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וכללית  ספרות עברית 

 לבתי ספר דתיים

 יחידה שלישית ויחידה רביעית                                                                              

 הוראות לנבחן

 

 דקות( 150שעתיים וחצי ) :   משך הבחינה א.

 

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

 ודותנק   30  —                                     מחטיבה אחת ברשימת היצירות שאלה  בין ז'אנרית    — פרק ראשון

  נקודות.  30                                            ברשימת היצירותאחרת מחטיבה שאלה  בין ז'אנרית        -פרק  שני

     נקודות 40-----20*2 –ברשימת היצירות  הנוספתחטיבה ן המשאלות ספציפיות על  יצירות   — שלישי פרק 

 נקודות 100— סה"כ                                                                                                     

                                               

 

 שנלמדו בכיתה. :   רשימה מודפסת של היצירותחומר עזר מותר בשימוש ג.

     

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

 ) הרשימה מופיעה באתר המפמ"ר(היצירות שנלמדו    

 להדגים בתשובות שונות על פי אותה היצירה. אין (2)   

 

 בלבד השימו לב! שאלון זה הוא דוגמ

ת )ולא רשימת לכל שנה מתפרסמת לחוד באתר המפמ"ר והיא הרשימה המחייב החטיבות והיצירות  רשימת א. 

 יםמתחייב םלהשתנות משנה לשנה, ואינ יםיכול וסוגי השאלות החטיבות  בבחינה  .היצירות בשאלון זה(

 משאלון זה.    

יש ללמוד את כל היצירות המופיעות ברשימת  -משמעב.  חובת לימוד היצירות אינה זהה לחובת הבחינה. 

שעל כל היצירות תופיע שאלה בבחינת הבגרות. בבחינת הבגרות תתאפשר  אין חובהירות לבגרות אולם היצ

 . 50%של מינימום   פרקיםבחירה בכל אחד מה
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 פרק ראשון: הורים וילדים

 נקודות( 30)

  .2 -1השאלות מן  אחתענה על 

 

 בִקרבה, הערכה, דאגה ותמיכה. יחסים אידאליים בין הורים לילדיהם מאופיינים .1

על פי קביעה זו, האם היחסים בין הורים לילדיהם ביצירות שלמדת בנושא "הורים וילדים" הם יחסים               

 אידאליים?

 נמק והדגם את דבריך.

 ענה על פי:

          נקודות( 18)  רומאן  א.

 נקודות( 12)   שירים שניב. 

 

 ביצירות רבות   ההורים  מהווים דמויות חונכת לילדיהם לחיוב ולשלילה.  הסבר והדגם אמירה זו על פי: .2

 נקודות( 18מחזה )    .א

 נקודות( 12סיפור  קצר) .ב

 

 

 פרק שני: שקופים

 נקודות( 30)                                                                                        

   

  .4 -3השאלות מן  אחתענה על 

 

 מיצירות שלמדת בנושא זה, בחר בדמות מרכזית המתמודדת עם מצוקה על רקע המציאות שבה היא נתונה.. 3

מן היצירות, והסבר את הקשר של מצוקה זו למעמדה בחברה הסובבת  כל אחתתאר את מצוקתה של הדמות ב

 אותה או במשפחתה.

 ענה על פי:

 נקודות( 18) רומאן  א.

 נקודות( 12מעשה חכמים ושיר  ) ב.

 

 

 הסבר והדגם מתח כזה  .  יצירות רבות מתארות מתח בין יחיד וחברה.. 4

  בסס את תשובתך על התפתחות העלילה ועל היחסים בין הדמויות האלה לבין עצמן או בינן לבין דמויות אחרות 

 ענה על פי:

 נקודות( 16) מחזה   .א

 נקודות( 14) שירים שני  .ב

 

 

 

 

 

 

 



 

 זוגיות ואהבהפרק שלישי:  

 נקודות( 40 )

 

 .נקודות( 40נקודות; בסך הכול  20)לכל שאלה  8  -5מן השאלות  שתייםענה על 

 

 

 שאחריו. ב-סעיפים אהשני על קרא את השיר שלפניך, וענה  .3

     

 נפרדנו כך / לאה גולדברג   

 ִנְפַרְדנּו ָּכְך, ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָחָרה ִלי. 

 ָהֲעָרֶפל ֵּביֵננּו  ְּכחֹוָמה.

 ֹזאת ַהִּטיָּפה ֶשַעל ָיֽדי נֹוְתָרה ִלי

  ֽטיַּפת ַסְגִריר ַוַדאי ִהיא, ֹלא ִּדְמָעה.

  

 ַלּדֹור ַהֶּזה ַהֶּבִכי הּוא ְּכִליָמה. 

 ַעל ַאֲהָבה גֹוֶסֶסת. הּוא ֹלא ִיְבֶּכה 

 ְּביֹום ַהִּדין ּוְבֵלילֹות ַהֶחֶסד

 ָאִדיש ְוֵגא, הּוא ֹלא יֹוִריד ִּדְמָעה.

  

 ִנְפַרְדנּו ָּכְך.   ָהְרחֹוב ָהָמה ָהָמה

 ְּדַחָפִני ֵאיֶזה ֵהֶלְך, ּוִמֶּנֶגד

 ָהֲעָרֶפל ָּתלּוי ְּכִהינּוָמה.

  

 ֵמַאִין ְּבִלִּבי ֶחְדָוה חֹוֶגֶגת?

 ָהְיָתה ִּדְמָעה.אּוַלי, ְּבֹכל ֹזאת, זֹו 

 

, והסבר כיצד דרכי עיצובשתי  בא מן השירתאר את התהליך הרגשי שעוברת הדוברת בשיר. בתשובתך ה  .א

 נקודות( 12) מבטאות תהליך זה.  הן

 נקודות( 8)בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא "זוגיות ואהבה", ותאר את מערכת היחסים בשיר שבחרת.  .ב

 



 שאחריו. ב-סעיפים אה שניקרא את השיר שלפניך, וענה  על   .4

 

 הכניסיני תחת כנפך/ ביאליק.

 ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפְך,

 ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

 ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט ֹראִשי,

 ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.-ַקן

 

 

 ַהְשָמשֹות,-ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵּבין

 ְשִחי ַוֲאַגל ָלְך סֹוד ִיּסּוָרי:

 – ְנעּוִרים אֹוְמִרים, ֵיש ָּבעֹוָלם

 ֵהיָכן ְנעּוָרי?

 

 

 ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָלְך ֶאְתַוֶּדה:

 ַנְפִשי ִנְשְרָפה ְבַלֲהָבּה;

 –ֵיש ָּבעֹוָלם  ַאֲהָבה אֹוְמִרים,

 ֹּזאת ַאֲהָבה?-ַמה

 

 

 ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי,

 ַאְך ַגם הּוא ָעָבר; –ָהָיה ֲחלֹום 

 –ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם  ַעָּתה ֵאין

 ֵאין ִלי ָדָבר.

 

 

 ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפְך,

 ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

 ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט ֹראִשי,

 ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.-ַקן

 

 

 נקודות( 14) הנמענת: "הכניסיני תחת כנפך".ן הדובר מה של בקשההסבר והדגם  .א

 כנפך" יש ארמז לתפילת "אל מלא רחמים".בביטוי "הכניסיני תחת  .ב

 נקודות( 6) מהו הארמז? הסבר את תרומתו להבנת משמעות השיר.              

 

 

 

 

 

 



 

 פראדל/ דבורה בארון .5

  הסבר את תרומתה לאפיון הדמות המרכזית ולאפיון השינויים  .פראדל  בספורהחיצונית תאר את הסביבה       

 בחייה.  עוברת   שהיא 

 

  

 "בית בובות"/ הנריק איבסן  .6

 מוטיבים, תאר את הופעתם במחזה, והסבר את תרומתם שני בחר מן המחזה "בית בובות" 

 אפיון הדמויות ובבניית משמעות המחזה.ל 

 

 בהצלחה!

  

 


