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009184 מספר השאלון:   

ספרות עברית וכללית

לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר(,   — פרק ראשון 

נקודות  60  —   )30x2(  — דרמה ומונודרמה     

שירה )פיוט, שירת ימי הביניים,   — פרק שני  

נקודות  40  —   )20x2(  — השירה העברית במאה ה־20(      
נקודות  100  —                                                              סה"כ 

רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:     ג. 

מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי, לפי בחירת התלמיד.  )2(     
    

חובה לצרף למחברת הבחינה את הרשימה המודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

אין לחזור ולהדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה.  )2(   

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר( דרמה ומונודרמה 

)60 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 11-1 )לכל שאלה — 30 נקודות(.

מעשה חכמים

קרא את מעשה החכמים "בתו של רבי עקיבא והנחש" שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

בתו של רבי עקיבא והנחש

ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ָהְיָתה ַּבת.

ָאְמרּו לֹו ַהַּכְלִדִּיים:1 אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשִנְכֶנֶסת ְלֵבית ַהֻחָּפה,

ַמִּכיׁש אֹוָתּה ָנָחש, ְוִהיא ֵמָתה.

ָהָיה ּדֹוֵאג ַעל ַהָּדָבר ַהְרֵּבה.

אֹותֹו ַהּיֹום, ָנְטָלה ַהַּמְכֵּבָנה,2 ָנֲעָצה אֹוָתּה ַּבֶּסֶדק,

ָקָרה ֶׁשָּיְשָבה [ֶׁשִּנְנֲעָצה] ְּבֵעינֹו ֶׁשל ָנָחׁש.

ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשָּנְטָלה אֹוָתּה, ִנְסָרך ּוָבא ַהָּנָחש ַאֲחֶריָה.

ָאַמר ָלּה ָאִביָה: ֶמה ָעִשית?

ָאְמָרה לֹו: ָּבֶעֶרב ָּבא ָעִני, ָקָרא ַּבֶּפַתח, ְוָהיּו ְטרּוִדים ָּכל ָהעֹוָלם ִּבְסֻעָּדה,

ְוֵאין ׁשֹוֵמַע לֹו.

ַקְמִּתי, ָנַטְלִּתי ֶאת ְמָנִתי ֶׁשְּנַתֶּתם ִלי, ּוְנַתִּתיָה לֹו.

ָאַמר ָלּה: ִמְצָוה ָעִׂשית.

ָיָצא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָדַרׁש: ”ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות” (משלי י, ב).

ְוא ִמִּמיָתה ְמֻׁשָּנה, ֶאָּלא ִמִּמיָתה ַעְצָמּה.

הכלדיים — הרואים בכוכבים (אסטרולוגים).  1
מכבנה — סיכה להידוק הבגד או השיער.  2

הנחש, הקיר והסדק בקיר הם סמלים במעשה החכמים שלפניך.  

בחר בשניים מן הסמלים האלה, הסבר מה כל אחד מהם מסמל, ומהי תרומתו להבנת המסר של מעשה חכמים זה.  

/המשך בעמוד 3/
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 שים לב: אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

סיפור קצר

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב  .2

לקראת סיום הסיפור חל ביעקב )ברונזה( שינוי, ובמקום לעסוק בעריכת חשבונות כספיים כל העת, הוא עוסק בעריכת   

 חשבון נפש. 

הסבר והדגם קביעה זו.

יגון / אנטון צ'כוב  .3

לפניך קטע מתוך הסיפור "יגון", ובו תיאור של יונה העגלון הנמצא בעיר.   

קרא קטע זה, וענה על השאלה שאחריו.

עיניו של יונה, חרדות ומלומדות בייסורים, מתרוצצות על פני ההמונים המשוטטים משני צידי הרחוב: האין בין כל   

אלפי האנשים האלה אפילו אחד שיקשיב לו? 

מהי התשובה שיש בסיפור על השאלה שבקטע זה? הסבר את דבריך, והדגם אותם בעזרת שלוש דוגמאות מן הסיפור.

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב; או יגון / אנטון צ'כוב;  או  סיפור קצר אחר  .4

תאר את הסביבה )המקום, הנוף( בסיפור קצר שלמדת )"כינורו של רוטשילד" או "יגון" או סיפור קצר אחר(, והסבר   

את תרומתה לאפיון הדמות המרכזית בסיפור.

דרמה

בעלת הארמון / לאה גולדברג; או ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .5

תאר דמות משנה מן המחזה שלמדת )"בעלת הארמון" או "ביקור הגברת הזקנה"(, הצג את היחסים בינה ובין הדמות   

הראשית, והסבר את התפקיד של דמות המשנה במחזה.

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .6

ענה על שני הסעיפים א-ב.

הבא מן המחזה שתי דוגמאות של מוטיב העץ, והסבר את תרומתן לבניית משמעות העלילה ו/או לעיצוב  א. 

הדמויות.         )18 נקודות(

בחר מן המחזה במוטיב נוסף, והסבר את תרומתו לבניית משמעות העלילה ו/או לעיצוב הדמויות.           ב. 

)12 נקודות(

אנטיגונה / סופוקלס  .7

"ִהיבריס" )גאוות יתר( הוא אחד הגורמים לסופם המר של הגיבורים הטרגיים.

הסבר והדגם קביעה זו על פי החיים וההתנהגות של הגיבור הטרגי או הגיבורה הטרגית ב"אנטיגונה".
/המשך בעמוד 4/
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בית בובות / הנריק איבסן  .8

לפניך קטע מתוך דיאלוג בין נורה לבין כריסטינה לינדה. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.  

נורה: ]...[ גם לי יש משהו להתגאות בו.  

לינדה: אין לי שום ספק. אבל למה את מתכוונת?  

זה,  את  לגלות   — אחד  לאף  אסור   — לך  אסור  שבעולם  הון  שום  בעד  ישמע!  לא  שטורוולד  בשקט.  דברי  נורה:    

אף אחד מלבדך.

מה אפשר ללמוד מדיאלוג זה על היחסים בין נורה לבין טורוולד הלמר?    

הסבר את דבריך, והבא מן המחזה שלוש דוגמאות המשקפות את היחסים ביניהם.

אויב העם / הנריק איבסן  .9

ענה על שני הסעיפים א-ב.

תאר את המאבק של ד"ר שטוקמן.     א.   

בתשובתך כתוב גם על תוצאות המאבק שלו.          )20 נקודות(   

הסבר מה הם הערכים המניעים את ד"ר שטוקמן במאבק זה.       )10 נקודות(  ב. 

מונודרמה

לרקוד עם אבא / איציק ויינגרטן  .10

לפניך קטע ובו דברים שאומר האב לבנו.  

קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.

]...[ יש ריקודים שחייבים להיָרקד. לפעמים הם נמצאים בגוף הרבה זמן, ובסוף הם נרקדים מעצמם ]...[ ריקוד   

שצריך להירקד, לא הולך לאיבוד ]...[ כמו פסלים שנמצאים בסלע והַּפָסל רק משחרר אותם. או שירים שמישהו 

בא ופותח להם ַׁש  ַער, שיעופו מהכלוב.

ֵרש דברים אלה, והסבר כיצד הם מייצגים את דמות האב, את דמות הבן ואת היחסים ביניהם. ּפָ

 

אחת זקנה / נאוה סמל  .11

בתחילת דבריה לילדי הכיתה חנה אומרת: "בית זה משהו שאתה בוחר".    

 בהמשך דבריה חנה אומרת: "אף פעם לא הייתה לי אפשרות לבחור".

בסיום דבריה היא אומרת: "פחדתי לבחור ואתם נתתם לי את האומץ".

שלוש אמירות אלה של חנה מבטאות את התהליך שהיא עברה. 

הסבר מהו התהליך שעברה חנה, והדגם את דבריך מן המונודרמה.

/המשך בעמוד 5/
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פרק שני — שירה )פיוט, שירת ימי הביניים, השירה העברית במאה ה־20(  
)40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 18-12  )לכל שאלה — 20 נקודות(.

פיוט

קרא את הפיוט שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה / ר’ משה אבן עזרא

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה.

ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים. ְל ַעִין נֹוְׂשִאים.

ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ׁשֹוְפִכים ְל ַנְפָׁשם. ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחַׁשם.

ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֱהֶיה ָלֶהם ְלִסְתָרה. ְוַחְּלֵצם ִמְּמֵאָרה.

ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם.

ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

מחרוזת 1

מחרוזת 2

מחרוזת 3

מחרוזת 4

ְזֹכר ִצְדַקת ֲאִביֶהם. ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם.

ְּכֶקֶדם ּוְתִחָּלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְקָרא ָנא ְׁשַנת ָרצֹון. ְוָהֵׁשב ְׁשֵאִרית ַהֹּצאן.

ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ִּתְזּכּו ְלָׁשִנים ַרּבֹות. ַהָּבִנים ְוָהָאבֹות.

ְּבִדיָצה ּוְבָצֳהָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל. ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל.

ַּבְּׂשרּו ָנא ַהְּגֻאָּלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

מחרוזת 5

מחרוזת 6

מחרוזת 7

מחרוזת 8

שתי המחרוזות המסיימות את הפיוט הן תוספת מאוחרת לפיוט.

רש את שתי המחרוזות האלה, והסבר כיצד אפשר ללמוד שהמחרוזות האלה הן תוספת מאוחרת לפיוט. ּפָ

/המשך בעמוד 6/
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שירת ימי הביניים

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

ֵרִני / ר' יהודה הלוי ְצּ ֶטֶרם ִתּ ִני ְבּ ְיַדְעַתּ

ְיַדְעַּתִני ְּבֶטֶרם ִּתְּצֵרִני, / ְוָכל עֹוד רּוֲח ִבי — ִּתְּצֵרִני.  1

ֲהֶיׁש ִלי ַמֲעָמד, ִאם ֶּתְהְּדֵפִני, / ְוִאם ִלי ַמֲהָל, ִאם ַּתְעְצֵרִני?  2

ּוָמה ֹאַמר? — ּוַמְחָׁשִבי ְבָיְד! / ּוָמה אּוַכל ֲעֹׂשה ַעד ַּתְעְזֵרִני?  3

ְּדַרְׁשִּתי ְּבֵעת ָרצֹון — ֲעֵנִני / ְוַכִּצָּנה ְרצֹוְנ ַתְעְטֵרִני,  4

ֲהִקיֵמִני ְלַׁשֵחר ֶאת ְדִביְר / ְוֶאת ִׁשְמ ְלָבֵר עֹוֲרֵרִני!  5

רש את הבית הרביעי בשיר, והסבר את הקשר שלו לשיר כולו. ּפָ

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ֶמׁש / ר' שלמה אבן־גבירול ְרֵאה ֶשׁ
 

ְרֵאה ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָּמה / ְּכִאּלּו ָלְבָׁשה תֹוָלע ְלִמְכֶסה,

ְּתַפֵּׁשט ַּפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין / ְורּוַח ָים ְּבַאְרָּגָמן ְּתַכֶּסה,

ְוֶאֶרץ — ָעְזָבה אֹוָתּה ֲעֻרָּמה / ְּבֵצל ַהַּלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה,

ְוַהַּׁשַחק ֲאַזי ָקַדר, ְּכִאּלּו / ְּבַׂשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכֶּסה.

בחר מן השיר בשני אמצעים אומנותיים, והסבר כיצד הם מעצבים את כאבו של הדובר על מות יקותיאל.

/המשך בעמוד 7/
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השירה העברית במאה ה־20

ארץ־ישראל וירושלים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

לּות / בלפור חקק ּגָ

ָסִבי ָהיּו לֹו ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ְׁשקּוִפים בית 1 

ְוָרְקָמה לֹו ִאּמֹו ְּבַדׁש ַהֻּכֹּתֶנת                                   

ַהְּתֻכָּלה ַפֵּסי ָזָהב ָיִפים.  

ְוָחְקָקה לֹו ֶאת ְׁשמֹו ְּבֹעֶנג  

ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֶּכֶסף, אֹור ְמֻזָּקק.  

ַסָּבא ֶׁשִּלי. מֹוָרד ֶּבן ְרָפֵאל ַחָּקק.  

 

ְוָעָלה ָסִבי ְּכַאְבָרָהם ֵמאּור בית 2 

ֵמאֹוָתּה ֶאֶרץ ַעל ִּפי אֹותֹו ִּדּבּור.  

ָעה ָעָלה ֶאל אֹוָתּה ַאְדַמת מֹוֶלֶדת.  

ְוא ָהְיָתה  

לֹו עֹוד ַהֻּכֹּתֶנת ַהֶּנְחֶמֶדת.  

ְוָאְבָדה לֹו ְׂשָרָרתֹו  

ְוָאַבל ֹנַּגּה ָּפָניו  

ְוִנְׁשַחת ַהֶּכֶסף  

ְוִנְׁשַחט ַהָזָּהב.  

ּוַבְּׁשָוִקים ָרַכל ָסִבי ָמַכר ֶאת אֹוְצרֹוָתיו  

ְּבָגִדים ָּבִלים, ַמְרֹּכֶלת ַאְכָזב  

ְלׁשֹונֹו ְּכֵבָדה, ָנִביא ֶנֱעָזב.  

ַסָּבא ֶׁשִּלי ֶמֶל ָעצּוב. בית 3 

נֹוַלד ְּבִבְגֵּדי ֶמִׁשי ְוִרְקָמה ִּבְגֵּדי ֲחמּודֹות.  

ְוַכֲאֶׁשר ָּגָלה ֶאל ֶאֶרץ  

ִנְׁשֲחתּו ְּבָגָדיו, ִנְׁשַחת הֹודֹו.  

ַרק ְּבמֹותֹו ִהְלִּביׁשּוהּו ַּתְכִרי ַּכֲעֶטֶרת  

ַטִּלית ֶׁשִּקֵּבל ֵמָאִביו ַטִּלית ְיֻרָּׁשה  

ֲחקּוָקה ְּתֵכֶלת אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה.  

 

ּוְלֹאֶר ַהַּטִּלית ִּדִּמיִתי ִלְראֹות בית 4 

ַּפֵּסי ָזָהב ָיִפים. אֹור ְמֻזָּקק.  

ַסָּבא ֶׁשִּלי. מֹוָרד ֶּבן ְרָפֵאל ַחָּקק.  

תאר את הופעותיו של מוטיב הכסף והזהב בשיר, והסבר כיצד מוטיב זה מייצג את השינוי שחל במצב של הסב לאחר    

שעלה לארץ. 

/המשך בעמוד 8/
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שירים בצל השֹואה

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ְטַרְקטֹוִרים / רוני סומק
 

ַהָּבִנים ֶׁשל ּדֹוְקטֹור ֶמְנֵּגֶלה מֹוְכִרים ְטַרְקטֹוִרים     בית 1 

ַּבֶּדֶר ֶׁשֵּבין ִמיְנֶכן ִלְׁשטּוְטַּגְרט.  

ִמי ֶׁשִּיְקֶנה אֹוָתם ַיֲחֹרׁש ֶאת ָהֲאָדָמה,  

ַיְׁשֶקה ֵעץ,  

ִיְצַּבע ְּבָאֹדם ֶאת ַרֲעֵפי ַהַּבִית  

ּוְבֶפְסִטיַבל ַהִּביָרה ִיְרֶאה ֵאי ִּתְזֹמֶרת ַהִּמְסָּבָאה  

ֻמֶּצֶבת ַעל ָהְרָחָבה ְּכַחָּיֵלי ְּבִדיל ְּבַחּלֹון ַרֲאָוה.  

ִּבְמכֹון ַהֹּיִפי ֶׁשל ַהִהיְסטֹוְרָיה יֹוְדִעים ְלָסֵרק ְּבלֹוִרית     בית 2 

ֲאִפּלּו ִּבְׂשָעָרּה ֶׁשל  

ִמְפֶלֶצת.  

פרש את שתי השורות המסיימות את בית 1, והסבר את תפקידן בבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 9/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 009184 - 9 -

זוגיות

לפניך שיר ב )המתחיל במילים: "נפרדנו כך"( מתוך מחזור השירים "שירי אהב"ה" מאת לאה גולדברג. קרא אותו, וענה   .17

על השאלה שאחריו.

ב

ִנְפַרְדנּו ָּכ. ֵהיֵטב, ֵהיֵטב ָחָרה ִלי.

ָהֲעָרֶפל ֵּביֵנינּו ְּכחֹוָמה.

ֹזאת ַהִּטָּפה ֶׁשַעל ָיִדי נֹוְתָרה ִלי

ִטַּפת ַסְגִריר ַוַּדאי ִהיא, א ִּדְמָעה.

ַלּדֹור ַהֶּזה ַהֶּבִכי הּוא ְּכִלָּמה,

הּוא א ִיְבֶּכה ַעל ַאֲהָבה ּגֹוֶסֶסת.

ְּביֹום ַהִּדין ּוְבֵלילֹות ַהֶחֶסד

ָאִדיׁש ְוֵגא הּוא א יֹוִריד ִּדְמָעה.

ִנְפַרְדנּו ָּכ. ָהְרחֹוב ָהָמה, ָהָמה.

ְּדָחַפִני ֵאיֶזה ֵהֶל, ּוִמֶּנֶגד

ָהֲעָרֶפל ָּתלּוי ְּכִהינּוָמה.

ֵמַאִין ְּבִלִּבי ֶחְדָוה חֹוֶגֶגת?

אּוַלי, ְּבָכל ֹזאת, זֹו ָהְיָתה ִּדְמָעה.

תאר את התהליך הרגשי שהדוברת עוברת בשיר, והסבר את התרומה של אחד מן האמצעים האומנותיים בשיר לעיצוב   

תהליך זה.

/המשך בעמוד 10/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

אדם וזהותו

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ים / ארז ביטון ְבֵרי ֶרַקע ִראׁשֹוִנּיִ ּדִ  

ִאִּמי ִאִּמי  בית 1 

ִמְּכַפר ַהִּׂשיִחים ַהְיֻרִּקים ְּבָיֹרק ַאֵחר.  

ִמַּקן ַהִּצֳּפִרים ַהַּמֲחִליבֹות ָחָלב ָמתֹוק ִמָּכל ָמתֹוק,   

ֵמֶעֶרׂש ְזִמיִרי ֶאֶלף ַלְיָלה ְועֹוד ַלְיָלה.  

 

ִאִּמי ִאִּמי  בית 2 

ֶׁשִהְרִחיָקה ָרעֹות   

ְּבֶאְצָּבעֹות ְצֵרדֹות   

ְּבַהְלָקאֹות ָחֶזה  

ּוְבֵׁשם ָּכל ָהִאָּמהֹות.  

 

ָאִבי ָאִבי  בית 3 

ֲאֶׁשר ָעַסק  ְּבעֹוָלמֹות  

ֲאֶׁשר ִקֵּדׁש ַׁשָּבתֹות ְּבָעָראק ָנִקי  

ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ֵמֵאין ָּכמֹוהּו  

ְּבִהְלכֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת.  

 

ֲאִני ֲאִני  בית 4 

ֶׁשִהְרַחְקִּתי ַעְצִמי   

ַהְרֵחק ֶאל ּתֹו ִלִּבי  

ֶׁשְּכֶׁשַהֹּכל ָהיּו ְיֵׁשִנים  

ָהִייִתי ְמַׁשֵּנן   

ַהְרֵחק ֶאל ּתֹו ִלִּבי  

ִמּסֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ַּב  

ִּביהּוִדית  

ָמרֹוָקִאית.  

ְך" קשורות לעולמו של הדובר בשיר? הסבר והדגם את דבריך. ל ּבַ כיצד "ִמּסֹות ְקָטּנֹות ׁשֶ


