ָ�ִמיד6ב�ֶתי9ָ ַעלֵהִאיר� ֲא

  ַנֲחֵלי ִדְמע�ֵתיֶה*�6ִמי י�ֵדַע ִא* לֹא

  ֲהלֹ*6ֶהֱעִביר�נ� ַוְיִביא�נ� ַעד

  ;�ִבְתִפָ�ָת* ֵמֵאת ֲאדָֹני ְ=ֵאל�נ�

  –ַהַחִ;י* �6ְבמ�ָת* ִצ�� ָלנ� ֶאת

  ! ָהע�ָל*6ַהַחִ;י* ַעד

  

  לבתי� הקודמי� לה�) 6�7בתי� (אחרוני� בשיר      הסבר את הקשר של שני הבתי� ה

  .הדג� את דברי'). 1�5בתי�      (

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

  חיי� נחמ� ביאליק / י1ַבְל                                                                     
  

  ,ָ�* ָסַח1 ָהא�ר��, א ָהר�ַח��ָ�* ָנָ<

  ;(ֶֹקר ַחֵ;יֶה* ִהְרִניָנה6ה ֶאתיָרה ֲחָדָ=ִ=

  ַ�ַ�ְחִ�י ִמֵ�בִנְ=, ַוֲאִני '�ָזל ַר9ְ

Iְִכיָנהַ�ַחת ַ�ְנֵפי ַה                                             .  

  

                                        ִהיא         6ִכיָנה )1ְוַהIְ, )ְרִ�יָ(ָדד ִנְ=, ָ(ָדד

Iְי ִהְרִעיָדהרֹאִ=6ב�ָרה ַעלְ�ַנ1 ְיִמיָנ. ַה.  

  ,ָחרֹד ָחְרָדה ָעַלי: ִלָ(.6ָיַדע ִלִ(י ֶאת

  .ַעל ְיִחיָד., ְ(ָנ.6ַעל

  

  ע�ד6ַרק, ה ִמָ�ל ַהGִָ�י�תְ�ָבר ִנְתָ'רָ=

  76ָרה ְ=�ֵמָמה �ְקַטָ:ה ִנִ#ַ:ת ֵסֶתר =

  ָוֱאִהי,  ַוִ�ְתַ�ס ַ(ֵ?ל6  ַהִ�ְדָר=6ֵ(ית

  . ִעָמ. ַיַחד ַ(ָ?ָרה

  

  ,                                                  ָלא�ר, ָ�ָלה ְלָבִבי ַלַח����ְכֶ=

  6ִלי ַהָ�ק�* ִמ�ַחת ִלְכָנָפ. 6 ַ?ר�ְכֶ=

  615ִַדְמָעָת. ַעלְו, . ִ(ְכֵתִפיה רֹאָ=ָ�ְבָ=

  .                                                             ָנָטָפה*ְ'ָמָרִ�י 

  

  , ָ(ְכָתה ָעַלי ַוִ�ְתַרֵ#ק ָעַליֶחֶר=

  :                                               ב�ָרה ַ(ֲעִדיָכה ִ(ְכָנָפ. ַה�Iְְכמ� ָ=

  ,               ��ָ�* ָ#ְרח� ָלֶה*, א ָהר�ַחָ<��ָ�* ָנ"

  ..."                                                                                  ְלַב5ִי, ָוִאָ�ֵתר ְלַב5ִי

  

  ,ִקיָנה ֲעִתיָקה ְמאֹד�6ְכֵעי� ִס;�* ֶשל

  ,)ַחתַ(Dָָשה ַוֲחָרָדה ְ�, �ְכֵעי� ְ�ִפָ�ה

  ָשְמָעה 7ְזִני ַ(ִ(ְכָיה ַהֲחִריִשית ַהִהיא

 �6ַב5ְִמָעה ַהִהיא ָהר�ַתַחת 

  

  

  .השיר מבטא את הרגשות המעורבי� של הדובר כלפי בית המדרש
  

  .�ָיעיצוב התורמות לביט4  דרכי שתיוהסבר , תאר רגשות אלה

  

  /7המש' בעמוד                                                                             /                                                      
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�שירת המאה ה 20  

  שירי שאול טשרניחובסקי 

  

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

  שאול טשרניחובסקי / הָמָדי ֲאִא                                          ְר

  

  !ינ� ַ(ְזְ(ָזִני* ַעד ְמאֹדִ�י ָהִי, ֲאָדָמה, ְרִאי

  ... ֶזַרע ָטַמ:�, ְמע�� ֵסֶתר, ְ(ָרָכה6ְמל��, ְ(ֵחיֵק9ְ

   ,ֶזַרע ִחBָה ְ�ֵבָדה ,ְ#ִניֵני ְזג�ִג;�ת ֶשל ��ֶ&ֶמת לֹא ע�ד

  .ש�ָעל ֲחֵרָדה6ִש(ֶֹלת, ַ'ְרֵ'ר ְשע�ָרה ֲחת�ל ֶ�ֶת*

  

  :ְזְ(ָזִני* ַעד ְמאֹדִ�י ָהִיינ� ַ(, ֲאָדָמה, ְרִאי

  .ִ#ְרֵחי ְ#ָרִחי* ָ(9ְ ָטַמ:� ַרֲעַנִ:י* �ְבה�ד

  ,ֲאֶשר ְנָשָקַת* ַהֶ%ֶמש ִמְ:ִשיָקָת. ִראש�ָנה

  . ְקטֶֹרת ��ס� ְנכ�ָנה, ַמְצִניע ֵח� ִע* ְיֵפה ֶקַלח

  ,ְוַעד ֶשָ;ְדע� ָצֳהַרִי* ְ(ֶעֶצ* ַהַ?ַער ַהָ�*

  

Bֲחל�מ�ת6נַֹער ְטָהר, �ִבי* ְ(ָבֵנינ�ֵהא ָל9ְ ַה.  

  , ֶטֶר* ֶחְל)ת ֲאָדמ�ת, ְנִקֵ;י ַ�ַ#ִי*, ָ(ֵרי ֵלב

  ,ְוֶאֶרג י�ָמ* ע�ד� ֶשִתי ֶאֶרג ִ�ְקו�ת י�* ָיבֹא

  ?ְוֵאיפֹה? )ְ� ֲהָרִאית. ֵאי� ָלנ� ט�ִבי* ִמָ�ל ֵאֶ�ה

  

  !ל ַהֶ?ַמח ְ(ִע��ַיַע. ְו)ְ� ְ�ַכִ&י ַעל ָ�ל ֵאֶ�ה

  !קֶֹדש ְלַע* ְמכ�ָרת�, ֵמ7ה ְשָעִרי* ה�ד ָוכַֹח

  ...�ֶֹפר ַחֵ;ינ� ְ(ה�ד, ָ(ר�9ְ ָקְרָ(ָנ* ְ(ס�ד ָמֶות

  !ִ�י ָהִיינ� ַ(ְזְ(ָזִני* ַעד ְמאֹד, ֲאָדָמה, ְרִאי

  .א�ר ִנְבָט*�6ְבֶטֶר* ָרו� ַטל ֶשל (ֶֹקר ַ(ֲחל�מ�ת

  

  משקפי� ה� את, הלקוחי� מתחו� עבודת האדמה,  כיצד ציורי הלשו� בשיר זההסבר

  .ל וה� את התקווה והנחמהכ8תחושת ה7ְ

  

  

  

  /  8המש' בעמוד                                                                                                                                   /
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  .ענה על השאלה שאחריוו, קרא את השיר שלפני'.     7

  שאול טשרניחובסקי / עַבֶט, תָני ְ&ֵעְגא ִרלֹ                                       

  
  ,ֶטַבע ַוֲחל8מ8ת ִיְמָ>ק4, לֹא ִרְגֵעי ְשָנת

  :ַרק ֶרֶגש Aְָ' ֶאְרֶאה ְוַסֲער8ת ַהְ@ָרב  

  ,ַעל ְמר�8 ִשיא ָהֶריָ' 4ְבִמְכר8ת ָעָמק4

  .8מ8ת ַהBְִשימ8� 4ְבֵצל ֶחְבי8� ָעבAְִתה  

  

  ,4ְפָצַעי ִיְזָעקDִ ,4י ֶתֱאַבל ַנְפִשי

  ,ִ>ְקו8ַתי ִ>Aְֹלָנה 4FDַָש� EְAַָתו   

  ,Gנ4ָדה ִלְמק�8 ָש� ִמְשAִָרי� ִיְנGק4

  .ִלְמק�8 צ4ָקיו ָיִרי� צ4ר HִIיר ָוָשב   

  

  ,ִבי� EְAַָלִעי�Gז Aְֹשִ>י ִמJִKַי� ָהָר

  ,ָשִבי� ִלְרָגִעי�, Aְִהְתמ8ְלָל�, ֶשֵהLָה

  ;Kַל ִיְגAַר ִמKָל, ְוט4ר ִמ4Mר ָיר�4   

  

  ֶשֵהLָה Aְִגא8ָנ�, ִמ4Oִרי� ִנְכַלְמִ>י

  ֶאל ַנֲהָמ� ַוֲהמ8ָנ�, ֶאל ַמַח� ִמְשAִָרי�

    �Aָיר4 ֶאת ִלKְִוָראֵשיֶה� ֶאל ָעל, ַיְס... 

  

  ִלְמק�8 צ4ָקיו ָיִרי� /  ", "ִלְמק�8 ָש� ִמְשAִָרי� ִיְנGק4"הסבר מדוע המשורר בוחר לנוד 

  .הדג� את דברי'. וה מול נו, זה ומה הוא ח8,."צ4ר HִIיר ָוָשב

  

  

  

  
                                                                                                               

  /9המש' בעמוד /                                                                                                                                                                                    
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  .וענה על השאלה שאחריו, "שירי� לאילאיל"ת השיר שלפני' מתו' המחזור      קרא א.8

  

  שאול טשרניחובסקי / ילִאיְלִאי� ְליִרִ&                                   

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ�ַמ, תַעַד י�9ְיֵנ ֵאְ�)

  ,9ְִיַלְגת ַרפ�ק�ה Gְ     ַמ     

  וDַא ַהָלְפה ִ:   ַמ                                  

  9ְִיַק�ת =5ְַמד ֶחז  ַעָ�ר�ְ�      ַה

�ֵחְבת �נ�ָר5ְְנַגְ(, 9ְרְֹבה �ָמְזָע       ְ(                                                  ,  

  לח�6לי ֵתֵ(ל ַ'י* ַעִ�ַ'6תת ַ(ב�ְקִעְ�

                        –ית ִרְ�ר ַהַח)ְ�   ֶ=       

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ�ַמ, תַעַד י�9ְיֵנ ֵאְ�)
  

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ�ַמ, תַעַד י�9ְיֵנ ֵאְ�)

  י*ִדֵקי ְ=ֵנ ְ=9ְִייַנ          ֵע

  ,*ָי6*ר�י* ְ�ִבצ�            ֲח                       

  י*ִדֵעְכ�, יתאִ=ֵרְ(6דת ס�י�ב�ְ=    ִ�

  דַע6יֵדת ֲעַפְ=ה ִ(ָרֵזי ְגֵרְ�ְסִמ    ְל

   –ו ַצי* ְ(ִמְסַקְמי* �ִ�ַפְמ�, י*ִאְר ק�9ְָל

   –ית ִנא ָעלֹאת ְוַפ          ָק

  !יתִפָיְפה ָיד ָמַע, תַעַד י�9ְיֵנ ֵאְ�)
  

  !יתִפָיְפד ָיאֹה ְ�ַמ, תַעַד י�9ְיֵנ ֵאְ�)

  *יִעָגְרָ(, יִרְ=7ְב      �    

  י9�ִ ֶ=ֵ� ��ְ�                     )               

  ,י*ִאָר6#ְ�ר א�ַעַסה ְוָב�=ְמ      ִ(

  ,דָ;א ַבלֹד ְוָ;ַ(, הָספ�א ְ�לֹה ְוָספ� ְ�ְ�   )  

  ,שֵא6יטִל, ְ#יצ�ִנְ�, הָ;ִ=ְפָחה ְוָ=ָ(ְכִנ

                                    –יס ִס6� ַקַחרְֹפֶא         ְ�  

  !יתִפָיְפה ָיד ָמַע, תַעַד י�9ְיֵנ ֵאְ�)

  

      ציורי הלשו� שבאמצעות� המשורר מתאר את אהובתו מעניקי� לדמותה

  .    ממד של מסתורי� וריחוק

  .    הסבר והדג� קביעה זו

  

  /10המש' בעמוד /                                                                                                                                                                                              
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  וענה על השאלה שאחריו,     קרא את השיר שלפני'. 9
  

  שאול טשרניחובסקי/ ! יִ;ְדַלמ+! יִצְר:, י                                         ה+
  

  . י*ִ:6�ַליֵלת ִויל�ֵל6לכ�ְ�                                  !יִ�ְדַלי מ�ִצְר), יה�

  .תֶ=ֶקה נ�ָבֵאְ=ַמ                                      .ַחֵרי* ֵקִ=ָרְט6רַה     

  .יִדְגה �ֶ<: ֶה#ְלר ע�ֶדֵע

  !בֵל6ת5ְַמ, ֶחֶרֶא, יה�, יה�                                  .ַחֵמר ָ<ָדָה6בַהְז     

  .יתIִַה, ירִמIַָה                                        ,הָבֵ?ַמ, לַ', י*ִרָזְנִמ

  .בֵ'* ַ(ת�ר סוד ָיִיַ(                             .תִיל ַ(יט ַעִט6ת�#ִ�     

  .טִי* ָעִיַמָ=ַ(                                     ,הָבָ=נ�6אה לָֹבָ=מ�

  .לח�ר ָוָ(ְדת ִמ�;ִלְטַמ                                         .תִיל ַזת ֶאִיַז    

  .תֶלֵח ְ=ַער�יל ָזִבְ=                                                                                                    

  ,ל �ַֹעֵבר ט�ל א�* ֶ=ָיְ(                                !הָ=ָרמ�6,ֶרֶא! ,ֶרֶא

  .תֶלֵכְ�ל ַהי �ֵֹנל #ַעְו                                          .*ִי6�ַ#ָבל ַרֶק5ֶ                    

  .עָ=ר ָרָ(ַצ6וַק6 רֶדֶ'

  .*ִיָ� ַה.ַמל ְ�ַחַנ    

  .יבִב67יֵס5ְְר ַ#יַחֵר

  .תֶלֶ�ל ַ'ַצְלִצ6ירִ=    

  .יבִב* ָסָ;ת ַלל�ח�6 לֵח

  .תֶלֶפה נ�ָמְקל ִ=ֵצ    

  

  !י�ִס6 רַ(ְדת ִמַלֲחַנ6,ֶרֶא

  .תֶכי ֶלֵבְכ�* �ֶסֶק    

  ,י�ִסְמַח* ַהַעַז6לֶבֶה

  .תֶכֶ�ַ=ה ְ(ָנל�ְמ    

  .י*ִנ6 אל6ֹי*� ִנֶפֶ'6*ֶרֶ�

  .תֶ=ֶרֱח ֶנהָ(ְרל ָחֵ�    

  

  

  ?ואיזה יחס כלפיה משק, תיאור זה, ישראל בשיר� מה מאפיי� את התיאור של אר�
  

  .הדג� את דברי'

                                                

  

  

  

  

  /11המש' בעמוד                /                                                                                                        
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  שירי חיי� גורי

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

 

  

  חיי� גורי/ ה ָ&ר>                                               ְי

�ר�ֲחא )ל ָ(ִי)ָה .  

  א י ה�* ִ�ָהָרְבע )ַדא ָילְֹו

  ,דֶלֶ;ת ַהַלֵאְשיב ִלִ=ֵמ

  .בָר ָע�מת י�ֵע ְ(נ�א�6יתאִ=ֵר

  

  .בCָ ַה�א=א רָֹ<ָנ

  *ל�* ֲחַלא ָחי לֹ ִ�ת�א�ְרִ(

   –ב ָ? ִנ79ְְלַ�ַהְו

  ד�ָ;ת ִמֶלֶכֲאַ�ה ַהָרְשָנ

  

  יוָרס�ֲאר ֵמַ�ה�ד ֶ=ֶלֶ;ַה

  .יוִבב 7ת ַ'ה ֶא7ָר

  

�ָ(ְרה ָקָלֲעא הֹלֹ, רָ#ס�ְ�ַ�, קָחְצִי.  

  ,י*ִ(י* ַרִמי ָיא ַחה�

  .הָהיו ָ�יָנר ֵעד א�ַע, ב�Bה ַ(7ָר

  

  .יו7ָצֱאֶציש ְלִריא ה�ִהה ַהָעIָת ַהל ֶאָבֲא

  י*ִדָל* נ�ֵה

  .*ָ(ִלת ְ(ֶלֶכֲאַמ�

  
  

  

  ואילו  משמעויות רגשיות, במה שונה סיפור העקדה בשיר זה מסיפור העקדה המקראי

  

  .הדג� את דברי'? ורעיונות נובעות משוני זה

  

  

  

  

  

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

  

  חיי� גורי / הָני+ה ְ<ֶ=ֲע                                           ַמ
  

  הָני�ה ְ(ֶשֲעַמ

  ,י*ִמר�ְ�י ִמִפֵתל ְ�ה ַע5ְָרַ;ֶש

  ,דא�ה ְמָ�ַק

  .י*ִמֲחַרָהד ְוֶסֶחיר ַהת ִע�'ַ'ִמ

  

  יוָדְח ַינ�ְמַמ5ָ

  .ַחר� ָהינ�יֵנֵבה �יָמִמה ְ�ָעָש

  :.ר ָלאמ�י ְליִתִצָר

  ,היָמִמה ְ�ָני�, היָמִמְ�

  .ַחנ�* ָלק� ָמ9ְ ָלאְ�ַצָמ

  

  הָני�ה ְ(ֶשֲעַמ

  ,יִפֵתד ְ�ה ַעָחְנָ?ֶש

  .הָ�ַח, הָנָבְל

  

  יַתָפ ְש. ָ(ע�ְגד ָנַע

  .הָמד� ֲא.ָתָצה נ�ָתְיָהְו

  

  

  

  ?ומהי לדעת' המשמעות של מפגש זה, פגש בי� האד� ליונהכיצד מעוצב בשיר זה הִמ

  

  .הדג� את דברי'

  

  

  

  

  

  

  /13המש' בעמוד                                                                                                   /                            
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'.     12

  

  חיי� גורי / ס יֵסִד                                            א+

  *א ָיָצ ָמ��ְדַליר מ�ל ִע ֶאב��=ְב�

  י*ִ;Bִי* ִאִ�ַ'ל ַה1 ַעב ָצֶ<ֵעי* ְוִנ�י* =ִגָדְו

  .*ִיַמי ָשֵלש�ת ְ(ֶשֶלְח ֶנ=ֶמֶ=ְו
  

  1ֵיָע ֶה�(ִלס ְ(יֵסִדר א�ַמ7, תֶרֶז* ח�ָלע�ת ְלע�ָט

  ,הָנֵכIְיר ַהִעה ָלָכמ�ְ&י* ַהִכָר5ְַה6תַ=ָרד #ר ַעַזָחְו

  .*ִיה ַמָתְיא ָה�ֹ ֶ=��ְדַליר מ�ל ִע ֶא9ְֶר5ֶת ַהא ֶאצְֹמִל
  

  דאֹ ְמַעֵ'ְעַ'ְתִמ* �ַלח�1 ְ�ֵי ָע9ְַלָה

  .תֶרֶחית )ִנָו ְיר�ְ(5ִי* ֶ=ִ=ָני� ֲאֵ(

  .*ִיַתיְנ ֵ(ע�ְוָ', תע�ָ&ַ� ַה9ְֶרֶדה ְליָדֵצו ְ�מִֹל עַּטָני* ֶ=ִ�ִ�ַה
  

  י*ִ(י* ַרִמָי* ְל5ְַרי ִנב ִ�ַ=גע ָחֶר

  ת�* א�ָתא�ְר ִ(ה�ְמא ָ��ֹי* ֶ=ִ=ָנל ֲאר ֶאַזָחְו

  .*ִייַנ ֵעע�ְרא ָקלְֹו
  

  ת�י� א�ִבָה ְל�&* ִנֵהת ְוע�נ�ְת* ִ(ָתל א�)א ָ=ה�

  .י*Dִַחְרֶ� ַה��9ְִמ

  .י*ִַמ* ָ=ָתי א�ֵל�= ְ(9ְַלָהיל ְ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�7ָ(

  .הָנֵקGְה ַהָיְלְקֵיִרְבֶאיו ְ�ָלְג ַרפ�ְטָ=* ְוִי ַמא�ָ(

  .*ִיַ� ַה9ְֶרֶדד ְ�ָר�� ַ(יכ�ִ=ְמִה ְוֶתֶק�ַ?ת ַה ֶאא�א ָרלְֹו

  

  

  ,מספר מחדש את סיומו של הסיפור המיתולוגי" אודיסס"כיצד השיר המודרני 

  .הדג� את דברי'? ומהי המשמעות של חידוש זה

                                                        

  

  

  /14המש' בעמוד                                                                                                 /                        
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'.   13

  

  ריחיי� גו / חָרְזִ?יד ַהִרְי  מתו' מחזור השירי�21שיר                                     

  

  ,תיק�ִתIְי ַהֵבְרע�                            ,.ה ָלֶל ע�9ְָ� ֶ=יָהֶלי* ָעִמֲח ַר�=ְקַ(           

  .יָהֶת�'ל ַ'ַעת ֵמֶרֶהְרה�ה ְמָלֵפֲא                                             ..ה ָלֶלֲעַי, הֶאְרִ:ַ�, 9ְָ�ֶ=

  .תָ(ַ=* ְ(ַ', ע ל�ה ַר�ֹיא ֶ=ִבד ָנע�                                                                                

  .י"כַנ ַ�ה�Iֶב ַמ�=

  ,הָלְיַ�י* ַ(ִבְיא�י ָהֵאיִבְנ. י*ִרפֹי* ֲאִבָלְ�                                                 .יאה ִהָלח�א ְמב לֹ�=

  .הָלְיַ�י ַהֵס5ְְר 9ְ#ֶַרֶדְ(, �ֶבֶאת ָהג�ֵרְד ַמ9ְֶרֶדְ(                                                              ,הָבה ט�5ְָלַי

  .הָלְיא ַללֹ* ְוא י�א לֹר ה�ֶ=ֲא* ב י�ֵרָק                        ,אלֵקְזֶחל ְיק�* ְ(ַעד ַ#ע�* ְוַעת ַ#ַעַמ�=

  .יָהֶמָדה ְ(ָ;ַח

  .*ִיַמIָ* ַהַ�ס�ר (ָח ִניַחִ#, קָב7ת ְ�ל�ק�                                               ,אה ָ(ֶזר ְוֵ(ַדה ְמד ֶזע�ְו

  .תע�ָמְדה ִלָפָי                                                 .*ִיַלָ=ר�י ְיֵנְז7א ְ(ֵרק�

  .שֶמל ֶ=5ְַגִמ, היָסִב ְ�=�(ִיה ְלָפָי                                                                                                                                    

   –  .ע ָלַ�ב�� ְית ֶ#ֶדֶחַפְמ

  ?יָהֶנָ# ִמ.ָ�ל ֶ=� ַעֵגי ָיִמ                                ,בֶר ֶעַחי ר�ִ<ְרְפִמ, ת��* ַחִיַ�ְלַצֲע

  ?ַעֵדה י�ָ�* )ִאַה, הָדה�יר ְיִעָ?י ַהִח7                                                      .יַחִ:ַנ, סד�ר� ְ(מ�ְ�

                                   .הָמד�ה ְרָעמ�ְ=

  . יִפֵתל ְ�י ַעָנדֹד ֲאא ַילְֹו                                                                                                                                    

  .י*יִפִסְכי* ַמיִתֵזה ְוָמָדֲא                                        –ד  ֵבָ�יב ַהִב7ת ָ(ל�ב ק��=

  ?ַעֵדה י�ָ�* )ִאַה, הָדה�יר ְיִעָ?י ַהִח7

  ?ַעֵמ�ה =ָ�* )ִאַה

  ..ָמְצַעה ְלָמ�5. יתִדע�ְדע�
  

  

  

  ?מדוע יש לבקש רחמי� על האר�, פי השירעל 

  .ובסס אות� על דוגמאות מהשיר, הסבר ונמק את דברי'

  

  

  

  

  

  / 15המש' בעמוד                                                                                                     /                  
  
  
  
  
  
  



  05, 904441' מס, ט"קי� תשס, ספרות עברית וכללית         �  15 �                                                          
  !) בלבד05לשאלו� (תכנית הלימודי� : נספח+                                                                               

  שירי ארז ביטו�
  
  
  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'     .14

  

  ארז ביטו�/  הAִBַָפְלה :ָרֳהיר ָז                                              ִ&

  ֵאְלַפִ&ָיהז�ָהָרה 

ַחַמד ַהֲחִמיִשי ְ(ַרָ(ת ְ(ָמר�ק   .ַזֶ�ֶרת ֶהָחֵצר ֵאֶצל מ�

  ,א�ְמִרי* ָעֶליָה ֶשַ�ֲאֶשר ָשָרה

  ַלֲחמ� ַחָ;ִלי* ְ(ַסִ�יִני*

�  ְלַפֵ�ס 5ֶֶר9 ֶ(ָהמ�

  ְלַהִ'יַע ֶאל ש�ֵלי ִשְמָלָת.

  ְלַנֵ%ק ֶאת ְקצ�ת ֶאְצְ(ע�ֶתיָה

  7ל ְלא�ת ��ָדהָלִשי* ֶ�ֶס1 ִרי

  ,ז�ָהָרה ֵאְלַפִ&ָיה

� ִלְמצֹא א�ָת.ִנָ�, ַה;�*  

�  ,ְלַיד ִלְשַ�ת ַהַ&ַעד', ְ(ַעִתיק�ת ג, ְ()ְשְקל�

ְלָח� ִמְתנ�ֵדד ֶ(� ָשלֹש ַרְגַלִי* ְפְסא�ת ַסְר5ִיִני* ַעל ש�   ,ֵריַח ְשָיִרי* ֶשל ק�

  ,י* ַעל ִמBַת ס�ְכנ�תְשִטיֵחי ֶמֶל9ְ ַמְרִהיִבי* ְמר�ָ(ִב

  ְ(ָחל�ק (ֶֹקר ָ(ה�י

  ָשע�ת ַ(ַ�ְר7ה

  ְ(ִצְבֵעי ִא#�ר ז�ִלי*

  :�ְכֶשִהיא א�ֶמֶרת

ַחַמד ַהֲחִמיִשי ִאיש�� ֵעיֵנינ�   מ�

�  .ֵאיְנ9ָ ֵמִבי� ָ(ֶרַגע ָהִראש�

  ,ְלז�ָהָרה ֵאְלַפִ&ָיה ק�ל ָצר�ד

  . )ֲהָבהֵלב ָצל�ל ְוֵעיַנִי* ְשֵבע�ת

  . ז�ָהָרה ֵאְלַפִ&ָיה

  

  

  .הדג� את דברי'? וכיצד היא מעוצבת בו, מהי המחאה המובעת בשיר

  

  

  

  

   /16המש' בעמוד                                                                                                                             /
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  . שאחריווענה על השאלה,       קרא את השיר שלפני'.15

  

  ארז ביטו� / י�Bִנ+א&ע ִרַקי ֶרֵרְב                                          1ִ
  

  

  ִאִ�י ִאִ�י

  .ִמְ�ַפר ַהִ%יִחי* ַהְ;ר�Dִי* ְ(ָירֹק )ֵחר

� ַהִ?ֳ#ִרי* ַהַ�ֲחִליב�ת ָחָלב ָמת�ק ִמָ�ל ָמת�קDִֵמ.  

  .ד ַלְיָלהֵמֶעֶרש ְזִמיִרי ֶאֶל1 ַלְיָלה ְוע�

  

  ִאִ�י ִאִ�י 

  ֶשִהְרִחיָקה ָרע�ת

  ְ(ֶאְצָ(ע�ת ְצֵרד�ת

  ְ(ַהְלָקא�ת ָחֶזה

  .�ְבֵש* ָ�ל ָהִאָ�ה�ת

  

  7ִבי 7ִבי

  ֲאֶשר ָעַסק ְ(ע�ָלמ�ת

  ֲאֶשר ִק5ֵש ַשָ(ת�ת ְ(ָעָראק ָנִקי

  ֲאֶשר ָהָיה ָ(ִקי ֵמֵאי� ָ�מ�ה�

  .תְ(ִהְלכ�ת ֵ(ית ְ�ֶנֶס

  

  ֲאִני ֲאִני

  ֶשִהְרַחְקִ�י ַעְצִמי

  ָרֵחק ֶאל ��9ְ ִלִ(י

  ֶשְ�ֶשַה�ֹל ָהי� ְיֵשִני*

�  ָהִייִתי ְמַשֵ:

  ַהְרֵחק ֶאל ��9ְ ִלִ(י

  ִמ&�ת ְקַט:�ת ֶשל ַ(9ְ

  ִ(יה�ִדית

  .ָמר�ָקִאית

  

  וני� אתב) ניגודי�, חזרות, חלוקה לבתי�(הסבר והדג� כיצד יסודות מבניי� בשיר 

  .משמעותו

                                           

  

   /17המש' בעמוד                                                                                                                        /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'.      16
  

  ארז ביטו� / היָחיר ִ=ִצְקַ;                                                     

  ,יִטְנֶתת א�י�ְהה ִלה Gֶַמ

  .יתִאָקר�ית ָמִדיה�ק ִ(ע�ְצִל1 ְו�'ְניֶזע 5ִַצְמֶא, ְ(ר�ָל

  "(ַרְגַמְל� ֶאא ֶמָנ 7(ַרְגַמְל� ֶאא ֶמָנ7"

  ).סַלְט)י ָהֵרַהי ֵמִנס ֲאַלְט)י ָהֵרַהי ֵמִנֲא(

  

  ,יִטְנֶתת א�י�ְהה ִלה Gֶַמ

  ,)שב�י ְליֵנִמ, הָ;ִ(ְרַזאל ְוָ'ַע(י� ִנע�ְבִצל ְ(ָור�ת ְ(ֶבֶ=ָל

  ).יִאָקר�* ָמֵ= (=ִיי ַזִנֲא, =ִיי ַזִנר ֲאַהי זֹי* ִלִאְרא ק�י לִֹנֲא: לק�יז ְ(ִרְכַה ְלא�

  ,אה לֶֹזְו, אה לֶֹזְו

  ,*ִייַכִנ ֲחַעק�ד ִ#ה ַעֶ#ת ַ(ֶרֶחה )ָפת ָ<ַחַפאת ט�ל זָֹכְב�

  י*ִבה�ֲאי* ַוִיח�ת 5ְיח�י* ֵרִפְק�את �ל זָֹכְב�

  תג�ָעי� ֶהל ֵ(ֵפי נ�ִנֲאַו

 .תל��Dיל ַהִלְבד ִ(ֵבא�

  

  
  .הדג� את דברי'? כיצד מבטא השיר את משבר הזהות של הדובר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   /18המש' בעמוד                                                                                     /                                      
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני'.     17
  

,ִ                                            CD/  י�ִמ�ארז ביטו  

  לֵאָרְ<, ִיֶרֶאת ְ(ִיי ַ(ִצ1 ֲחל ַסַע

  יִבד 7ַמָע

  :רֵמא�י* ְוִדָדְ? ַליַעִ(ְצַמ

  הֶ�ֵאת ָהיס�ִרֲהַ(

  חָ(ְט* ִמַעה ַ#ֶנְבִנ

�ָתָיְוב ִלַנ ְז�ל (Iֵַבְל  

  ,רָ(ר ַה�=ְו

  הֶ�ֵאת ָהיס�ִרֲהַב�

  הָ�ִפת ְ�ַ:י* ִ#ִקָנ

  *ק�א ָמצְֹמִל

  .טַעש ְמ5ְָקִמְל

  1ַ&ר ַ(7ְ=י ִנִב7ִ

  יַמל ָיי ָ�ִנֲאַו

  י*ִמ�'יב ִ#ִ?ַמ

  .*ִיַמIָב ַהל ֵלֶא

 

  
  .הסבר כיצד מעוצב בשיר הפער בי� המשאלות והתקוות של האב ושל הב� לבי� המציאות

  

  .הדג� את דברי'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /19המש' בעמוד  /                                                                                                                    
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    סיפור קצר–י  פרק  שנ
  

  

  

  )כולל סיפורי� מאת עגנו�(סיפור קצר 

  

  

    �20סיפורי� מאת עגנו� וסיפורי� עבריי� מהמחצית השנייה של המאה.  18

  ". חיזו בטטה"  לענות על פי הסיפור אי� בשאלה זו  :שי� לב       

  התורמי� , �מוטיב ונקודת מפנה ה� יסודות מבניי, )מקדי�(=רמז מטרי� ,        אנלוגיה

  .       לבניית המשמעות של הסיפור הקצר

    מיסודות אלה והסבר כיצד כל אחד מה� תור� לבניית המשמעותבשניי�       בחר 

  . של שני סיפורי� קצרי� שלמדת או        של סיפור קצר אחד 

  

  

  סיפורי� מתורגמי�. 19

  
  ה מוטעית של המציאות       לעתי� קרובות עלילת הסיפור הקצר מבוססת על תפיס

  .       בעיני דמות מרכזית בסיפור

  הא� במהל' הסיפור חלה התפכחות.        הצג תפיסה כזו בסיפור קצר שלמדת

  .   הסבר והדג� את דברי'?        בתפיסת המציאות של הדמות

        
  
    סמי ברדוגו" / חיזו בטטה".     20
  

  . וענה על השאלה שאחריו, "חיזו בטטה" מ� הסיפור            קרא את הקטע שלפני' הלקוח

  

כל אחד מתחבר . אני ושמעו� ואמא לא יכולי* בלעדיו.     ואת הבית אני חושב שאנחנו אוהבי* יותר מכל דבר        

שמעו� , השירותי* והמרפסת, אמא מהחדר שלה דר9 המטבח. כל אחד אוהב אותו מהזווית שלו, לפינה שלו

  .אי9 שהכול נראהאוהב ואני מהחדר שלי משקי1 על הכול ו, וויזיה שקרובה לחדר שלומהספה מול הטל

  
  ,ע� המציאות שהוא חי בה) אדאורד(          הסבר כיצד משק, קטע זה את ההתמודדות של חיזו 

  .    הדג� את דברי'.  ממשפחתונוספת          ובמה שונה התמודדותו מזו של דמות 

  
  
  
  
  

   /20המש' בעמוד                                                                                                             /              

  
  
  
  
  
  

 ) נקודות14  –לכל שאלה   (�20 18מהשאלות שתיי� ענה על , א� בחרת פרק זה
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    רומא� ונובלה –פרק שלישי 

  
  

  

  
  
  
  
  

  *נובלה עברית או מתורגמת, רומא� מתורג�, רומא� עברי

  

   לענותאי�(שלמדת *  תוכל לענות על פי רומא� או על פי נובלה21�22על שאלות : שי� לב

  ") הדבר"               בשאלות אלה על פי הרומא� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  יצירות רבות עוסקות בכמיהה להיבדלות לעומת הכמיהה לקשר אנושי ולהשתייכות.     21 

  ).ועוד, בני לאו� מסוי�, חברי�, משפחה(           למעגל חברתי 

  .גדי� אלה ברומא� או בנובלה שלמדת רצונות מנושני           הסבר והדג� כיצד מעוצבי� 

  

  

  . תאר חוויה של פרדה או של עמידה מול המוות ברומא� או בנובלה שלמדת.   22

  .         הסבר את התפקיד של חוויה זו בבניית המשמעות של היצירה

  .           בתשובת' התייחס ג� למשמעות המיקו� של חוויה זו בעלילת היצירה

  
  

  24�23 שאלות –י אלבר קאמ / הדבר
  
  [...]"י אַח, ואת� ראויי� לה, צרה גדולה באה עליכ�, יאַח"    .23

  .          דברי� אלה אומר האב פנלו בדרשתו הראשונה מעל דוכ� הקתדרלה

  ?          איזו עמדה משקפי� דבריו

  .י� אלהוהסבר את הגורמי� לשינוי,          תאר את השינויי� שחלי� בעמדתו במהל' הרומא�

  

  והסבר את העמדות של כל אחת, "הדבר"   תאר את ההתנהגות של שתי דמויות ברומא� .24

  . פה        מדמויות אלה כלפי המֵג

  

  

   /21המש' בעמוד                                                                                                                         /

  

  ).  נקודות 28  ( 24�21 מהשאלות אחתענה רק על , חרת בפרק זהא� ב

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

  , כינורו של יוסי, שונא הִנסי�, אחרי הילד4ת, נביא, עתליה,  נמלי�

  ,  סבתא סולטנהעוגיות המלח של , זעה'ִחרבת ִח, לב הקי� לב האור,  שלושה ימי� וילד

  ,הטבעת החנק, לב של כלב, העיירה שבה נעצר הזמ�, רדיקלי� חופשיי�,  המינה ליזה

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

  .מילה'ג, ברטלבי
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    דרמה–פרק רביעי 
  

  . חובה פרק זה הוא :לבשי� 

  

  

  

  

  

  סופוקלס/ אנטיגונה או אדיפוס המל� 

  

  . של הגיבור הוא גור� מרכזי המניע את עלילת הטרגדיה9יהירות, התנשאות(" היבריס"ה    .25

  .הסבר והדג� את דברי'.           כיצד הדבר בא לידי ביטוי בטרגדיה שלמדת

     . נמק את דברי'? "היבריס"ח מה          הא� בסיו� הטרגדיה הגיבור מתפכ

  

  . א' ג� את הגדולה של האד�,בל הטרגיהדבקות בעיקרו� מולידה את הֵס.    26

  בסס את דברי' על. על פי מחזה של סופוקלס שלמדת) על שני חלקיה(         הסבר קביעה זו 

  .  סצנות מ� המחזהשתי          

  

  גדיות של שקספירטר/  אותלו או המל� ליר או המלט אומקבת 

  

  טבעיי� או את שילוב� של סמלי� בטרגדיה של שקספיר�תאר את הופעת� של יסודות על .  27

  . והסבר את תפקיד� במחזה,  שלמדת       

  

  .הסבל הוא מרכיב מרכזי בטרגדיה . 28

  ותאר כיצד הוא בא לידי ביטוי, הסבר ממה נובע הסבל בטרגדיה של שקספיר שלמדת       

  .  סצנות מהמחזה בשתי      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    /22המש' בעמוד                                                                                                                            /
  

  

  

  

  על פי טרגדיה מאת סופוקלס , 28�25ענה רק על אחת משאלות בפרק זה 

 )  נקודות28(גדיה מאת שקספיר שלמדת    טראו 
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    סיפור שלא נלמד–פרק  חמישי  

  
  
  

  

  

  .ב שאחריו� הסעיפי� אשניוענה על ,    קרא את הסיפור שלפני'.29

     

  *אאוגוסטו מונטרוסו / הזבוב שחל� שהוא נשר                                                 

  קר��טל ניצ�: מספרדית                                                       

  

   היה היה פע* זבוב שחל* כל לילה שהוא נשר ושהוא מעופ1 לו בהרי  האלפי* ובהרי

  .האנדי*

  , מה החל הדבר להעיק עליו6אבל כעבור זמ�;  את נפשו מרוב אושרבהתחלה לא ידע

  המקור קשה מדי והציפורניי* , הגו1 כבד מדי, כי חש שהכנפיי* גדולות מדי בשבילו

  שכל המנגנו� הגדול הזה מפריע לו לשוטט להנאתו על העוגות , בקיצור; חזקות מדי

  כוונה התנגשויות מכאיבות וג* להתנגש ב, האד*6הטעימות או על הטינופות של בני

  .בחלונות חדרו

  ,וג* לא למטה מזה, באוויר הפתוח, בגבהי*, למעשה לא השתוקק להל9 בגדולות

  ,הצטער תמיד בכל לבו על שאינו נשר שמסוגל לנסוק להרי*, אבל כשהיה מתעורר

  עד , ולחוג באוויר, ולהתרוצ,, כ9 להתעופ61ולכ� הרבה כל, והתעצב על שהוא זבוב

  . שב והניח את רקותיו על הכר, בלילה, לאט6לאטאשר 

  ) הסימפוניה הגמורה: מתו' הספר (                                                                                                         

  

  ) 1921�2003(סופר מגואטמלה , אאוגוסטו מונטרוסו* 

  

  ) נקודות8(?        בות של הזבוב כשהוא חול� וכשהוא מתעורר  מה ה� התחושות והמחש.  א

  ? על האופי של בני האד�הזבוב שחל� שהוא נשר  מה אפשר ללמוד מהסיפור .ב  

                               )  נקודות8     (.   הדג� את דברי'       

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה 

  

  

 

 ). נקודות16   ( 29    ענה על השאלה–  חובה פרק זה הוא 


