מדינת ישראל

בגרות לנבחנים אקסטרניים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשס"ו2006 ,
מספר השאלון05 :
תכנית הלימודים
נספח:

משרד החינוך התרבות והספורט

ספרות עברית וכללית
תכנית מצומצמת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים ושלושה רבעים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה חמישה פרקים.
פרק ראשון :שירה )שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת המאה ה–(20
סיפור קצר
פרק שני:
פרק שלישי :דרמה
פרק רביעי :רומאן ונובלה
פרק חמישי :שיר שלא נלמד
משלושת הפרקים הראשונים יש לבחור בשני פרקים ,ולענות על השאלות לפי ההוראות
בכל פרק )משקל כל פרק —  30נקודות(.
הפרק הרביעי )רומאן ונובלה —  30נקודות( והפרק החמישי )שיר שלא נלמד —  10נקודות(
הם חובה .עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההוראות בכל פרק.

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ד.

הוראות מיוחדות (1) :רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה
שבחרת להשיב עליה.
) (2אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.
) (3שים לב לכתב ,לכתיב ,לפיסוק ולכללי הדקדוק.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים ,חישובים וכדומה(.
רשוֹם "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
מהפרקים הראשון ,השני והשלישי עליך לענות על השאלות בשני פרקים בלבד,
לפי ההוראות בכל פרק )לכל פרק —  30נקודות(.

פרק ראשון :שירה

)שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת המאה ה–(20

אם בחרת בפרק זה )שאלות  ,(13-1ענה על שתי שאלות,
כל שאלה על שיר מאת משורר אחר )לכל שאלה —  15נקודות(.
אין לענות על שתי שאלות משירת ימי הביניים.
שירת ימי הביניים
.1

בחר באחד מהשירים "אמנון אני חולה" או "קח מצביה דמי ענב באקדחה",
וענה על השאלה שאחריהם.
אַמְנוֹן א ֲניִ חוֹל ֶה  /שלמה אבן גבירול

ק cח ה  /שמואל הנגיד
א ְ
מי ע ֵנ ב ֶ ְ a
Kח מְִ vב ִ iה ֵ E

בשיר שבחרת ,תאר את יחסו של הגבר לאישה הנחשקת ,והסבר כיצד מעוצב יחס זה.
בתשובתך התייחס גם למוסכמות )מאפיינים( של שירי החשק בשירת ימי הביניים.
/המשך בעמוד /3
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

הִתְְ aKצוִּ k ,י הְַ fמן

zמִים  /שמואל הנגיד

תאר את התמונות השונות בשיר ,והסבר כיצד הן יוצרות יחד עולם הרמוני )שמרכיביו משלימים
זה את זה ומתאימים זה לזה(.
בתשובתך התייחס גם לתרומת האמצעים האמנותיים בשיר לבניית עולם זה.

/המשך בעמוד /4
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שירת ביאליק
.3

קרא את שני הבתים הראשונים מהשיר "ואם ישאל המלאך" ,וענה על השאלה שאחריהם.

שׁאַל
ו ְאִם י ִ ְ

ה ַַnל ְא / _חיים נחמן ביאליק

על פי בתים אלה ,מה מאפיין את עולם הילדוּת של הדובר?
הסבר כיצד התמונות השונות מעצבות עולם זה.
/המשך בעמוד /5

-5.4

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשס"ו ,מס'  + 05נספח

לפניך הפתיחה של השיר "לפני ארון הספרים" .קרא אותה ,וענה על השאלה שאחריה.

ל ִפ ְניֵ א ֲרוֹן

ה ְַqפ Xים  /חיים נחמן ביאליק

תאר את היחס המורכב של הדובר כלפי ארון הספרים שבבית המדרש.
הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /6
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שירת המאה ה–20
אידיליות ושירים מאת שאול טשרניחובסקי
.5

בכל אחת מהאידיליות של טשרניחובסקי" ,כחום היום" או "לביבות" ,יש דמות חריגה
או מורדת.
הסבר והדגם קביעה זו על פי האידיליה שלמדת )"כחום היום" או "לביבות"(.

.6

קרא את שיר א שלפניך מתוך המחזור "שירים לאילאיל" ,וענה על השאלה שאחריו.

שׁיXים ל ְאִיל ְאִיל
שיר א מתוךִ :

 /שאול טשרניחובסקי

איל!...
אילְ ִ
" ִ
מדוּעַ?"
zם ַ
ַהי ְAעְ ֶ
אילו תשובות ניתנות בשיר על שאלה זו ,וכיצד מבנה השיר והמצלול שלו מחזקים
תשובות אלה?
הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /7
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

Yאִי

א ֲ@מה  /שאול טשרניחובסקי

הסבר כיצד עולם הצומח בונה את התפתחות הרעיון המרכזי בשיר.
הדגם את דבריך מהשיר כולו.

/המשך בעמוד /8
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קרא את הסונטה שלפניך ,וענה על השאלה שאחריה.

שׁנ ת,
א Xג ְע ֵי ְ

טב ַע  /שאול טשרניחובסקי
ֶ

בסונטה הדובר מכריז:
מִ lַ bים ָהTבִים qְ ַaלָעִים ...
zי ִ
שׁ ִ
אז ְ a
" ָ
zי "...
מ ִ
מvוּXים נ ִכְלַ ְ
ִ
מדוע הדובר חש תחושות אלה? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /9
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לפניך שני הבתים הראשונים מהשיר "נוקטורנו".
קרא אותם ,וענה על השאלה שאחריהם.
מתוך / NOCTURNO :שאול טשרניחובסקי

מהי האווירה בשני בתים אלה ,וכיצד היא מעוצבת?
הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /10
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שירי יהודה עמיחי
 .10קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

שׂBה
שׁם ְ ִ a
גֶ ֶ

TOב  /יהודה עמיחי

מהו נושא השיר ,וכיצד הוא מעוצב? מה מיוחד בדרך ההבעה של נושא זה בשיר? הסבר את
דבריך.
 .11קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
אב ִי  /יהודה עמיחי

מעֲצִים )מפאר( המשורר את דמות האב.
הסבר והדגם כיצד ַ
בתשובתך התייחס להיבטים שונים של דמות האב.

/המשך בעמוד /11
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 .12קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

שׁניַ ִם
Yאִי ,א ֲנ ַח ְנוּ ְ

מִסְX tים  /יהודה עמיחי

כיצד התמורות ביחסים בין בני הזוג באות לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /12
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 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

א

ְ aַ kרוֹש  /יהודה עמיחי

הסבר מה מסמלים הברוש והדשא )בית ראשון(.
בחר מאחד הבתים האחרים בשיר בצמד נוסף של תמונות ,המקבילות במשמעותן לברוש ולדשא,
והסבר הקבלה זו.
/המשך בעמוד /13
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פרק שני :סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ) 16-14לכל שאלה —  15נקודות(.
סיפור מאת עגנון
 .14תאר את העולם הפנימי של אחת מהדמויות בסיפור של עגנון שלמדת.
הסבר והדגם באילו דרכים מעוצב עולם פנימי זה.
סיפור מתורגם
מפנה בסיפור מתורגם שלמדת ואת השפעותיה על הדמות המרכזית
 .15תאר נקודת ִ
)ו/או על דמויות אחרות( .הסבר כיצד העלילה מתפתחת אחרי המפנה.
שפרה  /דבורה בארון
 .16כיצד מתוארות בסיפור דמויות נשים ,ומה אפשר ללמוד מכך על מצבן בחברה היהודית?
בסס את תשובתך על דמותה של שפרה ועל דמות אישה נוספת בסיפור.

פרק שלישי :דרמה
אם בחרת בפרק זה ,ענה רק על אחת מהשאלות  30) 19-17נקודות(.
אנטיגונה ,אדיפוס המלך
 .17תאר את דמותו של החוזה )הנביא( ,והסבר את תפקידו בטרגדיה שלמדת.
כיצד החוזה מאיר את הפעולות של הגיבור או הגיבורה?
המלט ,מקבת ,המלך ליר ,אותלו
 .18בטרגדיות של שקספיר יש לדמויות נשים השפעה רבה על פעולותיו של הגיבור הראשי.
בסס קביעה זו על המחזה שלמדת ,והדגם את דבריך.
מחזה מהמאה ה– 19או מהמאה ה–20
 .19תאר את היחסים בין בני משפחה במחזה שלמדת ,והסבר כיצד באמצעותם עולים נושאים
מרכזיים במחזה.
בסס את תשובתך על תמונות מרכזיות במחזה.
/המשך בעמוד /14
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פרק רביעי :רומאן ונובלה
פרק זה הוא חובה .ענה על אחת מהשאלות  30) 23-20נקודות(.
סיפור פשוט  /ש"י עגנון — שאלות 21-20
 .20לפניך אחד מהקטעים המתארים את היחסים בין הירשל למינה .קרא אותו,
וענה על השאלה שאחריו.
מוטל הירשל על מיטתו ומרגיש שעתיו ורגעיו עוברים בלא שינה .והוא מתעצם
ועוצם עיניו בכל כוחו אפשר יתנמנם אפשר יישן .באותה שעה עומדים כל התרנגולים
כשכרבלותיהם זקופות וקולותיהם תלויים בפיהם וממיטתה של מינה עולה ריח חם ,זה
הריח שהיה צריך להביא אותו לידי שינה ,אלא שמינה נטלה לעצמה כל השינה ולא
הניחה לו כלום .היכן למדה לישון כל כך ,בפנסיון שלה?
פרקדנית היא מוטלת והיא לבושה כותונת לילה ורוּדה מקושרת לולאות של אטלס,
כאותן הכותונות שסופיה לובשת בזמן שבעלה בעיר .לבה עולה ויורד וכרסה רחבה.
מינה זו שמיטתה סמוכה למיטתו צריך היה בעלה להיות מרוצה ממנה .אבל אם אין הלב
נמשך אחריה אין השכל מועיל.
א.

תאר בקצרה את התמונה המוצגת בקטע זה ,והסבר את משמעותה.

ב.

תאר את התפתחות מערכת היחסים בין הירשל למינה ברומאן כולו ,וכתוב מהי
תרומתה של מערכת יחסים זו למשמעות הרומאן.

) 10נקודות(

) 20נקודות(

 .21מה הן המשמעויות הגלומות בשם הרומאן "סיפור פשוט"? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /15
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רומאן עברי ,נובלה עברית*— שאלות 23-22
* אם בחרת להתבסס על נובלה עברית ,תוכל לבחור אך ורק מבין הנובלות האלה:
נמלים ,עתליה ,נביא ,אחרי הילדות ,שונא הנסים ,כינורו של יוסי ,שלושה ימים וילד,
לב הקיץ לב האורִ ,ח'רבת ִחזעה ,עוגיות המלח של סבתא סולטנה ,לו ָיה בצהריים ,המינה ליזה.
 .22הצג בעיה מרכזית )בעיה מוסרית ,דתית ,חברתית ,לאומית וכו'( הבאה לידי ביטוי
ברומאן עברי או בנובלה עברית שלמדת.
הסבר והדגם כיצד מוצגת בעיה זו )למשל באמצעות הדמויות ,התפתחות העלילה או
מוטיבים מרכזיים(.
 .23מחבר של רומאן )או נובלה( משתמש בדרכים מגוּונות כדי להציג ולאפיין את הדמויות ביצירתו.
ציין שלוש דרכים כאלה ,הסבר והדגם אותן על פי דמות או דמויות ברומאן עברי או בנובלה
עברית שלמדת.

פרק חמישי :שיר שלא נלמד
פרק זה הוא חובה — ענה על שאלה  10) 24נקודות(.
 .24קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
Vיחוֹת  /נ ֹח שטרן

המשורר מבטא את יחסו המורכב ל"חיים במולדת הזאת" באמצעות מערכת ניגודים )מבנה,
מילים ,תמונות(.
הסבר קביעה זו ,והבא מהשיר דוגמאות לדבריך.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט
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נספח לשאלון  ,05רק לנבחנים אקסטרניים ,קיץ תשס"ו :תכנית הלימודים
שים לב :תכנית לימודים זו כוללת גם יצירות
שבהתאם למיקוד הוצאו מתכנית הבחינה בקיץ תשס"ו
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