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  ה  ש א ל  ו  ת
  
  
  

  

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

  
  

  
  

  שירתימי הביניי�
  

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

  יהודה הלוי/  ִלִ&י ְבִמְזָרח                                                    

  ? ֵאי� ֶאְטֲעָמה ֶאת ֲאֶשר אַֹכל ְוֵאי� ֶיֱעַרב////  – ִלִי ְבִמְזָרח ְו�נִֹכי ְס
	 ַמֲעָרב            

ֶחֶבל ֱאד
% ַוֲאִני ְֶכֶבל ֲעָרב ////ְע
ד , ֵאיָכה ֲאַשֵ&% ְנָדַרי ֶוֱאָסַריְ (
  ?ִצ(

  ! ֵיַקר ְֵעיַני ְרא
ת ַעְפר
ת ְ/ִביר ֶנֱחָרב////ְ+מ
 , ל ט.ב ְסָפַרדֵיַקל ְֵעיַני ֲעזֹב ָ+

  

  הניגודי� והצימודי� , וכתוב כיצד השאלות הרטוריות, הסבר את הרעיו� המובע בשיר

  .בשיר מבטאי� רעיו� זה

  

  

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

  יהודה הלוי/  (ה נ)ֵפְי

  ! ְלָ� ִנְכְסָפה ַנְפִשי ִמ2ֲַאֵתי ַמֲעָרב////,  ִקְרָיה ְלֶמֶלְ� ָרב,ְמש
ש 1ֵֵבל, 
	ְיֵפה נ

  . ְ+ב
ֵדְ� ֲאֶשר ָגָ&ה ְוָנֵוְ� ֲאֶשר ָחַרב////, ֲהמ
) ַרֲחַמי ִנְכָמר ִ+י ֶאְזְ+ָרה ֶקֶד%

  ! ְוִיְתָעָרב ֲאַרֶ.ה ְִדְמָעִתי ֲעָפֵרְ�////ַעד , .ִמי ִי1ְֵנִני ַעל ַ+ְנֵפי ְנָשִרי%

/ְ�� ְוִא%  ְִמק
% , ַרְש1ִיְְ  . ָנָחש ָשָר	 ְוַג% ַעְקָרב– ְצִרי 5ְִלֲעֵדְ� ////ְוִא% ַמְלֵ+ְ� ֵאי) ָ

 ! ְוַטַע% ְרָגַבִיְ� ְלִפי ִמְ/ַבש ֶיְעַרב////ֲהלֹא ֶאת ֲאָבַנִיְ� ֲאח
ֵנ) ְוֶא6ֵָק% 

  

  . והשיבוצי� בשיר מבטאי� רעיו� זהוכתוב כיצד הניגודי�, הסבר את הרעיו� המובע בשיר

  

  /3המש" בעמוד                                                               /                       

  

  

  

 , פרקי� בלבדבשניהשני והשלישי עלי" לענות על השאלות , קי� הראשו�   מהפר

  ).  נקודות30  –לכל פרק  (   לפי ההוראות בכל פרק 

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

  ). נקודות15 –לכל שאלה   (אחרכל שאלה על שיר מאת משורר 
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני"     .2

  

 יהודה הלוי/  ְלֵאל ָחי                              ֱהִציַקְתִני ְת+*ָקִתי

  

  ְל7ֵַחר ֶאת ְמק
% ִ+ְסא
ת ְמ7ִיָחי / ֱהִציַקְתִני ְת7.ָקִתי ְלֵאל ָחי 

  ֵרַעי ְוֶאָחי 9ֵני ֵביִתי ְוֶאתְ/ ֲעֵדי ִ+י לֹא ְנָט7ְְתִני ְלַנ8ֵק 

  ְוִה7ְִקיִתיו ְוִהְצִליח. ְצָמָחי / ְולֹא ֶאְבֶ+ה ֲעֵלי ַפְרֵ/ס ְנַטְע1ִיו 

  7ְֵני ִפְרֵחי ְיָקר ִמְבַחר 2ְָרָחי / ְולֹא ֶאְז+ֹר ְיה.ָדה ַוְעַזְרֵאל 

  ל 7ְִמ7ִי ְוט.ב 5ֶֶר7 ְיָרָחי ְיב./ ְוֶאת ִיְצָחק ֲא7ֶר ַ+ֵ) ֲח7ְַב1ִיו     5              

  ֲא7ֶר ָהי. ְבִמְדָר7ָיו ְמנ.ָחי / ְוִכְמַעט ֶא7ְְ+ָחה ֵית ַה1ְִפָ&ה 

  ְוַהְדַרת מ
ֲעַדי .ְכב
ד 2ְָסָחי / ְוֶא7ְַ+ח 1ֲַענ.ֵגי 7ְַתַֹתי 

  ָבָחי ְוֶאְעזֹב ַל2ְִסיִלי% ֶאת 7ְ/ ְוֶא1ֵ) ֶאת ְ+ב
ִדי ַלֲאֵחִרי% 

  .ִבְמ:.ַכת ְסַבְ� חֶֹס) ְִריָחי / ֲהִמירִֹתי ְֵצל ִ:יִחי% ֲחָדַרי 

  ְוֵריַח ַנֲעצ.; ַ:ְמ1ִי ְרָקָחי /  ְוַנְפ7ִי ָ:ְבָעה ָרא7ֵי ְָ:ִמי% 10            

� ַעל ַ+	 ְוַעל >	 ְ
  ְוָנַת1ִי ְֵלב ַיִ<י% ֳאָרָחי / ְוַחַדְל1ִי ֲהל

  ְו7ָָ<ה ֶא2ְ7ְָכה ַנְפ7ִי ְוִ:יָחי / י ֶאְמָצא ֲהד
% ַרְגֵלי ֱאלָֹהי ֲעֵד


  ְלִפְתֵחי 7ֲַעֵרי 7ַַחק 2ְָתָחי / ְו>ְקִיל , ְוֶאְס1
ֵפ	 ְַהר ָקְד7

  ְו>7ְִליַח ְ7ִלַֹח 7ְָלָחי / ְו>ְפִריַח ְֵמי ַיְרֵ/) ְנָרָדי 

  .ַמְל>ְ� ַרֲחָמיו נֵֹ:א 7ְָלָחי / י ְוֵאיְ� ִאיָרא ְוֶאְפַחד ֲאדָֹני ִ& 15            

  .ְוא
ֶד?. ֲעֵדי ֶנַצח ְנָצָחי/ ֲאַהֵ&ל ֶאת 7ְמ
 ִמֵ/י ֲחי
ִתי 

  
  ותאר את ההתפתחות של רעיו� זה ,  הבתי� הראשוני� בשירבשניהסבר את הרעיו� המרכזי 

  בשיר

  

  

  

  

  

  

  

  /4המש" בעמוד                                                                                                              /                            
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   ביאליקשירת

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

  

             חיי� נחמ� ביאליק/  ַה1ִַי0 /ֵוַֹע

 

� ָזָהב ָוֶכֶת% ַהַ@ִי; 5ֵוַֹעְ
  ִמ1
� ָה>ְר5ָָמ)                                                                                          ְ
  .ִמ1

  ָעֵבי ַעְרִָי%                                                     9לֶ&ֶכת ַה5ִַ?י% ְו97ַ7ֶל7ֶ

ְסס
ת ְָדָמ)  .ַהִ<ְת

  
  ַרק ַטָ(ִלי% ְיִחיִדי%. .ִמְתר
ֵק) ַה2ְַרֵ/ס
  ְוַטָ(ל
ת ְיִחיד
ת

                      א. ֵעיָנ% ַה?
ָהה >ֲחֵרי ְמע.	 ָה>ֲחר
ָנה  ִיְ:
7ַ  .ָ(ר
ת ַהֲחִסיד
תְ
  

  ע
ד ְמַעט ְוי
% ַסְגִריר                                                   . .ִמְתַי%1ֵ ַהֵ&ב
  :ַהַח&
) ִיְתַ/2ֵק ְִדָמָמה9ַעל
            ?                     ִטֵ&אֶת% >ַ/ְר1ְֶכ%? ְַדְק%1ֶ ַנֲעֵליֶכ%"

  ."ְצא. ָהִכינ. 21ַ.ֵחי ֲאָדָמה

  

  .הסבר והדג� את דברי"?      במה שונות שתי שורות הסיו� משאר שורות השיר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  חיי� נחמ� ביאליק/  5ְָמָמה 4)ֵלט ס)ד)תָי� ַה                                                   
  

  ,ָי% ַהְ/ָמָמה 2
ֵלט ס
ד
ת

7
ֵתק9ְוָכל 
&C+ %ָל
  ;ָהע

                  .ֵמ>ֲחֵרי ָהֵרַחִי%

  .7ְא
) ַהַ?ַחל ֵאינ
 פ
ֵסק

  


ֵב7+ �  ,7ְח
ר ַהַ&ְיָלה ה
ֵלְ

                                                          ;ֵצל ְוכ
ֵפל9ַמְרִ+יב ֵצל ַעל

              ָי% ַהַ<ֲח7ִַ+י9%/.ָמ% ֶאל


ָכב >ַחר +
ָכב נ
ֵפל+.  
  

  ,ָהע
ָל9%.ְבִה1ֵ1ַ7ְק ָ+ל

  ;ִלִי ֵער .ְמַדֵר: >ְר5ִי7

  ַמְעָי) ָטה
ר ֶאָחד: >ְר5ִי7

                                 .ה
ֶמה >ט %7ָ .ִמְת5ֵַר
  

  :א
ֵמר ִלִי ִלי ַבֲח7ָאי

  ;ֲחל
מ
ֶתיָ� ָבא.! ְִני"

  –ָנַפל +
ָכב ֵמָרִקיַע 

  . לֹא 7ְֶ&ָ� ה.א–ַהֲאִמיָנה 
  

  ע
ד 7ְֶ&ָ� ָקב.ַע ֵאיָת)

  ;.ְבִמ7ְְַצ1
 ִיְזַרח 7ָָ<ה

 �   ִהֵ?ה %7ָ ה.א–ָ:א ֵעיֶניָ

  ."ר
ֵמז ְלָ� ֶנָחָמה, ק
ֵר;
   

  ָהע
ָל9%.ְבִה1ֵ1ַ7ְק ָ+ל


ָכִבי9 ֵא7ֵב >ִיט ֶאל+;  

  –ִלי ֵאי) ע
ָל% ֶאָ&א ֶאָחד 

  .ה.א ָהע
ָל% 7ְִֶלָבִבי

  

  

  .הסבר והדג� את הקשר בי� העול� החיצוני המתואר בשיר ובי� עולמו הפנימי של הדובר

  

  

  

  

  

  /6המש" בעמוד /                                                                                                         
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�שירת המאה ה 20  

 �  שירי נת� אלתרמ

  

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

  

  נת� אלתרמ� / 7ֵָרַח

9ֶֶדת   .ַ/� ְלַמְרֶאה נ)ָש� ֵיש ֶרַגע ֶשל ה:

  ָשַמִי� ְ&ִלי ִצ4)ר

  .ָזִרי� *ְמב:ָ>ִרי�

   ע)ֶמֶדתָ�ַ&9ְַיָלה ַהָ=ה*ר מ*ל ַח9)ְנ

  .ִעיר ְטב*ָלה ִ&ְבִכי ַהִ>ְרָצִרי�

  

  ָ� ִ<י 5ֶֶרְ� ע)ד צ)ָפה ֶאל ֵהֶלְ�*ִבְרא)ְת

  ְוַה7ֵָרַח

  ַעל ִ<יד)� ַהְ&ר)ש

  ?ַהע)ד ֶיְשָנ� ָ<ל ֵא9ֶה.  ֵאִלי–@ָ?ה א)ֵמר 

ָ?ר ְ&ַלַחש ִ&ְשל)ָמ� ִלְדרֹש   ?ַהע)ד מ:

  

  .ֵמ@ְגֵמיֶה� ַהBִַי� ִנָ&ִטי� ֵאֵלינ*

  ש)ֵקט ָהֵע0

  .ְ&אֶֹד� ֲעִגיִלי�

  ,ֱאלֵֹהינ*, ֵ?ָעֵקר ִמDִBֶיָלַעד לֹא 

 .?*ַגת ַצֲעצ*ֶעיָ� ַהְ/ד)ִלי�

  

  

  והסבר כיצד ה� ממחישות את ההצהרה בשורה הראשונה , תאר שתיי� מהתמונות בשיר

  .של השיר

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  נת� אלתרמ� / תִי0Fַ ַהֵע

  

  ַ+ֲא7ֶר 7ְ1ֲִאִלי ֶאת ָהַרִיְ� ָלמ.ת                                                         ָנה7ְִבִעי% 7ָ

�  ,ְוָגע. ֲעָדִרי% ֶאל ָמָטר .ִמְס2
א                                                           .ַהַ@ִי; ָמַלְ

  ,         ֲחָתֵנְ� ַה5ְַלמ.ד, ה.א ִנEָב ַח
ָמה                                     .ְא
ר ְנָקמ
ת ִסְ<מ. ְָקָריו

ַכ2
                                                      ,ֶאָחד ֵע; ַהFִַיתְ �  .ְוָיַדְע1ְ ִ+י ַנְפ7ְֵ

  , �ִחי ַהִ?ָ/ח

7
ֵתת ִמ8ְִקיָעה ֲארCָ+ה, ְוִע% ֶעֶרב                                          .לֹא ָנס
ג ִמָ?ְגָה% ְַ@ָרב,  

                                                                           ��9ְיַג78ֵ ַעל 2ַָנִיְְ)ֵ< ?…  


ַלֶהֶבת ע
ְרָקיו, ְִגְזע
 ַהִ?ְפ1ָל                 ֲעָנָפיו ַה8ְח
ִרי%  ! ַמה ְ@ד
7ָה 7ְב.ָעתְ,  

ָ<ר ְוָכב.7 ְִכֵיְ�                                        .לֹא ָעְמס. +
ָכִבי% ְוָיֵרַח C7ְמ.  


  ,ַה8ִיִרי9%ְ+מ
 7ִיר, >ְדָמִתי, ַרק ָעְני

2
ֵלַח �
ת ֲאָבַנִיְ  .ִמֶ?ֶגד ח
ֵרג ַה8ָָרב ָה�דֹ%                                         .ֶאת ִל

  ְוִנְר1ָע                                                                          



נ   9 9ְוֵאיָמה 1ֹאֲחֵזה.                                     ְוא.ַלי ֵמֵעיֵני ֱאלָֹהיו ִר


 לֹא ִי/ֹ%                           ,ְ+ֵבָדה ְוַחָ<ה, 1ֶֶנתַרק ִ/ְמָעה ל
 ִנ  ,ִ+י ָהָהר לֹא ִי<
ט ְוִל


נ
ת9ְ+ר
ֵאה, ְָרְבצ
 ֲעִריִרי  .ָ+ל ע
ד ֶנֶבט ֶאָחד ְמַר7Hֵ ֶאת ָחֵזה.                           ,ֶח7ְ

  .ַעל ִסְפֵרְ� ַה?
7ֵ	 ֵחָמה
  

  

  .הדג� את דברי". והסבר את משמעותה, המתוארת בשיר" עלילה" הכתוב מהי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

                                                5*�Hִיַח  /�  נת� אלתרמ
  

�ֵ(ל >יַכִמְ ?
  7ֵ%ה ְב1ָא >ֵרי ק
ת ִלֵע, לֵאיָכִמ, Iָה                                         	ַג י.דַע. רַע8ַב ַהֵבס

  .%ֵאה ָהָכב
י .ה ִ8ִָאת ָהֶקֶח
:                                        .ר7ֶאֹה ָוָ(ִמד.י% ְלִנ 2ְָ�ֶאְרד ֶא ע
ל.

  ,בֶרֶחד ַהֵלא 1ֵלֹי% ְוִני) ִָֹכJַא ַללֹ                                            .	Jַַהל י ַעִמק.ְו, ליַכִמ, י ִלֲער ַהֵנ

+ַJִיִנ
�י ח7ִֶנJֵַכד ְיַע, ליַכִמ, רי אְ.                                          <�ְ  .:ֶרל ֶעת ַעכ
ְכ) ס
י% ֵה7ִי ָניַנֵע ְ

   

  י%ְֶעֶרב ְקָרב ח
ֵתְ� ִ/יִנ? >ֵ(ְ�, ִמיַכל                  .%ד 1ֹ	 ַעַגא י.ר לַֹע8ַַה, לֵאיָכִמ, Iָה         

  . ְב1ִיְלָמָחר ְו7ַ: ָהַלְכ1ִי ָואַֹמר ָלְ�                        .%ל
ֲחַבר ְ+א
יד ְוִמי 1ִָנ	 ֲאל ַסַע         


א 7ָ, ִמיַכל, ֲאָבל ָעְבר.                ,ר7ֶאֹיק ֵמה ֵרָלְיַ&ַה, יִכֶיק ִמה ֵרָלְיַ&ַה           ִני%ְ+מ
 ִר

         <�ְ
  .ְוֶאת 2ַָני ֵמ�ז ע
ד לֹא ֵהַסְב1ִי                    .ְ�7ֶ חֹינ.יֵני) ֵֵא% ְול.ֲחַבר ְ+ א

  

  ֵמֶעֶרב ְקָרב ח
ֵתְ� ִ/יִני%,  ִמיָכֵאל, ָהI                                                             י7ְפָחי ַל1ְִחַלר 7ֵָ.ִע? ְ�ֵ(>. כלַיִמ

  .ִ+ְכל
ת ִ/יָניו >1ָה ֵמֵסב ֵאַלי 2ִָני%                                        .%ִיַמ7ָ; ְוֶרֶא ְו7י) ֵאל ֵאֶא. ה.ל 1ֶֹא

  .ְרֶאָ?ה. ִמיָכֵאל, ְמֵל�ה >ֲהָבֵתנ.                                                .י7ְִפה ַנָתְרנְכ. %ִי2ַי >ִפ.ל 5ַפָנ

�ֵלי ק
ִעְמ7ָק ְַרְ1 

  .ֵנֶט	 לֹא ִנְגַרע ִמֶ<ָ?I. ִ+י לֹא 5ְמ.ָעה ִהיא                                          .ְ�ִיַלי ֵאַדת ָיע

  

  ?ָ+)>ֵ(ה ְנֶוה ָלK ְלִמ7ְ. >ֵ(ְ�, ִמיַכל                           ,רְָד<C ַהנ.ֵפ.ר 5ֵ.ִע, לֵאיָכִמ, Iָה        

� זֹאת ַה5ִיִדי ְוִא<
ג ָ+ֵאֶפר, ִמיַכל                          .רָפָעֵמ .7ֵאיו ֵמיָנת ֵעפ
ל צ
ָבֲא         ְ<:  

ֵבית ָחָת)                          %ִיַ<) ַ+ֵהת ְוא
ְצמ
י ַנת 2ָ ֶאיָ�ֶדָי         ְ 
  ?ַהִא% ְֵבית �ֶבל >1ְ א

         
  ?יר ַעל 2ִי ַהֵ?ֶבל.ַמה @
ֵלְ� ר
ֵנ) ְ+7ִ                .%ִיַמ7ָ; ְוֶרל ֶאת ֶאפ
ק.7ְ, יַנת 2ָר
ְבע

  


ֵקט ִלי ְלִמ7ְְנֶוה 7, ִמיָכֵאל, ָה2ָI                                             Iַכְ ינ.ִיי) ָהִ+ַס? ְ�ֵ(>, ליַכִמ(+ָ.  

  .לֹא ֵית �ֵבל ֲאִני ְולֹא ַחְדֵרי ָחָת)                                     .בֶרֶא ֵמIיָחִגֲהה ַָמח.א ַרת לֹל ֵע7ֶ

  ,ָמִתי ר
ֶנֶנת.ְכמ
 ַעל 2ִי ַהֵ?ֶבל ִנ7ְ                                         ,ה2ָה ַחָרֲעַנ, תֶבֶהה א
8ִָא, ליַכִמ


ֶכֶנתִ+י ְִצְדָ� ֲאִני ֵי) ְרָגִבי% 7                                         .:ֶרי ֶעיִעִנת 1ֵָעב ְלֵ&י) ִמִ+י ַסִחְמ.  

  

  

  

  . בי� מיכל למיכאל מתנהל דיאלוגלאור" השיר

  ,הסבר והדג� את דברי"? מה ה� המאפייני� של דיאלוג זה

  . מדרכי בעיצוב של הדיאלוגשתיי�א ג� ֵבבתשובת" ָה

  

                                                

  

  

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

  

  נת� אלתרמ�/ ת ז)פ)ְרמ)ָטֵמ                                          

  

  תֶמֶע ז
ַחה ר.ָרְבָע. ;ֵ@א ַה% ָאְֹת 2ְִ�>                                                       תֶלֶק9ית >ִרְ:ַה�יֵלֲעת ַ:בא9ת ִציַסִנ� 7ְִע" 

  .)מ
ָהיו ֶהָלָמת ְסי	 ֶאִלְחה ֶהָלְיַל9י)ִב.                                                        הָתְיָהֶ>, הָלד9ְ<יר ַהִעת ָ:9?ַח� ַהת ַ<ַלָהְנ ַה


/ַב	 ְל
@ק ַהַר                                                        רֶ>ֲא, *D9ת ַ:C9ֲע Bַ הַמ". ירAִ"ת ַהַרר@ ְ< ,  ,תֶמֶמ
7ה ַהָבָחְרָ

  .)ה
יו תָ<יָנֵעְב., ז� ְ+יַעִ/ְצַמ.                                                        חGHֹJַַה  פי ְל   יַעFְִצַה ְל  ה@ד@Eְ ִל  ת9ָעְ> ִ:
� הִע     ִמ                     "   יִטיְסִ>ָפַהK9�.   

�>י% 7ִֶנמ
ֲה                                                                                                                       ְ1ְ 
  %ִי2ַ ַ+ ל
א.ֲחד ָמל ע
מ

  ...רֵח) >ֶפא
ר ְֶקֹר ַהָבי% ְ+יִעִ/ְצַמ                                                  .	קֲֹעאי ַלַדא ְ+את לֹזָֹ+ה 8ֶיָעִדְי

  חַרָטד ְוַמא ָלה.                                          .	ל ק
ה 7ֶָיְדֶגָריא ְטאת ִהזָֹ+ה 8ֶיָעִדְי

                                                                                                                                                 ,%ִי2ַת >ַעֵזְ


  ...רֵהַמט ..7ה 2ָי% +ִֹדְמ ל
ל.ָ&ַהְו                                  .יִטיְסִטְר>יק ָהFִל ַהר ַעַמא 7ָה.. בל.	 ָעק

  %ִייַנֵע% ָהֵצע
	 ְוֵ?ַטְצ	 ִמ
@ַהְו                                                  רַתָחל ְוַמא ָעי% ה.ִמָיל י% ַעִמָיְו

יַעִ/ְצַהד ְלַמד ָלַעְ 
  .רֵרְח1ְַסִמ, רֵרְח1ְַס	 ִמֵיָע ֶה
א7רְֹו                                              ,יִטיְס7ִל ָפַעמ

           .רָט7ְִ<י ַהיֵדִקְפל .ָהָ@ת ַהַחְמִ:ְל

  תֶרחְֹרַחְסי% ִלִס2ְָתי% ִנִַר. אֶלי) 2ֵֶאְו                                                                                                                                               

ַקְְ
  קוד7ָ) ַהמ
ָה ֶהת
 א
יְ�% ֵאָתא
ְרִ                                            ,יִתֶט2ָ	 .ק.% ָזָק, %/9ֹתַ/קC 2ְל

  ,תֶרמְֹז1ִ ַהIָתל א
יא ַעִלְפַה) ְל5ֵַנְמ                                             ,תצ
ָר ֲא7ֵב
+יג ַהִהְנַ<% ַה.&ל ִצמ.


�פ.%  ָהר 5ַָש% ָי5ַ                                          )יִתא 2ֶ	 לֹה ק
ָיה ָהֶז(ד יָד ֵהיַעִר ֵהאְְ 
  .תק.ֵבְ/ ַהIָתא

  ,תיצ
קִפת .יצ
ל ִ/י% 7ִֶטָהה ְל�ְרֶהְו

ִקְוֵ  ...י1ְִעַגָי: "ר ל
ֵהְרַהְמ	 .ֵ?ַטְצ	 ִמ
@ַהְו                                                 ,יִטֶג2ְָסי% .גוִזה ֱאֶז9רַכְ:ל ִ

  ".)+ְֹסא ֶאלֹ, יקִפJְא > ל7ָֹדָחד ֵממ
ְלִלְו                                                 .תצ
ְלחCי ַהֵ@ירCִו9יֵרח
9.7ְיֵמח.ֵמ

  יִטָר
ְק) >ר
8ָ ִ+ת
 א
ר ל
ֵסָח, )ֵ+                                                                                                                                               

  .)מ
 ָהי% ל
ִאְר
@% 7ֵֶס
@ ַה
תל א
7ֶ                                                 ה.מ
ה ָ+2ָיר
ֵא ְ.:י% ָעִני
יְלִמ.


Jד ַהר ַער.ָ9אר לָֹבָ/ה ַהָיָהְו	,  

  ,ַעֵר1ְָ:יל ִמֵל9לֶפת אֹ
(ַחַה9)ל 5ַַעְו                                   ...)Iָמ
ְתי) ִלֵא(% ָעת ָהה ֶאֶ@ַח	 ְמ
@% ַהִא


  ...תיז
ִ&) ַעח
Eָת ִנר
ְצצ
יר ֲחִעָב.                                                 .	
@ת ַהה ֶאֵ@ַח ְמע
ֵר% ְָע ָהא

                                                                                                                                              <�ְ+ 
  :ַעֵדי
; ְוֵנְצַני% ְמִמר
ְ<ב ַָכ

  .אתFֹה ַהָיְדֶגָרHְר ַה
א 5ִ	 ה.
@א ַהלֹ                                                                                               
  
  

  

  

  בתשובת" דו� ג� בדר" . מופנית הביקורת הסטירית בשיר)  או כלפי מה(הסבר כלפי מי 

  .ב של ביקורת זוהעיצו

  

  

  

  

  

  

  /10המש" בעמוד                                                                                                                                 /
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  'שירי דליה רביקובי�

  

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

  

  'דליה רביקובי� / יהִציַטִוָרְ/                                                  
  

קֹוְלנֹוַע ֶהָחשוך ְּבַ ּ ּ  
יֵניֶהם ֶהֵכרו ְּשֵני ֲאָנִשים ֶשֵיש ּבֵ ּ ֶלתּ   ת ֻמְגּבֶ

  ָּיְשבו
ְּוָראֵשיֶהם ִהִגיעו ִליֵדי ְנִגיָעה ּ.  
ְקֶרה   .ְולֹא ָהְיָתה זֹאת ַיד ַהּמִ
ְקֶרה ְּכָלל וְכָלל לֹא ַיד ַהּמִ ּ.  

נֹוְכחוָתה ּהוא ִהִכיר ּבְ ּ ּּ  
  .ּלֹא ֲאִדיָשה ְלנֹוְכחותֹו

ְֵצל ֶשל ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפך ּ ּ .  
ה ִלּבָ ָיִני ַתַחת ְכָנְפךַהְכִניִס: ְּוִהיא ּבְ ּ ּ.  

ָרק ָוַרַעם יֵניֶהם ּבָ   ,לֹא ָנַפל ּבֵ
  ָהְיָתה ֵראִשית

ֶּשל ְתנוַעת ֲאָדָמה חֹוֶתֶרת וְסמוָיה ּ ּ ּ.  
זֹאת ֵהיֵטב   .ִהיא ָחָשה ּבָ

  .ִּהיא ָחָשה ַהְפָתָעה
  .ִהיא ָקָמה ְוָיְצָאה

  

  

  .הסבר והדג� את דברי"? כיצד מתוארת בשיר ההתקרבות בי� שתי הדמויות

  לאור, היא צפויה) השורה האחרונה(ההתנהגות של האישה בסיו� השיר , לדעת", הא�

  .נמק את דברי"? כל מה שתואר קוד�

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  'דליה רביקובי� / י�Bִת ַחנ)ר)ְכִז                                            

  יִתה אֹוָּוק ִלָבָאק ָהַר: ָךר ְלֵאָּת

  .רֵחה ַאֶּוַלי  ְמה ִלָיא ָהלְֹו

  יםִדָלְּיּן ַהַגי ְלִּת ִאְךַלא ָהּהו

  יַתרֹוֲע את ַשְךֵסְכַסה ְמָיָהְו

  .רֵתיֹוים ּבְִּמַחי ַהִתּדוְלי ַייֵמּבִ

  

  ,יִתה אֹוָּוִּל ׁשֶּיהו ִמָךר ְלֵאָּת

  .רֵחה ַאָיי ָהַתרֹוְבל ַחָכְלּו

  ,יםִּמיֻים ֲאִלָסְרס ַערֹוְפּבִ, ףֶרחֹּבַ

  ,םיָדת ֵצים ֶאִפְרים טֹוִנָנֲעָהְו

  יִתה אֹוָּוִּל ׁשֶּיהו ִמָךר ְלֵאָּת

  .רֵחה ַאֶּוַלי ְמיִתִצה ָרָּמּד ַכַעְו

  

  הָעׁשְָלּו, ּקוׁשְְקים ׁשִִצֵעי ָהֵנעֹוְרֵז

  ַחּרום ָהת ִעּידויִחן ּבִּכֹׁשְי ִליִתֵּוַאְתִנ

  הָזי הֹויִתִיים ָהּבִת ַרילֹוֵל

  .הָבֲהַאים ֵמּבִֻטְר, יםִדָחים ֲאִּתל ּבַָע

  ,תַחַּפֻקי ְמיִתִיה ָהָּמּ ַכָךר ְלֵאָּת

  .יִּליד ׁשִֶחָּיה ַהֶּוַלְמה ַהֶּזׁשֶ

  

  היָגִלְפי ַמיִתִיין ָהִסְמַחת ַהימֹוּבִ

  .יםִנָתְיְוִּלל ַהם ׁשֶָתיָריר ּבִד ִעַע

  .תֶרּׁשֶֻאת ְמּרוֵקְפה ֶהָאֵלי ְמיִתִיָה

  , יִחּי רוד ּבִל עֹוּב ָכּוׁשי ָליִתִצא ָרלֹ

  בֵרעֹוּי ְכיִתִיי ָהִבּוׁשם ּבְָלּאו

  ,יםִבְרעֹויו ָהָברֹו ְקֹו ּבּטוקֹוּנָׁשֶ

  ,הֶּוַלם ְמּוי ׁשה ִלָיא ָהלְֹו

  .יִתה אֹוָּוק ִלָבָאק ָהַרְו
  

  .הבדידות של הדוברת באה לידי ביטוי בזיכרונותיה

  .והדג� אותה, הסבר קביעה זו

  .בתשובת" הראה כיצד הלשו� הציורית מעצבת תחושה זו

  

   /12המש" בעמוד                                                                               /                                                     
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  .וענה על השאלה שאחריו, יר שלפני"קרא את הש.    12

  

  'דליה רביקובי�/  חָ&ְטBִה ַ&ָלֶרֶדיְנ                                        ִס

ּטויֹות ָגרֹוןְנ               .חּבְָטִּמה ּבַָּטַמם ְל ׁשָּרוְבה ָעָלֶרֶדיְנל ִסת ׁשֶבֹוֹוּטת ַהעֹוּׁשַָה ּ.  

   .ְמקֹוָמןּבִ ְוִהיא לֹא ָמָמש ָרְצָתה ִלְהיות                                                                תַעַּדת ַהּרו ֵחּהה ָלָתְיָה

ִדְמיֹון-אֹוָצרֹות ֵאין                                                                 .ְךּה ָכת ֶזר ֶאאָמם ֹנִא ּסֹוִפִיים ָהיו ָלה ּבַ ּ ּ ּ   

   ּסֹוִפִיים-ָמָמש ֵאין                                        יָהֶתֹוּקל ַר ֶאיָהֶדת ָיה ֶאָקְּדִהיא ִה

                           .ּצוָרה ּוְללֹא                                                          .ןָּמת ׁשֻּוּסֻכ ְמּיו ָהיָהֶתרֹוֲעׂשַ

ָגרֹון                                                   יםִּקַחְרֶמ ְלּהָתְעַדה ּבְיָגִלְפיא ִהִה ל חֹם ּבַ ה ׁשֶ ָּהְיָתה ָלה ְפַקַעת ְקַטּנָ ּ ּ   

   .חֹוָלִנית, ְּוַהְלמֹות ֵלב ַעָזה                                                                           יםִרָעׁשֹי ְמִּתְלּבִ

םִמ ְוִהיא ָהְיָתה                                                                          .יםִרּבְָסי ֻמִּתְלּבִ    ּחוץ ְלֻכּלָ

  קֹוַדַחת, ּּבֹוִכָיה                                              .ןָמׁשְב ּבִקְֹני ִלִלה ּבְָעְדָּית ׁשֶֹוׁשּחוְּת

ָכל ֵעת ַלְחדֹול ְלִהְתַקֵים                                                  רֹוּנִּס ַליָהיֶנת ֵעה ֶאיָלִּפׁשְיא ִהִהְו ּמוָכָנה ּבְ ּ ּ.   

ָּהְיָתה ָלה ְנקוַדת                                                                       םָּתְכֻּמַהב ְוּבָֻרְּמַה ַּתְצִפית ּ ּ  

ִריחוָקה                                 םָתָהא ְלָכין ָה ּבֵׁשל ֵידֹוּק ָגָחְרה ֶמיֶזה ֵאָעְדָיְו ְּנִדיָרה ּבְ ּ  

ָבה ַעל ּכֹוָכב ַמְאִדים                                                                רֵעׁשָן ְלָּתל ִנָלְכם ּבִִא ִאּלו ָיׁשְ ּּכְ ּ  

ְלָחָמה                                                          וׁשְָכַעאן ְוּיל ָכִחְתַמּה ׁשֶַמּו    .ּכֹוָכב ַהּמִ

   :ְמָצה ֶאת ֶאְגרֹוֶפיָה ְוָאְמָרהָק ְוִהיא                                                                      ןָמְּזם ּבַּּוי ִסין לֹוֵא

   .ֲאִני יֹוֵצאת ְלִמְלָחָמה                                                                       .ןָמת ְזַדּקוא ְנלְֹו

  ל ּוּג ִעּהיָבִבה ְסָתׂשְיא ָעִהְו

ך ִנְרְד-ְוַאַחר                                                                  ןיַמ ִסּהָמְצַעה ְלָנְּמִסְו   .ָמהְּכָ

  .ןָבּוּמּי ַכִניֹוְמִּד

  ןיֶהֵדְגב ּבִיַטֵמת ּבְאֹוְצן יֹוֵהם ָהִיַּתּׁשְת ַהה ֶאָתֲאָרְו

  .יםִמׂשָת ּבְפֹוְטנֹו, תרֹוָאֹפְמ, תרֹוּדוֲה

  
  

  "חָ:ְטEִה ַ:Mַָמ� ְל ָ>ר@ְבה ָעָלֶרֶדיְנל ִסת ֶ>בM99ת ַהעLָ9ַה"

  או שמא קשה לקבוע זאת , אותהמפרי" , הא� המש" השיר מחזק קביעה זו

  .נמק והדג� את דברי"? משמעי�באופ� חד

  

  

  

  

  

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

  

  'דליה רביקובי�/  י+ִבְ<ל ַהד ַעֵמ                                          ע)

ַ&ְיָלה ָהִאי7 ַהFֶהע
ֵמד ַעל ַהְ+ִבי7ַ   

  .7ֶָהָיה ְ7ְֶ+ָבר ַהָ(ִמי% >ָא 7ִֶ&י


  ְוַחֶ(ֶבת ֲאִני ָלֶג7ֶת ֵאָליו ִלְמק
% ָעְמד


  .ִמ2ְֵני 7ֲֶאִני ָהִייִתי ַהַת ַהְכ
ָרה 7ֶל

  


ְמק
מִ 
  .ְבָכל ַלְיָלה ָוֵליל ה.א ע
ֵמד ְלַב/

  .יֵרד ִלְמק
מ
 ְוָלב
אַוֲאִני ַחֶ(ֶבת ֵל

  .ְוָרִציִתי ִל7ְאֹל ֶאת ָהִאי7 ַעד ָמ1ַי ַחֶ(ֶבת ֲאִני 

  .ְוָיַדְע1ִי זֹאת מרֹא7 1ָ7ִֶמיד ַחֶ(ֶבת ֲאִני

  

ָ<ק
% 7ֶה.א ע
ֵמד ֶי7ְנ
 ֲחַשש ַסָ+ָנהַ  

ְ+ִבי7 ְוָדְרָסה א
ת
 ְמכ
ִניתַ �  .ְ+ַב(
% 7ֶָהַלְ

 �
 ִסיָמִני%ְוַכ  ִהַ+ְר1ִי א
ת
 ְוָנַת1ִי 

  .Fֶ7ֶה ָהִאיש ַעְצמ
 ָהָיה 2ַַע% >ָא 7ִֶ&י

  

  ְוה.א ֵאינ
 ְמַדֵר ִלי ִמַ&ת >ֲהָבה ַ>ַחת

  ַלְמר
ת 7ֶָהָיה ְ7ְֶ+ַבר ַהָ(ִמי% >ָא 7ִֶ&י


ְוַלְמר
ת 7ֲֶאִני ָהִייִתי ַהַת ַהְכ
ָרה 7ֶ&  

  .ה.א ֵאינ
 ָיכ
ל ְלַדֵר ִלי ִמַ&ת >ֲהָבה ַ>ַחת

  

  .כפי שיחס זה מעוצב בשיר, הסבר והדג� את היחס המורכב של הדוברת כלפי אביה

  

  

  

  

  

  

  

  

   /14המש" בעמוד              /                                                                                                                      
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  שירי יהודה עמיחי

  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני"      .14

  

  יהודה עמיחי / לֹא ַ<ְ&ר)ש                                                   
  

  , לֹא ַ+ְר
ש

ִ&י, לֹא ְַבת ֶאָחת C+ לֹא,  


ת9ְ>ְלֵפי ְיִציא
ת ְזִהיר
ת, ֶאָ&א ַ+ֶ/ֶשא@Cְיר,  

ְס1ָר ְ+ַהְרֶה ְיָלִדי% ִַ<ְשָחק Cת מ
  ִלְהי

  .ְוֶאָחד ְמַח2ֵש

  

  ,ְולֹא ַ+5ֶֶבר ַהָ(ִחיד

  ֶשְ<ָצא.ה. ַרִי%, ִקיש9ְ+ֶב)

�  .ְוָעש. א
ת
 ְלֶמֶלְ

  ֶאָ&א ַ+5ֶֶש% ְַהְרֶה ְמק
מ
ת

  ִלְהי
ת ְשת.י, ְלִהְתַחְלֵחל, ֵמֲעָנִני% ַרִי%

  ִלְהי
ת ָנש.%, 2ִ(
ת ַרִי%

Fָר ִ+ְפִריָחה ָ�ִביב C6ָָנה  .ְמפ  .ָ+ֲאִויר ַ

  

  ַהְ<ע
ֵרר, ַהַחדלֹא ַהEְִלצ.ל 

6ַַער ָהר
ֵפא ַה1
ָר)ַ,  

ַהְרֶה ֶאְשַנִי%, ֶאָ&א ְִדִפיק
תְ  

ַהְרֶה ְ/ִפיק.ת ֵלב, ְִכִניס
ת ְצָדִד(
תְ.  

  

  ֶ+ָעָש), ָ+ְ� ַהְ(ִצי�ה ַה6ְֵקָטה9ְו>ַחר

  ,ַשר ִמְתHֵ2ַר, ְִלי 1ְר.ָעה

  ,ָחקְיָלִדי% ֲעֵיִפי% ִמִ<ְש

  ֶאֶב) ַ5ְִל5.ִלי% ָה>ֲחר
ִני%

  

ָ<ק
% ֶשַ<ְתִחיל, ְל>ַחר ַה<
ָרד ַה1ָל.לַ  

  ,ֲאֶשר ִמֶ<?., ִמיש
ר ַהִ.1.ר ַה5ָד
ל

  ,ַ+1ְִפ&
ת ַהִ<ְתַקְל
ת


א 5ְַר5ִיִרי%  .ע
ֶלה �ָבק ְַהְרֶה ִר

  

  הסבר והדג� ?  הוא בוחר למות בבוא העתוכיצד, כיצד הדובר בשיר בוחר לחיות

  .את דברי"

  .בתשובת" התייחס ג� לדרכי העיצוב שבאמצעות� הוא מבטא את בחירתו

    /15המש" בעמוד                                                                                                                                    /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני".      15
  

  הודה עמיחיי/  ֶחֶדרַ& @ְרָ&ָעה א) ִמLלָֹ+ה                                   

 ֶחֶדרַ >ְרָָעה א
 ִמ8ל7ָֹה

 .ַח&
)ַה ַידְל ע
ֵמד ָחדֶא 1ִָמיד

ְכָרח Cתִל מ
 ק
ִצי% י)ֵ ָעֶולָה תֶא ְרא

5ְִבָעה ְ:ֵרפ
תַה ְוֶאתַ. 

  ֵלִמי7ְ% ָ(ְצא.7ֶ ָנ7ִי%ֲא ְוֵכיָצד

ְחָזִרי% Cמ  .ֵביָת%ְל ע
ֶד	 ַמְטְע
תְ+ ֶעֶרבָ

  

 ֶחֶדרַ ְרָָעה> א
 8ְלָֹשהִמ

 .ַח&
)ַה ַידְל ע
ֵמד ָחדֶא 1ִָמיד


 .ַמְחְשב
ָתיוְל ַעלֵמ �ֶפלָה ְשָער

 .ִ<ִ&י%ַה ֵמֲאח
ֵריו


ְדִדי%ַה @
ל
תַה .ְלָפָניו?  ,ְרִמיל1ַ ִליְ

 ִי%ַמ ִליְ ב.א
תְנ ,יָדהֵצ ִליְ ְלָבב
ת

 ה.7ְב.7ֶ ד
ל
ת5ְ ַוֲאָבִני%

 ֵאי)7ֶ ַ+ִמְכ1ִָבי% ְסג.ִרי% ְוִנ7ְֲאר.

 .ַקֵלְמ ֵאי)ְו ת
ֶבתְ+ ָלֶה%

  

  
  ?"עומד ליד החלו�"כיצד המציאות הנוראה ותוצאותיה משתקפות בעיני האחד ש

  
  .הסבר והדג� את דברי"

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  יהודה עמיחי/  ַ?7ִָרי�
  

ק.ֵרי ֲאֵבִלי% ֶה% ע
ְרִכי% ֶאְצֵלנ.ִ,  

  ַמְרִציִני% ְלַיד ַה+ֶֹתל ַהַ<ֲעָרִבי, י
7ְִבי% ְָיד ָו%7ֵ

(
  ,ְוצ
ָחִקי% ֵמֲאח
ֵרי ִויל
נ
ת ְ+ֵבִדי% ַחְדֵרי ָמל

  

  ֶבר ָרֵחלִמְצַטְ&ִמי% ִע% ֵמִתי% ֲח7.ִבי% ְֶק

  ,.ְבֶקֶבר ֶהְרֶצל .ְבִגְבַעת ַה1ַחמ7ֶֹת


ִכי% ַעל ְיִפי 5ְב.ַרת ְנָעֵרינ.  

  ְוח
7ְקי% ְִק7ִיח.ת ַנֲער
ֵתינ.

  ְות
ִלי% ֶאת 1ַח1
ֵניֶה%

  ִליב
7 ָמִהיר

ָ&ה ְוצ
ֶנֶנת Cְמַבְטָיה ְ+ח<ְ.  

  

  ֶאת 7ְֵני,  7ַַער ְִמצ.ַדת ָ/ִוד2ַַע% ָי7ְַב1ִי ַעל ַמְדֵרג
ת ְלַיד

  ָעְמָדה %7ָ ְקב.ַצת 1ַָ(ִרי%. ַהJִַ&י% ַהְ+ֵבִדי% ַ:ְמ1ִי ְלָיִדי

  >%1ֶ ר
ִאי%. "ְסִביב ַהַ<ְדִריְ� ְו7ִַ<1ִ7ְי ָלֶה% ְנקCַ/ת ִצ(.)

  לֲאָב". ְקָצת ָיִמיָנה ֵמרֹא7
? ֶאת ָהִאי7 ַהFֶה ִע% ַהJִַ&י%

ָ&ה 1ָב
א ַרק ִא% ַי5ִיד.: �ַמְר1ִי ְִלִי! ה.א ָזז, ה.א ָזז Cַה5ְא  

  ?>%1ֶ ר
ִאי% %7ָ ֶאת ַהֶ@7ֶת ִמ) ַה1ְק.ָפה ָהר
ִמית: ָלֶה%

  י
7ֶב , ְקָצת ְ:מֹאָלה .ְלַמHָה ִמֶ<ָ?I, ֲאָבל ְלָיָדI: לֹא ָחש.ב


ת ְלֵבית
�ָד% 7ֶָ@ָנה 2ֵר
ת ִויָרק. 

  
  
  

Bָה Kָב9א ַרק ִא� ַיִ<יד@"... Gָלֶה�  ַהְ<א"...  

  .על פי השקפת העול� של הדובר בשיר, הסבר כיצד תבוא הגאולה

  השקפת עול� זו של הדובר לתיאור התיירי�מתקשרת , לדעת", כיצד

  . הסבר את דברי"?   הבתי� הראשוני� בשירשניב

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  יהודה עמיחי / ִט7*ל ִיHְְרֵאִלי:  מתו" מחזור השירי�10שיר 
  

(
  ,ֲאִני ז
ֵכר 7ְֵאָלה ְֵסֶפר ִל<.ד ַהֶחְש

  ַעל ַרֶ+ֶבת 7ֶ(
ֵצאת ִמָ<ק
% ֶאָחד ְוַרֶ+ֶבת ֲאֶחֶרת

  ?י ִי2ְָג7.ָמַת. 7ֶ(
ֵצאת ִמָ<ק
% >ֵחר

  ,ְו>	 ֶאָחד לֹא 7ָ>ל ַמה ִ(ְקֶרה ַ+ֲא7ֶר ִי2ְָג7.

  .ִא% ַיַעְצר. א
 ַיַעְבר. >ַחת ַעל 2ְֵני ַה8ְִנָ(ה ְוא.ַלי ִיְתַנ75ְ.

  ְולֹא ָהְיָתה 7ְֵאָלה ַעל ִאי7 7ֶ(
ֵצא ִמָ<ק
% ֶאָחד

  ָמַתי ִי2ְָג7.. ְוִא8ָה 7ֶ(
ֵצאת ִמָ<ק
% >ֵחר

  ?ְוַהִא% ְִכַלל י2ְָג7. .ְלָכָ<ה ְזַמ) ִי2ְָג7.

(
  ַעְכ7ָו ִה5ְַע1ִי. .ִבְדַבר ֵסֶפר ִל<.ד ַהֶח7ְ

  .ֶאל ָהַע<.ִדי% ָה>ֲחר
ני% 7ֶֶַה% ְר7ִיַמת ַה2ְִתר
נ
ת

ֶה%ְו�ז ָהָיה �ס.ר ְלִהְס1ֵַ+ל ֶָה% .ְלִה1ַ7ְֵ<ָ 7.  

1ָר Cֵדק. ַעְכ7ָו מ
  ַעכ7ָו ֲאִני 

ֶ<ה ָצַדְק1ִי .ַבֶ<ה ָטִעיִתי ַ  

 .�ֵמ). ְוי
ֵדַע ֶמה ָעִ:יִתי ָנכ
) .ַמה &א ָעִ:יִתי

  

  

�  ומהי המשמעות שלה� , מה מאפיי� את השאלות שאינ� נשאלות בספר לימוד החשבו

  ?בשיר זה

  .הסבר והדג� את דברי"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    /18המש" בעמוד                                                                                                                                    /
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    סיפור קצר–פרק  שני  
  

  

  )כולל סיפורי� מאת עגנו�( סיפור קצר

  

  ".דבר קט� וטוב"  אי� לענות על פי הסיפור �19 18 בשאלות :שי� לב

  

  , כמו מוטיבי� חוזרי�, בסיפורי� קצרי� רבי� הדמויות מאופיינות באמצעי� שוני�    . 18

  .תיאורי טבע, )בדמות עצמה או ניגודי� בי� הדמויות(ניגודי� , )אנלוגיות(           תקבולות 

  והסבר את התרומה של כל אחד מה� לעיצוב ,  מהאמצעי� האלהשניי�           בחר ב

  .           דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת

  

  

  בחברהבי� הסיפורי� הקצרי� שלמדת יש סיפורי� המתרחשי� בתקופה אחרת או .     19 

  ובכל זאת ה� עדיי� יכולי� לרגש ולעורר תובנות הקשורות,             שונה מזו שבה אנו חיי�

  .           למציאות של ימינו

  .נמק והדג� את דברי". � בקביעה זו על פי סיפור קצר שלמדת           ד@

  
  
  
    ריימונד קרבר" / דבר קט� וטוב"    . 20
  

  , ע� משפחתו של פרנקלי�, אמו של סקוט, של א�) במציאות ובדמיו� ( גשי� תאר את המפ           

  .           והסבר מה תורמת נוכחותה של משפחתו של פרנקלי� בסיפור להבנת משמעותו

  .           הדג� את דברי"

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    /19המש" בעמוד                                                        /                                                                            

  
  
  
  
  
  
  

  ) נקודות15  –לכל שאלה   (�20 18מהשאלות שתיי� ענה על , א� בחרת פרק זה
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    דרמה–פרק שלישי 

  
  

  

  

  
  

  סופוקלס/ אדיפוס המל� 

  

  ידיעה של הדמויות�בנויה על המתח בי� ידיעה ובי� אי" אדיפוס המל""עלילת הטרגדיה .     21 

  . מהדמויות בטרגדיהשתיי�הסבר כיצד מתח זה בא לידי ביטוי בהתנהגות של .            במחזה

  

  

  סופוקלס/ אנטיגונה 

  

  ".אנטיגונה"ה נאמנויות שונות מתנגשות ביניה� ומניעות את העלילה של הטרגדי  . 22

     .והסבר את תרומתה להתפתחות העלילה, "אנטיגונה"תאר התנגשות אחת כזו בטרגדיה         

  
  
  

  ") אותלואו" המל" ליר "או המלט או" מקבת ("/   טרגדיות של שקספיר
  
  . הוא אחד הכוחות המרכזיי� המניעי� את העלילה בטרגדיות מאת שקספירַע    הר23.9

  עה זו על פי הטרגדיה שלמדתהסבר והדג� קבי
  

  

  

  " מקבת("וטרגדיות של שקספיר )  אנטיגונהאו" אדיפוס המל" ("/  סופוקלס טרגדיות של 

  ") אותלואו" המל" ליר "או המלט או

  

  ).טרגדיה מאת סופוקלס או טרגדיה מאת שקספיר(שגה הגורלי בטרגדיה שלמדת תאר את הִמ   . 24

 �  מה ה� המניעי� או הסיבות, ה שלב של הטרגדיה התרחש המשגהבאיז, מי השוגה          ציי

  .ומה ה� תוצאותיו,          למשגה

  

  

    
    /20המש" בעמוד                                                                                                                                    /

  

  

  על פי טרגדיה מאת סופוקלס , 24�21 מהשאלות אחתענה רק על , א� בחרת בפרק זה

  ). נקודות 30 ( טרגדיה מאת שקספיר שלמדת או                                
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    רומא� ונובלה–פרק רביעי 
  
  

  

  

   62 �52 שאלות –י עגנו� "ש / סיפור פשוט

  

  ".סיפור פשוט"     לפני" קטע  מ.25

  . ב שאחריו–        קרא אותו וענה על הסעיפי� א   

בלומה מצאה  . שבבית הורובי; אי) רואי% אותה, בו של הירשלהרוצה לראות את בלומה יעמוד ויצפה בִל

  .פתאו% נטלה מטלטליה וייצתה, כל הימי% היתה דרה אצל הורובי;. לה מקו% בבית אחר

צורתו של . טתהבלומה עמדה אצל בעליה החדשי% וסידרה את כליה ותלתה תמונתו של אביה למעלה מִמ

 לא  מילדותI. ורירות של עול% אחר מרחפת עליה)זקנו הבלונדיני שמקי	 את פניו החויר ו>, אבא דהתה

 היתה מתרעמת על אביה שיושב ע% ספריו מI שריחמה על ִאמרחמנותI. היתה בלומה משוכה אחר אביה

 אילו היה קיי% .בIיש את ִלכל דבר שהזכיר לה את אביה הרח. כיו) שמת נעשה לה יקר, וקורא ומתאנח

  . רחושבIעכשיו שלא נשתייר הימנו אלא דמות דיוקנו ִל, ספק א% היתה מרגישה במעלותיו

באותה . מIיה מיו% שנתלשה מבית ִאטתה השִנזו ִמ, טה ונסתכלה כנגדה בִמבIהניחה בלומה ידיה על ִל

Iכלו% נגזר עלי להיות משרתת כל ,שאלה בלומה את עצמה. שעה עמדה בלומה כאילו הוכפלה יתמות 

  מה היתה .  לבית הורובי;נזכרה בלומה כניסתI? וכי בשביל שנסתלקתי מבית צירל נסתלקו קיוויי? ימי

Iבאותה שעהכל תקות  ?Iעל פי כ) טובה היתה ביאת 	אIשיצתה בפחי נפש,  מיציאת.  

א% ידיו אסורות אני בת . ני להתייאשמו צריכה אוכי בשביל שהירשל משו� אחרי ִא, בIאמרה בלומה בִל

  .א% עליה להתיר ידיו או א% עליה להסתלק, בלומה עצמה לא ידעה פירוש הדברי%. חורי)

  

  .הסבר כיצד קטע זה מעיר את דמותה של בלומה ואת עולמה הפנימי       .א      

  ) נקודות15   ( .                   הדג� את דברי"

  הרוצה לראות את בלומה יעמוד ויצפה"א" , "מבית צירל"נסתלקה בלומה       . ב      

  "                  בלבו של הירשל

  .וכתוב כיצד נתפסת בלומה אצל הירשל בהמש" הרומא�,                  הסבר משפט זה

�  )   נקודות 15  (   .                 בסס את דברי" על דוגמאות מהרומא

  
  

  נזכרות דמויות מ� העבר או מתוארות התרחשויות שקדמו למסופר " ר פשוטסיפו"ב        .26

�  .              בעלילת הרומא

  והסבר כיצד כל אחת מה� מניעה את ,  התרחשויות כאלהשתי או/ו דמויות שתי              הצג 

  .              העלילה ומעצבת את גורלה של דמות מרכזית שבה

  

    /21המש" בעמוד                                                                                                                 /                  

 ) נקודות30    (28 � 25 מהשאלות אחת  ענה רק על –  חובהפרק זה הוא 
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    *מתורגמתעברית או נובלה , מתורג�, עברירומא� 
  

   לענות אי�(  שלמדת*נובלהעל פי מא� או ו תוכל לענות על פי ר28�27על שאלות : שי� לב

  .)"סיפור פשוט"בשאלות אלה על פי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מצבה הנפשי של הדמות וגורמי� חברתיי� משפיעי� על התנהגותהיצירות רבות ב     .27

   דמויות ביצירה שתי   הסבר והדג� את השפעת� המשולבת של גורמי� אלה על ההתנהגות של        

  ).רומא� או נובלה(          שלמדת 

  

  

  

  "אד� מול המוות"כמו , רומאני� ונובלות רבי� עוסקי� בנושאי� מרכזיי�.     28

  ".חירות הפרט", "פער הדורות", "משבר ערכי�          "

  והסבר כיצד, נסח נושא מרכזי, )רומא� או נובלה ( מהיצירות שלמדת אחתב          בחר 

  )מוטיבי� וסמלי�, התפתחות העלילה, כמו יחסי� בי� דמויות(          מרכיבי� שוני� של היצירה 

  .          מייצגי� את הנושא שניסחת על היבטיו השוני�

  

  

  

  

  

  

  

  

    /22המש" בעמוד                                                                                          /                                         
  

  

  

  

    מבי� הנובלות א" ורקתוכל לבחור , מתורגמתעברית או  להתבסס על נובלה א� בחרת   * 

  :האלה     

  ,שלושה ימי� וילד, כינורו של יוסי, סי�שונא הִנ, תאחרי הילד@, נביא, עתליה,      נמלי�

  ,המינה ליזה, עוגיות המלח של סבתא סולטנה, זעהרבת ִחִח,      לב הקי� לב האור

  ,הזק� והי�, לב של כלב, העיירה זבה נעצר הזמ�, מאחורי הגדר, יי�     רדיקלי� חופש

  ,מילה'ג, ברטלבי, הורתו, היונה, הנשיקה למצורע , מוות בוונציה,      טוניו קריגר

  ילי'     רעידת אדמה בצ
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  ר שלא נלמדופיס  –פרק  חמישי  

  
  
  

  

  .לפני" סיפור מאת קפקא   .29

  .ויוענה על השאלה שאחר,                קרא אותו

  

  .אבל נאלצתי לעזוב אותה, וג% היא אהבה אותי, אהבתי נערה

    ?למה

  ווני% את דומה היה כאילו היא מוקפת מעגל של חמושי% שמַכ. יודע איני

  ,נתקלתי בחודי החניתות, בכל פע% שהתקרבתי. חניתותיה% כלפי חו;

  .סבלתי מאוד. נפצעתי ונאלצתי לסגת

  ?הנערה לא היתה אשמה בזה

  ,ההשוואה   הקודמת לא היתה שלמה. אני יודע שלא, בעצ%, נדמה לי שלא

  כלומר, שכיוונו את חניתותיה% כלפי פני%, ג% אני הייתי מוק	 חמושי%

  יתות של החמושי%כשנדחקתי לגשת אל הנערה נלכדתי תחילה בי) החנ. אַלי

  אולי אפילו לא הגעתי כלל אל. וכבר פה לא הצלחתי להתקד%, שלי

  כי אז כבר 6ַָת1ִי ד% מ) החניתות, וא% אמנ% הגעתי, החמושי% של הנערה

  .שלי והייתי מחוסר הכרה

  ?הא% נשארה לבדה

  תשוש , ואני, בקלות ובלי מכשול, אֵחר הצליח להידחק ולגשת אליה, לא

  כאילו הייתי האוויר שה% הגישו דרכו, יתי בה% בשוויו) נפשצפ, ממאמַצי

  .את פניה% זה לזה לנשיקה הראשונה

  

  

  .פר לממש את אהבתו מתואר באמצעות דימוי מרכזי אחדהכישלו� של המַס    

  .הסבר  את משמעותו ואת תרומתו להבנת הסיפור?  מהו דימוי זה    

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה  

 

 ). נקודות10  (  29    ענה על השאלה–  חובה פרק זה הוא 


