מדינת ישראל

משרד החינוך התרבות והספורט

בגרות לבתי ספר על–יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשס"ו2006 ,
מספר השאלון009102 :

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
לבתי ספר דתיים
יחידת לימוד בסיסית

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — סיפורת )סיפור קצר
— ) 66 — (33 x2נקודות
ודרמה(
— ) 34 — (17 x2נקודות
— שירה
פרק שני
סה"כ —  100נקודות

ג.

חומר עזר מותר בשימוש (1) :רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
) (2מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי ,לפי בחירת התלמיד.

ד.

הוראות מיוחדות (1) :חובה לצרף למחברת הבחינה את הרשימה המודפסת של היצירות
שנלמדו בכיתה.
) (2אין להדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה.
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' 009102

השאלות
פרק ראשון — סיפורת )סיפור קצר ודרמה(

) 66נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות ) 6-1לכל שאלה —  33נקודות(.
אין להדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה.
.1

"כריתה"  /סביון ליברכט
א.
ב.

) 8נקודות(
תאר את סיום הסיפור "כריתה".
הסבר את הקשר בין סיום זה ובין הבעיות שמתוארות בסיפור.

) 25נקודות(

.2

הסיפור "כריתה" או סיפור קצר אחר
הסבר כיצד דברים שקרו בעבר עוזרים להבין את העלילה ואת ההתנהגות של הדמויות בסיפור
"כריתה" או בסיפור קצר אחר שלמדת.

.3

מחזה או סיפור קצר
ביצירות רבות יש ביקורת על ההתנהגות ו/או על האופי של בני אדם.
מהי הביקורת במחזה או בסיפור קצר שלמדת?
בתשובתך כתוב על הביקורת ביצירה כולה.

.4

בעלת הארמון  /לאה גולדברג
קרא את הקטע שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
"לאן אלך? אל מי? הם רצחו את אבא ואת אמא ואת הילדים .הוא היחיד בכל
העולם אוהב אותי .הוא רימה אותי מאהבה .הוא באמת אוהב אותי!…"
א .הצג את הבעיה של לנה ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בקטע שקראת ובמחזה כולו.
) 20נקודות(
ב .מהו הפתרון של לנה לבעיה זו? הסבר מה הביא אותה לבחור בפתרון זה.
) 13נקודות(

.5

ילדי הצל  /בן–ציון תומר
נורית ,מוכר הבלונים ודובי הם דמויות משנה במחזה ילדי הצל.
תאר שתיים מדמויות אלה ,והסבר את תפקידה של כל דמות במחזה.

.6

אנטיגונה  /סופוקלס
משנה בטרגדיה אנטיגונה.
איסמנה והימון הם דמויות ִ
תאר את האופי של כל אחת מדמויות אלה ,והסבר את תפקידן בטרגדיה.
/המשך בעמוד /3
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פרק שני — שירה ) 34נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות ) 11-7לכל שאלה —  17נקודות(.
שירת ימי הביניים
 .7קרא את הפיוט שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

אֵל נוֹTא

א.

ע ֲל ִיל ה  /משה אבן עזרא

בפיוט "אל נורא עלילה" בא לידי ביטוי המצב הקשה של עם ישראל.
הבא מהפיוט שני תיאורים של מצב זה ,והסבר אותם.

ב.

) 9נקודות(

הדובר בפיוט מבקש מאלוקים לתקן את המצב הקשה של עם ישראל.
כתוב בלשונך שתי בקשות שהדובר מבקש כדי שישתפר המצב הקשה שתיארת בסעיף א.
) 8נקודות(
/המשך בעמוד /4
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

ייִ טַב

ְ aע ֵיניֶ ^  /ר' יהודה הלוי

בשיר זה הדובר מבטא אהבה גדולה לאלוקים.
ציין והסבר שלושה שיבוצים ו/או רמיזות הכלולים בשיר ומעידים על אהבתו זו.
שירה עברית במאה ה–20
 .9במשפחה
קרא את השיר שלפניך ,וענה על הסעיפים א-ב שאחריו.

שׁ iNYה*
ַ

 /אסתר קנקה-שקלים

שׁiNYה — רוח מזרחית עזה
* ַ

א.
ב.

על פי שיר זה ,מהי המשמעות של שרקייה? ) 5נקודות(
תאר את חייה של הסבתא )בית א( ואת חייה של הדוברת )בית ג( ,והסבר את ההבדלים
בין שתי צורות החיים 12) .נקודות(
/המשך בעמוד /5
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 .10אדם מול בוראו
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ל ְב ִַ cי  /חיים נחמן ביאליק

א.

תאר את היחסים בין הדובר ובין השכינה ,על פי הבית הראשון והבית הרביעי בשיר.
) 10נקודות(

ב.

הסבר והדגם את הגורמים לשינוי במערכת היחסים.

) 7נקודות(
/המשך בעמוד /6
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 .11שירים בצל השוֹאה
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
שׁ tט  /אשר רייך
ְ ִnַ a

א.
ב.

תאר את ההתנהגות של האישה במשפט ,והסבר כיצד התנהגות זו מבטאת את הרגשתה.
) 11נקודות(
ציין שני אמצעים אמנותיים מהשיר ,והסבר כיצד הם מבטאים את ההרגשה של האישה.
) 6נקודות(

בהצלחה!

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

