מדינת ישראל

משרד החינוך התרבות והספורט

בגרות לבתי ספר על–יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשס"ו2006 ,
מספר השאלון009111 :

ספרות עברית וכללית
לבתי ספר דתיים
יחידת לימוד בסיסית

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון — סיפורת )סיפור קצר וקריאה מונחית( — )(33x 1
— )(33 x1
— נובלות של עגנון ודרמה
פרק שני
— )(17x 2
פרק שלישי — שירה
סה"כ

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.

ד.

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

—
—
—
—

33
33
34
100

נקודות
נקודות
נקודות
נקודות

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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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשס"ו ,מס' 009111

השאלות
פרק ראשון — סיפורת )סיפור קצר וקריאה מונחית(
) 33נקודות(

ענה על אחת מהשאלות .3-1
סיפור קצר
.1

הסיפור הקצר מתמקד בדרך כלל במרכיב אחד )כמו :דמות ,אירוע ,קונפליקט ,סמל(.
בחר בשני סיפורים קצרים שלמדת ,תאר את המרכיב המרכזי בכל סיפור ,והסבר את תפקידו
בסיפור.

סיפור קצר או קריאה מונחית
.2

בחר בשני סיפורים קצרים או בספר הקריאה שלמדת.
הסבר והדגם כיצד אירועים מן העבר תורמים לבניית משמעות היצירה.

.3

יש יצירות ספרות שהגיבור מתואר בהן כלוחם ,ויש יצירות שהגיבור מתואר בהן כפסיבי.
תאר את האופי הלוחם או הפסיבי של הגיבור ,בשני סיפורים קצרים או בספר הקריאה שלמדת.

/המשך בעמוד /3
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פרק שני — נובלות של עגנון ודרמה

) 33נקודות(

ענה על אחת מהשאלות .8-4
נובלות של עגנון
ְz .4הִ lה
קרא את הקטע שלפניך הלקוח מהנובלה ְzהִ lה ,וענה על השאלה שאחריו.
הרהרתי בלבי ,מי יגלה עפר מעיניך אבא שריח ַקת את שרגא בשביל חסידותו,
והרי חתנך שנתת לי במקומו של שרגא עושה מעשה שרגא.
בקטע שקראת רומזת תהילה לאירוע שהתרחש כאשר הייתה בת שתים–עשרה.
מהו האירוע? תאר כיצד השפיע אירוע זה על מהלך חייה ,והסבר את השפעתו על השקפת
עולמה בשלבי חייה השונים.
.5

היה העקוֹב למישור
בפרק האחרון בנובלה ניכרים שינויים בעלי משמעות ביחס של מנשה חיים אל קריינדל טשארני
וכן שינויים בעלי משמעות באמונתו בה'.
תאר שינויים אלה ,וכתוב אם הם מבטאים תיקון .נמק את דבריך.

דרמה
 .6ילדי הצל  /בן–ציון תומר
נורית ,מוכר הבלונים ודובי הם דמויות משנה במחזה "ילדי הצל".
תאר שתיים מדמויות אלה ,והסבר את התפקיד של כל דמות במחזה.
.7

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 הקונפליקט של לנה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בקטע שלעיל ובמחזה כולו.
) 20נקודות(
ב .מהו הפתרון של לנה לקונפליקט זה? הסבר מה הביא אותה לבחור בפתרון זה.
) 13נקודות(

.8

אנטיגונה  /סופוקלס
יש הרואים ב"אנטיגונה" מחזה שבו הקונפליקט המרכזי הוא בין נערה אידאליסטית ומלאת
להט נעורים ובין מלך המייצג את הממסד הבטוח בעצמו.
הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה.
/המשך בעמוד /4
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פרק שלישי — שירה ) 34נקודות(
שים לב! מהפרק השלישי )שאלות  ,(14-9עליך לענות על שתי שאלות:
על שאלה אחת מהפיוט או משירת ימי הביניים ,ועל שאלה אחת מהשירה העברית במאה ה–.20
)לכל שאלה —  17נקודות; סה"כ —  34נקודות(

פיוט ושירת ימי הביניים
ענה על אחת מהשאלות .11-9
.9

פיוט
שים לב :על שאלה זו אפשר לענות גם על פי הפיוט "אל נורא עלילה".
באמירת פיוטים רבים הקהל מוזמן להצטרף לשליח הציבור.
ענה ,על פי פיוט שלמדת ,על שלושת הסעיפים א-ג.
א .באיזה מקום בפיוט הקהל מוזמן להשתתף באמירתו?
) 7נקודות(
ב .כיצד הפיוט "רומז" לקהל להתחיל להצטרף לשליח הציבור באמירת הפיוט?
ג.

מהו האקרוסטיכון בפיוט שכתבת עליו בסעיפים א ו–ב?

) 7נקודות(

) 3נקודות(

שירת ימי הביניים
 .10קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
שׁפ ַל–רוּח ַ  /ר' שלמה אבן גבירול
ְ

א.

מה".
א@ ָ
טָ pה ָב ֲ
שׁב ְaעֵינ ַי ְk /תוֹלַעַת ַ O
אנ ִי נ ְֶח ָ
"לְפָנ ֶי^ ֲ
הסבר את תרומתו של בית זה להבנת תפיסת העולם של הדובר בשיר.

ב.

) 11נקודות(

בבית השלישי בשיר הדובר משתמש בשתי שאלות רטוריות.
הסבר במילים שלך את שתי השאלות.

) 6נקודות(

/המשך בעמוד /5
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 .11קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ייִ טַב ְ aע ֵיניֶ ^  /ר' יהודה הלוי

בשיר זה הדובר מבטא אהבה גדולה לאלוקיו.
ציין והסבר שלושה שיבוצים ו/או רמיזות הכלולים בשיר ומעידים על אהבתו זו.

/המשך בעמוד /6
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השירה העברית במאה ה–20
ענה על אחת מהשאלות .14-12
 .12אדם מול בוראו
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
שׁל ֵמה ל ְפ ניֶ ^  /איתמר יעוז–קסט
הַח ְזיִ Vנוּ ִ aתְשׁוּב ה ְ

א.

הדובר מציין מכשולים שונים לחזרתו בתשובה.
הסבר שלושה מכשולים כאלה.

ב.

) 9נקודות(

בחר בשיר נוסף משירת המאה ה– 20בנושא "אדם מול בוראו"
והצג את עמדת הדובר כלפי בוראו בשיר שבחרת.

) 8נקודות(

/המשך בעמוד /7
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 .13במשפחה
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
שׁ iNYה* /אסתר קנקה–שקלים
ַ

*

שָׁ iNYה — רוח מזרחית עזה
ַ

) 5נקודות(

א.

על פי שיר זה ,מהי המשמעות של שרקייה?

ב.

Vָtשׁ את הבית השני בשיר ,והסבר את הקשר שלו לבית שלפניו ולבתים שאחריו.
) 12נקודות(

/המשך בעמוד /8
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 .14שירים בצל השוֹאה
קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
סוּפ ה  /אברהם שלונסקי

בשיר זה יש קשר בולט בין התוכן ובין הצורה.
הסבר והדגם קביעה זו באמצעות שתי דרכי עיצוב מהשיר.

בהצלחה!

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

