מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה:
		
מועד הבחינה:
מספר השאלון:
		
נספח:

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
קיץ תשע"א2011 ,
904441
לנבחנים אקסטרניים — 05
תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

ספרות עברית וכללית
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים ושלושה רבעים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה חמישה פרקים.
פרק ראשון — סיפור קצר
— דרמה
פרק שני
פרק שלישי — רומאן ונובלה
פרק רביעי — שירה (שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת המאה ה–)20
פרק חמישי — שיר שלא נלמד

משלושת הפרקים הראשונים יש לבחור בשני פרקים ,ולענות על השאלות לפי ההוראות
בכל פרק (לכל פרק —  28נקודות).
הפרק הרביעי (שירה —  28נקודות) והפרק החמישי (שיר שלא נלמד —  16נקודות) הם חובה.
עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההוראות בכל פרק.
ג.

חומר עזר מותר בשימוש :רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.

ד .הוראות מיוחדות:
			
()2
		
()3
		
()4
		

()1

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה
שבחרת להשיב עליה.
חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.
אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.
שים 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
פרק ראשון — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 3-1לכל שאלה —  14נקודות).
שים לב :בשאלות  ,2-1אין לענות על פי "סיפור אהבה" מאת אהרן אפלפלד.
.1

למרחב (מקום) ולזמן (תקופה ,עונות שנה ,חלקי יממה) יש תפקידים שונים בסיפור.
למשל הם יכולים לשמש רקע להתרחשויות ,לשאת משמעות סמלית ,לשמש אמצעי
לאפיון דמויות.
הסבר את התפקיד של המרחב ו/או הזמן בסיפור קצר שלמדת.

.2

סיפורים רבים עוסקים בסוגיות חברתיות כמו צדק ואי–צדק ,קיפוח ,דעות קדומות.
תאר סוגיה חברתית מסוג זה ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיפור קצר שלמדת .בתשובתך
הצג שתי דרכי עיצוב שבאמצעותן המחבר מנסה לעורר את הרגשות או המחשבות של
הקוראים בנוגע לסוגיה שתיארת.

סיפור אהבה  /אהרן אפלפלד
.3

תאר כיצד העבר רודף את הדמויות ב"סיפור אהבה" מאת אפלפלד ,והסבר את המשמעות
של רדיפה זו עבור דמויות אלה ועבור הקוראים.

פרק שני — דרמה
אם בחרת בפרק זה  ,ענה על אחת מהשאלות  28( 10-4נקודות)
שאלה כללית על הטרגדיות של סופוקלס ("אנטיגונה"" ,אדיפוס") ושל שקספיר ("המלט",
"המלך ליר"" ,אותלו"" ,מקבת")
.4

מהו הקונפליקט בטרגדיה שלמדת?
בחר בשתי דמויות–מִשנ ֶה בטרגדיה שלמדת ,והסבר את תרומתן לעיצוב קונפליקט זה.
/המשך בעמוד /3

--
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טרגדיות של סופוקלס
"אנטיגונה"
.5

תאר כיצד האהבה (בין בני משפחה או בין גבר לאישה) באה לידי ביטוי במחזה "אנטיגונה",
והסבר את תפקידה בעלילה הטרגית של המחזה.

"אדיפוס"
.6

הסבר אילו תכונות באישיותו של אדיפוס הופכות אותו לגיבור טרגי.
בסס את דבריך על דוגמאות מן המחזה.

טרגדיות של שקספיר
"המלט"
.7

רצח אב הוא הנושא המרכזי במחזה "המלט".
תאר והדגם את ההתמודדות של הבנים — המלט ולארטס — עם רצח האב ,והסבר מה
אפשר ללמוד מהתמודדות זו על כל אחד מן הבנים.

"המלך ליר"
.8

כיצד בא לידי ביטוי במחזה הניגוד בין גונריל ורגן לבין קורדליה? בסס את דבריך על
דוגמאות מן הטרגדיה.
הסבר את התפקיד של ניגוד זה בבניית המשמעות של המחזה.

"אותלו"
.9

אפשר לומר על יאגו כי הוא הדמות המושכת בחוטי העלילה במחזה.
בסס אמירה זו על שתי מערכות יחסים של יאגו עם שתי דמויות שונות במחזה.

"מקבת"
 .10הדם בטרגדיה "מקבת" הוא מוטיב מרכזי.
תאר שתי סצנות שבהן מוטיב זה מופיע ,והסבר כיצד הוא מסייע לאִפיון הדמויות
בטרגדיה ולבניית המשמעות של המחזה.
/המשך בעמוד /4

--
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פרק שלישי -רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מהשאלות  28( 16-11נקודות).
הֶדב ֶר  /אלבר קאמי — שאלות 12-11
 .11הסבר מהו ייעודו של האדם בעולם על פי הרומן "הֶדבֶר" .בסס את דבריך על
שלושה אירועים ,מצבים או מפגשים המתוארים ברומאן.
 .12קרא את הקטע שלפניך ,הלקוח מתחילת הרומאן "הֶדבֶר" ,וענה על השאלה שאחריו.
בבוקר השישה–עשר באפריל יצא דוקטור ֶּבְרנ ַאר ִריי ֶה מחדר העבודה שלו ורגלו נתקלה בחולדה מתה
באמצע מישורת הקומה .באותו רגע סילק בהיסח הדעת את החיה הצִדה וירד במדרגות.
ּפְָרט זה ,שהוא לכאורה מקרי ,הוא הראשון מבין תיאורי זוועה ההולכים ומתעצמים
ברומאן "הֶדבֶר".
הבא מן הרומאן שתי דוגמאות נוספות לזוועה ההולכת ומתעצמת ,והסבר את תפקידה של
התעצמות זו בבניית המשמעות של הרומאן.

שים לב :בשאלות  14-13אין לענות על פי הדבר מאת אלבר קאמי.
רומאן מתורגם ונובלה מתורגמת — שאלות 14-13
 .13תאר שתיים מנקודות המפנה בעלילת הרומאן המתורגם שלמדת או בעלילת הנובלה
המתורגמת שלמדת ,והסבר מדוע לדעתך נקודות אלה הן נקודות מפנה.
 .14רכיבים ביצירה ,כגון סמלים ומוטיבים ,חלומות והזיות ,דמויות–מִשנ ֶה ,תורמים לעיצוב
חיי הנפש של הדמויות המרכזיות.
תאר שני רכיבים כאלה ברומאן המתורגם או בנובלה המתורגמת שלמדת ,והסבר מה
אפשר ללמוד מהם על חיי הנפש של דמות מרכזית ביצירה זו.

/המשך בעמוד /5

--
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שים לב :על שאלות  16-15אפשר לענות אך ורק על פי הרומאנים המפורטים להלן.
עיר קסומה ,ספר הדקדוק הפנימי ,מר מאני ,מקדמות ,סיפור פשוט ,שירה ,חיי נישואים,
התגנבות יחידים ,זיכרון דברים — שאלות 16-15
 .15תאר שתיים מנקודות המפנה בעלילת הרומאן שלמדת ,והסבר מדוע לדעתך נקודות אלה
הן נקודות מפנה.
 .16רכיבים ביצירה ,כגון סמלים ומוטיבים ,חלומות והזיות ,דמויות–מִשנ ֶה ,תורמים לעיצוב
חיי הנפש של הדמויות המרכזיות.
תאר שני רכיבים כאלה ברומאן שלמדת ,והסבר מה אפשר ללמוד מהם על חיי הנפש של
דמות מרכזית ביצירה זו.

/המשך בעמוד /6
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--

פרק רביעי — שירה
פרק זה הוא חובה ,על הנבחן לענות על שתיים מהשאלות :30-17
על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק (שאלות  ,)20-17ועל שאלה אחת
משירת המאה ה–( 20שאלות .)30-21
(לכל שאלה —  14נקודות)
שירת ימי הביניים
 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
אב ִי ַרב  /שלמה אבן–גבירול
ּכ ְ ֵ

5

א.

תאר את מצבו של הדובר בשיר זה ,והסבר כיצד השאלות הרטוריות בבית הרביעי
ובבית החמישי מבטאות מצב זה.

ב.

( 8נקודות)

הבא מן השיר אמצעי אמנותי נוסף (מלבד שאלות רטוריות) ,והסבר כיצד הוא מבטא
את מצבו של הדובר.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /7

--
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 .18לפניך שני שירים מאת שמואל הנגיד" :הים ביני ובינך" ו"בכור אמי" ואחריהם שאלה.
קרא את השיר שלמדת ,וענה על השאלה.
ה ֲי ָם ּב ֵינ ִי ּוב ֵינ ֶָך  /שמואל הנגיד

ּב ְכֹור אִמִּי  /שמואל הנגיד

תאר והסבר כיצד ההפרדה בין החי למת באה לידי ביטוי ַבּשיר שלמדת:
"הים ביני ובינך" או "בכור אמי".
בתשובתך כתוב גם על שני אמצעים אמנותיים הממחישים הפרדה זו.
/המשך בעמוד /8

--
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שירת ביאליק
 .19קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
מעִמִּי  /חיים נחמן ביאליק
הֹולֶכ ֶת אַּתְ ֵ

תאר את דמותו של הדובר ,כפי שהיא מצטיירת בשיר מדבריו לאהובתו שעזבה אותו,
והסבר שתי דרכי עיצוב התורמות לביטוי רגשותיו ולביטוי יחסו אליה.
/המשך בעמוד /9

--

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"א ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .20קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

				

ל ִנְתִיב ְֵך הַּנֶעְל ָם  /חיים נחמן ביאליק

הסבר והדגם כיצד מתוארת בשיר עזיבתה של האהובה ,ומה הן התגובות של המשורר על
עזיבה זו.

/המשך בעמוד /10

- 10 -
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שירת המאה ה–20
שירי נתן אלתרמן
 .21קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יֵָרח ַ  /נתן אלתרמן

בשיר זה מבטו של המשורר כאילו בורא את העולם בכל פעם מחדש.
הסבר והדגם מהשיר קביעה זו.

/המשך בעמוד /11
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 .22קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ע ֵץ הַז ַ ּּי ִת  /נתן אלתרמן

בשיר זה יש ֵמעֵין עלילה.
תאר את השלבים השונים בעלילה זו ,והסבר את המשמעות הסמלית שלה.

/המשך בעמוד /12
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 .23קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ּדּו–ׂשִיח ַ  /נתן אלתרמן

בחר בשניים מן היסודות המבניים בשיר ,והסבר כיצד כל אחד מהם מבטא את הטרגיות
העמוקה המובעת בשיר.

/המשך בעמוד /13

- 13 -

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"א ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .24קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
מטָמֹוְרפֹוזֹות  /נתן אלתרמן
ֶ

שיר זה פורסם ב–  1945במדור "הטור השביעי" ,שבו ביטא נתן אלתרמן את עמדותיו
בנושאים חברתיים ופוליטיים.
מה היא עמדת המשורר העולה משיר זה?
בתשובתך הסבר והדגם גם שני אמצעים רטוריים בשיר שבאמצעותם המשורר מביע את
עמדתו.
/המשך בעמוד /14
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שירי זלדה
 .25קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
				

ּכַאֲׁשֶר הָי ִיתָ ּפֹה  /זלדה

כיצד מעוצבת חוויית הגעגועים ּבַשיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /15

- 15 -

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"א ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .26בחר ּבַשיר שלמדת (אחד בלבד) משירי זלדה המובאים לפניך וענה על השאלה שאחריהם.
ׁשְנ ֵי י ְסֹודֹות  /זלדה

צ ִּפֹור א ֲחּוז ַת ֶקסֶם  /זלדה

				

ּכ ָל ׁשֹוׁשַּנ ָה  /זלדה

ברבים משירי זלדה יסודות מעולם הטבע תורמים לבניית המשמעות של השיר.
הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר שלמדת.

/המשך בעמוד /16
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שירי חיים גורי
 .27קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
שֹה ּב ְיֹונ ָה  /חיים גורי
מַע ֲ ֶ

מהי לדעתך התרומה של שם השיר "מעשה ביונה" והחזרות עליו להבנת המשמעות של השיר?
הסבר את דבריך ,ובסס אותם על דוגמאות מן השיר כולו.

/המשך בעמוד /17
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"א ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .28קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
שּה  /חיים גורי
יְֻרֹ ָ

סיפור העקדה המקראי מתמקד בדמותו של אברהם אבינו כמי שעמד בניסיון של אלוהים.
שיר זה מוסיף גם את נקודת המבט של יצחק.
מהי נקודת המבט של יצחק על פי השיר? הסבר את תרומתה להבנת המשמעות של השיר.

/המשך בעמוד /18

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"א ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)
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 .29קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
אֹוִדיסֵס  /חיים גורי

בשיר זה תיאורי סביבה ומפגשים עם אנשים מעצבים את חוויית הניכור והזרות של
אודיסס .הסבר והדגם אמירה זו.
/המשך בעמוד /19
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"א ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .30קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
שיר  21מתוך מחזור השירים :יְִריד הַמִּזְָרח  /חיים גורי
בית 7

בית 1

בית 2
בית 8

בית 9

בית 3

בית 4

בית 5

בית 6

בבית השמיני בשיר המשורר שואל:
ׁשּלָּה ִמּפָנ ֶיהָ?
מִי יָג ֵן עַל ֶ
הסבר מדוע העיר זקוקה להגנה מפני עצמה .בסס את דבריך על דוגמאות מן השיר.
/המשך בעמוד /20

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"א ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)
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פרק חמישי — שיר שלא נלמד
פרק זה הוא חובה .ענה על שאלה  16( 31נקודות)
.31

קרא את השיר "קצה חוט" מאת אריה סיון* ,וענה על השאלה שאחריו.
ְקצ ֵה חּוט  /אריה סיון

					

* משורר ישראלי ,יליד תל–אביב  ,1929חתן פרס ישראל לשירה תש"ע.

בשיר זה המשורר מביע משאלה להתחבר לזהותו האבודה.
כיצד מתוארת זהות זו ,ומה הם הקשיים העומדים לפני המשורר בדרכו לממש את
משאלתו? הסבר והדגם את דבריך.
בתשובתך התייחס גם ללשון הציורית המבטאת את המשאלה ואת הקשיים במימושה.

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

--

 תכנית הלימודים: קיץ תשע״א,05 נספח לשאלון
 תכנית לימודים זו כוללת גם יצירות:שים לב
שבהתאם למיקוד הוצאו מתכנית הבחינה בקיץ תשע״א
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 קיץ תשע״א,05 נספח לשאלון
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