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  וכללית עברית  ספרות 
   יחידות לימוד 2

  

  הוראות לנבחן

  .שלושה רבעים  שעתיים ו:משך הבחינה  .א
  

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

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

  )                                                   כולל סיפורי עגנון(    סיפור  קצר –                  פרק שני    

                                                                           רומאן  ונובלה                                                  –             פרק שלישי    

     דרמה       –                פרק רביעי  

  שיר שלא נלמד          –          פרק חמישי       

  ולענות על השאלות לפי ההוראות ,  פרקיםבשנימשלושת הפרקים הראשונים יש לבחור 

).                                                                                                             נקודות30 –כל פרק (בכל פרק 

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

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

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

  

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

  .השיב עליהלשבחרת                                                        

  .  לצרף למחברת את רשימת היצירות שנלמדוחובה)      2         (                              

  .אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות)      3                                       (

  . לפיסוק ולכללי הדקדוק, לכתיב, ים לב לכתבש)      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 

  

  .בחנים כאחדההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנ

        ! 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

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

 ה הלוייהוד' ר / ְיֵשָנה ְּבֵחיק ַיְלּדּות                                            
  !ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנעֶֹרת ִנְנֲערּו!/ ְלָמַתי ִּתְשְּכִבי, ְיֵשָנה ְּבֵחיק ַיְלּדּות

  ,ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְּבמּוָסר ִשֲחרּו/ ,קּוִמי ְצִאי. ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַּשֲחרּות

  .ַנֲערּוֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְת/ ַּכִּצֳּפִרים, ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן

  .ּוִמתֹוְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו/ ִאי ַּכְּדרֹור ִלְמצֹא ְּדרֹור ִמַּמֲעֵלְךְּד

  .ָנֲהרּו' ְנָשמֹות ֲאֶשר ֶאל טּוב ה/ ְּבסֹוד, ֲהִיי ַאֲחֵרי ַמְלֵּכְך ְמַרֶּדֶפת

   
  "ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן: "הדובר בשיר קורא לנמענת לחולל מפנה בחייה

  ?איזו תכלית הוא מציע לנמענת. ר לאיזו תפיסת זמן הוא מתכוון בדבריוהסב

  .באילו דרכים הוא מנסה לשכנע אותה
  

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

 גבירול-רבי שלמה אבן / ַׁשַחר ֲאַבֶקְׁשָך                                      

  .ֶאְערֹך ְלָפֶניְך ַׁשְחִרי ְוַגם ַעְרִּבי/ ִמְׂשַּגִּבי צּוִרי ּו, ַׁשַחר ֲאַבֶקְׁשָך
  .ִּכי ֵעיְנָך ִתְרֶאה ָּכל ַמְחְׁשבֹות ִלִּבי/ ִלְפֵני ְגֻדָּלְתָך ֶאְעמֹד ְוֶאָּבֵהל 

  ?ַלְעׂשֹות ּוַמה ּכַֹח רּוִחי ְּבתֹוְך ִקְרִּבי/ ַמה ֶזה ֲאֶׁשר יּוַכל ַהֵּלב ְוַהָּלׁשֹון 
  ! אֹוְדָך ְּבעֹוד ִּתְהֶיה ִנְׁשַמת ֱאלֹוַּה ִּבי/ ִזְמַרת ֱאנֹוׁש ַעל ֵּכן ִהֵּנה ְלָך ִתיַטב 

  
  והסבר כיצד הם מתקשרים , פרש את הבית השני ואת הבית השלישי בשיר     

                                                                                              . לבית האחרון שבו     

                                                                                                                                 

                                                        

  /3המשך בעמוד /                                                                                                                                         

  ,ד פרקים בלבבשניוהשני והשלישי עליך לענות על השאלות ,    מהפרקים הראשון

 ).  נקודות30 –לכל פרק (   לפי ההוראות בכל פרק 

  , שאלותשתיענה על , )1-14שאלות (אם בחרת בפרק זה 

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

 . אין לענות על שתי שאלות משירת ימי הביניים:שים לב
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .3
  

  .לוירבי יהודה ה/ ַשֲחִרי , ְיִחיָדה                                            
  !ְוִכְקטֶֹרת ְּתִני ִשיֵרְך ְּבַאָּפיו/ , ַשֲחִרי ָהֵאל ְוִסָּפיו, ְיִחיָדה

  ,ְותֹאְמִרי ִּכי ֱאֶמת ֵהם ָּכל ְּכָשָפיו/ , ֲהלֹא ִאם ִּתְרְּדִפי ַהְבֵלי ְזַמֵּנְך
   –ְוֶתְעַרב ָלְך ְּתנּוָמה ִמְּנַשָפיו / ְוֵתְזִלי ַאֲחָריו ֵליֵלְך ְויֹוֵמְך 

  .ֲאָבל ֵעץ ִייְבשּו ָמָחר ֲעָנָפיו/ ,  ֵאין ְּבָיַדִיְך ְמאּוָמהִעי ִּכיְּד
  :ֲאֶשר ָּבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיו/ ֲהִיי ִלְפֵני ֱאלַֹהִיְך ּוַמְלֵּכְך   5                  

  !ֲאֶשר ִנְשַמת ֱאלֹוַּה ַחי ְּבַאָּפיו/ ְשמֹו ִיְגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְּבִפי ָכל 
  

  . הראשון מבטא את הרעיון המרכזי בשירהבית       

  .וכתוב כיצד הוא מעוצב, הסבר את ההתפתחות של רעיון זה בשיר כולו      

  שירת ביאליק

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

  ביאליקחמן נחיים   /ַהֶהְפֵקר-לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן                                   

  ,ַהֶהְפֵקר א ָזִכיִתי ָבאֹור ִמןלֹ

  ,ָבא ִלי ִּביֻרָשה ֵמָאִבי- ַאף לֹא

  ִּכי ִמַּסְלִעי ְוצּוִרי ִנַּקְרִּתיו

  .ַוֲחַצְבִּתיו ִמְּלָבִבי
  

  ,ִניצֹוץ ֶאָחד ְּבצּור ִלִּבי ִמְסַּתֵּתר

  , ַאְך ֻּכּלֹו ֶשִּלי הּוא- ִניצֹוץּ ָקָּטן 

  -יו לֹא ְּגַנְבִּת, לֹא ְשִאְלִּתיו ֵמִאיש

  .ִּכי ִמֶּמִּני ּוִבי הּוא
  

  ְוַתַחת ַּפִּטיש ָצרֹוַתי ַהְּגדֹולֹות

  ,ֻעִּזי- צּור, ִּכי ִיְתּפֹוֵצץ ְלָבִבי

  ,ֵעיִני- ִנָּתז ֶאל, ֶזה ַהִּניצֹוץ ָעף

  . ַלֲחרּוִזי- ּוֵמֵעיִני 
  

  ,ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵּלט ִלְלַבְבֶכם

  ,ִיְתַעֵּלם, ּוְבאּור ֶאְשֶכם ִהַּצִּתיו

  ָאנִֹכי ְּבֶחְלִּבי ּוְבָדִמיְו

  .ֶאת ַהְּבֵעָרה ֲאַשֵּלם

  שראשיתה רצונית והמשכה , תהליך היצירה מתואר בשיר כעשייה מקורית של המשורר

  . יוצא משליטת המשורר

                     .בסס את דבריך גם על ציורי הלשון ועל הפעלים בשיר. הסבר קביעה זו

  /4המשך בעמוד /                                                                                                                                        
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  .וענה על השאלה שאחריו, שיר שלפניךקרא את ה     .5

   חיים נחמן ביאליק/  "ֵלֱך ְּבַרח, חֹוֶזה"                                         
  )יב'  זעמוס(                                                    

  

  !ִיְבַרח ִאיש ָּכמֹוִני- לֹא–" ?ֵלְך ְּבַרח"

  ,ָקִריֲהלֹוְך ַּבָלאט ִלְּמַדִני ְב

  ַּגם ַּדֵּבר ֵּכן לֹא ָלְמָדה ְלשֹוִני

  .ּוְכַקְרּדֹם ָּכֵבד ִיּפֹל ְּדָבִרי
  

  ,ִּפְשִעי- לֹא–ּכִֹחי ַתם ָלִריק - ְוִאם  5                                       

  !ַחַּטאְתֶכם ִהיא ּוְשאּו ֶהָעֹון

  ,יִשיִּטָמָצא ַּתְחָּתיו ְסָדן ַּפ- לֹא

  .ְבֵעץ ִרָּקבֹוןַקְרֻּדִמי ָּבא 

  

  :ַאְשִלים ִעם ּגֹוָרִלי! ֵאין ָּדָבר

  ,ֵּכַלי ֶאְקשֹר ַלֲחגֹוָרִתי- ֶאת  10                                      

  ּוְשִכיר ַהּיֹום ְּבִלי ְשַכר ָּפֳעִלי

  .ַּבָלאט ְּכֶשָּבאִתי ָאשּוָבה ִלּי

  

  ֲעָמָקיו- ָנִוי ָאשּוב ְוֶאל- ֶאל

  ;רִעם ִשְקֵמי ָיַעְוֶאְכרֹת ְּבִרית 

   ַאֶּתם ְמסֹוס ְוָרָקב–ְוַאֶּתם  15                                      

  .ּוָמָחר ִיָּשא ֻכְּלֶכם ָסַער

  

  

  : שלפניך8-7קרא את שורות 

  ,ָמָצא ַּתְחָּתיו ְסָדן ָּפִטיִשי- לֹא"

  ".ַקְרֻּדִמי ָּבא ְבֵעץ ִרָּקבֹון

  

  .ון שבהן מתפתח עד לסיום הדרמתי של השירוכתוב כיצד הרעי, הסבר שורות אלה

  

  
  
  
  

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

  חיים נחמן ביאליק/  ְוָהָיה ִּכי ִתְמְצאּו
  ,יׁש ַההּוא ָהְיָתהְוָהָיה ִּכי ִתְמְצאּו ְמִגַּלת ְלָבִבי                                              ַוֲעִלַּית ִקיר ְקַטָּנה ָלִא

  ,ְוָלּה ֶאְׁשָנב ָקָטן,                                                                 ֶּבָעָפר ִּתְתַּפָּלׁש

  ,   ַמְלָאְךָיַדע ָּבּה - ְולֹא, ַוְּתִהי לֹו ְלַנְפׁשֹו,                                ָהָיה ִאיׁש ָּתִמים ּוָפׁשּוט: ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה

  .ןָט ָׂשּהט ָּבַלא ָׁשלְֹו.                                                                     ְוָעֵיף ְוַחָּלׁש
                                                                                                                                                                    

  ,ְוָהָיה ַּבַּצר לֹו, ְוָלִאיׁש ְּתִפָּלה ַאַחת,                                         ַוְיִהי ָהִאיׁש עֹוֶׂשה ְוַחי לֹו ְלֻתּמֹו

  ,ִהי עֹוֶלה ָׁשָּמהַוְי,                                                               ְוֶנְחָּבא ֶאל ֵּכָליו

  –צֹוֵנַח ָלֶאְׁשָנב ְורֹוֵעד ְולֹוֵהט ,                                    ְּבִלי ְבָרָכה ּוְקָלָלה, ּוְמַקֵּבל ִּבְדָמָמה

  .ּוְמַפֵּלל ִּבְדָמָמה.                                                                ַהָּבא לֹו ֵמֵאָליו
  

  ,ַוֶּתֱאַרְך ַהְּתִפָּלה ַּכֲארְֹך ְיֵמי ַחָּייו,                                            ֵצא ָהִאיׁש ַוְיִהי עֹוֵבר ְלֻתּמֹוַוֵּי

  .ָרָצּה- ַאְך ֵאל ֶעְליֹון לֹא;                                                            ִעֵּקׁש- ּוְנִתיבֹו לֹא

  –ְוָהַאַחת ֶׁשִּבֵּקׁש , ִבֵּקׁש לֹו ִנַּתן- לֹא- ֶאת,                                ִפֵּלל- ָבַרח ּוְגדֹולֹות לֹא- אִמְּקַטּנֹות לֹ

  .ָמָצא- אֹוָתּה לֹא.                                                          ִבֵּקׁש- ּוְנצּורֹות לֹא
  

  נֹוַאׁש ֵמַרֲחִמים- יֹום ַאֲחרֹון לֹא- ַהְּגדֹולֹות                      ְוָהִאיׁש ַעד, ֹותלֹא ְקרּוא, ַאְך ָּבאּו, ֶאֱחרּו- ְוִאם

  ,                                                                ְוַנְפׁשֹו הֹוִחיָלה–ּוְבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך 

  ִהְתַּפֵּלל ַוָּיָמת,                       ּוְלָבבֹו ִהְתַּפֵּלל,            ַוַּיֲעמֹד ָהִאיׁש ְוהּוא ַמִּביט ִמְׁשָּתֶאה

  .ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה.                                                                     ַוִּיּקֹד ַוֵּיֶלְך
  

  –ַהְּנצּורֹות *ִּפְתחֹו - ַאְך ָּדְפקּו ַעל, ֶאֱחרּו- ְוִאם

  ,ןְוהּוא לֹא ֲאָסָפ

  ַוְיָתֵעב ְּכֶאָחד עֹז ֶנֶפׁש ַהְּכָלִבים

  .ִצְדַקת ֵלב ָׁשָפן- ִעם

  

  

  .וכתוב כיצד הן מעוצבות בשיר, בשיר" האיש"תאר את התכונות של 
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  20 -שירת המאה ה
   רחלשירי 

  

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

  רחל / ַּגן ָנעּול                                                   

  ַמּדּוַע ָיד מּוֶשֶטת? ִמי ַאָּתה

  ?לֹא ּפֹוֶגֶשת ַיד ָאחֹות

  ְוֵעיַנִים ַאְך ַּתְמֵּתָנה ֶרַגע

  .ְוִהֵּנה ָשְפלּו ְּכָבר ְנבֹוכֹות
  

  .לֹא ֶּדֶרְך, לֹא ְשִביל ֵאָליו, ַּגן ָנעּול

  . ָאָדם–ַּגן ָנעּול 

  ֶּסַלעאֹו ַאֶּכה ַּב. ַהֵאֵלְך ִלי

  ?ַעד זֹוב ָּדם
  

  .על פי השיר, תאר את היעדר הקשר בין הדוברת לזולת

  ?כיצד השאלות והאזכורים המקראיים בשיר מעצימים את היעדר הקשר הזה

  :בתשובתך תוכל להיעזר בפסוקים שלפניך

  ) יב, דשיר השירים(   "ַּגן ָנעּול ֲאחִֹתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום"       – 

  ) יא,  כבמדבר (..."   ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים; ַּפֲעָמִים-- ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו- ַוַּיְך ֶאת, ָידֹו- ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת"        –

  

  וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך.      8

  רחל/  ייַרר ִׁשֶפֵס                                                     

  ,ּכֹוֶאֶבת, יחֹות ֶשָּצַרְחִּתי נֹוֶאֶשתְצִר

  ,ִּבְשעֹות ְמצּוָקה ְוָאְבָּדן

  ,ָהיּו ְלַמֲחרֶֹזת ִמִּלים ְמַלֶּבֶבת

  .לֵסֶפר ִשיַרי ַהָּלָבן
  

  ,ִנגלּו ֶחְביֹונֹות לֹא ִּגִּליִתי ְלֵרַע

  ,ֶנְחַשף ֶהָחתּום ִּבי ְּבֵאש

  ְוֶאת ּתּוָגתֹו ֶשל ַהֵּלב ַהּכֹוֵרַע

  .ְמנּוָחה ְּתַמֵּששַיד ּכֹל ִּב
  

  ל ובין ֶבכיצד הניגודים בשיר מבטאים את הקשר בין הֵס, הסבר על פי השיר כולו

  .תהליך היצירה

  

  /7ד המשך בעמו/                                                                                                                                       
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך  .9
  

  רחל/  ַרק ַעל ַעְצִמי                                            
  

 ,ַדְעִּתיַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵּפר ָי
  ,ַצר עֹוָלִמי ְּכעֹוָלם ְנָמָלה
  ַּגם ַמָּשאי ָעַמְסִּתי ָּכמֹוָה
  .ַרב ְוָכֵבד ִמְּכֵתִפי ַהַּדָּלה

  

  - ְּכַדְרָּכּה ֶאל ַצָּמֶרת - ַּגם ֶאת ַּדְרִּכי   5                                        
  ,ֶּדֶרְך ַמְכאֹוב ְוֶדֶרְך ָעָמל

  , ּובֹוַטַחתַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה
  .ַיד ִמְתַּבַּדַחת ָשָמה ְלַאל

  

  ָּכל ָאְרחֹוַתי ִהִּליז ְוִהְדִמיַע
  .ַּפַחד ָטִמיר ִמַּיד ֲעָנִקים  10                                      

  ?חֹוֵפי ַהֶּפֶלא, ָלָּמה ְקָראֶתם ִלי
  ?אֹורֹות ְרחֹוִקים, ָלָּמה ְּכַזְבֶּתם

  

  : שלפניך8-7קרא את השורות 

  ,ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה ּובֹוַטַחת"

  ".ַיד ִמְתַּבַּדַחת ָשָמה ְלַאל

  .והסבר כיצד הן מתקשרות לתפיסה של הדוברת את חייה, פרש שורות אלה

  .בסס את דבריך על ציורי הלשון בשיר
  

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

  רחל/  לָרֹוּג                                                   

  ַהָּיד ָהִעֶּקֶשת

  ;ּדֹוֶפֶקת ַעל ַשַער ָנעּול, ּדֹוֶפֶקת

  ,ָהעֹור ֻרַּפט

  נֹוֵטף ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול

  .ָּדָמּה ַהְּמַעט

  .ֵאין קֹול, ֵאין עֹוֶנה

  .ּבֹוֵשש ַהּשֹוֵער

   –, ְיַאֵחר ֶרַגע ִנְכָסף, ְיַאֵחר

  ַעל ַהַּסף

  . ֵמָתה ֶאּפֹל

  . על פי השיר, ת גורלה של הדוברתתאר א

  ? מעשירים את המשמעות של השירשיר השירים כיצד החזרות והאזכורים מ

  :שירי השיריםבתשובתך תוכל להיעזר בפסוקים שלפניך מ

   )ב, פרק ה_..."  ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי-קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי "...     –

     ) פסוק ה"   (.מֹור ְוֶאְצְּבעַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול- י ֲאִני ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפּוַקְמִּת "     –

  /8המשך בעמוד /                                                                                                                                        
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  שירי נתן זך

  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך      .11
  

  ך נתן ז / ֶּשהּו נֹוֵפלֲאִני שֹוֵמַע ַמ                                             
  

  .ָאַמר ָהרּוַח, ֲאִני שֹוֵמַע ַמֶּשהּו נֹוֵפל
  .ִהְרִּגיָעה ָהֵאם, ֶזה ַרק ָהרּוַח, שּום ָּדָבר

  
  .ָפַסק ַהּשֹוֵפט ַלֶּנֱאָשם, ַּגם ַאָּתה ָאֶשם ְוַגם הּוא ָאֶשם

  ,ָאָדם הּוא ַרק ָאָדם
  .ָהִמיםִהְסִּביר ָהרֹוֵפא ִלְבֵני ַהִּמְשָּפָחה ַהִּנְד

  
  ,ָשַאל ֶאת ַעְצמֹו ַהַּנַער, ַמּדֹוַע, ֲאָבל ַמּדּוַע

  .לֹא ַמֲאִמין ְלַמְרֶאה ֵעיָניו
  

  ,ִמי ֶשֵאינֹו ָּגר ָּבֶעֶמק ָּגר ָּבָהר
  ָקַבע ַהּמֹוֶרה ִליִדיַעת ָהָאֶרץ

  .ְללֹא קִֹֹשי ִנָּכר
  

  ֲאָבל ַרק ָהרּוַח ֶשָּשַמט ֶאת ַהַּתּפּוַח ָזַכר
  .ה ִמְּבָנּה ָהֵאםַמה ֶּשֶהְעִליָמ

  
  .ְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה לֹו ְמַנֵחם, ְלעֹוָלם, ֶשְּלעֹוָלם

 
  השיר כולו עוסק בו ובקושי של בני האדם , עצמה" מוות"    בלי להזכיר את המילה 

  .תולהתמודד ִא    

  .והדגם את הדרכים שבהן הוא מוצג לאורל השיר,     הסבר רעיון זה
  

  .וענה על השאלה שאחריו, ניךקרא את השיר שלפ   . 12

  נתן זך/  יּמו ֵלב ַלָּסגֹל ָהרֹוֵעדִׂש          

  ,יּמו ֵלב ַלָּסגֹל ָהרֹוֵעדִׂש

  ֵהיֵטב, ּו ֶאת ָהרּוַחׁשַמְּׁש

  הּוא ָירֹק ּוַבַּצֶּמֶרת. ְּגעּו ָּבֵעץ

ַהֶּגַזע   מֹוִריק עֹוד יֹוֵתר ְו

  ְמֻאָּכל ְמַעט ַאְך עֹודֹו אֹוֵכל ְּבכֹל ֶּפה

  ֵאיֶנָּנהד ָהֲאָדָמה ֶׁשת ְלֵׁשֶא

  .ִנְרֵאית ָּכאן ָלַעִין ָּבִעיר

  ִּכְפַלִּים. ְּגעּו ֵהיֵטב, ַמְּמשּו, ימּו ֵלבִׂש

  ְלָהִאיר, אֹוף ֶאת ָהאֹורִלְׁש

  ְוַהַּלְיָלה. הּוא ָעֹוֵבר. ָּכל ָעָנן

          .לֹא ְיַאֵחר
         

  .הן מפתח להבנת השיר כולו" הוא עובר"מילים ה

       .והדגם מהשיר את דבריך, הסבר קביעה זו

  /9המשך בעמוד/                                                                                                                                      
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך .13

  נתן זך/  ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים                                       

  ,ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים

  ֲאֶשר ִּבְתבּוָנה יֹאֲהבּו

  ְּנִעיִמים ַיְחְלפּוְיֵמיֶהם ַּב

  ַּגם ְּבִרְדָּתם ְשאֹול לֹא ַיְזִקינּו

  ַיַחד ִיְחיּו, ֵנַצח לֹא ִיָּפְרְדּו

  .ְּבַבִית ֶאָחד
  

  ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים

  .ַעל ִמְשָּכָבם ְּבֵאין ִמָּלה

  ,ְּבָיד ַאַחת ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְיַכּבּו

  ,ַיַחד ַיַעְצמּו ֶאת ֵעיֵניֶהם

  ,ה ְיָבְרכּוֶזה ֶאת ֶז

   –ּוְבֵעת ָהֶאָחד קֹוֵרא 

  .ֶאת ָהאֹור ַהָּקָטן ַיְדִליק הּוא

  ֶאת ְנִשיַמת ַיְלֵדיֶהם שֹוְמִעים ָשעֹון

  .ְורּוַח ֲחצֹות
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  .ים מצבים של קרבה ומצבים של בדידותמתוארשיר ב

  .והסבר מהי עמדתו של המשורר כלפיהם, הצג מצבים אלה
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך  .14  

   זךנתן/  דָחע ֶאַגֶר                                                          

  יִנֲא. אָּנָא. הָׁשָּקַבט ְּבֶקד ֶׁשָחע ֶאַגֶר
  ְךַלא ָההּו. הר ָמַבר ְּדַמה לֹוֶצרֹו

  יֵלּוׁשת ְּבַעַגי ָלִּתְלכָֹי. יַנל ָּפר ַעַבָעְו
  הָיל ָהכֹוי ָיִמ. יִּתְעַגא ָנלֹ. ֹוּתְרַּדַא
  .יִּתְעַדא ָילֹה ֶׁשת ַמַעַדָל

  

  נֹוָקְזִּב. יוָדָגְבק ִּבַבל ָּדחֹוַה
  ןה ָלֶאְרִּנַּכ. יםִדָר ְזכּוְּבַּתְסִה
  הָיל ָהכֹוי ָיִמ. ןֶבֶּתם ַּבֶדה קָֹלְיַל
  הֶיְהה ִיָלְיד ַלעֹוְּבת ֶׁשַעַדָל
  .ןֶב ֶאמֹוה ְּכֶׁשָק. רֹוּפ ִצמֹויק ְּכֵר
  

םִׁשֲאי ַמִּניֶנֵא. תַעַדי ָלִּתְלכֹא ָילֹ   י
  ם ָקתֹו אֹויׁשִּגְרי ַמִנים ֲאִמָעְפִל. תֹואֹו

  רֵמאֹו, יִדָיף ְלֵלחֹו, ם ָימֹוי ְּכִררּוֲהַס, תֹוָנְׁשִּב
  .יִני ְּבִל
  .יִּתִא, אתזֹה ָּכָּדִמְּב, הָּתַאי ֶׁשִּתְעַדא ָילֹ. יִנְּב
 

  .השיר מסתיים בדבר לא צפוי

  הדגם מהשיר .והראה כיצד השיר מוביל לסיום זה, הסבר מה לא צפוי בסיום השיר

  .את דבריך

  

  

   סיפור קצר–פרק  שני 
  

  סיפור מאת עגנון
  

  והסבר את התהליך הנפשי שמתחולל בו , של גבר מסיפור מאת עגנון שלמדתדמות תאר    .15

  .על פי הסיפור        

  בסס את דבריך על ? )אירונית, ביקורתית, מנקודת מבט אוהדת(כיצד מוצג הגבר בסיפור         

  .  דוגמאות מהסיפור       
  

  ) נוןלא מאת עג(סיפור עברי 

  
  ".שפרה"בשאלה זו אין לענות על פי הסיפור   :שים לב

  . אחד המאפיינים של הסיפור הקצר הוא הסיבוך בעלילה    .16

   . הקצרים שלמדתבאחד הסבר את הסיבוך בעלילה          

 .) נקודות15 –לכל שאלה  (17-  15מהשאלות  שתייםענה על , אם בחרת פרק זה
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                                                                      דבורה בארון / שפרה

  .וענה על השאלה שאחריו, "שפרה,קרא את הקטע שלפניך מהסיפור   . 17 

  ובלי לתמוה, בהישענה על המגרפה שבידה, ]המשרתת[ אמרה –אחות ,                  לא טוב 

  . דמעות–ואת הנה , ם רוח טובה ממינקת דורשי–                  על עצם הבכי 

  .התאפקי,  התאפקי–והעיקר . תתבדרי או מה, צאי לך מוטב החוצה,                   את קומי

  .אפשר היה לה לשפרה בשום אופן-                  אבל להתאפק כבר אי

  

  וכיצד עצה זו משתלבת, הסבר כיצד עצת המשרתת משקפת את גורלה של שפרה

  .רת בסיפור כולואתומאות היבתמונת המצ

  
  
  

    דרמה–פרק שלישי  
  

  

  

  20- או מהמאה ה19-מחזה מהמאה ה

  ,)20- או מהמאה ה19- מהמאה ה(    בחר בדיאלוג מרכזי מהמחזה המודרני שלמדת .18

  . הדמויות הנוטלות בו חלקשתישבאמצעותו אפשר ללמוד על התכונות של 

  .הוא מלמד אותנו על כל אחת מהדמויותוהסבר מה , כתוב בקצרה את הנאמר בדיאלוג

  

  ).20- או מהמאה ה19- מהמאה ה(  דמויות מהמחזה המודרני שלמדתשתיבחר ב   . 19

  והסבר אם בהמשך המחזה,          תאר את התנהגותה של כל אחת מהדמויות בתחילת המחזה

  .דבריךנמק והדגם את .          כל אחת מהן פועלת לשינוי גורלה או נמנעת מלפעול

  

  

  

  

  

  

                       

                            

                             

 19-על פי המחזה מהמאה ה, 19-18 מהשאלות אחתענה רק על , אם בחרת בפרק זה
 ) נקודות30( שלמדת 20- או מהמאה ה
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    רומאן ונובלה–פרק רביעי  
  

  
  

  
  

  12 -  02 שאלות –י עגנון "ש / סיפור פשוט

  .  וענה על השאלה שאחריו, קרא אותו, "סיפור פשוט"   לפניך קטע מ .20

             .נסתכל במסובים שיגעים מחמת אכילה ושתייה ונהנה ונצטערהירשל שלא אכל כמעט כלום 

                לפני ימים נתגלגלה לידו חוברת קטנה של. ונהנה שכרסו אינה מלאהשהוא רעב  נצטער 

                 כשראה הירשל את המסובים יגעים . צמחוניים בגנות אכילת בשר ודגים ויין ומיני מותרות

              , הרהר בלבו, מעיהם יותר ויותרב אכילה ושתייה ועדיין הם ממשמשים בגופם להכניס מרוב

            אלא שבני דורו לא ירדו לסוף דעתו , שמא אחי אמי שנתפרנס מן העשבים נזיר היה מן הבשר

                שכל הצרות באות בשביל זוללות  ,  באותה חוברתכתובשושמא אמת מה , וקראוהו משוגע

אלמלא לא רדפה אמא                 . שאין אדם מסתפק במועט והומה ומהמה אחרי דברים הרבה, יתרה

הגביה הירשל ראשו לראות               . שלי אחרי הממון לא הייתי אני צריך לישב לפני פגרי עופות ודגים

  .ראה את מינהמה נשתייר מאותם הדברים המתועבים שריחם מגרה את יצרו ו

  

  .   מתאר רצף מחשבות של הירשלהקטע שקראת   

  .כתוב כיצד הוא מתקשר למציאות חייו של הירשל? היכן בעלילת הרומאן משתלב קטע זה   

  .את דבריךהסבר והדגם    

  

  

  ,גציל שטיין, יונה טויבר, ברוך מאיר": סיפור פשוט"שנה ב מדמויות הִמשתייםבבחר     .21

  . גילדנהורן        סופי

  והסבר את תרומתן,         תאר את תכונותיהן ואת מעשיהן של כל אחת מהדמויות שבחרת

  .         להצגת הרקע החברתי של הרומאן

  

  

  

  

  

  

  

  / 13המשך בעמוד /                                                                                                                                     

  

 ) נקודות30    (23-26ענה רק על אחת מהשאלות   –  פרק זה הוא חובה

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

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  

   904441שאלון ' מס. ז"חורף תשס, ספרות עברית וכללית              - 13 -                                                
  

  23-22 שאלות - * נובלה עברית, רומאן עברי
  

  ".סיפור פשוט" לענות על פי אין  22-23על שאלות : שים לב

  

  

  

  

  

  

  ,נקודת מפנה,  כמו עלילת משנה,יש מרכיבים שונים) או בנובלה(ברומאן    . 22

  .דמות משנה המייצגת רקע חברתי ועוד,          התייחסות למקום ולתקופה

  . שלמדת)או בנובלה העברית(  מרכיבים והסבר את תפקידם ברומאן העברי שני         בחר ב

  .נמק והדגם את דבריך. שמעות היצירה         מהי תרומתם של מרכיבים אלה למ

  

  ,בין דתות, בין עמים, בין עדות: למשל(ברומאנים רבים מתוארים קונפליקטים   . 23

  ).        או בין בני משפחה

   דרכיםשתיוהצג , שלמדת) או בנובלה העברית( ברומאן העברי אחד        תאר קונפליקט 

  ,סמלים או  מוטיבים, נקודות תצפית, דיאלוגים: למשל(        שבאמצעותן מעוצב הקונפליקט 

  ).        עיצוב העולם הפנימי של הדמויות

  

  ,אל המגדלור, האמן ומרגריטה, המשפט, אנה קארנינה, ריאמאדאם בוב, החטא ועונשו

  אור באוגוסט, הקול והזעם, מאה שנים של בדידות, בית בודנברוק

  

  
  

  

  , התייחסות למקום ולתקופה, נקודת מפנה, מו עלילת משנהכ, ברומאן יש מרכיבים שונים   . 24

  .         דמות משנה המייצגת רקע חברתי ועוד

  מהי תרומתם של מרכיבים אלה .   מרכיבים והסבר את תפקידם ברומאן שלמדתשני         בחר ב

  .נמק והדגם את דבריך.          למשמעות היצירה

  

  ,בין דתות, בין עמים, בין עדות: למשל(ליקטים ברומאנים רבים מתוארים קונפ . 25

  ).        או בין בני משפחה

   דרכים שבאמצעותן מעוצב הקונפליקט שתיוהצג ,  ברומאן שלמדתאחד        תאר קונפליקט 

  ).עיצוב העולם הפנימי של הדמויות, סמלים או  מוטיבים, נקודות תצפית, דיאלוגים: למשל        (

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

  ,שלושה ימים וילד, כינורו של יוסי, שונא הנסים, אחרי הילדות, נביא, עתליה, נמלים

  ,יה בצהרייםלָו, נהעוגיות המלח של סבתא סולט, זעהרבת ִח'ִח, לב הקיץ לב האור

 .המינה ליזה

 .נות אך ורק על פי הרומאנים המפורטים בכותרת שלעיל אפשר לע25-24על שאלות 
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   שלא נלמדסיפור –פרק  חמישי                    

  
  

  

  .שאחריוב - הסעיפים אשניוענה על ,  שלפניךפוריסקרא את ה   .26

  יוסל בירשטיין/ ר ָאה מּוָיב ָהחֹוְרָה                                    

                                        ועוד ממרחק כמה בתים ראינו, הרחוב היה מואר                          
                                                . כך ראינו את ידה של הנערה-ואחר.  שהם צעיריםלפי הרגליים שלהם

בפנייה חדה ופתאומית היא משכה אחריה את הבחור לתוך חורשת 
  .האוהבים

                                                               בשעה , זה היה בטיול הלילי שלנו בשכונה. אשתי ואני,    התחייכנו
אפילו .  ועצורםֵמהרחוב התמשך דֹו. שרוב התושבים צופים בטלוויזיה

    המכוניות שחנו מכל צד מתחו את השקט . חתול לא חצה את הכביש
  .על רקע זה בלטה התנועה היחידה של הנערה. לאורך הבתים

  ".חברמנית   "
      חבל .    תפסה את הבחור בזרועו והוליכה אותו לחושך בין העצים

היה . ּהנים הרכבנו את אופָיאך גם בלי הָּפ. שלא הספקנו להציץ בפניה
  .משהו בתנועה שלה שכיוון את המחשבות

. הכרנו צעריה כזאת בנעורינו.    הנערה הזאת לא תלך לאיבוד בין הגברים
  .אדם-ממנו בןיוצלח ועשתה - התחתנה עם לא

   אמרו עליה שהיא .    סיפרתי לאשתי על אחת הדודות במשפחה שלי
    אל מתחת למיטה, באור יום, אחד מהם נהג לזחול. קוטלת בעלים
    עוד מזרן ועוד. ולדודה היתה תשוקה למיטות גבוהות. ולהירדם שם

      יום אחד נפלה ממנה. המיטה שלה הגיעה כמעט עד לתקרה. מזרן
  .ומתה, צהאר

    להשלים, ה והנרייטה סולד פנינו שמאלהֶקְטְנ   בהצטלבות הרחובות ַה
  כאילו דייריהם כבר , בתים שעוד היו בבנייה נראו עזובים. את ההקפה

  .חריהם גוש של חורבות ועיזבוןאוהותירו מ, נטשו אותם, גרו, באו
     יצד ראינו בבירור כ.    אופיה של הנערה רמז על אופיו של הבחור

     היא הפנתה אותו לכיוון , ליד השביל הצר והחשוך, ברגע  האחרון
  , גבר צריך לדעת לעורר עניין. צעדיו שלו היו מכוונים קדימה. שלה

      ולא להיות שלומיאל כמו הדוד שלך שחיפש מקלט , אמרה אשתי
  .מתחת למיטה

     ן העצים הזוג שנעלמו בי-    עוד אנו מחייכים על חשבונם של בני
  .  והנה הם לקראתנו ברחוב–ורואים בהם גלגול של דודתי ובעלה 

       הפעם לא נחמיץ . הרחוב- שנוכל לפגוש אותם מתחת לפנס, זנוהזדר
את ההזדמנות לסקור את פניהם של הנערה השתלטנית ושל הבחור 

  .הביישן

 ). נקודות10  (26 ענה על השאלה  –  פרק זה הוא חובה 

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

http://www.pdffactory.com


      .עיוורוראינו שהנער , פניהם בדיוק במעגל האור- חלפנו על.   והצלחנו

  904441שאלון ' מס. ז" תשסחורף, ספרות עברית וכללית              -  51  -                                             
  

  ב- ענה על שני הסעיפים א

  ) נקודות4(?                                 מדוע המספר מביא את הסיפור על דודתו במהלך הטיול הלילי.א

  שיח שמתנהל בין המספר לאשתו-הסבר כיצד מאיר סיום הסיפור את הדו    . ב

  ) נקודות6.      (במהלך הסיפור        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ! ה   חב ה צ ל
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