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  הוראות לנבח�

  

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

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

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

    סיפור  קצר–           פרק שני           

                   דרמה                                      –            פרק שלישי     

     רומא�  ונובלה                                                                                                                        –            פרק רביעי      

     שיר שלא נלמד        –            פרק חמישי    

  

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

).                                                                                                             נקודות28  –כל פרק  (בכל פרק 

  )  נקודות16 –שיר שלא נלמד (והפרק החמישי )  נקודות28 –רומא� ונובלה (הפרק הרביעי 

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

  

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

  

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

  .                     שבחרת להשיב עליה                                  

  .  לצר, למחברת את רשימת היצירות שנלמדוחובה)      2                                       (

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

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

  

  )חישובי� וכדומה, ראשי פרקי�(כל מה שברצונ' לכתוב כטיוטה , בעמודי� נפרדי�. במחברת הבחינה בלבדכתוב 

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

  

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

  

        ! ב ה צ ל ח ה 

  /     המש' מעבר לד,                                                                                                                             /
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  ה  ש א ל  ו  ת
   )20�שירת המאה ה,  ביאליקשירת, ב"שירת ימה(  שירה  –פרק ראשו� 

  

  

  
  
  
  

  שירת ימי הביניי�

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

  גבירול�שלמה אב�/  ְ�ֵתָמק+ ְ*ְ'ר )ָמָ'                                  ַ%

  ,ְ�ֵתָיְפָי ְ
�ֶמֶ�ַכְו / ְ�ֵתָמק� ְ
ְ�ר �ָמָ�ַ�

   – ְ�ֵתָקְדִצל ְ
ִייַגִבֲא/ ק ֶדת ֶצַלֲע ַ
יְ�ִ�ְבַ�ָח

  .ְ�ֵתָעְ�ִרל ְ
ֶביֶזִאְ�/ י יִנִ�ְגַרי ֲה ִ�יְ�אִתָצְמ

  ,ְ�ֵתָבְה�ה ְ
ֶלי ח�ִנֲא/ ה ֶאְרת ַמַפְי, דת ה�יַלִלְ�

  !ְ�ֵתָ+ע*ת ְלמ(ל )�ְו/ י ִ�ְפל ַנא�ְ�י ִמִלְעַהְו
  

  ).הפרזות(באמצעות ניגודי� והפלגות היחס של הדובר לנמענת מוצג בשיר זה 

  והסבר כיצד ה� משקפי�,  הפלגותשתי ואחדהצג ניגוד . תאר את היחס של הדובר לנמענת

  . יחס זה

  

  

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

 .דשמואל הנגי / ִ%י ַהְ/ָמ� ָ'ִמי�, ִהְתַקְ*צ-                                   
  

  ,ַעָ�ה ְ�ַקו ֵליל�ת ְ�ַקו ָיִמי-/ ִ�י ַהְ/ָמ. ָ�ִמי- , ִהְתַקְ
צ(

  ,ס(ֵתי ְבנ�ת ֶמֶלְ� ְמר*2ִָמי-/ (ְרא( ְפֵני ֶאֶר1 ֲאֶשר ָלְבָשה 

  ,ִצ5ָיו ְ�ָשִני א� ְכמ� 4ִָמי-/ (ְשת( ְדֵמי ֵעָנב ֲעֵלי ֶוֶרד 


ִרי- (ַמְתִאיִמי- / (ְרא( ְפֵני ָעָליו ֲאֶשר ָצְמח( ָ    –ַיְח4ָו ְמח*

6ִָמי-    .4ְָבק( ֱאֵלי ָפִני- ְמ)4ִָמי-/ ִ�ְפֵני ְיַפת �ֹ�ר ְמב*

  

  .הצבע האדו� המוזכר בשיר מופיע בגלוי ובמרומז

  והסבר את תרומתו להבנת המשמעות של השיר , הצג את הופעותיו השונות של צבע זה בשיר

  . וליצירת האווירה שבו

  /3מש' בעמוד ה/

  

  .   שאלותשתיעלי' לענות על , א� בחרת בפרק זה

  ,)4�1שאלות ( משירת ביאליק או משירת ימי הביניי� אחתעל שאלה 

   )  5 �  16שאלות  (�20 משירת המאה האחתועל שאלה 

  )  נקודות28 –כ "סה,  נקודות14 –לכל שאלה  (
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  .השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני'    . 3

  שמואל הנגיד/  ֵמת 1ב -ֵמת ֵאל-ל                                        
  

ָ+- , ֵמת )ב (ֵמת ֵאל(ל   ,ַ:- ֶנֱאַס9 ִ�ְ�ֵרי (ֵמת ִעָ+-/ (ֵמת ח*

  .)ַד- ְוק�ל� ַבְ�ִלי ָדַמ-/ ְוַהִ�יר�� , ָ
א( ְיֵמי ַה2ֹר

  !ָ�ל ִאי� ְוִאי� ַיַע; ֲאֶ�ר ָזַמ-/ סֹב ֱאֵלי ֵרִעי- , ִדיְיִדי, ָלֵכ.

  (ְ�ַמע ְ�ֵמי ָמר�- ְ
ַהְרִעיָמ-/ ֲחֵזה ָעִבי- ְ
ַהְגִ�יָמ- : )ְמר(

  .ֵיֵרד ְוֶזה ַיַעל ְוִיְתר�ָמ-/  ֶזה –(ְרֵאה ְכפ�ר (ְל��. ְמד(ָרה 

 !(ַבַ=ִיל ְוַג- י�ָמ-, ַבַ�ד / ְ�ֵתה ַב��ס ְו�(ב (ְ�ֵתה, ק(ָמה

  

   

  .והסבר את תיאורי הזמ� בשירציי� 

  . הסבר את תרומת� לעיצוב המשמעות של השיר כשיר יי�

  

  

  

  

  

  

  

  /4בעמוד המש'                                                                                                                            /
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  שירת ביאליק

  .וענה על השאלה, שלמדתקרא את השיר . ואחריה� שאלה, ביאליקלפני' שני שירי� מאת    . 4

  

  יִתָחְנ )ַחר-י ָליִתִר                                     ָזַהֶהְפֵקר�לֹא ָזִכיִתי ָבא+ר ִמ�       
  

 ִתי ָלר(ַח �ְנָחִתי    ָזִרי                                                       ,ַהֶהְפֵקר<לֹא ָזִכיִתי ָבא�ר ִמ.

  ;ַוִ?ְרֶוה ַהח�ל 4ְִמַעת ֵעיִני                                                      ,ָבא ִלי ִ
יר*ָשה ֵמ)ִבי<�9 לֹא

  )ִחי<ִ�ְמָצא ֶאת  ִא-!ָהר(ַח                                                              ִ�י ִמAְַלִעי ְוצ(ִרי ִנ2ְַרִ�יו

  .  א(ד ָעֵ�. ִהBְִני–ל� <ֱאמֹר                                                                       .ַוֲחַצְבִ�יו ִמְ=ָבִבי

  


י ָנַבע ְמק�ר א�ָרה : �ל<ֱאמֹר                                                    ,ִניצ�1 ֶאָחד ְ
צ(ר ִלִ
י ִמְסַ�ֵ�רִ–   

 .Cָ1ּ ָק�ֶשִ=י ה(א<ִניצ �ַוִ?יַב� ְנָטִפי- ְנָטפי-                                                   , �ְ� �*= ;  

    – ַ�ְלֶהֶבת ָיָקָדה ִ
ְלָבִבי                                                <לֹא ְ:ַנְבִ�יו , לֹא ְשִאְלִ�יו ֵמִאיש

  .  ְרָ�ִפי- ְרָשִפי- ַוִ�ְדַעְ�                                                                      .ִ�י ִמֶ+Bִי (ִבי ה(א

  

  :ְעָיִני ְ�מ� ֶפַצעְוַעָ�ה ַמ                                                     ְוַתַחת CִFַיש ָצר�ַתי ַהְ:ד�ל�ת

ִ/י<צ(ר, ִ�י ִיְתF�ֵצ1 ְלָבִבי   ; ַרק ��ֵתת (ְמַטְפֵט9 ִלְפָעִמי-                                                       ,ע*

  ד ֶיְעֵ�. ַ
ִ+ְסָ�ר(ְלָבִבי ע�                                                    ,ֵעיִני<ִנָ�ז ֶאל, ֶזה ַהBִיצ�1 ָע9

          –ְמג�ָלל ָ
ֵאֶפר (ְבָדִמי-                                                                      . ַלֲחר(ִזי<(ֵמֵעיִני 

  

  ,(ֵמֲחר(ִזי ִיְתַמֵ=ט ִלְלַבְבֶכ-

  ,ִיְתַעֵ=-, (ְבא(ר ֶאְשֶכ- ִה5ִַ�יו

   (ְבָדִמיְו)נִֹכי ְ
ֶחְלִ
י

  .ֶאת ַהְ
ֵעָרה ֲאַשֵ=-

  

  

  ,הסבר את הגור� או את הגורמי� לתחושות אלה. המשורר בשיר מביע תסכול ואכזבה

  . ואת תרומת ציורי הלשו� לעיצוב�

  

  

  

  

  

  /5המש' בעמוד      /                                                                                                             
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   20�שירת המאה ה

  שירי רחל 

  

  .השאלה שאחריו וענה על, את השיר שלפני'קרא   . 5

  רחל/  ַרק ַעל ַעְצִמי                                             
  

 ,ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסFֵר ָיַדְעִ�י

  ,ַצר ע�ָלִמי ְ�ע�ָל- ְנָמָלה

  ַ:- ַמ6ָאי ָעַמְסִ�י ָ�מ�ָה

  .ַרב ְוָכֵבד ִמְ�ֵתִפי ַה4ַָ=ה

  

  < ְ�ַדְרG�ָ ֶאל ַצָ+ֶרת <ִ�י ַ:- ֶאת 4ְַר

  ,4ֶֶרְ� ַמְכא�ב ְוֶדֶרְ� ָעָמל

  ,ַיד ֲעָנִקי- ְזד�ָנה (ב�ַטַחת

  .ַיד ִמְתַ
4ַַחת ָשָמה ְל�ל

  

  ָ�ל )ְרח�ַתי ִהִ=יז ְוִהְדִמיַע

  .Fַַחד ָטִמיר ִמַ?ד ֲעָנִקי-

  ?ח�ֵפי ַהFֶֶלא, ָלָ+ה ְקָראֶת- ִלי

  ?א�ר�ת ְרח�ִקי-, -ָלָ+ה ְ�ַזְבֶ�

  

  הסבר והדג� את?  את עולמה של המשוררת בשיר כיצד ה� משקפי�–המשא והמסע 

  . דברי'

  

  

  

  

  

  

  

  

  / 6המש' בעמוד                                                                                                                                  /
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  .שאחריוהשאלה  וענה על, קרא את השיר שלפני'    . 6
  

  רחל/  הֶגר נ-ֶמֶז                                              

 ,ְרח�ִקי ֶ�ִ=י, ֲהִתְ�ַמע ק�ִלי


ֲאֶ�ר ִהBְָ� , ֲהִתְ�ַמע ק�ִליַ– 

  ק�ל 
�ֶכה ִ
ְדִמי, ק�ל ק�ֵרא ְ
עֹז

  ?(ֵמַעל ַלְ/ַמ. ְמַצֶ(ה ְ
ָרָכה
  


ה ָרבֵ�ֵבל ז� ַרָ
ה (ְדָרִכיָ -. 

 .ִנְפָרד�ת ָלַעד, ִנְפָ:��ת ְלַדק

  ,�ְ� ��ְ�ל�ת ַרְגָליו, ְמַב�2ֵ )ָד-

  .לֹא י(ַכל ִלְמצֹא ֶאת ֲאֶ�ר )ַבד
  

  ,�ֲחר�. ָיַמי ְ�ָבר ָקר�ב א(ַלי

  ,ְ�ָבר ָקר�ב ַה?�- ֶ�ל 4ְִמע�ת Fְִריָדה

  ,ֲאַחֶ�ה ְלָ� ַעד ִיְכ
( ַחַ?י

  .��ת ָרֵחל ְלד�ָדGְ�ַח
    

  .שיר זה משק, מתח בי� תקווה לייאוש

  בתשובת' התייחס ג� לתרומה של. הסבר והדג� כיצד מתח זה בא לידי ביטוי בשיר

  . הארמז המקראי בשיר לעיצוב מתח זה

  

  .השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני'    . 7

  
 רחל/  ִמֶ:ֶגד                                                       

  :ַקֶ�ֶבת ָהאֶֹז..  ַהֵ=ב ַק�(ב

  ?ֲהָיב�א?  ֲהָבא

  ִצFִָ?ה ְ
ָכל

                      .ְנב� ֶעֶצב ֵי�
   

   ַהְ�ַנִי-ַהח�ִפי- – מ(ל ֶזה ֶזה

  .ֶאָחד ַנַחל ֶ�ל

  :ַהְ:ֵזָרה צ(ר

  .ָלַעד ְרח�ִקי-
   

  ִמBֶֶגד אֹהָר.  Fַ�ִַי- Fָרֹ;


א ֵאי. – ָ�ָ+הָ,  

 ל� (ְנב� ִאי�

  .ַרָ
ה ֶאֶר1 ַעל

  

  .בשיר זה מתואר מצב של כמיהה וציפייה

  .  מדרכי עיצובו בשירשתיי�לבתשובת' התייחס ג� . הסבר והדג� כיצד מצב זה מתואר בשיר

  /7המש' בעמוד                                                         /                                                                     
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  .השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני'    . 8

  רחל / ֲחִצי ְ>ִגיָשה, ְ>ִגיָשה                                            
 

  , ַמָ
ט ֶאָחד ָמִהיר, ֲחִצי Fְִגיָשה, Fְִגיָשה

  ... ֶזה 4ַי–ִקְטֵעי ִניִבי- ְסת(ִמי- 

  ְוש(ב ַה�ֹל ִהְסִעיר, י9 ַה�ֹלְוש(ב ֵהִצ

  .ִמְשַ
ר ָהאֶֹשר ְוַה4ְַוי


ִניִתי ִלי ָמֵג. –�9 ֶסֶכר ִשְכָחה ָ –   

  .ִהBֵה ָהָיה ְ�לֹא ָהָיה

  ְוַעל ִ
ְרַ�י ֶאְכַרע ַעל ְשַפת ֲאַג- ס�ֵא.

  !ִלְשת�ת ִמֶ+נ� ִלְרָוָיה 

 
   ואת הקשר שלה� לחוויה, בשירהשני השורות הפותחות את הבית שתיהסבר את 

  . המתוארת בשיר כולו

  

  

  שירי זלדה

  
  .השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני'      .9

  זלדה/  �ֶסת ֶקַזח-ר ֲא+>                                             ִצ

  

  ְ�ַר9 ָה(:ר ַהֶ�ֲאַ�

  לFְֹנט ִלָמ

  2ֵ1י ַהֵנFְ ִמת�4ְָרה ֶחֶ=ַגא ְמה(ְו

  .הָמBְ�ַָל

  ְ�מ(Bָה ַהָרְג1�ִ ַה ֵעיַחִמְצַמ

  ל�ָכק ֲאָבֲאֶ�

  .-אְֹתי- 2ִFִר*י- ְיִלָע

  יַחפִר. ַיִי� ָהיַחֵרי ֵמִ�

  הֶאר ָנד(ָה

  ר�F ִצ��ְרַ+ַצְב(

  .-ֶסת ֶקַזח(ֲא

  
  .הסבר והדג� כיצד הלשו� הציורית מעצבת את תהלי' הנפשי המובע בשיר

  
  
  
  

  /8המש' בעמוד                 /                                                                                             
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  .השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני'     . 10

    
  זלדה/  ַ%ֲאֶ?ר ָהִייָת >ֹה

  ַ�ֲאֶ�ר ָהִייָת Fֹה

  ֵג. ָעַליֵמְטָ� ַהח(- ָ
(ַמ

  ב�ֵתינ( נ�ְגע�תְ�ְח(ַמ

  Fֶַתע

  .9 ֶאל ָ�ָנ9ָנָ�

  

  ַ�ֲאֶ�ר ָהִייָת ִעָ+ִדי


ת�ְ� ַה4ְָבִרי- ַהח�ְלִפי-ְ  


ִית ְקִ�יִ�י-<ָהי( ַה2ִיר�ת ְ
ֵניַ  

  FְAִ�ֶר( ַמֲעִ;?�ת ַעִ�יק�ת


ֶעֶרבָ  

  .הֵ�ַ�ֲאֶ�ר ָ�ִתינ( 

  

  ַעְכָ�ו ַה2ִיר�ת ֵאיָנ- ַמֲחֶסה

  ְ�ִתיָקָת-ִ
ֵה- ִהְסַ�ְ:ר( 


  ְפִליָנְולֹא ַיְ�ִ:יח( ְ

   ַה2ִיר�ת ִסיד ָוֶמֶלטַעְכָ�ו

  ְיס�ד ָזר

  .ח�ֶמר לֹא ע�ֶנה ַ�ָ+ֶות

  
  

  הסבר והדג� כיצד המשוררת מבטאת בשיר זה את תחושת האבל ואת הבדידות

  .האופפת אותה

  

  

  

  

  

  

  /9המש' בעמוד                  /                                                                                                          
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  .השאלה שאחריו וענה על, שלפני'קרא את השיר     . 11

  

 זלדה/   ְיס+ד+תְ?ֵני                                                 

   א�ֶמֶרת ַלְ
ר��ַהֶ=ָהָבה

   ֲאִני ר�)הַ�ֲאֶ�ר

   �ָ�ה ַ�ֲאָנ.ָ�ָ+ה

   ע�ֶטה ָגא�.ָ�ָ+ה


ת�ִכי ִמְ���ֵללַמֶ�ה(ְ .  

  ב�ר ֶאת ַהַחִ?י- ֶאְפָ�ר ַלֲעֵאיְ�

   ָהֵאֶ=הַהB�ָרִאי-

   ֶ�ֶמ1 ֶ�ל ֵטר(9ְ
ִלי

  ?(תִנָח ֶ�ֶמ1 ֶ�ל ר(ְ
ִלי

   ֶ�ֶמ1 ֶ�ל 4ְִמי�.ְ
ִלי

   ֶ�ֶמ1 ֶ�ל ֵחר(תְ
ִלי

  .ִ�יָקה ְוק�ֶדֶרתַע ְ
ַגֲאָוה

   ָיכ�ְלִ�י ָהִייִתי ;�ֶרֶפתל(

   ַהִ+ְמָסדֶאת

  �ת ַהָ�ָנה ְ�ק(פֶ�ְ�מ�

   ַהְ�ל(ת ָהֲאר(ָרה ֶ�ְ=ָ�ְוֶאת

  .לCַ(ַבַ
ָ+ָטר , ַ
ֶ�ֶמש, ַ
ֲאִויר, ָ
ֲאָדָמה

  . ��ֵתקַהְ
ר��

   י�ֵדַע ֶ�ֵ?� 
� ֵטר(9ה(א


� ֵחר(ת �?ֵ�ֶ  


� ִדְמי�.  �?ֵ�ֶ  

  Bִ?(תָחֶ�ֵ?� 
� ר(

  ִבי. ַהַ�ְלֶהֶבת לֹא ָת�ְ�

  .ַהַ�ְלֶהֶבת לֹא ַ�ֲאִמי.

  
  

  א' למעשה משתמעת מהשיר ומהמבנה שלו, הלהבה מותחת ביקורת חריפה על הברוש

  . הסבר והדג� את דברי'. וזדו� בטענה . ביקורת על הלהבה עצמה

  
  
  
  
  

  /10המש' בעמוד                                        /                                                                                       
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  .השאלה שאחריו וענה על,  את השיר שלפני'קרא     .12

  
  זלדה   /  ָ%ל ?+ַ?ָ:ה                                                     

   
  ָ�ל ��Bָ�ַה ִהיא ִאי

ְבָטח   ,ֶ�ל ַהָ�ל�- ַה+*

  .ַהָ�ל�- ַהBְִצִחי

  


ָכל ��Bָ�ַה ִמְת:�ֶרֶרת ְ  

  ִצF�ר ַסFִיִרית

�ֶ Gוִכְ�ת("6ְָמ."  

  

  ְוִנדֶמה

  �ֹה ָקר�ב

  ,אור ַה��Bָ�ַה

  �ֹה ָקר�ב

Gָח�ִניח,  

  �ֹה ָקר�ב

  ,ֶ�ֶקט ֶהָעִלי-

   –�ֹה ָקר�ב א�ת� ִאי 

  ַקח ִסיָרה

  .   ַוֲחֵצה ֶאת ָי- ָהֵא�

   
  

  .השיר יוצר אווירה של אגדה שמסתורי� אופ, אותה

  . ומהי תרומתה לבניית משמעותו,  זו בשירהסבר והדג� כיצד נוצרת אווירה

  

  

  
  
  
  
  
  

   /11המש' בעמוד                                                                                                                                     /
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  שירי נת� ז'

  .השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני'   . 13

  

  ' � זנת / ֲאִני ש+ֵמַע ַמֶ@ה- נ+ֵפל                                         
  

  .)ַמר ָהר(ַח, ֲאִני ש�ֵמַע ַמ6ֶה( נ�ֵפל

  .ִהְרִ:יָעה ָהֵא-, ֶזה ַרק ָהר(ַח, ש(- 4ָָבר

  

  .ָפַסק ַה6�ֵפט ַלBֱֶאָש-, ַ:- �ָ�ה )ֶש- ְוַג- ה(א )ֶש-

  ,)ָד- ה(א ַרק )ָד-

  .ִהְסִ
יר ָהר�ֵפא ִלְבֵני ַהִ+ְשFָָחה ַהBְִדָהִמי-

  

  ,ָש�ל ֶאת ַעְצמ� ַהBַַער, ַמ4�ַע, (ַעֲאָבל ַמ4

  .לֹא ַמֲאִמי. ְלַמְרֶאה ֵעיָניו

  

  ,ִמי ֶשֵאינ� ָ:ר ָ
ֶעֶמק ָ:ר ָ
ָהר

  ָקַבע ַה+�ֶרה ִליִדיַעת ָה)ֶר1

  .ְללֹא קִֹֹשי ִנָ�ר

  

  ֲאָבל ַרק ָהר(ַח ֶש6ַָמט ֶאת ַהF�ַ(ַח ָזַכר

  .ַמה 6ֶֶהְעִליָמה ִמְ
ָנG ָהֵא-

  

 .ְלע�ָל- לֹא ִיְהֶיה ל� ְמַנֵח-, ְלע�ָל-, ֶשְ=ע�ָל-

  

  

  . מבטא את עמדת המשורר בנוגע לאופ� שבו בני אד� משתמשי� במילי�שיר זה

  .הסבר והדג� את דברי'? וכיצד היא באה לידי ביטוי בשיר כולו, מהי עמדתו

  

  

  

  

  

  

   /12המש' בעמוד                                                                          /                                                      
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  .השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני'   . 14

   
  נת� ז' / ִשיBו ֵלב ַלAָגֹל ָהר+ֵעד                                          

  

  ,ִשי+ו ֵלב ַלAָגֹל ָהר�ֵעד

  ֵהיֵטב, ַמ6ְש( ֶאת ָהר(ַח

  ה(א ָירֹק (ַב5ֶַ+ֶרת. ְ:ע( ָ
ֵע1

  ִריק ע�ד י�ֵתר ְוַהֶ:ַזעמ�

ָ�ל ְמַעט �ְ� ע�ד� א�ֵכל ְ
כֹל Fֶה   ְמא*

  ֶאת ְלֵשד ָהֲאָדָמה ֶשֵאיֶנBָה

  .ִנְרֵאית ָ�א. ָלַעִי. ָ
ִעיר

  ִ�ְפַלִ?-. ְ:ע( ֵהיֵטב, ַמְ+ש(, ִשימ( ֵלב

  ְלָהִאיר, ִלְשא�9 ֶאת ָהא�ר

  ְוַהַ=ְיָלה. ה(א ָע�ֵבר. ָ�ל ָעָנ.

  .לֹא ְי�ֵחר

  

  .הסבר והדג� את דברי'? מה מייצג הע� בשיר

  . לעצמי� אחרי� המוזכרי� בשירבתשובת' התייחס ג� לזיקה של הע�

  

  .השאלה שאחריו וענה על,   קרא את השיר שלפני'. 15

  

  נת� ז' / ה Cִָנר ְ?+>                                             ִצ
  

  .יִפת יַֹ
ר ַר�Fי ִציִתִאָר

  .יִתה א�ָתֲאר ָר�5ִFַה

  דה ע�ֶאְרא ֶאאת לֹזֹי ַ�ִפת יַֹ
ר ַר�Fִצ

  .יִת- מ�ד י�ַע

  

  .שֶמל ֶ�ט ֶ�ֶטז ֶרי )ִתר א�ַבָע

  .-ל�ל ָ�י- ֶ�ִ=י ִמִ�ְרַמ)

  �ֶמי ֶאִ�ְרַמ)י- ֶ�ִ=ִמ

  .-�?ד ַהר ע�ַמא אֹלֹ

  

  .ר על הזמ� החול,שיר זה משק, את התובנה של המשור

  .הסבר והדג� כיצד מעוצבת תובנה זו בשיר

  

  

  / 13המש' בעמוד                                                                                                                               /
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  .השאלה שאחריו וענה על,    קרא את השיר שלפני'. 16

  

  נת� ז�/  הָדֵרד ְ>ֶגֶנ                                                        

  .הָדֵרד Fֵֶגא ֶני ה(ִ=ט ֶ�ָ?ַחַה

  ינ�ֵא, דע ע�Aַא ִילֹ, רַמ )ְ�ָ�, .ֶכָל

  טֵלְחֶהא ְ
ה(. היָדיִח ַה��ִ
ד ִמֵרFִָהה ְלֶצר�

  .הָדֵרד Fֵֶגֶנ

  

Fְַ�ִאד ֵמַרְפ- ִנַע�ְות �ָתאG  

  דַרְפִנ). י1ִוְ�א�(ה )א ָרב לֹ(�

  .ָת9 א��יו ְוָתי�ְח ��לָֹ�ִמ

  -ַעFַ). דאְלַוְנֶכ(
(ה )א ָרלֹ

  היָבֵ;ת ְ
יו ֵמִב) (�+ִאד ֵמַרְפִנ

  או ה(ָשְכַע) הָבט�

  .הָדֵרד Fֵֶגֶנ

  


ְ
  הָיא ָהי. ה(ִלְרֶ


ֵה. יִבל ) ֶ�יד�יִד ִוע�ָדמ�ִ -=)
ַ Bְי-יִמִע  


ְ
  הָפק( �Gָתא�. יאִהי. ַהִלְרֶ

  הָתַעֵמ. הָרר(ֲא, הָפְלָח

  הוא. עAַא ִי- לָֹלע�ְל


  טֵלְחֶהְ

  )-ִיַתיְנת ֵ
י ֵמִב)(

  .הָדֵרד Fֵֶגֶנ

  

  

  

  ובי� התנהגותו ורגשותיו, הסבר את הקשר בי� חוויות קשות שחווה החייט בעבר לפי השיר

  .  דרכי� המעצבות קשר זהשתיבתשובת' התייחס ג� ל. בהווה

  

  

  

  

   /14המש' בעמוד                                                                                        /                                    
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    סיפור קצר–פרק  שני  

 

  
  
  

  
  

  . י עגנו�"סיפורי� קצרי� מאת ש אי� לענות על פי  18�17בשאלות : שי� לב

  

  על ההיק, המצומצ� של הסיפור הקצר הוא מאפשר למחברו להציג תמונת עול�   .17

  ,עיצוב סביבה, חלומות, יח פנימיתמונת עול� זו נבנית באמצעי� שוני� כמו ש.         מורכבת

  .סמלי�, מוטיבי�, אנלוגיות,         ניגודי�

  קצר  מאמצעי� אלה תורמי� לבניית מציאות אנושית מורכבת בסיפור שניי�צד         הסבר כי

  .          שלמדת

  

  

  בחר בסיפור קצר שלמדת שבמרכזו דמות המתקשה להתמודד ע� נסיבות חייה או ע�  . 18

  .     המקובל בסביבתה    

  ומה אפשר ללמוד מכ' על, ת�כיצד היא מתמודדת ִא,          במה מתבטאי� קשייה של הדמות

  . הדג� את דברי'?          החברה הסובבת אותה

  

  

    סמי ברדוגו" / חיזו בטטה"

  והסבר כיצד ה�, תאר את היחס המורכב של אדוארד לאמו ואת אופי הקשר ביניה�.   19

  .     משפיעי� על תהלי' ההתבגרות שלו    

  

  

  

  

  

    /15המש' בעמוד                                                                                                                           /

  

  

  

   

  

  

  ) נקודות14 –לכל שאלה   (17  � 19 מהשאלות שתיי�ענה על , א� בחרת בפרק זה
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    דרמה–פרק שלישי 
  
  
  
  
  

   או�19מחזה מהמאה ה( אפשר לענות רק על פי מחזה מודרני 20�21בשאלות : שי� לב

  ) �20 מהמאה ה

  

  .לוגי� ממחישי� דווקא היעדר קשר אמיתי בי� הדמויות הדיאברבי� מהמחזות המודרניי�  .20

   מה� ממחיש אתכל אחדוהסבר כיצד ,  דיאלוגי� מהמחזה המודרני שלמדתשני        תאר 

  .         היעדר הקשר האמתי בי� הדמויות

  
  

  חברתיי� או שינויי� בחיי� מאלצי� יחידי� או קבוצות, שינויי� היסטוריי�.   21

  את תפיסת עולמ� ואת היחסי� שלה� ע� הסביבה שבה,  מחדש את זהות�         לבחו�

  .         ה� חיי�

  דוגמאות שתיבסס את תשובת' על , שלמדת         הסבר קביעה זו על פי המחזה המודרני 

  .                                                      מהמחזה

  

  

    רומא� ונובלה– רביעיפרק 

  . חובהפרק זה הוא : שי� לב

  
  
  
  
  

     23 � 22 שאלות –אלבר קאמי / הדבר 
  

  . אומר רייה, "ב� אד� הוא לא רעיו�"  .22

   אירועי�שניבסס את תשובת' על .        הסבר כיצד אמירה זו משקפת את דמותו של רייה

  .       מהרומא� שממחישי� אמירה זו

  .    למשמעות הרומא� רומת�והסבר את ת,   גילויי� כאלהשלושה       תאר 

  

   מעמידות למבח� יחסי אנושהדברהקיצוניות והאיומות המתוארות ברומא�  הנסיבות .  23

  .נאמנות והיחלצות לעזרה, ידידות,          נעלי� כמו אהבה

  .בתשובת' התייחס למעשיה� ולדבריה� של שתי דמויות מהרומא�.          הסבר והדג� קביעה זו

  

    /16המש' בעמוד                                                                                                                  /         

 ). נקודות28   ( 21�20 מהשאלות  אחתענה על , א� בחרת בפרק זה

  

 )  נקודות28  (25 � 22 מהשאלות אחתענה רק על ,  מפרק זה
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  .  מאת אלבר קאמיהדבר אי� לענות על פי 24�25 בשאלות :שי� לב
  

  

   52�42 שאלות –נובלה מתורגמת , רומא� מתורג�, נובלה עברית, רומא� עברי
  

  ות או ערכיותהסבר כיצד עיצוב הדמויות ותיאור היחסי� ביניה� משקפי� סוגיות חברתי  . 24

  .  סוגיותשתיבתשובת' התייחס ל.          ברומא� או בנובלה שלמדת

  

  

  על ידי החברה שבה" אחרות"  ברבי� מ� הרומאני� והנובלות מתוארות דמויות הנתפסות כ. 25

  הסבר במה דמות זו נתפסת, בחר בדמות אחת כזאת מרומא� או מנובלה שלמדת.         ה� חיות

  .ותאר את מערכות היחסי� שלה ע� הסובבי� אותה, "אחרת"        כ
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    שיר שלא נלמד–פרק  חמישי  

  
  
  

  

  

  .ב שאחריו�הסעיפי� א שניעל וענה , לרַדנה ֶא מאת עָי   קרא את השיר שלפני'.26

  
  ,י-ִבז(ֲעל ָהֶכאֹי ָהֵלי- ְ�ִרְ
ַטְצר ִמָבי- ְ�ִר�?ִ�ַ
       1     בית 

  ,דָעְצִ+ת ַה ֶאיְ�ִ�ְמַהי- ְלִלָמל ְנת ֶ�ר�ָ?ת ַ�ר�ְרע�ְתת ִמפ�ָצְרִ+ל ַהַע                    ְו

  יִ=ד ֶ�ָ?ַל. ָחְל�ל ַה ַעא� רֹיַחBִַ+י ַהִני. ְ
ֵב                    (

  .-ֶחל ֶלה ֶ�ָסר( Fְמ�ק ְ�ָחְרע ֶמָצְב                    ִנ

  


ת� א�ְ�ֵרָ
         2בית     ַ 
  ,תב�)ל ָהה ֶ�ָכָרְ



ת� א�ְ�ֵר                   ַָ 
  ,י-ִרָבְ:ל ַהה ֶ�ָכָרְ

  .ת ל�ֵתל ָלַכא א( לָֹהמ�                   ָ�

  

  ,י-ִרFֳל ִצת ֶ�יק�ִ�יו ְנָיָחל ְליל ַעִפֲאַהל ְלָבֲא      3בית     

  ַער�ְ/ל ַהיד ַעִמָצ, רֶקל 
ֹה ֶ�ָבֲה                    �

  �=י- ֶ�ִנָ�ל ַהג ֶאלְֹזי ִיִנְב                    (

  . רָ�י ס* ֵמ�מ                    ְ�

  

   )2008, אהבה לימי� רעי�שירי מתו' ספר השירי� (                                                                    

  

  .בשיר יש גילויי� של קרבה וש ריחוק ביו א� לבנה

  .נמק והדג� את דברי'?     כיצד גילויי� אלה מעוצבי� בכל אחד משלושת בתי השיר.א

  )                נקודות10        (

  )  נקודות6       (. הסבר את תפיסת האימהות בשיר כפי שהיא עולה מגילויי� אלה     .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 !ב ה צ ל ח ה  

 ).  נקודות16 (   26על השאלה   ענה –  חובה פרק זה הוא 


