מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :חורף תשע"ב2012 ,
מספר השאלון904441 :
לנבחנים אקסטרניים — 05
		
תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)
נספח:

ספרות עברית וכללית
 2יחידות לימוד

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 — רומאן ונובלה
פרק רביעי — דרמה
פרק חמישי — שיר שלא נלמד

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

ג .חומר עזר מותר בשימוש:
		
()1

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

( )1לנבחנים אינטרניים :רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.
( )2לנבחנים אקסטרניים :תכנית הלימודים המצורפת.
רשוֹ ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה
שבחרת להשיב עליה.
לנבחנים אינטרניים :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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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

השאלות
פרק ראשון — שירה (שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת המאה ה־)20
שים לב! אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על שתיים מהשאלות :17-1
על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק (שאלות ,)5-1
ועל שאלה אחת משירת המאה ה־( 20שאלות .)17-6
(לכל שאלה —  14נקודות; סה"כ —  28נקודות)
ענה על אחת מהשאלות .5-1

שירת ימי הביניים
.1

קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ָּכ ְתנוֹ ת ּ ַפ ּ ִסים  /משה אבן־עזרא

			
		

א.

			

הצג את השינויים שחלים בגן ,והסבר את הקשר שלהם להזמנה למשתה היין.
( 10נקודות)

ב.

בחר באחד מהשיבוצים המקראיים בשיר ,והסבר את תרומתו להבנת משמעות השיר.
( 4נקודות)

/המשך בעמוד /3

-3.2

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

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ָּכ ַתב ְס ָתיו  /שלמה אבן־גבירול

					
				

בשיר זה תהליכים המתרחשים בטבע מעוצבים באמצעות פעולות ותכונות אנושיות.
הסבר והדגם קביעה זו.

.3

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

			

ְר ֵאה ׁ ֶש ֶמ ׁש  /שלמה אבן־גבירול

תאר את התפתחות תמונת הטבע בשיר ,והסבר כיצד היא מתקשרת לסוגר של הבית האחרון.

/המשך בעמוד /4
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

שירת ביאליק
.4

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

					

לְ ַב ִ ּדי  /חיים נחמן ביאליק

		
					

					
פרש את התמונה המתוארת בבית החמישי בשיר ,והסבר כיצד תמונה זו מבטאת את השינוי
במערכת היחסים בין הדובר לבין השכינה.
/המשך בעמוד /5
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
וְ ִאם יִ ׁ ְש ַאל ַה ּ ַמלְ ָא ְך  /חיים נחמן ביאליק

בתשובותיו לשאלות המלאך מספר המשורר על מסע דמיוני של נשמתו.
תאר שתיים מהתחנות במסע זה ,והסבר את משמעותן הסמלית.
/המשך בעמוד /6
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

ענה על אחת מהשאלות .17-6

שירת המאה ה־20
שירי אורי צבי גרינברג
.6

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ׁ ִשיר נֵ ס ַה ׁ ּ ִשיר  /אורי צבי גרינברג

					

הסבר והדגם כיצד מעוצבת בשיר דמותו של הדובר כבן וכמשורר.
/המשך בעמוד /7
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ׁ ִשיר ִא ּ ִמי וְ ַה ַּנ ַחל  /אורי צבי גרינברג

תאר שתיים מן התמונות שהדובר מעלה בדמיונו ,והסבר כיצד הן משקפות את עולמו של הבן
ואת יחסו לאמו.
בתשובתך התייחס גם לרשמי החושים (צבעים ,ריחות וכדומה) ,המעצבים תמונות אלה.
/המשך בעמוד /8
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַמ ֲחזֵ ה ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם  /אורי צבי גרינברג

			

(שים לב :המשך השיר והשאלה בעמוד הבא).
/המשך בעמוד /9

-9-

					

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

		

הסבר את תפקיד השירה על פי ארבעת הבתים האחרונים בשיר ("יְכִ ילְ ָך זֶ ה ַה ּגוּףְ ...יַר ֶדן ֶאל ְיַרדֵּ ן").
הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /10

 - 10.9

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

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְקדוֹ ׁ ֵשי ד ּו ִמ ָ ּיה  /אורי צבי גרינברג

הסבר את כותרת השיר ,ואת משמעותה על פי השיר.
/המשך בעמוד /11
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

שירי לאה גולדברג
 .10קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יסן  /לאה גולדברג
ַח ְמ ִסין ֶֹשל נִ ָ

הסבר והדגם את המתח שחווה הדוברת בשיר בין המיוחד לשגרתי.

/המשך בעמוד /12

 - 12.11

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

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
שיר ט' מתוךַ :א ֲה ָב ָת ּה ׁ ֶשל ֶּת ֶרזָ ה ִ ּדי מוֹ ן  /לאה גולדברג

הסבר והדגם כיצד הרשמים הנקלטים בחושים מבטאים את אהבתה של הדוברת בשיר.

/המשך בעמוד /13

 - 13.12

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

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
שיר א' מתוךִ :מ ֵ ּבית ִא ּ ִמי  /לאה גולדברג

לסבתה ,וכתוב כיצד מעוצב יחס זה.
הסבר את היחס של הדוברת בשיר
ּ
/המשך בעמוד /14
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַה ָא ְמנָ ם עוֹ ד יָ בוֹ א ּו יָ ִמים  /לאה גולדברג

הסבר את המשמעויות שמייחסת הדוברת לטבע בשיר .הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /15
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

שירי נתן זך
 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א -ב שאחריו.
ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ַמ ׁ ּ ֶשה ּו נוֹ פֵ ל  /נתן זך

נושא השיר הוא התמודדות עם המוות ,אך המילה "מוות" אינה מוזכרת בו.
א.

כיצד בכל זאת אפשר להבין שמדובר בנושא זה בשיר? הדגם את דבריך 10( .נקודות)

ב.

מה תורמת אי־הזכרת המילה "מוות" להבנת השיר?

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /16
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
נֶ גֶ ד ּ ְפ ֵר ָדה  /נתן זך

העבר פולש להווה של הדובר בשיר .הסבר והדגם קביעה זו.

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

 .16קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִֹשימ ּו לֵ ב לַ ּ ָסגֹל ָהרוֹ ֵעד  /נתן זך

כיצד מתואר הטבע בשיר זה ,ואיזו משמעות מייחס לו הדובר? הדגם את דבריך.
 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
צִ ּפוֹ ר ׁ ְשנִ ָ ּיה  /נתן זך

הסבר והדגם כיצד מעוצבת ההתפעלות של הדובר בשיר.
/המשך בעמוד /18
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על שתיים מהשאלות ( 21-18לכל שאלה  14נקודות).
סיפורים מאת עגנון
 .18ברבים מסיפורי עגנון יש פער בין המציאות ובין הדרך שבה הדמות המרכזית מפרשת אותה.
הסבר והדגם כיצד פער זה מעצב את העלילה בסיפור מאת עגנון שלמדת.
סיפור אהבה  /אהרן אפלפלד
 .19בחר מהסיפור בשני מוטיבים (כגון מוטיב המחלה ,מוטיב החלומות ,מוטיב הבית).
תאר כיצד המוטיבים שבחרת באים לידי ביטוי בסיפור ,והסבר את תרומתם לבניית משמעותו.

שים לב :בשאלות  21-20אין לענות על פי סיפורי עגנון ואין לענות על פי "סיפור אהבה"
מאת אהרן אפלפלד.
 .20בחר בסיפור קצר שיש בו תיאורי סביבה ,תיאורי טבע או תיאורי חפצים.
הצג תיאור כזה ,והסבר את תפקידו בעיצוב העלילה ובאפיון הדמויות בסיפור שבחרת.
המס ּ ֵפר (כל־יודע ,גיבורֵ ,עד) בסיפור.
 .21בחר בסיפור קצר שלמדת ,וכתוב מהו סוג ַ
כיצד משפיע סוג המספר בסיפור שבחרת על אופן הצגת ההתרחשויות והדמויות? הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /19
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

פרק שלישי — רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מהשאלות  28( 25-22נקודות).
הד ֶבר  /אלבר קאמי — שאלות 23-22
ֶ
הד ֶבר ,אך בסוף הרומאן נכתב" :חיידק הדבר לא מת ולא נעלם לעולם".
 .22אמנם הסתיימה מגפת ֶ
הסבר את השקפת העולם שמבטאים דברים אלה בנוגע לחיי האדם ולהתנהגותו ,וכתוב מהי
בד ֶבר.
הדרך המוצעת ברומאן להיאבק ֶ
 .23בסך הכול ,הדֶבֶר מיטיב עמו .הוא היה אדם בודד שלא רצה בבדידותו ,והנה עשה אותו הדבר לשותף.
הד ֶבר עם קוטאר? בתשובתך כתוב על דמותו של קוטאר ועל התנהגותו לפני המגפה
כיצד היטיב ֶ
ובמהלכה ,והסבר את המשמעות של קורותיו בתום המגפה.

רומאן עברי ,נובלה עברית ,רומאן מתורגם ,נובלה מתורגמת — שאלות 25-24
"הד ֶבר" מאת אלבר קאמי.
שים לב :בשאלות  25-24אין לענות על פי ֶ
 .24פערים בין דורות ,בין מעמדות ובין בני לאום שונים משתקפים ביצירות רבות.
תאר והסבר כיצד פער כזה משפיע על היחסים בין הדמויות ברומאן או בנובלה שלמדת ,ומהי
תרומתו להבנת היצירה.
 .25תאר את הסיום של הרומאן או הנובלה שלמדת.
האם בסיום זה נפתרים קונפליקטים או שאלות שהוצגו ביצירה? נמק את דבריך.

/המשך בעמוד /20
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

פרק רביעי — דרמה
פרק זה הוא חובה .ענה על אחת מהשאלות  28( 27-26נקודות).
שים לב :על שאלות  27-26אפשר לענות רק על פי מחזה מודרני (מהמאה ה־ 19או מהמאה ה־.)20
 .26מרכיבים כמו תפאורה ,אבזרי במה (חפצים ,עיצוב הבמה) ותלבושות עוזרים להמחיש רעיונות
מרכזיים במחזה ו/או לאפיין את הדמויות בו.
הסבר קביעה זו ,ובסס אותה על שתי דוגמאות מהמחזה המודרני שלמדת.
 .27האם לדעתך המחזה המודרני שלמדת מציג תמונת עולם אופטימית (מעוררת תקווה) או פסימית
(קודרת ומייאשת)? נמק את דבריך .בתשובתך התייחס להתפתחות של הדמות המרכזית ולסיום
המחזה.

/המשך בעמוד /21
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ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ב ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

פרק חמישי — שיר שלא נלמד
פרק זה הוא חובה .ענה על שאלה  16( 28נקודות).
 .28קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ִמ ַּת ַחת לִ פְ נֵ י ָה ֲא ָד ָמה  /אלי אליהו

בשיר זה משחזר המשורר ,בן למשפחת עולים ,זיכרון מימי שירותו הצבאי.
( 6נקודות)

א.

מהו הזיכרון?

ב.

הסבר והדגם כיצד כותרת השיר והמטפורות בו מסייעות לעצב זיכרון זה של המשורר.
( 10נקודות)

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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 תכנית הלימודים: חורף תשע״ב,05 נספח לשאלון
 תכנית לימודים זו כוללת גם יצירות:שים לב
שבהתאם למיקוד הוצאו מתכנית הבחינה בחורף תשע״ב
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