מדינת ישראל

בגרות לבתי ספר על–יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשס"ו2006 ,
מספר השאלון904081 :

משרד החינוך התרבות והספורט

ספרות עברית וכללית
לבתי ספר דתיים עצמאיים
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה חמישה פרקים.
פרק ראשון — ימי הביניים :שירה ופיוט —  24נקודות
—  10נקודות
— ימי הביניים :עיון
פרק שני
—  22נקודות
פרק שלישי — שירה חדשה
—  24נקודות
פרק רביעי — פרוזה )סיפור ,רשימה(
—  20נקודות
פרק חמישי — ספרות מתורגמת
סה"כ —  100נקודות

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ד.

הוראות מיוחדות :אין.

הערה :הנבחנים ב– 3יחידות לימוד ייבחנו בחלק נוסף ,בעל פה.
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/

-2-

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשס"ו ,מס' 904081

השאלות
פרק ראשון — ימי הביניים :שירה ופיוט

) 24נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות  :3-1על שאלה  — 1חובה ,ועל אחת מהשאלות .3-2
ענה על שאלה ) 1חובה!( ) 12נקודות(
.1

קרא את הפיוט שלפניך ,וענה על ארבעת הסעיפים א-ד שאחריו.
אה ֱמי ה  /אמתי בן שפטיה
אז ְTְ kה א ֱNים ו ְ ֶ
ֶ

א.
ב.
ג.
ד.

) 2נקודות(
מתי אומרים את הפיוט?
) 2נקודות(
מהו סוג הפיוט?
מה הן היתדות שעליהן ר' אמתי תומך את תפילתו? הסבר והדגם את דבריך.
) 4נקודות(
הבא מהבית הראשון בשיר שני שיבוצים ,הסבר אותם ואת תרומתם לרעיון המרכזי בשיר.
) 4נקודות(
/המשך בעמוד /3
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ענה על אחת מהשאלות  12) .3-2נקודות(
בשאלה שבחרת ,ענה על שני הסעיפים א-ב.
.2

מהִים  /רבי שלמה אבן גבירול
שׂע ִַ tי הֵַ ְz
שׁאֵלוּניִ ְ
שׁח ִי ל אֵ-ל י ְח ִי@ה ; ְ
שׁ^ ; ְ
ְ w
שׁח ַר א ֲב ַ ֶ
ַ
א .הסבר מהו "שיר רשות" .בתשובתך כתוב מה הם המאפיינים של שירי רשות מבחינת
) 6נקודות(
התוכן והצורה.
ב .בשירי רשות רבים באה לידי ביטוי שאיפת הדובר להתקרב לבוראו.
הבא שתי דוגמאות לשאיפה זו מהשירים שלעיל 6) .נקודות(

.3

מNים  /רבי יהודה הלוי
ה ֲב א מַaוּל; יוֹע ֵץ וּ ֵ
א.

לפניך בתי הסיום של שני שירים .קרא אותם ,וענה על השאלה שאחריהם.
—

א–Mיָה ָVOבה!"
מַcOשׁ ֱ
אלֵי ִ
zעֲזִk ,י ֱ /
שׁי ַ
"ו ְי ָם י ִז ְעַף — ו ְנ ַפְ ִ

—

מז ְמוֹר לְתוֹ@ה:
שׁנ ִָ iה ִ
מע ְ
שׁ ַ
ְ z
אנ ִָ iה ִ /
תה ֳ
מ ָ
"ו ְסעֹ ֲTה עֲנ ִָ iה ְ ָc
מאפֹ ֶל עֲנ ָנ ָי ִk /י כְבוֹד ה' עָלַי ִ_ ז ָUח!"
אמוּנ ַיֵ ,
איַa ,ת ֱ
צְ ִ

)"הבא מבול"(

)"יועץ ומקים"(

בין שני שירים אלה יש דמיון רב מבחינת הסיום ומבחינת הקשר בין הסיום לתוכן השיר.
— מה מפתיע בסיום של שני השירים?
— מהו הדמיון בין השירים מבחינת הקשר בין סיומם ובין תוכנם?
) 8נקודות(
ב.

השירים "הבא מבול" ו"יועץ ומקים" מתארים את מסעו של רבי יהודה הלוי לארץ–ישראל.
פרט שני קשיים ,שבהם נתקל רבי יהודה הלוי בעת ההפלגה בים )מכל שיר — קושי אחד(.
) 4נקודות(

/המשך בעמוד /4
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פרק שני — ימי הביניים :עיון

) 10נקודות(

ענה על אחת מהשאלות .7-4
בשאלות שיש בהן סעיפים ,ענה על כל הסעיפים.
שמונה פרקים  /רמב"ם
.4

בסוף הפרק הראשון ב"שמונה פרקים" ,רמב"ם מביא את הפסוקַ b" :ם ְaא Aעַת נ ֶפֶשׁ א טוֹב".
)משלי ,י"ט ,ב'(

באיזה ֶהקשר רמב"ם מביא פסוק זה ,וכיצד הוא מפרש אותו?
.5

מן
אָחד ִ
טה לְצַד ֶ
שָׁ ָ p
gלוֹם ,הוּא ֶ
טאוֹ ,עָלָיו ַה ָ
בפרק הרביעי ב"שמונה פרקים" ,רמב"ם כותב" :ו ְֶח ְ
cnוֹת…".
nעֲלַת ַה ִ
מ ַ
wצָווֹת ִ
ַה ְ
א .לדברי רמב"ם ,מי הוא חוטא זה ,ומה היה חטאו במעלת המידות?
ב .כיצד מוכיח רמב"ם את דבריו בעניין החוטא? ) 4נקודות(
ג .ציין את הסיבה שמביא רמב"ם לכך ש"דקדק עליו השם יתברך".

) 4נקודות(
) 2נקודות(

חובות הלבבות  /רבנו בחיי
.6

רבנו בחיי מחזק את דבריו בפסוקים ובמשלים.
לפניך שניים מהמשלים:
מ ְaאר עמוקה נעשית כך :האדם קושר בהמה לגלגל .גלגל זה
משל א :פעולת שאיבת המים ִ
מפעיל גלגל אחר שמחובר אליו דלי .הבהמה מסובבת את הגלגל ועל ידי כך הדלי יורד למעמקי
הבאר ,מתמלא מים ועולה.
אי ִל נתן
משל ב :ה' נתן לחתול את טבעו לצוד עכברים; לנץ נתן ה' את טבעו לצוד עופות; ל ַ
ה' את טבעו לצוד נחשים.
כל אחד מן המשלים הוא אמצעי לחיזוק רעיון מסוים.
הסבר כל אחד מרעיונות אלה.

.7

א.

טחוֹ".
מְב ַ
טח ַaה' ו ְָהי ָה ה' ִ
שׁר י ְִב ַ
א ֶ
" ָaרוּ_ ַהֶ bבֶר ֲ

)ירמיה ,י"ז ,ז'(

מהי מהות הביטחון? כתוב מהי התועלת הראשונה שיש לבעל הביטחון מעבודת ה'.
) 5נקודות(
ב.

הבוטח בה' נבדל בשבעה עניינים מזולתו ,העוסק בפרנסה בלי לבטוח בה'.
ציין והסבר שניים מהם.

) 5נקודות(
/המשך בעמוד /5
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פרק שלישי — שירה חדשה ) 22נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות  ,10-8לפי ההוראות בכל שאלה )לכל שאלה —  11נקודות(.
.8

הוֹנ אה ; ס ֻ lמוֹת  /ה' תראל
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א .בשירים "הונאה" ו"סולמות" מציגה המשוררת שתי אפשרויות בחירה שיש לאדם.
) 5נקודות(
הסבר את אפשרויות הבחירה המוצעות לאדם בכל אחד מהשירים.
ב .בשיר "הונאה" למילה לבקר יש יותר ממשמעות אחת.
בשיר "סולמות" למילה טיפוס יש יותר ממשמעות אחת.
בחר באחת מן המילים ,הסבר את שתי המשמעויות של המילה בשיר ,וכתוב כיצד כל אחת
) 6נקודות(
ממשמעויות אלה מתקשרת לרעיון המרכזי בשיר.

/המשך בעמוד /6

-6.9

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשס"ו ,מס' 904081

קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
י ֵצ ֶר ה ֵַ lב  /מ' אלעי

)שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא(.
/המשך בעמוד /7
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ב.
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בספר "חובות הלבבות" רבנו בחיי מתאר את יצר הלב כך" :בן אדם ,עליך לדעת כי
אתך במשותף את חושיך הגשמיים
השונא הכי גדול שיש לך בעולם הוא יצרך… המנהיג ִ
והרוחניים… האורב לפתות אותך בכל פסיעה ופסיעה .אתה ישן… והוא ער… אתה מתעלם
ממנו והוא אינו מתעלם ממך".
הסבר והדגם כיצד דברים אלה של רבנו בחיי באים לידי ביטוי בשיר "יצר הלב".
) 7נקודות(
בשיר "יצר הלב" יש סוגי חרוזים שונים:
— חרוז מסורג )משולב(
— חרוז צמוד
) 4נקודות(
הגדר כל אחד מסוגי חרוזים אלה ,והדגם אותם מן השיר.

/המשך בעמוד /8
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 .10שיר שלא נלמד
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שניים מהסעיפים א-ג שאחריו :על סעיף א )חובה!(,
ועל אחד מהסעיפים ב או ג) .מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו(.
ח פוּ ְ tניֵ י ַה ֲם  /א' מרגלית

/המשך בעמוד /9
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ענה על סעיף א )חובה!(
א .בחר שלושה מהמושגים שלפניך ,הגדר אותם ,והבא דוגמה מהשיר לכל אחד מהם.
— לשון נופל על לשון
— האנשה
— דימוי
— חרוז
— השאלה )מטפורה(
) 6נקודות(
ענה על אחד מהסעיפים ב-ג.
ב .לפניך שני רעיונות .הסבר כיצד כל אחד מהם בא לידי ביטוי בשיר.
— לולֵי תורתך שעשועָי אז אבדתי ְבעָנ ְי ִי
— כל סיום הוא גם התחלה
) 5נקודות(
ג .המילים "ֵkלַי" )בית א( ו"ַcף" )בית ג( בשיר הן מילים שיש להן יותר ממשמעות אחת.
הסבר את המשמעויות השונות של כל אחת מהמילים האלה ,ואת הקשר שלהן לרעיון
) 5נקודות(
המרכזי בשיר.

/המשך בעמוד /10
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פרק רביעי — פרוזה )סיפור ,רשימה( ) 24נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות ) 13-11לכל שאלה —  12נקודות(.
בשאלות שבחרת ,ענה על שני הסעיפים א-ב.
 .11אחד מאלה  /רבי דוד זריצקי
א.
ב.

מַסֵtר בסיפור זה ,ומה תורמת נקודת התצפית שלו לסיפור?
מהו סוג ה ְ
הסבר את הקשר בין שם הסיפור ובין עלילתו.

) 8נקודות(

) 4נקודות(

 .12פיקוח נפש  /הרב מאיר ליהמן
א.
ב.

הומור הוא אחד הדברים המרכזיים בסיפור "פיקוח נפש".
הסבר כיצד ההומור נוצר בסיפור זה 6) .נקודות(
מהו המסר בסיפור? הסבר והדגם את דבריך.

) 6נקודות(

 .13הפרטיזן הזקן וקללתו  /הרב משה פראגר
א .מהו "סיפור מסגרת"?
הסבר את התרומה של סיפור המסגרת להבנת ההתנהגות של הפרטיזן בסיפור "הפרטיזן
הזקן וקללתו".
ב.

) 6נקודות(

) (1כיצד מסתיים הסיפור ,ומה אפשר ללמוד מסיום זה על המספר?
) (2הבא מהסיפור תכונה נוספת של המספר ,והסבר כיצד תכונה זו באה לידי ביטוי
בעלילה.
) 6נקודות(

/המשך בעמוד /11
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פרק חמישי — ספרות מתורגמת ) 20נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות  :16-14על שאלה  — 14חובה ,ועל אחת מהשאלות .16-15
)לכל שאלה —  10נקודות(
ענה על שאלה ) 14חובה!(
 .14ההתערבות  /א' צ'כוב
מהי נקודת שיא ְaסיפור? תאר את נקודת השיא בסיפור "ההתערבות" ,וכתוב מהי השפעתה
על התפתחות העלילה.
המחרוזת  /גי דה–מופסאן
ענה על אחת מהשאלות .16-15
" .15סיום פתוח" של סיפור הוא סיום שאינו מביא פתרון מלא לשאלות או לבעיות המרכזיות שעלו
)על פי יוסף אבן ,מילון מונחי הסיפורת(
ביצירה.
תאר את סיום הסיפור "המחרוזת" ,וקבע על פי ההגדרה שלעיל ,אם סיום זה הוא סיום פתוח
או סגור .נמק את תשובתך.
 .16בסיפור "המחרוזת" המחבר מותח ביקורת על החברה.
תאר את מאפייני החברה בסיפור ,וכתוב אילו תופעות או תכונות בחברה זו ראויות לביקורת
ולגינוי .הסבר את דבריך.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט

