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  ספרות עברית וכללית

    יחידות לימוד2

  הוראות לנבחן

  

  .שלושה רבעים  שעתיים ו:משך הבחינה. א

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

  

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

  סיפור  קצר    –פרק שני         

                                                                                                                          דרמה   –פרק שלישי    

  רומאן  ונובלה    –פרק רביעי     

          מד   שיר שלא נל–פרק חמישי   

  

   פרקבכל  על השאלות לפי ההוראותהנוע,  פרקיםלושהשב הפרקים הראשונים יש לבחור ארבעתמ

                                                                                                              .) נקודות90כ "סה;  נקודות30 –כל פרק ל(

  ) נקודות10(ענה על השאלה שבו . חובהחמישי הוא הפרק ה

  

  . 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 

  

  .ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד
  

  

   !ב ה צ ל ח ה

                                                   

                              

                                                                             

  /            המשך מעבר לדף                /                                                                                                             
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   ל  ו  תאה  ש 

  

  

  

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

  

  

  

  שירת ימי הביניים

  . ב שאחריהם– הסעיפים א שניוענה על " יפה נוף "או" במזרחלב : " משני השיריםאחדבחר ב .1

  וילודה ההי/  ִלִּבי ְבִמְזָרח  

   - ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאנִֹכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב

  ?ֵאיך ֶאְטֲעָמה ֶאת ֲאֶשר אַֹכל ְוֵאיך ֶיֱעַרב  

  ְּבעֹוד , ֵאיָכה ֲאַשֵּלם ְנָדַרי ֶוֱאָסַרי

  ?ִני ְּבֶכֶבל ֲעָרבִצּיֹון ְּבֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲא   

  ְּכמֹו , ֵיַקל ְּבֵעיַני ֲעזֹב ָּכל טּוב ְסָפַרד  5                                        

  !ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב   
  

  וילודה ההי/  ְיֵפה נֹוף

  ,ִקְרָיה ְלֶמֶלְך ָרב, ְמשֹוש ֵּתֵבל, ְיֵפה נֹוף

  !ִשי ִמַּפֲאֵתי ַמֲעָרבְלָך ִנְכְסָפה ַנְפ

  , ֲהמֹון ַרֲחַמי ִנְכָמר ִּכי ֶאְזְּכָרה ֶקֶדם                                            

  .ְּכבֹוֵדְך ֲאֶשר ָגָּלה ְוָנֵוְך ֲאֶשר ָחַרב

  ַעד , ּוִמי ִיְּתֵנִני ַעל ַּכְנֵפי ְנָשִרים 5                                          

  !ֲאַרֶּוה ְּבִדְמָעִתי ֲעָפֵרְך ְוִיְתָעָרב                                                

  ְוִאם ַמְלֵּכְך ֵאין ָּבְך ְוִאם  ִּבְמקֹום , ְּדַרְשִּתיְך     

  . ָנָחש ָשָרף ְוַגם ַעְקָרב–ְצִרי ִּגְלֲעֵדְך  

  ָבַנִיְך ֲאחֹוֵנן ְוֶאָּשֵקםֲהלֹא ֶאת ֲא                                             

  !ְוַטַעם ְרָגַבִיְך ְלִפי ִמְּדַבש ֶיְעַרב 10                                         

  
   דוגמאות לרגשות שתי בתשובתך הבא מהשיר ? מה הם הרגשות שמבטא הדובר בשיר שבחרת. א

  ) נקודות9.       (והסבר אותן,     אלה

  האמצעים האמנותיים  בשיר שבחרת תורמים להדגשת רגשותיו של  משניים הסבר כיצד . ב

  ) נקודות6.          (    הדובר

  /                           3בעמוד המשך 

  לענות על עליך  ) 20-1שאלות (עליך והרביעי והשני והשלישי , ים הראשוןמהפרק       

  ). נקודות30  –לכל פרק  ( לפי ההוראות בכל פרק  ,פרקים בלבד  הלושבשהשאלות    

 

  , שאלותשתי ענה על ,)10 - 1שאלות  (השירה אם בחרת בפרק 

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

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

  יאליקחיים נחמן ב / ָצַנח לֹו ַזְלַזל                      

  -ָּגֵדר ַוָּינֹם -ָצַנח לֹו ַזְלַזל ַעל
  :ּכֹה ָיֵשן ָאנִֹכי

  ,ִּלי ּוְלִגְזִעי- ּוַמה-ָנַשל ַהְּפִרי 
  ?ִּלי ּוְלשֹוִכי-ּוַמה

  
  -ַרח ְּכָבר ִנְשָּכח ַהֶּפ, ָנַשל ַהְּפִרי

  -ָשְרדּו ֶהָעִלים 
   ְוָנְפלּו-ִיְרַּגז יֹום ֶאָחד ַהַּסַער 

  .ַאְרָצה ֲחָלִלים
  

  , ְוִנְמְשכּו ֵלילֹות ַהְּזָוָעה-ַאַחר 
  ,לֹא ְמנּוָחה  ּוְשַנת ִלי

  ָּבָדד ֶאְתַחֵּבט ָּבאֶֹפל ַוֲאַרֵּצץ
  .ּכְֹתִלי-רֹאִשי ֶאל

  
  נִֹכי ְלַבִּדיְוָא, ְושּוב ִיְפַרח ָאִביב

  -ִּגְזִעי ֶאָּתֶלה -ַעל
  ,לֹא ִציץ לֹו ָוֶפַרח, ַשְרִביט ֵקֵרַח

  .ָעֶלה-ְפִרי ְולֹא-לֹא
  

  ? מבתי השירבכל אחדאיזו עונה מעונות השנה מיוצגת  .2  

  .ה את משמעותו הסבר כיצד השימוש בעונות השנה המתוארות בשיר בונ     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  חיים נחמן באליק/  ְלַבִּדי                          

  ,ֻּכָּלם ָסַחף ָהאֹור, ָּלם ָנָשא ָהרּוַחֻּכ

  ;ּבֶֹקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה-ִשיָרה ֲחָדָשה ֶאת

  ִנְשַּתַּכְחִּתי ִמֵּלב, ַוֲאִני ּגֹוָזל ַרְך

  .ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּשִכיָנה
  

  ִהיא-ְוַהְּשִכיָנה ַאף, ָּבָדד ִנְשַאְרִּתי, ָּבָדד

  .ִשי ִהְרִעיָדהרֹא-ְּכַנף ְיִמיָנּה ַהְּשבּוָרה ַעל

  ,ָחרֹד ָחְרָדה ָעַלי: ִלָּבּה-ָיַדע ִלִּבי ֶאת

  .ַעל ְיִחיָדּה, ְּבָנּה-ַעל
  

  עֹוד-ַרק, ְּכָבר ִנְתָּגרָשה ִמָּכל ַהָּזִּויֹות

  -ִּפַּנת ֵסֶתר שֹוֵמָמה ּוְקַטָּנה ִנְשָאָרה 

  ָוֱאִהי,  ַוִּתְתַּכס ַּבֵּצל-ַהִּמְדָרש -ֵּבית

  . הִעָמּה ַיַחד ַּבָּצָר
  

  ,ָלאֹור, ּוְכֶשָּכָלה ְלָבִבי ַלַחּלֹון

  -ִלי ַהָּמקֹום ִמּתַחת ִלְכָנָפּה -ּוְכֶשַּצר

  ַּדף-ְוִדְמָעָתּה ַעל, ָּכְבָשה רֹאָשּה ִּבְכֵתִפי

  .ְּגָמָרִּתי ָנָטָפה
  

  ,ֶחֶרש ָּבְכָתה ָעַלי ַוִּתְתַרֵּפק ָעַלי

  :ּוְכמֹו ָשָכה ִּבְכָנָפּה ַהְּשבּוָרה ַּבֲעִדי

  ,ֻּכָּלם ָּפְרחּו ָלֶהם, ָּלם ָנָשא ָהרּוַחֻּכ"

  ..."  ְלַבִּדי, ָוִאָּוֵתר ְלַבִּדי
  

  ,ִקיָנה ֲעִתיָקה ְמאֹד-ּוְכֵעין ִסּיּום ֶשל

  ,ַּבָּקָשה ַוֲחָרָדה ְּכַאַחת, ּוְכֵעין ְּתִפָּלה

  ָשְמָעה ָאְזִני ַּבִּבְכָיה ַהֲחִריִשית ַהִהיא

  -ּוַבִּדְמָעה ַהִהיא ָהרֹוַתַחת 

  ?כיצד בא לידי הביטוי לאורך השיר הקשר הרגשי העמוק בין הדובר לשכינה

  .בתשובתך ַהְרֵאה גם כיצד הלשון הציורית מבטאת קשר זה

  

   /5המשך בעמוד /
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    20 -שירת המאה ה 

  שירי לאה גולדברג

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

  .לאה גולדברג/  אָּמת ִאַנמּוְתִל                               
  ,ַאְּת ֲאֶחֶרת: ְּתמּוָנֵתְך ּכֹה ְשֵלָוה

   ִאִּמי–ְקָצת ֵּגָאה ּוְנבֹוָכה ַעל ֶשַאְּת 

   ּוְבִחּיּוְך ְמַוֶּתֶרתְמַלָּוה ְּבִדְמָעה

 "?ִמי"ּוֵמעֹוָלם ֵאיֵנְך שֹוֶאֶלת 
  

  ֵעת ָּבאִתי ֶאַלִיְך , לֹא ָּתַמְהְּת, לֹא ָרַגְזְּת

  !"ְּתִני"ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ְוָאַמְרִּתי 

  ֶאת ַהּכֹל ֵהֵבאת ִלי ְּבמֹו ָיַדִיְך

  .  ֲאִני–ַרק ִמְּפֵני ֶשֲאִני 

  

  :ּיֹום זֹוֶכֶרתְויֹוֵתר ִמֶּמִּני ַאְּת ַה

  ,ַיְלּדּוִתי-ְוַנְפֵשְך ְּכָבר ָּפְתָרה ֶאת ְיגֹון

  ֵעת ָּתבֹוא ֶאַלִיְך ַהַּבת ַהּבֹוֶגֶרת

  .ָּתִביא ֶאת ֵיאּוש ּתּוָגָתּה ֶשָּבְגָרה

  

  ָאבֹוא ְרצּוָצה ְולֹא ֶאְשַאל ִלְשלֹוֵמְך, ֵּכן

  !"ִאִּמי"לֹא ֶאְלַחש , לֹא ֶאְבֶּכה ְּבֵחיֵקְך

  :ִעיַאְּת ֵּתְד

  ֶזה ֶשֲעָזַבִני ָהָיה ָיָקר ִלי ִמֵּמְך

  "?ִמי: "ְולֹא ִּתְשָאִליִני
  

  

  .הבת הבוגרת מגיעה להבנה של מערכת היחסים עם אָמּה כשהיא עומדת מול תמונת האם

  ?וכיצד הבנה זו מעוצבת בשיר, יעה הבתגלאיזו הבנה מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  לאה גודלברג / ןמֹו-יה ִּדָזֶרל ֶּת ֶׁשּהָתָבֲהַא                                                

  ִמִּלים ָּכֵאֶפר, ִמִּלים? רַמה ִּיָּשֵא

  ,ֵמֵאש ַהּזֹאת ֶשָּבּה ִלִּבי ֻאָּכל

  ִמָּכל ָאְשִרי ַהַּדל, ֵמֶחְרָּפִתי

  .ַרק אֹוִתּיֹות ַהֲחתּומֹות ַּבֵּסֶפר

  

  ִמי ַיֲאִמין ְּבֵהָעֵלם ַהַּגל

   –ְּבָעְצָמתֹו ֲאֶשר ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת 

  חֹולֹות ִחֶּוֶרת-לּו ַּגם נֹוַתר ִּבְכסּות

  ?ָרֶפה ָוַקל, יָמן ֶשל ַמָּגעֹוִס

  

  ,ָּפְלָטה ַאֲהָבִתי ֶאת ַאְלֻמֶּגיָה

  ְוַדָּיִגים ֶשִּנְזַּדְּמנּו ַּבחֹוף

  .ָאְספּו אֹוָתם ַוִּיָּשאּום ַהְרֵחק

  

  ,ְוָזר ִמְשַּתֲעֵמם ָּבֶהם נֹוֵגַע

  ֲחלֹוף-ּוְבעֹוָלם חֹוֵפז ּוֶבן

  .ַהְּזַמן ָּבֶהם ְּכֶיֶלד ְיַשֵחק
  

  .הקשר בין אהבה לשירה והיחס של הקוראים לשירה:  בשני נושאיםהשיר עוסק

  ?הסבר כיצד הלשון הציורית מבטאת נושאים אלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /7המשך בעמוד /
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   .דֵבאֹון ָהֵּבי ַהיֵרִׁש ִמממחזור השירים) בדרך(לפניך שיר א      .6

  .וענה על השאלה שאחריו,          קרא את השיר

  לאה גולדברג /  ְךֶרֶּדַּב                                                                    

  :ּוַבֶּדֶרְך ָאְמָרה לֹו ָהֶאֶבן

  . ָּכל ָּכְךְּפָעֶמיָך ָּכְבדּו

   – ָאְמָרה לֹו ָהֶאֶבן –ַהַאָּתה 

  ?ַּתֲחזֹר ְלֵביְתָך ַהִּנְשָּכח

  

  :ּוַבֶּדֶרְך ָאַמר לֹו ַהִּשיַח

  ,קֹוָמְתָך ַשָחה ְמאֹד

   – ָאַמר לֹו ַהִּשיַח –ֵאיְך ַּתִּגיַע 

  .ֵאיְך ַּתִּגיַע ָהלֹוְך ּוָמעֹוד

  

  ְוָעְמדּו ִצּיּוֵני ַהֶּדֶרְך

  ,ִאיש ַהָּזרלֹא ִהִּכירּו ָּב

  ְוָהיּו ִצּיּוֵני ַהֶּדֶרְך 

  .ִמְזַּדְּקִרים ְודֹוְקִרים ְּכַדְרַּדר

  

  :ּוַבֶּדֶרְך ָקְרָאה לֹו ָהַעִין

  !ְשָפֶתיָך ָיְבשּו ַּבָּצָמא

  ַוִּיְכַרע ַוֵּיְשְּת ִמן ַהַּמִים

  .ְוִדְמָעה ָנְגָעה ְּבִדְמָעה

  

  

  . העצמים שבדרךכלאובד על      הסבר והדגם מה משקפים המפגשים של הבן ה

  .     בתשובתך כתוב גם על הדומה ועל השונה בין המפגשים
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  שירי יהודה עמיחי

  

  .וענה על השאלה שאחריו,  את השיר שלפניךקרא     .7

   יהודה עמיחי/  בָרְּקה ַהֶּדְׂש ִּבֶגֶׁשם                                            

  לזכר דיקי                                                                                           

  

  :    ֶגֶׁשם יֹוֵרד ַעל ְּפֵני ֵרַעי

      ַעל ְּפֵני ֵרַעי ַהַחִּיים ֲאֶׁשר

  -    ְמַכִּסים ָראֶׁשיֶהם ִּבְׂשִמיָכה

      ְוַעל ְּפֵני ֵרַעי ַהֶּמִתים ֲאֶׁשר

  .    ֵאיָנם ְמַכִּסים עֹוד
  

  .אך כי מוצגת בו מציאות קשה וכואבת, האיפוק והצמצום מאפיינים שיר זה     

  .הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר     

  

  

  .רא את השיר שלפניך וענה על השאלה שאחריוק     .8

  יהודה עמיחי/  ָאִבי                                                           
  

  ֵזֶכר ָאִבי ָעטּוף ִּבְנָיר ָלָבן

  .ִּכְפרּוסֹות ְליֹום ֲעבֹוָדה

  

  ,ָבעֹו ַאְרָנבֹות ּוִמְגָּדִליםַהּמֹוִציא ִמּכֹו, ְּכקֹוֵסם

  . ַאֲהָבה-הֹוִציא ִמּתֹוְך ּגּופֹו ַהָּקָטן 

  

  ַנֲהרֹות ָיָדיו

  .ִנְשְּפכּו ְלתֹוְך ַמֲעָשיו ַהּטֹוִבים

  

  .     דמות האב בשיר זה מוצגת באמצעות שלוש תמונות

  .ביווהסבר כיצד הן מבטאות את יחסו של הבן לא,  משלוש תמונות אלהכל אחת     תאר 
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  .      קרא את השיר שלפניך וענה על השאלה שאחריו.9

  

  יהודה עמיחי / ֹושַּכְּברא לֹ                                                 
  

  , לֹא ַּכְּברֹוש

  ,לֹא ֻּכִּלי, לֹא ְּבַבת ֶאָחת

  ,ְיֻרּקֹות-ְּבַאְלֵפי ְיִציאֹות ְזִהירֹות, ֶאָּלא ַּכֶּדֶשא

  ִלְהיֹות ֻמְסָּתר ְּכַהְרֶּבה ְיָלִדים ַּבִּמְשָחק

  .ְוֶאָחד ְמַחֵּפש

  

  ,ְולֹא ַּכֶּגֶבר ַהָּיִחיד

  יםֶשְּמָצאּוהּו ַרִּב, ִקיש-ְּכֶבן

  .ְוָעשּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך

  ֶאָּלא ַּכֶּגֶשם ְּבַהְרֶּבה ְמקֹומֹות

  ִלְהיֹות ְשתּוי, ְלִהְתַחְלֵחל, ֵמֲעָנִנים ַרִּבים

  ִלְהיֹות ָנשּום, ִּפּיֹות ַרִּבים

  .ָּכֲאִויר ַּבָּשָנה  ּוְמֻפָּזר ִּכְפִריָחה ָּבָאִביב

    

  ַהְּמעֹוֵרר, לֹא ַהִּצְלצּול ַהַחד

  ,רֹוֵפא ַהּתֹוָרןַּבַּשַער ָה

  ְּבַהְרֶּבה ֶאְשַנִּבים, ֶאָּלא ִּבְדִפיקֹות

  .ְּבַהְרֶּבה ְּדִפיקּות ֵלב, ִּבְכִניסֹות ְצָדִדּיֹות

  

  ֶּכָעָשן, ָּכְך ַהְּיִציָאה ַהְּשֵקָטה-ְוַאַחר

  ,ַשר ִמְתַּפֵּטר, ְּבִלי ְּתרּוָעה

  ,ְיָלִדים ֲעֵיִפים ִמִּמְשָחק

  ַאֲחרֹוִניםֶאֶבן ַּבִּגְלּגּוִלים ָה

  

  ַּבָּמקֹום ֶשַּמְתִחיל, ְלַאַחר ַהּמֹוָרד ַהָּתלּול

  ,ֲאֶשר ִמֶּמּנּו, ִמישֹור ַהִּוּתּור ַהָּגדֹול

  ,ַּכְּתִפּלֹות ַהִּמְתַקְּבלֹות

  .עֹוֶלה ָאָבק ְּבַהְרֶּבה ִרּבֹוא ַּגְרִּגיִרים
  

  

  ?זהובאילו אמצעים הוא מבטא רעיון , שניאיזה רעיון מבטא הדובר בבית ה

  .ובין השיר כולו שניה הקשר בין הבית תהסבר א
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .10

  

 יהודה עמיחי/  ֲאַנְחנּו ְשַנִים ִמְסָּפִרים, ְרִאי                                            
  
  

  ,ֲאַנְחנּו ְשַנִים ִמְסָּפִרים, ְרִאי
  עֹוְמִדים ַיְחָּדיו ּוִמְתַחְּבִרים

  

  סֹוף ַהִּסיָמן-ִּכי סֹוף, אֹו ִמְתַחְּסִרים
  .ִמְשַּתֶּנה ִמְּזָמן ִלְזָמן

  

  ַּגְענּוָּכְך ַעד ֶשִה-ָהָיה ָקֶשה ָּכל
  ְוַגם ָיַדְענּו, ַלֲעמֹד ַיְחָּדיו

  
  ,ַּגם ְשָבִרים, ְּכָפִלים ֶשל אֶֹשר

  .ַּכֲאֶשר ִיְקֶרה ְלִמְסָּפִרים
  

   –ָהעֹוָלם ַקו ֶשֶבר , ַּתְחֵּתנּו, ַּגם ַעָּתה
  ַהִּביִטי ֵאיְך ֵמֵעֶבר, ַאל ִּתיְרִאי

  

  ְלאֹותֹו ַהַּקו ָּפַרח ָלנּו ַעְכָשו
  .ֻשָּתףַהְּמַכֶּנה ַהְּמ

  

  

  .נושא עמוק ומורכב בא לידי ביטוי בשיר זה בנימה משועשעת  וקלילה     

  .הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר     
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  רספור קצ: פרק שני

  ) נקודות15 -לכל שאלה   (13 – 11ענה רק על שתיים מהשאלות ,   אם בחרת בפרק זה:שים לב

  .ספור אחד משתי השאלות שבחרת עליך לענות על פי כל אחתעל 

  

      "מדירה לדירה" על פי הספור 12-11 לענות על שאלות אין

  

  . מצב של זרות וניכור בין בני אדם   בספורים רבים מתואר  .11

  ?    כיצד מצב זה בא לידי ביטוי בספור שלמדת     

  .     הסבר אם המצב הזה מוצג בספור כחסר מוצא או נרמזת אפשרות לתיקונו   

  

  תקבולת ; חלום: את העולם הפנימי של דמות ספרותית אפשר לשקף באמצעים שונים .12

  .מוטיבים מונולוגים פנימיים, בתיאורי מרח, )אנלוגיה       (

  והסבר כיצד אחד או שניים , תאר את עולמה הפנימי,        בחר בדמות אחת בספור שלמדת

  .       מהאמצעים האלה מסייעים לשקף עול זה

  

  

           י עגנון" ש– "מדירה לדירה"

  

  .אחריווענה על השאלה ש, קרא אותו". מדירה לדירה"     לפניך קטע מהסיפור .13

  

נקייה וצחה עמדה . נפל בי לבי פתאום והבטתי על אסקופת הבית

ישב שם  אבל אותו תינוק לא. האסקופה וצללי פרחים השתעשעו עליה

ים נעו צללי מדמדו. ולא קפץ עלי ולא נתלה בי ולא פשט את ידיו כנגדי

  .וכל תינוק לא היה שם, הפרחים על האסקופה

  

  ?י בקטע זה     מהו המפנה הבא לידי ביטו

  .     הסבר את משמעותו של מפנה זה
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  *רומאן ונובלה: פרק שלישי

  18 – 14לות  מהשאאחתענה רק על , אם בחרת בפרק זה

  . ענה על שניהם,ב- אם יש בשאלה סעיפים א:שים לב

  

  .18 – 15 לענות על פי הרומאנים המוזכרים בשאלות איןעל שאלה זו . 14

  

  .הי       ברומאנים רבים נמתחת ביקורת על סדרי החברה ועל ערכ

  ברומאן  רומאנים או בשניהמובעת , הסבר בקצרה מהי הביקורת על החברה      .        א

  ) נקודות20(   .   שלמדת                  

  בסס את תשובתך .  משתי היצירותבאחתהסבר והדגם כיצד ביקורת זו באה לידי ביטוי       .        ב

  ) נקודות10.      (על סיום היצירה או על הדמויות או על הסמלים שבה                 

  

  :תוכל לבחור אך ורק מבין הנובלות המפורטות להלן, בלהאם בחרת להתבסס על נו     : הערה* 

  ,שלושה ימים וילד, כנורו של יוסי, שונא הניסים, אחרי הילדות, עתליה, נמלים                  

  ,לוויה בצהריים, עוגיות המלח של סבתא סולטנה, רבתחיזעה'ח, לב הקיץ לב האור                    

  ,היונה, הזקן והים, בטבעת החנק, לב של כלב, העיירה שבה נעצר הזמן, נה ליזה המי                   

  .לי'רעידת אדמה בצ, ברטלבי, הורתו, הנשיקה למצורע, מוות בוונציה,  טוניו קריגר                   

  

  

  .פלובר / מאדם בובארי     .15

  , מרקיזההנשף בטירה של : האירועים מבין שלושת שנייםתאר את התנהגותה של ֶאמה ב    .א          

  ) נקודות20.       ( ניתוח רגלו של איפוליט, היריד החקלאי                  

  על דמותה ועל יחסה ' שתיארת בסעיף א, מה אפשר ללמוד מהתנהגות של אמה    .    ב      

  ) נקודות10.       (הסבר את דבריך ?למציאות                  

  

  

  .טולסטוי / אנה קרנינה     .16

  פגישתה : תאר את התנהגותה ואת תגובותיה של אנה בשניים מבין שלושת האירועים      .א           

  .ה בערב יום הולדתו'ביקורּה בחדרו של סריוז, מרוץ הסוסים, הראשונה עם ורונסקי                     

  ) נקודות20(                      

  על דמותּה ' שתיארת בסעיף א, מה אפשר ללמוד מהתנהגות ומהתגובות של אנה      . ב          

  ) נקודות10(.       הסבר את דבריך? ועל יחסּה למציאות                    
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  דוסטוייבסקי/   החטא ועונשו     .17

  , כי הוא בשר ודם, בפגישה הראשונה בין סווידריגאילוב לרסקולניקוב מעיד סווידריגאילוב           

  .ושום דבר אנושי אינו זר לו           

  כפי שהיא מצטיירת בהופעותיו , יישב עם דמותוהאם עדות זו של סווידריגאילוב על עצמו מת           

  .הסבר את דבריך?  השונות  ברומאן          

  

   : על פי אחד מהרומאנים הבאיםרק     ענה על השאלה .18

  , חיי נישואין, מקדמות, שירה, מר מאני, עיר קסומה, התגנבות יחידים, ספר הדקדוק הפנימי, המשפט          

  .הקול והזעם, מאה שנים של בדידות, בית בודנברוק, אל המגדלור, האמן ומרגריטה, בריםזיכרון ד          

  .           אור באוגוסט

  .רבים נמתחת ביקורת על סדרי החברה ועל ערכיהברומאנים      

  

  ) נקודות10.       (       הסבר בקצרה מהי הביקורת המובעת ברומאן שלמדת.א     

  בסס את תשובתך על סיום הרומאן או על . יצד ביקורת זו באה לידי ביטוי ברומאן      הסבר כ.ב     

  ) נקודות20.           (              הדמויות או על הסמלים שבו

  

  

  

  דרמה: פרק רביעי

  .20 -19 מהשאלות אחתענה רק על שאלה , אם בחרת בפרק זה

  

   .20 – או מהמאה 19 – על פי מחזה מהמאה ה רקעל שאלות אלה אפשר לענות 

  

  .20 – או מהמאה ה 19 –מחזה מהמאה ה 

  .במחזות רבים העלילה מובילה לגילוי של אמת שלא הייתה ידועה לדמויות     .19

  ומהי השפעתה על דמות או על , כיצד היא מתגלה, מהי האמת שמתגלה במחזה שלמדת          

  ?  דמויות במחזה        

  

  .ב–יפים  א ענה על שני הסע     .20

  משקפים , אביזרים ותפאורה או סצנות מרכזיות, כגון דיאלוגים, אמצעים דרמתיים           

  .או מבליטים את הקונפליקט במחזה           

  ) נקודות10( ?         מהו הקונפליקט במחזה שלמדת     .א           

   משקפים או מבליטים קונפליקט זה   מהאמצעים הדרמתייםשנייםהסבר כיצד .            ב    

  ) נקודות20(                    

  

  

  

  

  

   /14המשך בעמוד/       
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  שיר שלא נלמד: פרק חמישי
  

  

  
  

  .וענה על השאלה שאחריו, מאת שלמה אביו, שיר שלפניךקרא את ה. 19

   

                                             ַאְּת ֶשָהִיית

                                             ִּתְקָוה ַמָּמִשית ְּכֶלֶחם

                                             ָהָיה ִלי ְשֵמְך 

  .                            ְלִסּיּוט ֲחָרָטה               

  ,                                                 ִהֵּנה ְרִאי

                                            ִּכְבֶרֶשת חּוִטים

                                            ַעִין ְועֹוד ַעִין

                    ִּבי ִנְקַרַעת                        

  

  ,                                         אּוָלם

  ,                                            חֹוְשָבִני

                                                  עֹוד ְמַעט

  .ַהֲחלֹומֹות                                        ַאֲחִלים ַוַּדאי ֵמ

     –                                        ְוָאז ֶאְלַמד ֲאִפילּו 

  ,                                        ֵאיְך ְלַהְסִּכין ַלַּצֶּלֶקת

                                         ֵאיְך ִמְּתָפִרים ְלַהְרִחיק

  .                          ֶאְצָּבעֹות                                   

 
  .תאר את התהליך שעובר על הדובר במהלך השיר

  .הסבר כיצד מבנה השיר והלשון הציורית שבו תורמים לעיצוב תהליך זה

  

  

  

  

   !ב ה צ ל ח ה

 )  נקודות10  (21 שאלה  ענה על–פרק זה הוא חובה ! שים לב        

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

http://www.pdffactory.com

