מדינת ישראל

בגרות לנבחנים אקסטרניים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חורף תשס"ז2007 ,
מספר השאלון05 :
תכנית הלימודים
נספח:

משרד החינוך

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 — סיפור שלא נלמד

משלושת הפרקים הראשונים יש לבחור בשני פרקים ,ולענות על השאלות לפי ההוראות
בכל פרק (כל פרק —  30נקודות).
הפרק הרביעי (רומאן ונובלה —  30נקודות) והפרק החמישי (סיפור שלא נלמד —  10נקודות)
הם חובה .עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההוראות בכל פרק.
ג.

חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ד .הוראות מיוחדות )1( :רשֹום 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).
רשֹום "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  ,)14-1ענה על שתי שאלות,
כל שאלה על שיר מאת משורר אחר (לכל שאלה —  15נקודות).
שים לב :אין לענות על שתי שאלות משירת ימי הביניים.

שירת ימי הביניים
 .1קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יְׁשֵנ ָה בְחֵיק יַל ְדּות  /יהודה הלוי

תנַעֲִרי מִן ַהּזְמָן".
הדובר בשיר קורא לנמענת לחולל מִפנה בחייה" :ו ְ ִה ְ
הסבר לאיזו תפיסת זמן הוא מתכוון בדבריו .איזו תכלית הוא מציע לנמענת?
באילו דרכים הוא מנסה לשכנע אותה?
.2

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֶקׁשְָך  /שלמה אבן גבירול
ׁשח ַר אֲב ַ ּ
ַ

ּפֵָרׁש את הבית השני ואת הבית השלישי בשיר ,והסבר כיצד הם מתקשרים
לבית האחרון שבו.
/המשך בעמוד /3

-.3

ספרות עברית וכללית ,חורף תשס"ז ,מס'  + 05נספח

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ׁשח ֲִרי  /יהודה הלוי
יְח ִיד ָהַ ,

		

		

הבית הראשון מבטא את הרעיון המרכזי בשיר.
הסבר את ההתפתחות של רעיון זה בשיר כולו ,וכתוב כיצד הוא מעוצב.
שירת ביאליק
 .4קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
הפ ְֵקר  /חיים נחמן ביאליק
ֹלא זָכ ִיתִי ב ָאֹור מִן הַ ֶ

תהליך היצירה מתואר בשיר כעשייה מקורית של המשורר ,שראשיתּה רצונית והמשכּה
יוצא משליטת המשורר.
הסבר קביעה זו .בסס את הסברך גם על ציורי הלשון ועל הפעלים בשיר.
/המשך בעמוד /4
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
"חֹוז ֶה ,ל ְֵך ּב ְַרח"  /חיים נחמן ביאליק
(עמוס ז ,יב)

			

5

10

15

קרא את שורות  8-7שלפניך:
סדָן ּפַּטִיׁשִי,
ת ְחּתָיו ְ
"ֹלא– ָמצָא ַ
ַקְרּדֻּמִי בָא ְּבעֵץ ִרּקָבֹון".
הסבר שורות אלה ,וכתוב כיצד הרעיון שבהן מתפתח עד לסיום הדרמטי של השיר.

/המשך בעמוד /5
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
וְהָי ָה ּכ ִי תִמְצ ְאּו  /חיים נחמן ביאליק

תאר את התכונות של "האיש" בשיר ,וכתוב כיצד הן מעוצבות בשיר.

/המשך בעמוד /6
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שירת המאה ה–20
שירי רחל
 .7קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
                                        ּג ַן נ ָעּול  /רחל

תאר את היעדר הקשר בין הדוברת לזולת ,על פי השיר.
כיצד השאלות והאזכורים המקראיים בשיר מעצימים את היעדר הקשר הזה?
בתשובתך תוכל להיעזר בפסוקים שלפניך:
—

"ּג ַן נ ָעּול אֲחֹתִי כַּלָה ּג ַל נ ָעּול ַמעְי ָן חָתּום" (שיר השירים ,ד ,יב) 		

— "וַּי ֵָרם מֹשֶה אֶת י ָדֹו וַּי ְַך אֶת ַה ֶּסלַע ְב ּ ַמּטֵהּו ּפַעֲ ָמי ִם וַּיֵצְאּו ַמי ִם ַרּבִים( "...במדבר ,כ ,יא)
								
.8

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ספ ֶר ׁשִיַרי  /רחל
ֵ

סבֶל ובין
הסבר ,על פי השיר כולו ,כיצד הניגודים בשיר מבטאים את הקשר בין ה ֵ
תהליך היצירה.
/המשך בעמוד /7
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- .9קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
                                     ַרק ע ַל עַצְמִי  /רחל

5

10

קרא את שורות  8-7שלפניך:
טחַת,
"י ַד עֲנ ִָקים ז ְדֹונ ָה ּובֹו ַ
ׂשמָה לְאַל".
ת ַּבּדַחַת ָ
י ָד ִמ ְ
ּפֵָרש שורות אלה ,והסבר כיצד הן מתקשרות לתפיסה של הדוברת את חייה.
בסס את דבריך על ציורי הלשון בשיר.
 .10קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ּגֹוָרל  /רחל

תאר את גורלה של הדוברת על פי השיר.
כיצד החזרות והאזכורים משיר השירים מעשירים את המשמעות של השיר?
בתשובתך תוכל להיעזר בפסוקים שלפניך משיר השירים:
—

ת ָּמתִי( "...פרק ה ,פסוק ב)
תחִי לִי אֲחֹתִי ַרעְיָתִי יֹונָתִי ַ
"...קֹול ּדֹוִדי דֹופֵק ּפִ ְ

—

א ְצּבְעֹתַי מֹור עֹבֵר עַל ּכַפֹות ַה ַּמנ ְעּול" (פסוק ה)
אנ ִי לִפְּת ֹ ַח לְדֹוִדי וְי ַָדי נָטְפּו מֹור ו ְ ֶ
"ַק ְמּתִי ֲ

/המשך בעמוד /8
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שירי נתן זך
 .11קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
מע ַ מַּׁשֶהּו נֹופ ֵל  /נתן זך
א ֲנ ִי ׁשֹו ֵ

בלי להזכיר את המילה "מוות" עצמה ,השיר כולו עוסק בו ובקושי של בני האדם
להתמודד אִתו.
הסבר רעיון זה ,והדגם את הדרכים שבהן הוא מוצג לאורך השיר.
 .12קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ׂשִימּו ל ֵב לַּסָגֹל הָרֹוע ֵד  /נתן זך

המילים "הוא עובר" הן מפתח להבנת השיר כולו.
הסבר קביעה זו ,והדגם מהשיר את דבריך.

/המשך בעמוד /9
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 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ׁשִיר ל ָאֹוהֲב ִים הַּנ ְבֹונ ִים  /נתן זך

בשיר מתוארים מצבים של ִקרבה ומצבים של בדידות.
הצג מצבים אלה ,והסבר מהי עמדתו של המשורר כלפיהם.

/המשך בעמוד /10
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 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
אח ָד  /נתן זך
ֶרג ַע ֶ

השיר מסתיים בדבר לא צפוי.
הסבר מה לא צפוי בסיום השיר ,והְַראֵה כיצד השיר מוביל לסיום זה .הדגם מהשיר
את דבריך.

פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 17-15לכל שאלה —  15נקודות).
סיפור מאת עגנון
 .15תאר דמות של גבר מסיפור מאת עגנון שלמדת ,והסבר את התהליך הנפשי שמתחולל בו
על פי הסיפור.
כיצד מוצג הגבר בסיפור (מנקודת מבט אוהדת ,ביקורתית ,אירונית)? בסס את דבריך על
דוגמאות מהסיפור.
סיפור עברי (לא מאת עגנון)
שים לב :בשאלה זו אין לענות על פי הסיפור "שפרה".
 .16אחד המאפיינים של הסיפור הקצר הוא הסיבוך בעלילה.
הסבר את הסיבוך בעלילה באחד מהסיפורים הקצרים שלמדת.
האם סיבוך זה נפתר בסוף הסיפור? הסבר והדגם את דבריך.
/המשך בעמוד /11
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שפרה  /דבורה בארון
 .17קרא את הקטע שלפניך מהסיפור "שפרה" ,וענה על השאלה שאחריו.
לא טוב ,אחות — אמרה [המשרתת] ,בהישענה על המגרפה שבידה ,ובלי לתמוה
על עצם הבכי — ממינקת דורשים רוח טובה ,ואת הנה — דמעות.
את קומי ,צאי לך מּוטב החוצה ,תתבדרי או מה .והעיקר — התאפקי ,התאפקי.
אבל להתאפק כבר אי–אפשר היה לה לשפרה בשום אופן.

הסבר כיצד עצת המשרתת משקפת את גורלה של שפרה ,וכיצד עצה זו משתלבת
בתמונת המציאות המתוארת בסיפור כולו.

פרק שלישי — דרמה
אם בחרת בפרק זה ,ענה רק על אחת מהשאלות  ,19-18על פי המחזה מהמאה ה–19
או מהמאה ה– 20שלמדת ( 30נקודות).
מחזה מהמאה ה– 19או מהמאה ה–20
 .18בחר בדיאלוג מרכזי מהמחזה המודרני שלמדת (מהמאה ה– 19או מהמאה ה–,)20
שבאמצעותו אפשר ללמוד על התכונות של שתי הדמויות הנוטלות בו חלק.
כתוב בקצרה את הנאמר ּבַדיאלוג ,והסבר מה הוא מלמד אותנו על כל אחת מהדמויות.
 .19בחר בשתי דמויות מהמחזה המודרני שלמדת (מהמאה ה– 19או מהמאה ה–.)20
תאר את התנהגותה של כל אחת מהדמויות בתחילת המחזה ,והסבר אם בהמשך המחזה
כל אחת מהן פועלת לשינוי גורלה או נמנעת מלפעול .נמק והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /12
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פרק רביעי — רומאן ונובלה
פרק זה הוא חובה — ענה רק על אחת מהשאלות  30(  23-20נקודות).
סיפור פשוט  /ש"י עגנון — שאלות 21-20
 .20לפניך קטע מ"סיפור פשוט" .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
הירשל שלא אכל כמעט כלום נסתכל במסובים שיגעים מחמת אכילה ושתייה ונהנה ונצטער.
נצטער שהוא רעב ונהנה שכרסו אינה מלאה .לפני ימים נתגלגלה לידו חוברת קטנה של
צמחוניים בגנות אכילת בשר ודגים ויין ומיני מותרות .כשראה הירשל את המסובים יגעים
מרוב אכילה ושתייה ועדיין הם ממשמשים בגופם להכניס במעיהם יותר ויותר ,הרהר בלבו,
שמא אחי אמי שנתפרנס מן העשבים נזיר היה מן הבשר ,אלא שבני דורו לא ירדו לסוף דעתו
וקראוהו משוגע ,ושמא אמת מה שכתוב באותה חוברת ,שכל הצרות באות בשביל זוללות
יתרה ,שאין אדם מסתפק במועט והומה ומהמה אחרי דברים הרבה .אלמלא לא רדפה אמא
שלי אחרי הממון לא הייתי אני צריך לישב לפני פגרי עופות ודגים .הגביה הירשל ראשו לראות
מה נשתייר מאותם הדברים המתועבים שריחם מגרה את יצרו וראה את מינה.

הקטע שקראת מתאר רצף מחשבות של הירשל.
היכן בעלילת הרומאן משתלב קטע זה? כתוב כיצד הוא מתקשר למציאות חייו של הירשל.
הסבר והדגם את דבריך.
 .21בחר בשתיים מדמויות המִשנה ב"סיפור פשוט" :ברוך–מאיר ,יונה טויבר ,גציל שטיין,
סופי גילדנהורן.
תאר את תכונותיהן ואת מעשיהן של כל אחת מהדמויות שבחרת ,והסבר את תרומתן
להצגת הרקע החברתי של הרומאן.

/המשך בעמוד /13
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רומאן עברי ,נובלה עברית* — שאלות 23-22
שים לב :על שאלות  23-22אין לענות על פי "סיפור פשוט".
* אם בחרת להתבסס על נובלה עברית ,תוכל לבחור אך ורק מבין הנובלות האלה:
		 נמלים ,עתליה ,נביא ,אחרי הילדות ,שונא הנ ִסים ,כינורו של יוסי ,שלושה ימים וילד,
		 לב הקיץ לב האור ,חִ'רבת חִזעה ,עוגיות המלח של סבתא סולטנה ,לו ָיה בצהריים,
		 המינה ליזה.
 .22ברומאן (או בנובלה) יש מרכיבים שונים ,כמו עלילת משנה ,נקודת מפנה,
התייחסות למקום ולתקופה ,דמות משנה המייצגת רקע חברתי ,ועוד.
בחר בשני מרכיבים והסבר את תפקידם ברומן העברי (או בנובלה העברית) שלמדת.
מהי תרומתם של מרכיבים אלה למשמעות היצירה? נמק והדגם את דבריך.
 .23ברומאנים רבים מתוארים קונפליקטים (למשל :בין עדות ,בין עמים ,בין דתות,
או בין בני משפחה).
תאר קונפליקט אחד ברומאן העברי (או בנובלה העברית) שלמדת ,והצג שתי דרכים
שבאמצעותן מעוצב הקונפליקט (למשל :דיאלוגים ,נקודות תצפית ,סמלים או מוטיבים,
עיצוב העולם הפנימי של הדמויות).

/המשך בעמוד /14
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פרק חמישי — סיפור שלא נלמד
פרק זה הוא חובה — ענה על שאלה  10(  24נקודות).
 .24קרא את הסיפור שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
הְָרחֹוב הָי ָה מּואָר  /יוסל בירשטיין

		

/המשך בעמוד /15
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 - 15ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

מדוע המספר מביא את הסיפור על דודתו במהלך הטיול הלילי?

ב.

הסבר כיצד מאיר סיום הסיפור את הדו–שיח שמתנהל בין המספר לאשתו
במהלך הסיפור.

( 6נקודות)

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

( 4נקודות)

--

נספח לשאלון  ,05רק לנבחנים אקסטרניים ,חורף תשס"ז:
תכנית הלימודים
שים לב :תכנית לימודים זו כוללת גם יצירות
שבהתאם למיקוד הוצאו מתכנית הבחינה בחורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז

--

נספח לשאלון  ,05חורף תשס"ז
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