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  ספרות  עברית  וכללית
   יחידות לימוד 2

  

  הוראות לנבחן

  .שלושה רבעים  שעתיים ו:משך הבחינה  .א
  

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

  .                                                       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 

  

  .נים כאחדההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבח

        ! ב ה צ ל ח ה 

  /     המשך מעבר לדף          /                                                                                                                            
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  904441שאלון 

  

  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

  גבירול- רבי שלמה אבן / מה תפחדי נפשי                                            

  !ִשְכִני ְוגּוִרי ַּבֲאֶשר ָּתגּוִרי/ ? ּוַמה ָּתגּוִרי, ַנְפִשי,  ַמה ִּתְפֲחִדי

  ? ָּתתּוִרי, ֲעִנָּיה סֲֹעָרה, ָאָנה/ , ִאם ֶנְחְשָבה ֵּתֵבל ְקַטָּנה ָלְך ְּכַכף

  .ִלְפֵני ֲאדֹוַנִיְך ְולֹא ָּתסּוִרי/ טֹוב ֵמֲהלְֹך ָאֶנה ְוָאן ִּכי ֵתְשִבי 

  .ּוְשַכר ְּפֻעָּלֵתְך ֲאַזי ָּתשּוִרי/  ֵּתָעְזִרי –ִאם ֵמֱאנֹוש ִּתָּנְזִרי 

  .ִאם ְמַעט ָּתצּוִרי, ִּתּפֹל ְּבָיֵדְך/  ֲהלֹא –ִאם ַּתֲאַות ַנְפֵשְך ְּכִעיר ִמְבָצר   5                       

  ! עּוִרי,ַאֲחִריֵתְךעּוִרי ְלַבֵּקש : / ה ַנֲחָלהֵאין ָלְך ְּבֶקֶרב ָהֲאָדָמ

  

  .את הרעיון שמבטא הדובר בפנייתו אל נפשוהסבר     

  .הסבר והדגם את דבריך? באילו דרכים הוא מנסה לשכנע אותה    

  

  

  

  

  /3המשך בעמוד                                           /                                                                                               

                         
       

  

 , פרקים בלבדבשניוהשני והשלישי עליך לענות על השאלות ,    מהפרקים הראשון
  ).  נקודות30 –לכל פרק (   לפי ההוראות בכל פרק 

 , שאלותשתיענה על , )13-1שאלות (אם בחרת בפרק זה 
  .אחריר מאת משורר כל שאלה על ש

  . לענות על שני שירים משירת ימי הבינייםאיןכמו כן 

  ) נקודות15 –לכל שאלה  (
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .2

  שמואל הנגיד / ֲהַים ֵּביִני ּוֵביֶנָך                      
  

  ?ְולֹא ֶאֶּטה ְלַחּלֹוְתָך/ ֲהַים ֵּביִני ּוֵביֶנָך
  ?ְוֵאֵשב ַעל ְקבּוָרְתָך/ ְולֹא ָארּוץ ְּבֵלב ָחֵרד

  !ֱאִהי ּבֹוֵגד ְּבַאְחָוְתָך/ ִאם ֶאֱעֶשה ָּכזֹאת, ֱאֶמת
  ,ְבָרְך ְלֻעָּמְתָךֲעֵלי ִק/ ֲאִני יֹוֵשב, ָאִחי, ֲאָהּה

  ,ְּכַמְכאֹוִבי ְּבִמיָתְתָך/  ְלָך ַמְכאֹוב ְּבתֹוְך ִלִּבי 5 
  ,ְולֹא ֶאְשַמע ְּתשּוָבְתָך / -ְוִאם ֶאֵּתן ְלָך ָשלֹום 

  ,ְּביֹום ּבֹוִאי ְלַאְדָמְתָך/ ְולֹא ֵּתֵצא ְלָפְגֵשִני
  ,ְולֹא ֶאְשָחק ְּבִקְרָבְתָך/ ְולֹא ִּתְשָחק ְּבִקְרָבִתי

  ,ְולֹא ֶאְרֶאה ְּתמּוָנְתָך/ לֹא ִּתְרֶאה ְּתמּוָנִתיְו
  –ּוַבֶּקֶבר ְמעֹוָנְתָך / ְלַמַען ִּכי ְשאֹול ֵּביְתָך  10                       

  ,ְשלֹוִמים ְלָך ְּבַאְחִריְתָך/ ,ְּבכֹור ָאִבי ּוֵבן ִאִּמי
  !ֲעֵלי רּוָחְך ְוִנְשָמְתָך/ ,ְורּוַח ֵאל ְּתִהי ָנָחה

  ,ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְתָך/ ִּכי, י הֹוֵלְך ְלַאְרִציֲאִנ
  ,ְוַאְּת ַלַעד ְּבנּוָמְתָך/ ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת

  !ְּבִלִּבי ֵאש ְּפִריָדְתָך/ ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי  15                       
  

  .מפריד ביניהם    השיר מבטא הן את תחושת הקרבה הגדולה שבין החי למת והן את מה ש

  בתשובתך התייחס גם לשלושת הבתים. ובסס את תשובתך על דוגמאות מהשיר, ן בקביעה זו    דּו

       . את השירהמסיימים    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                             

                                                

                                                           

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

 גבירול- שלמה אבן' ר/ ְמִליָצִתי ְּבַדְאָגִתי 

  ,ְוִשְמָחִתי ּבַאְנָחִתי  ְּדחּוָפה/ְמִליָצִתי ְּבַדְאָגִתי ֲהדּוָפה 
  ,ְלַחָּיִתי ְשִהיא ִמִּני ְקטּוָפה/  ִיְבֶּכה ְלָבִבי–חֹוק ְוִאם ֶאְרֶאה ְש

  –? ְספֹד ּוְבכֹות ֲעֵלי יֹום ָהֲאֵסיָפה/ ַהְּלֶבן ֶעֶשר ְוִשָּשה, ְיִדיִדי"
  "?ְּבֶלִחי ְּכֲחַבֶּצֶלת ְשזּוָפה/ ֲאֶשר ָהָיה ְלִהָּמֶשְך ְּבַיְלדּות

  ,ְוַעל ֵּכן ָהְיָתה ַנְפִשי ְּכפּוָפה/ יְשָפַטִני ְלָבִבי ִמְּנעּוַר 5                  
  .ְוַנְפִשי ַהֲחרּוָצה ָשם ְקצּוָפה/ ְוָשם ַהִּבין ְוַהּמּוָסר ְמָנתֹו

  !ִּכי ְלָכל ַמָּכה ְּתרּוָפה, ְוַקֵּוה/ ֲאָבל ּדֹם? ּוַמה ֶּבַצע ְּבִהְתַקֵּצף"
  "?ה ָהֲערּוָפהּוַמה ּיֹּוִעיל ְלִדְמָע/ ּוָמה ּיֹּוִעיל ְּבכֹות ַעל ַהְּמצֹוִקים

  ?ְוַהּיֹום עֹוד ְולֹא ָמְלָאה ְּתקּוָפה/  ?-ּוָמה אֹוִחיל ְוַעד ַּכָּמה ֲאַיֵחל 
 .ֱאנֹוש ִנְכָאב ֲאֶשר ַנְפשֹו ְנגּוָפה/  ְוָימּות–ְוֶטֶרם ּבֹוא ְצִרי ִגְלָעד  10                

  

  

  

  .     השיר מבטא קונפליקט

  ) .המשפטים המסומנים במירכאות (8-7ים  ובבת4-3     הסבר את הנאמר בבתים 

  ?     מהי התרומה של בתים אלה להצגת הקונפליקט בשיר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /5המשך בעמוד /                                                                                                                                          
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  שירת ביאליק

  .וענה על השאלה שאחריו, ותוקרא א ".ואם ישאל המלאך"לפניך בית מהשיר .     4

  חיים נחמן ביאליק      / ְךָאְלַּמל ַהַאְׁשם ִיִאְו:      מתוך

         .][..  

  !ַמְלָאִכי, ִּפְרְּפָרה ַוְּתשֹוֵרר, לֹא"
  ,ָּבאֹוִתּיֹות ַהֵּמתֹות ִשיֵרי ַחִּיים ֵהֵקרּו

  .ּוַבֲארֹון ִסְפֵרי ְזֵקִני ֵמֵתי עֹוָלם ִנְזַּדְעְזעּו
  ,ָעב ְקַטָּנה ּוְבִהיָרה- ַעל: שֹוִנים ָהיּו ַהִּשיִרים

  ,ֲעֵלי ֶקֶרן ַהָּזָהב ַוֲעֵלי ִּדְמָעה ַמְזִהיָרה
   –ַשֲעָוה - ֵלי ִציִצּיֹות ְּפסּולֹות ַוֲעֵלי ִטּפֹות ֶשלֲע

  . ִשיר ֲעלּוִמים ְוַאֲהָבה–ַאְך ִשיר ֶאָחד לֹא ָיְדָעה 
  ,ְולֹא ָמְצָאה ַּתְנחּוִמין, ַוֶּתֱהֶמה, ַוְּתַכל ָלֵצאת
  .ָמֶות- ָלּה ַעד- ַוְיִהי ַצר, ְּכלֹוָתּה- ַוִּתְתַעֵּלף ַעד

   –ְּגָמָרִתי ַהָּבָלה - תַּפַעם ַאַחת ָּפַקְדִּתי ֶא
  .ְוִהֵּנה ָּפְרָחה ִמּתֹוָכּה ִנְשָמִתי

  

[...]  

  

  

  .    בית זה משמש מעין סיכום של בתי השיר שלפניו

  .וכתוב כיצד בית זה מאיר את הקשר בין חיי המשורר ובין שירתו,     הסבר קביעה זו

  
  
  
  
  
  
  

                                   
  
  
  
  

  / 6המשך בעמוד                                                                                                                             /             
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא אותו ".לפני ארון הספרים"לפניך בית מהשיר      .5

  חיים נחמן ביאליק     / יםִרָפְּסן ַהרֹוי ֲאֵנְפִל:                                       מתוך

                 [...]                                  

  ,ּוִמי יֹוֵדַע                                

  לֹא ְבֵצאִתי ׁשּוב ִלְרׁשּות ַהַּלְיָלה- ִאם

  ִמְּכרֹות ְּבִקְברֹות ָעם ּוְבָחְרבֹות רּוַח

  ,ַאִּציל ָּדָבר- ּוְמאּוָמה ֵאין ִעָּמִדי ְולֹא

  ,ֶאל ַּכִּפי ָדֵבק, ִמְּלַבד ָהֵאת ַהֶּזה

  –ְוֶזה ֲאַבק ַהְּקדּוִמים ְּבֶאְצְּבעֹוָתי 

   עֹוד ַּדל ָוֵריק ִמֶּׁשָהִייִתילֹא- ִאם

  ,ַּכַּפי- ֶאל הֹוד ַהַּלְיָלה ֶאְׁשְטָחה ֶאת

  ֲאַבְקָׁשה ֶאל ַּתֲעלּומֹות ֵחיקֹו ָנִתיב

  ,ּוַמְחֶסה ַרְך ְּבַכְנפֹות ְׁשחֹור ַאַּדְרּתֹו

  ,ָלְיָלה, ּבֹוָאה: ָמֶות ָעֵיף- ַעד, ְוֶאְקָרא לֹו

          ,יַוֲהִליֵטִנ, הֹוד ַלְיָלה, ָנא- ָאְסֵפִני

  ,ְּפִליט ְקָבִרים ָאִני; ָנא ִתְתַנֵּכר ִלי- ַאל

  – – –ַׁשְלַות עֹוָלם , ּוְמנּוָחה ְּתַבֵּקׁש ַנְפִׁשי
  

                                [...]  

  

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

  .     עם ארון הספרים

  

  

  
  
  
  

  /7המשך בעמוד                                                                                                                                        /
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  20 -שירת המאה ה

  שירי אורי צבי גרינברג 

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

  
  אורי צבי גרינברג /  חָּפַּני ַהִלם ֵאִע                                       

  ְּכִפְרֵקי ְנבּוָאה בֹוֲעִרים ְימֹוַתי ְּבָכל ַהִּגּלּוִיים

  .ם ְּכגּוש ַהַּמֶּתֶכת ְלִהּתּוְךְוגּוִפי ֵּביֵניֶה

  :ְָוַעַלי עֹוֵמד ֵאִלי ַהַנָּפח ּוַמֶּכה ִבְגבּוָרה

  ּפֹוֵתַח לֹו ִחּתּוְך, ֶשָחַתְך ַהְּזָמן ִּבי, ָּכל ֶּפַצע

  .ּופֹוֵלט ְּבִגֵּצי ְרָגִעים ָהֵאש ָהֲעצּוָרה

  

  .ִמְשָּפִטי ַעד ֶעֶרב ַּבֶּדֶרְך- ֶזהּו ּגֹוָרִלי

  ,ִטיל ֶאת ּגּוִשי ַהֻּמֶּכה ַעל ֶעֶרשּוְבשּוִבי ְלָה

   ֶּפַצע ָּפתּוַח –ִּפי 

  .ָעַבְדָּת ְּבֶפֶרְך: ְוֵעירֹם ֲאַדֵּב ר ִעם ֵאִלי

  . ְשֵנינּו ָננּוַח–ֵּתן ; ַעָּתה ָבא ַלְיָלה
  

? את מערכת היחסים בין הדובר ובין אלוהיו – יום לעומת ערב ולילה –כיצד מייצגים הזמנים בשיר 

  .ם את דבריךהסבר והדג
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .7
  

  אורי צבי גרינברג/  לַחַּנַהי ְוִּמיר ִאִׁש                                        
  
  

  ְואּוַלי ֶאל ַהַּנַחל ַההּוא ִמיֵמי ַהַּנֲערּות

  ָהֵעץ ַהָּכרּותַהּשֹוֵטף ִּפי ְסָדנֹו ֶשל 

  ַהְּמַלֵחְך ֶאת ִּגְדרֹות ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים

  ָּתבֹוא ַהַּנֲעָרה, ֶשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות ָשם

  .ִּדְמּדּוִמים.. ִהיא ִאִּמי, ֲאֻדַּמת ַהֵּשָער

  ְוִתְפשֹט ְּבַגֶדיָה ּוִבְכתֶֹנת ֶמְשָיּה

  :ֶאְרֶאָּנה שֹוָחה, ֵּתֵרד ָשם ַּבּנַחַל

  !ַּמִים ָנאָוה ְּבכָֹחּהֱאלִֹהית ִהיא ַּב

  .ּדּוִמָּיה ְוִניחֹוַח ֵּפרֹות ִמָּסִבִיב

  ַוֲאִני עֹוד ֵאיֶנִּני ַּבְּיקּום ְוָאִבי

  .עֹודֹו ֶעֶלם ְּבנֹוף ֵּבית ִאּמֹו ְוָאִביו

  

  :ִאִּמי.. ְוִהֵּנה ִהיא עֹוָלה ִמן ַהַּנַחל

  ַהַּנֲעָרה ַהָּבָרה ֲאֻדַּמת ַהֵּשָער

  ִלים ִּבְכתֶֹנת ֶמְשָיּהְּבִלְבַנת ַהְּבתּו

  ְוֵאין ִהיא רֹוָאה ֶאת ְּבָנּה ַהְּמֻבָּגר

  ָהעֹוֵמד ְורֹוֶאה ֶאת ִאּמֹו ָּבעֹוָלם

  ְּבֶאְשָיּה, ֵאם- ֵעת-ְוַנֲעָרה ִהיא ְּבֶטֶרם

  נֹוֵגַּה רֹאָשּה ַּבֲערֹב יֹום ֶאל ִּגְדרֹות

  ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים

  ,ֶשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות

  ..ל ִמְתָקם ְמִתיקּות ִּדְמדּוִמיםֶשּנֹוְסָפה ַע

  

  ָהּה ִהְכִסיף ֶזה ָהרֹאש ְוָהְשַלג ֶזה ָהרֹאש

  ֲעֵדי ֶשִּנְכַּפש ְּבָדמֹו ֶּבָעָפר

  .ֶשִּנְשַּפְך ִּביֵדי ּגֹוי ֶּגְרָמִני ְּבַאְכָזר

  .ְוַהֵּבן לֹא ִשֵּלם ְוֶאת ַהּבֹור לֹא ָחַפר
  

  .המשורר מדמיין את אמו בשתי תקופות שונות

  .בתשובתך התייחס גם למשמעות של תיאור כפול זה בשיר. סבר והדגם קביעה זוה
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  וענה על השאלה שאחריו,     קרא את השיר שלפניך. 8

  אורי צבי גרינברג / ירִׁשס ַהיר ֵנִׁש                                   

  : הּוא ֵנס–ָּכל ִשיר ֲאִמיִתי 

  :ַער ְוַהְפָשַלת ַהִּוילֹוןהּוא ְּפִתיַחת ַהַּש

  :ַמִשיב ֵריחֹות ַהִּניחֹוַח ִמן ַהָּשֶדה ָהָאבּוד

  :ֵמִאֵּבי ַהַּנַחל ּוִמֶּנֶפש ָהְּבֵאר ְוַהִּקילֹון

  :ְלָשם ָעפֹות ִצֳּפִרים ְּבֵעיַנִים ְסגּורֹות

  _ _ ָּכָנף ְלַמָּטה ְוָכָנף ָלרֹום

  

  :ֹוםַהַּיְלדּות ִהיא ֵמֵעֶבר ִמֶּזה ֶשל ַהְּתה

  ַהֶּשֶמש עֹוָלה ָשם ְּכֵלב ַהְּלָבבֹות ַהּקֹוְרִנים

  .ְּבַשֲאַגת ִּכּסּוָפם ְלַמֲעָלה ִמן ֲחלֹום

  

  ֲאִני ְמַמֵּשש ֶאת ָהֲעָנִפים ְוִגְזֵעי ָהֵעִצים ַהַחִמים

  ֶאת ָהַרְגַלִים ַהַּדּקֹות ֶשל ַאְילֹות ַהָּשֶדה

  ,ְוֶאת ּגּוָפן

  .ם ֲאִני ְמַדֶּדהָשם ַּג- ְוַאֲחֵרי ִצּפֹור ְמַדָּדה

  

  לֹא ֵאַדע ְמקֹום ֲעָפָרּה, ָהֵאם ֵאיֶנָּנה

  .ַאְך ְטבּוָעה ִהיא ְּבַמהּוִתי ְּבֶכֶסף ֵשיָבָתּה ְוֻתַּמת ַהַּנֲעָרה

  ְוִשיר ָהֶעֶרש ַעל ְּגִדי ַהָּזָהב

  ֶשָּנַסע ִלְסחֹר ְמָגִדים

  ִצּמּוִקים ּוְשֵקִדים ּוְוָרִדים

  .ִנּגּוָניו ֶשל ָהָאב- הֹוֶמה ַבֵּלב ְּכִכֶּנֶרת

  ֲאִני אֹוֵהב ַהַּמֲאָכִלים ְוַהְּבָשִמים ֶשהּוא ָאַהב

  .ַאבת ַהְּשִכיָנה ֲאֶשר הּוא ָכְוכֹוֵאב ְּכֵאב ָּגלּו

  

  הסבר? ואיזו משמעות מעניק להן הדובר, ת    כיצד מעוצבות בשיר החוויות והדמויות מהילדּו

  .                   ריך    והדגם את דב
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .9
  

  אורי צבי גרינברג / הָכֵרי ְּבה ִלָתְיָה                                               

  .ָהֱיָתה ִלי ְּבֵרָכה ְּבִמְדַּבר ָהָאָדם

  ַּזִּכיםָּכל ַהְּיאֹורֹות ַה, ָצַרב ַהחֹול

  ַּבָּשָרב ָחֵרבּו

  .ַאְך ֵמיַמי ָנֲהרּו ַּכְּבדַֹלח ַהָּטהֹור

  

  ַעל חֹוִפי ַהָּשֵלו ָקם ֶאֶרז ֲחלֹוִמי

  ,ְלַלֵחש ּכֹוָכִבים

  ְיִחיִדי ְוָעָנו ָיַשְבִּתי ְּבִצּלֹו

  :ְוֵעיַני צֹוִפּיֹות

  ַרִּבים ָּבאּו ְוָשתּו ּוִמְלאּו ַכֵּדיֶהם

  ְלִמְשֵּתה ַהַּלְיָלה

  ֵהם לֹא ִהִּגידּו ִלי ָשלֹום ְּבֶלְכָּתםְו

  .ִּכי לֹא ִהִּכירּוִני

  

  ְוַרִּבים ַּגם ָּבאּו ָלֶשֶבת ְּבָעְיָפם

  ,ַעל חֹוַפי ַהְּשֵלִוים

  ִטיט ֶאל ַהִּזְרָמה- ַוַּידּו ַרק ַּגְרְּגֵרי

   – –ֲעֵדי ֲעלֹות ַסַהר 

  ָאז ָקמּו ְוֶהֱעלּו ְמדּוַרת ַהָּששֹון

  ּוִפיםַּבחֹולֹות ַהְּכס

   – –ְוָסחּו ְלאֹוָרּה 

  ,ַאְך ְשִמי לֹא ִהְזִּכירּו

  ,ִּכי לֹא ִהִּכירּוִני

   – –ַהָּשִשים ַּבֵּלילֹות 

  

  ?וכיצד נבנה דימוי זה לאורך השיר, משורר-    מה מאפיין את הדימוי העצמי של הדובר בשיר

  .    הסבר והדגם את דבריך
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  שירי נתן זך
  

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

  נתן ז ך /                                              ֲאִני שֹוֵמַע ַמֶּשהּו נֹוֵפל
  

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

  
  .ָפַסק ַהּשֹוֵפט ַלֶּנֱאָשם, ּוא ָאֶשםַּגם ַאָּתה ָאֶשם ְוַגם ה
  ,ָאָדם הּוא ַרק ָאָדם

  .ִהְסִּביר ָהרֹוֵפא ִלְבֵני ַהִּמְשָּפָחה ַהִּנְדָהִמים
  

  ,ָשַאל ֶאת ַעְצמֹו ַהַּנַער, ַמּדֹוַע, ֲאָבל ַמּדּוַע
  .לֹא ַמֲאִמין ְלַמְרֶאה ֵעיָניו

  
  ,ִמי ֶשֵאינֹו ָּגר ָּבֶעֶמק ָּגר ָּבָהר

  ֶרה ִליִדיַעת ָהָאֶרץָקַבע ַהּמֹו
  .ְללֹא קִֹֹשי ִנָּכר

  
  ֲאָבל ַרק ָהרּוַח ֶשָּשַמט ֶאת ַהַּתּפּוַח ָזַכר

  .ַמה ֶּשֶהְעִליָמה ִמְּבָנּה ָהֵאם
  

  .ְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה לֹו ְמַנֵחם, ְלעֹוָלם, ֶשְּלעֹוָלם
  

  

  .    שיר זה מתאר התנהגות אנושית נפוצה אל מול חוויה אנושית נוראה

      .בתשובתך התייחס גם למבנה השיר.  הסבר כיצד נושא זה בא לידי ביטוי בשיר כולו   
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .11

  נתן זך /      ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים                                      
  

  ,ִניםִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹו

  ֲאֶשר ִּבְתבּוָנה יֹאֲהבּו

  ְיֵמיֶהם ַּבְּנִעיִמים ַיְחְלפּו

  ַּ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

  ,ֶזה ֶאת ֶזה ְיָבְרכּו

   –ּוְבֵעת ָהֶאָחד קֹוֵרא 

  .ֶאת ָהאֹור ַהָּקָטן ַיְדִליק הּוא

  ֶאת ְנִשיַמת ַיְלֵדיֶהם שֹוְמִעים ָשעֹון

  .ְורּוַח ֲחצֹות
  

  ִשיר ָלאֹוֲהִבים ַהְּנבֹוִנים

  .ֲאֶשר ָּבנּו ָלֶהם ַּבִית ְוֶאת ַּדְלּתֹו ָנֲעלּו

  ַּבחּוץ ַקר, ָהִגיפּו ֵהיֵטב ֶאת ַהְּתִריִסים

  .ְורּוַח ּוְמַצִּפים ַּבחּוץ ְלָמָטר

  אֹוֵרַח לֹא ָיבֹוא ַּבַּלְיָלה ֲאֶשר ַּכֶּזה

  ְמֻאָחר.  ַאל ִּתְפְּתחּו ֶאת ַהֶּדֶלת–ְוִכי ָיבֹוא 

  ְוַגם ַהְּמשֹוֵרר. ְוַרק קֹר נֹוֵשב ָּבעֹוָלם

  ִהָּשֲארּו. א ָשרלֹא ִמֶּשַפע הּו, ִמְּמצּוָקה

  .ֲחבּוִקים

  ְוַגם ַהְּמשֹוֵרר"[...] 

  ."       לֹא ִמֶּשַפע הּוא ָשר, ִמְּמצּוָקה

  . הסבר כיצד גילוי זה מאיר את עמדתו של המשורר כלפי האוהבים הנבונים בשיר
  / 13המשך בעמוד                                                  /                                                                                      
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך.    12

  נתן זך/                                      ֶרַגע ֶאָחד                   

  ֲאִני. ָאָּנא. ֶרַגע ֶאָחד ֶׁשֶקט ְּבַבָּקָׁשה

  הּוא ָהַלְך. רֹוֶצה לֹוַמר ְּדַבר ָמה

  ָיכְֹלִּתי ָלַגַעת ְּבׁשּוֵלי. ְוָעַבר ַעל ָּפַני

  ִמי ָיכֹול ָהָיה. לֹא ָנַגְעִּתי. ַאַּדְרּתֹו

  . ָיַדְעִּתיָלַדַעת ַמה ֶׁשלֹא
  

  ִּבְזָקנֹו. ַהחֹול ָּדַבק ִּבְבָגָדיו

  ַּכִּנְרֶאה ָלן. ִהְסַּתְּבכּו ְזָרִדים

  ִמי ָיכֹול ָהָיה. ַלְיָלה קֶֹדם ַּבֶּתֶבן

  ָלַדַעת ֶׁשְּבעֹוד ַלְיָלה ִיְהֶיה

  .ָקֶׁשה ְּכמֹו ֶאֶבן. ֵריק ְּכמֹו ִצּפֹור
  

  ֵאיֶנִּני ַמֲאִׁשים. לֹא ָיכְֹלִּתי ָלַדַעת

  ִלְפָעִמים ֲאִני ַמְרִּגיׁש אֹותֹו ָקם. אֹותֹו

  אֹוֵמר, חֹוֵלף ְלָיִדי, ַסֲהרּוִרי ְּכמֹו ָים, ִּבְׁשָנתֹו

  .ִלי ְּבִני

  .ִאִּתי, ְּבִמָּדה ָּכזֹאת, לֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשַאָּתה. ְּבִני

                                                                                                      

  . חוויה של החמצהבשיר מתואר       

  .הדגם את דבריך? וכיצד היא מעוצבת בשיר,        מהי ההחמצה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   /14המשך בעמוד /                                                                                                                                   

  
  
  
  

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

http://www.pdffactory.com


  904441שאלון ' מס. ו"חורף תשס, ספרות עברית וכללית              -   14  -                                                  
  
  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .13
  

  נתן זך/ ּמו ֵלב ַלָּסגֹל ָהרֹוֵעד ִׂשי                                                         

  ,ִׂשיּמו ֵלב ַלָּסגֹל ָהרֹוֵעד

  ֵהיֵטב, ַמְּׁשׁשּו ֶאת ָהרּוַח

  הּוא ָירֹק ּוַבַּצֶּמֶרת. ְּגעּו ָּבֵעץ

  מֹוִריק עֹוד יֹוֵתר ְוַהֶּגַזע

  ְמֻאָּכל ְמַעט ַאְך עֹודֹו אֹוֵכל ְּבכֹל ֶּפה

  ֶאת ְלֵׁשד ָהֲאָדָמה ֶׁשֵאיֶנָּנה

  . ָּכאן ָלַעִין ָּבִעירִנְרֵאית

  ִּכְפַלִּים. ְּגעּו ֵהיֵטב, ַמְּמשּו, ִׂשימּו ֵלב

  ְלָהִאיר, ִלְׁשאֹוף ֶאת ָהאֹור

  ְוַהַּלְיָלה. הּוא ָעֹוֵבר. ָּכל ָעָנן

          .לֹא ְיַאֵחר

  

  ובאילו דרכים הוא מנסה לשכנע את נמעניו, מהי דרך החיים שהדובר בשיר ממליץ עליה

  ?יולקבל את המלצות
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   סיפור קצר:פרק  שני
  

  
  
  

  .     משגה או החמצה הם מוטיבים חוזרים בסיפורי עגנון.14

  ,בסיפור שבחרת) או ההחמצה( מאת עגנון שלמדת וכתוב מהו המשגה אחד           בחר בסיפור 

  .הסבר והדגם את דבריך.            ומה הן תוצאותיו

  

  ). מאת עגנוןלא( שלמדת אחדקשר  בין גבר לאישה או יחסים בין דורות בסיפור תאר     . 15

  .הסבר והדגם את דבריך?            האם קשר זה מוצג בסיפור באור ביקורתי

  

    יהודית הנדל" / סיפור בלי כתובת"     .16 

  
  של זיכרון זה בהקשרמשמעות הוהסבר את , ון מותה של האם            תאר כיצד עולה בסיפור זיכר

  .            הכולל של הסיפור

  .בתמונת המציאות המתוארת בסיפור כולו

  
  

  דרמה: פרק שלישי
  

  

  

  המלך ליר, מקבת, המלט (וטרגדיה של שקספיר )אנטיגונה או אדיפוס(טרגדיה של סופוקלס 

  ) או אותלו
  

  .עילאחד מהמחזות שלבחר ב    .17

  הסבר? במחזה שבחרת) או כגיבורה טרגית(         מה מאפיין את הדמות הראשית כגיבור טרגי 

  .         והדגם את דבריך

  

  .בחר באחד מהמחזות שלעיל.     18

  הסבר? נושא מרכזי בטרגדיה בא לידי ביטוי בתמונות הראשונות של המחזה שבחרת           כיצד 

  .יך          והדגם את דבר

  

    /16המשך בעמוד                                                                                                                                    /

  ) נקודות15 –לכל שאלה  (16-  14מהשאלות שתיים ענה על , אם בחרת פרק זה

 ".סיפור בלי כתובת" אין לענות על פי 15      בשאלה 

  ). נקודות 30( , 18-17 מהשאלות אחתענה רק על , אם בחרת בפרק זה

 . טרדגיה של שקספיראו על פי טרגדיה של סופוקלס רקעל שאלות אלה מותר לענות 
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  רומאן ונובלה: פרק רביעי

  

  
  

  

  י עגנון "ש / סיפור פשוט

  ".סיפור פשוט"     ציין שני מוטיבים מרכזיים ברומאן .19

  כל אחדוהסבר את המשמעות של ,        תאר את הופעותיהם השונות של מוןטיבים אלה ברומאן   

  .          מהם

  

  .  וענה על השאלה שאחריו, "סיפור פשוט"תוך משלפניך קטע קרא את ה    .20

   סבורה אני , הירשל, מה אתה אומר עליה, צימליך עשיר ובתו משכילה, חזרה צירל ואמרה

        הלואי נרויח בלא הפסדו כל , ומה שאביה פוסק לה. שזוהי מה שקוראים נערה מודרנית

        כל זמן שאדם פנוי הולך . י להוהלוא כל ממנו של זה צפו, אבל כלום הנודניא עיקר. שנה

  שאלמלא כן אין לעולם , הוא אחר לבו וכיון שמגעת שעתו לישא אשה מניח כל אהבהבותיו

      חס ושלום . אני איני מתקנאה בעולם שכזה, אוי לעולם שהבריות הולכים אחר לבם. קיום

          אתה צריך לשכוח ברם דבר זה אי. אין הרבה בלומה בשוק. שיש לי כנגד בלומה כלום

         שבחמלתנו שחמלנו עליה הכנסנוה לביתנו ונתננו לה כל מחסורה ומובטחני . שהיא עניה

   בן בעלי בתים . בה שהיא מכירה את מקומה ואינה מעמידה את עצמה בינך לבין מזלך כקיר

  .אתה הירשל ולגדולה מזו אתה מתוקן

  

  .כפי שהיא משתמעת מקטע זה,     הסבר את השקפת העולם של צירל

  .הסבר את תשובתך?     האם עלילת הרומאן וסיומו תומכים בהשקפה זו או מערערים אותה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    /17 המשך בעמוד                                                                                                                                   /
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  * נובלה מתורגמת, רומאן מתורגם
  
  

  

  

  

  

  

  . שלמדתמתורגמת או נובלה מתורגםענה על שאלה זו על פי רומאן     .21

  או/ופעות חברתיות או אילו תכונות אנושיות מוצגות בצירה כראויות להערכה                 אילו תו

  ?                כראויות לגינוי ולביקורת

  למשל באמצעות תיור של(                הסבר באילו דרכים מוצגות תופעות או תכונות אלה ברומאן 

  ).באמצעות סמלים ומוטיבים, ות מיוחדותבאמצעות התרחשוי,  ושל יחסים ביניהן                דמויות

  

  . שלדמתמתורגמת או נובלה מתורגםעל שאלה זו על פי רומאן ענה .    22

  בסס את דבריך על. ביצירה) או תפקידיהן(והסבר את תפקידן ,  דמויות משנהשתי         תאר 

  .         הופעותיה של כל אחת מהדמויות ביצירה

  

  ,חיי נישואין, מקדמות, שירה ,מר מאני, עיר קסומה, בות יחידםהתגנ ,ספר הדקדוק הפנימי

  זיכרון דברים

  

  
  

  

       אילו תופעות חברתיות או אילו תכונות אנושיות מוצגות באחד הרומאנים שלעיל כראויות.23

  ?או כראויות לגינוי ולביקורת/להערכה ו         

  למשל באמצעות תיור של( תכונות אלה ברומאן                הסבר באילו דרכים מוצגות תופעות או

  ).באמצעות סמלים ומוטיבים, באמצעות התרחשויות מיוחדות,                דמויות ושל יחסים ביניהן

  

  בסס את דבריך על. ביצירה) או תפקידיהן(והסבר את תפקידן ,  דמויות משנהשתי   תאר . 24

  .ירה         הופעותיה של כל אחת מהדמויות ביצ

    

  .) בעמוד הבא25שאלה : שים לב( 

    /18המשך בעמוד                                                                                                                                    /

  .למדת שמתורגם על פי רומאן אך ורק תוכל לענות 21-22על השאלות 

 :מבין הנובלות האלהאך ורק  תוכל לבחור , מתורגמתאם בחרת להתבסס על נובלה * 
  ,טוניו קריגר, היונה, הזקן והים, בטבעת החנק, לב של כלב, העיירה שבה נעצר הזמן

  .ילי'רעידת אדמה בצ, ברטלבי, הורתו, הנשיקה למצורע, מוות בוונציה

  .המינה ליזה

 . אך ורק על פי הרומאנים המפורטים בכותרת שלעיל אפשר לענות25-24על שאלות 
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  יר שלא נלמדש:                    פרק  חמישי

  
  

  

  .השאלה שאחריווענה על , מאת ישראל פנקס,  שלפניךשיר   קרא את ה.26

  
  הָסרּוְּפ, בזּום ָעֶחֶל

  יןִּכַס, הָכתּוֲח

  אןה ָּכַמ, הָמ. היָנִבְגּו

  ?הָרָק

  םיֹו, רֶקּבַֹה

  .יִנֵׁש

  ,אֵּסִּכַה, ןָחְלֻּׁשים ַהִמְמֹוּד

  ה ָמּו. ּהיָניא ֵאִה. יִאְרָה

  ?יִנה ֲאֶׂשֱעֶא

  

  כשהיה בשנות, שכתב המשורר לאחר מות אמו, "תרּוְדָעֵה"     השיר לקוח ממחזור השירים 

  .     הארבעים לחייו

  ?ואת רגשותיו     כיצד החפצים הנזכרים בשיר ומבנה השיר מבטאים את מצבו של הדובר 

  .ובסס אותם על השיר,      הסבר את דבריך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה  

  

 ). נקודות10   (25  ענה על השאלה –  חובה פרק זה הוא 
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