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משרד החינוך

בגרות
חורף תש"ף2020 ,
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ספרות עברית וכללית
לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון — סיפורת (מעשה חכמים וסיפור קצר)
פרק שני

— יצירות מאת עגנון ודרמה

פרק שלישי

— שירה (שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק,

		

השירה העברית במאה ה־)20

— ( 25 — )25x1נקודות
— ( 35 — )35x1נקודות
— ( 40 — )20x2נקודות

		
ג.
ד.

סך הכול —  100נקודות

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

		

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

כתוב במחברת הבחינה בלבד .רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — סיפורת (מעשה חכמים וסיפור קצר) ( 25נקודות)
ענה על אחת מן השאלות .3-1

מעשה חכמים
.1

קרא את מעשה החכמים על הלל הזקן שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
וּמ ְשׂ ַתּכֵּ ר ִבּ ְט ַר ָפּ ִעיק.
עוֹשׂה ִ
ָא ְמרוּ ָע ָליו ַעל ִה ֵלּל ַהזָּ ֵקןֶ ,שׁ ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָהיָ ה ֶ
שׁוֹמר ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ וְ ֶח ְציוֹ ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְוּל ַפ ְרנָ ַסת ַאנְ ֵשׁי ֵבּיתוֹ.
נוֹתן ְל ֵ
ֶח ְציוֹ ָהיָ ה ֵ
שׁוֹמר ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְל ִהכָּ נֵ ס;
ַפּ ַעם ַא ַחת א ָמ ָצא ְל ִה ְשׂ ַתּכֵּ ר וְ א ִהנִּ יחוֹ ֵ
הים ַחיִּ ים ִמ ִפּי ְשׁ ַמ ְעיָ ה וְ ַא ְב ַט ְליוֹן.
ָע ָלה וְ נִ ְת ָלה וְ יָ ַשׁב ַעל ִפּי ֲא ֻר ָבּה ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁ ַמע ִדּ ְב ֵרי ֱא ִ
קוּפת ֵט ֵבת ָהיְ ָתה ,וְ יָ ַרד ָע ָליו ֶשׁ ֶלג ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
ָא ְמרוּ :אוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ָהיָ הְ ,וּת ַ
כְּ ֶשׁ ָע ָלה ַעמּוּד ַה ַשּׁ ַחר ָא ַמר לוֹ ְשׁ ַמ ְעיָ ה ְל ַא ְב ַט ְליוֹן:
ַא ְב ַט ְליוֹן ָא ִחיְ ,בּכָ ל יוֹם ַה ַבּיִ ת ֵמ ִאיר וְ ַהיּוֹם ָא ֵפלֶ ,שׁ ָמּא יוֹם ְמ ֻענָּ ן הוּא?
ֵה ִציצוּ ֵעינֵ ֶיהן וְ ָראוּ ְדּמוּת ָא ָדם ָבּ ֲא ֻר ָבּה.
וּמ ְצאוּ ָע ָליו רוּם ְשׁשׁ ַאמּוֹת ֶשׁ ֶלג.
ָעלוּ ָ
דוּרה.
הוֹשׁיבוּהוּ כְּ נֶ גֶ ד ַה ְמּ ָ
ְפּ ָרקוּהוּ וְ ִה ְר ִחיצוּהוּ וְ ָסכוּהוּ וְ ִ
ָא ְמרוָּ :ראוּי זֶ ה ְל ַח ֵלּל ָע ָליו ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת.

הצג שלושה ניגודים במעשה חכמים זה ,והסבר את תרומתם לבניית משמעותו.

/המשך בעמוד /3
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סיפור קצר
.2

כינורו של רוטשילד  /אנטון צ'כוב
לפניך קטע מן הסיפור "כינורו של רוטשילד" ובו מתוארות הזיותיו של יעקב ,לקראת סיום הסיפור.
קרא את הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
בשעות הערב והלילה ִדמדם יעקב הזיות ,ולנגד עיניו חלפו התינוקת ,הערבה ,הדגים ,האווזים השחוטים ,מארפה
[ ]...ופניו החיוורות העלובות של רוטשילד [ .]...הוא התהפך מצד אל צד .כחמש פעמים נטרד ממשכבו ופנה לנגן
קמעה בכינורו.
מה אפשר ללמוד על דמותו של יעקב מהזכרת התינוקת בקטע זה? הסבר והדגם את דבריך.
תאר שני קטעים נוספים שבהם התינוקת מוזכרת בסיפור ,והסבר מה אפשר ללמוד על דמותו של יעקב מכל אחד מן
הקטעים שתיארת.

.3

סיפור קצר עברי
ביצירות רבות קונפליקט חיצוני או קונפליקט פנימי הם אמצעים לעיצוב דמויות.
הצג את הקונפליקט שדמות מרכזית בסיפור קצר עברי שלמדת מתמודדת עימו ,והסבר מה אפשר ללמוד על דמות זו
מקונפליקט זה.

/המשך בעמוד /4
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פרק שני — יצירות מאת עגנון ודרמה

( 35נקודות)

ענה על אחת מן השאלות .11-4

יצירות מאת עגנון
.4

ְּת ִה ָּלה
ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.
א.

המספר שואל את תהילה מדוע היא נעשתה עצובה פתאום ,ומדוע לאחר מכן היא נעשתה שוב שמחה.
לפניך קטע ובו תשובתה של תהילה .קרא את הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
[ ]...כל מעשיו של אדם קצובין לו משעת לידתו ועד למיתתו ,ואפילו כמה פעמים יאמר אדם תהלים .אבל
הבחירה היא בידו ,כמה מזמורים יאמר בכל יום ]...[ .אני מנהג עשיתי לי לומר בכל יום יום אחד .היום נמשכתי
אחר המזמורים ואמרתי שני ימים .כיוון שהרגשתי בדבר נעשיתי עצובה ,שמא מיותרת אני בעולם ומבקשים
להיפטר ממני וזירזוני להשלים חוקי [ ,]...והרי טוב להודות לה' ,ואם אני מתה איני יכולה לומר אפילו מזמור
אחד [ .]...ראה הקדוש ברוך הוא בצערי והפליא חסדו עימי לדעת שכך רצונו יתברך .ואם חפץ השם להמיתני
מה אני שאתעצב .מיד הסיר אלוקים את יגוני מאיתי .ברוך הוא וברוך שמו.
על פי קטע זה ,הסבר את תפיסת העולם של תהילה בנוגע לקשר בין האדם לבין בוראו ,והבא מן הנובלה דוגמה
נוספת שבה תפיסת עולם זו באה לידי ביטוי (בתשובתך אל תכתוב על סיום הנובלה).

ב.

( 25נקודות)

לאחר שתהילה עונה על שאלת המספר את התשובה שקראת בקטע שבסעיף א ,המספר אומר :הצצתי עליה
והרהרתי ,מהיכן באים לידי הכנעה שכזו.
לדעתך ,האם ההכנעה של תהילה באה לידי ביטוי גם לקראת מותה? נמק והדגם את דבריך.

.5

( 10נקודות)

והיה העקוב למישור
בפרק השני בנובלה "והיה העקוב למישור" המספר אומר :ומנשה חיים מצא חן בעיני אלוהים ואדם.
את דברי המספר אפשר להבין כפשוטם ואפשר להבינם כדברים שנאמרו באירוניה.
הסבר כל אחת מן האפשרויות האלה .בסס את דבריך על הקשרים של מנשה חיים עם הסובבים אותו ועל סיום
עלילת הנובלה.

/המשך בעמוד /5
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סיפור פשוט
ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.
א.

ברומאן זה יש אנלוגיה בין הירשל לבין דודו .לפניך קטע ובו דברים שהירשל אומר למינה בנוגע לדודו .קרא את
הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
אומר אני דודי שפוי בדעתו היה ועשה עצמו שוטה ,שאילו נהג כבריא היה אביו [ ]...משיאו אישה שאינו אוהבה
והיה מקפח כל ימיו עימה ומעמיד תולדות אנינות [ילדים רכרוכיים ,עצובים] ונושא ונותן ומרוויח ומעשיר
בקרבו.
והבריות חולקין לו כבוד .אם למראית עין הרי טוב ,ואם לעצם הדבר אומר אני אוי ליבו היה חלל ִ
על פי קטע זה ,מהו ההסבר של הירשל לשיגעון של דודו? מה אפשר ללמוד מן הדברים שהירשל אומר בנוגע לדודו
על מצבו הנפשי של הירשל? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

( 15נקודות)

האם מצבו של הירשל לאחר שנרפא מן השיגעון מעיד על הוויתור שלו על המרד בחברה? הסבר והדגם
את דבריך.

( 20נקודות)

דרמה
.7

ילדי הצל  /בן־ציון תומר
לפניך קטע מדיאלוג בין נורית לבין יורם .קרא את הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
נורית (בנוגע למוכר הבלונים) :אלה נעלבים כל כך מהר.
יורם :לכל אחד מהם  20קילו [ T.N.Tחומר נפץ] בלב.
הסבר את דבריו של יורם .בסס את תשובתך על קורותיהן ועל התנהגותן של שלוש מן הדמויות במחזה.

.8

אנטיגונה  /סופוקלס
לפניך קטע ובו דברים שקראון אומר לאנטיגונה אחרי שנתפסה קוברת את פוליניקס .קרא את הקטע ,וענה
על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
דעי לך  /אופי עקשני מדי  /הוא הראשון להתפרק  /והברזל החזק ביותר / ,המחושל באש ומתקשה  /נוטה לרוב,
את עוד תראי / ,להיסדק ולהישבר.
												
א.

האם דברים אלה תואמים (במלואם או בחלקם) את האופי של אנטיגונה ואת התנהגותה לאורך עלילת המחזה?
הסבר והדגם את דבריך.

ב.

(תרגם :ש' בוזגלו)

( 18נקודות)

יש הטוענים שדברים אלה של קראון מתארים למעשה את דמותו שלו ואת קורותיו בטרגדיה.
האם אתה מסכים עם טענה זו? נמק והדגם את דבריך.

( 17נקודות)

/המשך בעמוד /6
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בית בובות  /הנריק איבסן
לפניך קטע ובו דו־שיח בין הלמר לנורה .קרא את הקטע ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
הלמר( :מחדרו) האם העפרונית מצייצת לה שם?
נורה( :תוך כדי פתיחת חבילות אחדות) כן ,זאת היא!
הלמר :האם הסנאית מקפצת לה שם?
נורה :כן!
הלמר :ומתי חזרה הסנאית שלי הביתה?
נורה :ממש לפני רגע (נורה תוחבת את שקית המקרוני לכיסה ,ומוחה את פיה) בוא הנה ,טורוולד ,תראה מה
קניתי.
הלמר :לא להפריע! (לאחר רגע פותח את הדלת ,ומציץ פנימה ,עטו בידו) קנית ,את אומרת? את כל זה? האם
הבזבזנית הקטנה שוב יצאה לפזר כסף?
א.

מה אפשר ללמוד מן הדו־שיח שלפניך בנוגע למערכת היחסים של הלמר ונורה? הסבר את דבריך ,והבא מן המחזה
דוגמה נוספת למערכת יחסים זו.

ב.

( 20נקודות)

תאר את השינוי שחל במערכת היחסים של הלמר ונורה ,והסבר מה גרם לשינוי זה.

( 15נקודות)

 .10אויב העם  /הנריק איבסן
ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.
א.

תאר את סיום המחזה "אויב העם" ,וכתוב אם הוא אופטימי או פסימי ,או שמא יש בו גם אופטימיות וגם פסימיות.
הסבר והדגם את דבריך 20( .נקודות)

ב.

האם לדעתך סיום המחזה הוא מפתיע או צפוי? נמק את דבריך.

( 15נקודות)

 .11ביקור הגברת הזקנה  /פרידריך דירנמט
ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.
בעלילת המחזה "ביקור הגברת הזקנה" הסדר החברתי והסדר המשפחתי מופָ רים.
א.

תאר והסבר כיצד הפרת הסדר החברתי והפרת הסדר המשפחתי באות לידי ביטוי בעלילת המחזה .בסס את דבריך
על ארבע דוגמאות מן המחזה.

ב.

( 20נקודות)

האם בסיום המחזה חל תיקון ,והסדר שב על כנו? נמק את דבריך.

( 15נקודות)

/המשך בעמוד /7
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פרק שלישי — שירה (שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,השירה העברית במאה ה־)20
( 40נקודות)
שים לב :בפרק זה (שאלות  )18-12עליך לענות על שתי שאלות:
על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק (שאלות  )14-12ועל שאלה אחת מן השירה העברית
במאה ה־( 20שאלות .)18-15
(לכל שאלה —  20נקודות; סך הכול —  40נקודות)

שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק
ענה על אחת מן השאלות .14-12

שירת ימי הביניים
 .12קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַא ֲה ַבת ֲה ַד ּ ָסה  /רבי שלום שבזי
צוֹל ִלים.
גּוֹלה ְפּ ָע ַמי ְ
ַא ֲה ַבת ֲה ַד ָסּה ַעל ְל ָב ִבי נִ ְק ְשׁ ָרה  /וַ ֲאנִ י ְבּתוָֹ 
לוּ יֵ שׁ ְרשׁוּת ִלי ֶא ֱע ֶלה ֶא ְת ַח ְבּ ָרה  /תּוַֹ שׁ ֲע ֵרי ִציּוֹן ֲא ֶשׁר ֵהם נַ ְה ְל ִלים.
ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית ַבּת נְ ִד ִיבים ֶאזְ כְּ ָרה ִ /ל ִבּי וְ ַר ְעיוֹנַ י ְבּ ֵח ֶשׁק נִ ְב ָה ִלים.
צוֹה ִלים.
עוֹר ָרה  /וַ ֲאנִ י וְ ַר ְעיָ ִתי ְבּ ִרנָּ ה ֲ
ִבּנְ ִעים זְ ִמירוֹת ִמנְּ דוֹד ֶא ְת ְ
ִבּינוּ ֲע ַדת ק ֶֹדשׁ ְבּ ִשׁ ָירה ֻח ְבּ ָרה ָ /ח ָתן וְ ַהכַּ ָלּה ְבּ ֻח ָפּה נִ כְ ָל ִלים.
גּוֹמ ִלים.
דוֹדהּ ֵחן וָ ֶח ֶסד ְ
זֶ ה יוֹם ְשׂ ָמחוֹת ַל ֲאיֻ ָמּה יָ ְק ָרה  /כִּ י ִהיא וְ ָ
דּוֹדי ְק ָרא  /זַ ֵמּן ְשׂ ִר ֵידינוּ וְ כָ ל ַהנִּ ְסגָּ ִלים.
יַ ְח ָדּו ֱא ֵלי ֻשׁ ְל ָחן וְ כוֹס ִ
שׁוֹא ִלים.
סוֹדי וְ ָא ִשׁיב ֲ
אוֹציא ְלכָ ל ִ
ִמכּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ְשׂ ְמ ָחה וַ ֲאזַ ְמּ ָרה ִ /
ֵשׁם טוֹב ְל ַמ ְשׂכִּ ִילים ְבּ ַד ַעת יָ ְשׁ ָרה  /כִּ י ֵהם ֲע ֵלי יִ ְצ ָרם ְבּוַ ַדּאי מ ְֹשׁ ִלים.
נוֹח ִלים.
ַתּ ֲאוַ ת ְל ָב ָבם ַל ֲעשׂוֹת טוֹב גָּ ְב ָרה  /יַ ֲעלוּ ְלגַ ן ֵע ֶדן וְ ַחיִּ ים ֲ
פּוֹע ִלים.
נוֹתן ְשׂכַ ר כָּ ל ֲ
ַא ֲה ַבת יְ ִח ָיד ִתי ְלטוּב ֵא-ל נְ ָה ָרה ָ /בּרוֶּ שׁהוּא ֵ
עוֹל ִלים.
ָשׁלוֹם כְּ נָ ָהר ַל ֲע ָד ִתי יִ נְ ֲה ָרה  /זָ ֵקן וְ גַ ם ָבּחוּר וְ כָ ל ָה ָ
מהו הרעיון המרכזי בשיר "אהבת הדסה"? הסבר כיצד שתיים מדרכי העיצוב בשיר זה מסייעות לבטא את הרעיון המרכזי
בו.

/המשך בעמוד /8
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 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יְ ֵׁשנָ ה ְב ֵחיק יַ לְ ד ּות  /יהודה הלוי
עוּרים כַּ נְּ ע ֶֹרת נִ נְ ֲערוּ!
יְ ֵשׁנָ ה ְב ֵחיק יַ ְלדוּתְ ,ל ָמ ַתי ִתּ ְשׁכְּ ִבי!ְ /דּ ִעי כִּ י נְ ִ
מוּסר ִש ֲׁחרוּ,
קוּמי ְצ ִאיְ /,ר ִאי ַמ ְל ֲאכֵ י ֵש ָׂיבה ְבּ ָ
ֲה ָל ַעד יְ ֵמי ַה ַשּ ֲׁחרוּת? ִ
וְ ִה ְתנַ ֲע ִרי ִמן ַהזְּ ָמן ,כַּ ִצּ ֳפּ ִריםֲ /א ֶשׁר ֵמ ְר ִס ֵיסי ַליְ ָלה יִ ְתנַ ֲערוּ.
תּוֹלדוֹת יָ ִמים כְּ יַ ִמּים יִ ְס ֲערוּ.
וּמ ְ
ְדּ ִאי כַ ְדּרוֹר ִל ְמצֹא ְדרוֹר ִמ ַמּ ֲע ֵלִ /
ֲהיִ י ַא ֲח ֵרי ַמ ְלכֵּ ְ מ ַר ֶדּ ֶפתְ ,בּסוֹד /נְ ָשׁמוֹת ֲא ֶשׁר ֶאל טוּב ה' נָ ֲהרוּ!
פרש את הבית הרביעי בשיר ,והסבר את תרומתו להבנת תפיסת העולם של הדובר בשיר.
בתשובתך ציין גם שניים מן האמצעים האומנותיים בבית זה ,והסבר אותם.

/המשך בעמוד /9
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שירת ביאליק
 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יסינִ י ַּת ַחת ְּכנָ פֵ ְך  /חיים נחמן ביאליק
ַהכְ נִ ִ
בית 1

ַהכְ נִ ִיסינִ י ַתּ ַחת כְּ נָ ֵפ,
וַ ֲהיִ י ִלי ֵאם וְ ָאחוֹת,
ֹאשׁי,
וִ ִיהי ֵח ֵיקִ מ ְק ַלט ר ִ
לּוֹתי ַהנִּ ָדּחוֹת.
ן־תּ ִפ ַ
ַק ְ

בית 2

ין־ה ְשּׁ ָמשׁוֹת,
ְוּב ֵעת ַר ֲח ִמיםֵ ,בּ ַ
סּוּרי:
ְשׁ ִחי וַ ֲאגַ ל ָל סוֹד יִ ָ
עוּרים —
עוֹלם נְ ִ
אוֹמ ִרים ,יֵ שׁ ָבּ ָ
ְ
עוּרי?
ֵהיכָ ן נְ ָ

בית 3

וְ עוֹד ָרז ֶא ָחד ָלֶ א ְתוַ ֶדּה:
נַ ְפ ִשׁי נִ ְשׂ ְר ָפה ְב ַל ֲה ָבהּ;
עוֹלם —
אוֹמ ִריםַ ,א ֲה ָבה יֵ שׁ ָבּ ָ
ְ
ַמה־זֹּאת ַא ֲה ָבה?

בית 4

אוֹתי,
ַהכּוֹכָ ִבים ִרמּוּ ִ
ָהיָ ה ֲחלוֹם — ַא גַּ ם הוּא ָע ָבר;
עוֹלם —
ַע ָתּה ֵאין ִלי כְ לוּם ָבּ ָ
ֵאין ִלי ָד ָבר.

בית 5

ַהכְ נִ ִיסינִ י ַתּ ַחת כְּ נָ ֵפ,
וַ ֲהיִ י ִלי ֵאם וְ ָאחוֹת,
ֹאשׁי,
וִ ִיהי ֵח ֵיקִ מ ְק ַלט ר ִ
לּוֹתי ַהנִּ ָדּחוֹת.
ן־תּ ִפ ַ
ַק ְ

על פי השיר כולו ,תאר את המצב הרגשי של הדובר ,והסבר שתיים מדרכי העיצוב שבאמצעותן הוא מבטא את מצבו.

/המשך בעמוד /10
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השירה העברית במאה ה־20
ענה על אחת מן השאלות .18-15
אדם מול בוראו
 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ית ָך  /איתמר יעוז־קסט
יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵ ּב ְ

א.

בית 1

ְבּתוֵֹ בּ ְית
ָר ִצ ִיתי ָל ֶשׁ ֶבת,
יוֹשׁב ְבּתוֹכִ י,
ַאֵ בּ ְיתֵ 

בית 2

אוּלם
וְ ָ
ֲאנִ י ַרק כָּ ֵעת ִהגַּ ְע ִתּי
ְל ֵעת כִּ י סוֹגְ ִרים כְּ ָבר ֶאת ַה ַשּׁ ַער
י־ק ֶדם
ימ ֶ
כְּ ַמ ֲע ֵשׂה ְלוִ יִּ ים ִבּ ֵ
כְּ תֹם ָק ְר ַבּן ַה ִמּנְ ָחה,

בית 3

וְ כָ ֵעת
יוֹד ַע
ֵאינֶ נִּ י ֵ
ֶמה ָע ַלי ְל ַב ֵקּשׁ?

בית 4

ִאם כֵּ ן,
ַמה ִלי ֲא ַב ֵקּשׁ
ין־ע ְר ַבּיִ ם זוֹ
ִבּ ְשׁ ַעת ֵבּ ַ
ל־אוֹדוֹתי,
ֶ
ְל ַבד ִמ ַמּ ֲח ָשׁבוֹת ַע

בית 5

ְבּעוֹד ִצ ְלּ
כָּ רוַּ על יַ ד־יְ ִמינִ י
וּמ ַט ְל ֵטל ְבּתוֹכִ י ַבּיִ תְ :בּ ִלי ִקירוֹתְ ,בּ ִלי ַחלּוֹנוֹת וְ ֶד ֶלת.
ְ

יֹוד ַע ֶ /מה ָע ַלי ְל ַב ֵּקׁש?
בבית השלישי בשיר הדובר שואל :וְ כָ ֵעת ֵ /אינֶ ּנִ י ֵ
האם יש בשיר מענה על שאלה זו? נמק והדגם את דבריך.

ב.

( 14נקודות)

תאר את הקשר בין האדם לבין בוראו בשיר נוסף שלמדת בנושא אדם מול בוראו.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /11
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שירים בצל השוֹ אה
 .16קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ַה ַ ּי ַער ַה ׁ ּ ָשחֹר אוֹ לְ ָאן נֶ ֶעלְ מ ּו ַהיְ לָ ִדים  /אסתר אטינגר
ַהיַּ ַער ַה ָשּׁחֹר הוּא יָ רֹק
קוּפים ,יְ ָשׁ ִרים כְּ ַס ְרגֵּ ִלים
ֵע ָציו זְ ִ
ַח ִפּים ֵמ ְר ָבב.
אוֹתם ְמ ַרנְּ נִ ים.
ְל ִע ִתּים ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁמ ַֹע ָ
ַהיַּ ַער ַה ָשּׁחֹר הוּא יָ רֹק ִמ ַבּחוּץ
וְ ָשׁחֹר ִמ ִבּ ְפנִ ים.
ְמ ֻר ֵבּה ְק ָס ִמים,
ֵפּרוֹת ֲא ֻד ִמּיםִ ,פּ ְט ִריּוֹת,
ַאגָּ דוֹת ,גַּ ָמּ ִדיםְ ,מכַ ֵשּׁפוֹתֵ ,פיוֹת.
תּוֹעים ְבּתוֹכוֹ.
יֶ ֶלד וְ יַ ְל ָדּה ִ
ַהיַּ ַער ַה ָשּׁחֹר ַמ ְס ִתּיר
יוֹתר ִמ ַמּה ֶשּׁהוּא ְמגַ ֶלּה,
ֵ
ֵהן זֶ ה ִטיבוֹ ֶשׁל יַ ַער,
טּוֹבים
ְמכַ ֶסּה ָל ָר ִעים וְ ַל ִ
וְ ִהיא ְתּ ִה ָלּתוֹ —
תּוֹעים ְבּתוֹכוֹ.
יֶ ֶלד וְ יַ ְל ָדּה ִ
קוּפיםָ ,ה ָר ִמים
ְבּ ָח ְל ִפי ַעל ָפּנָ יוֵ ,בּין ֵע ָציו ַהזְּ ִ
שׁוֹא ֶלת ְל ָאן נֶ ֶע ְלמוּ
ישׁים ְבּנִ ימוּסֲ ,אנִ י ֶ
ַה ַמּ ְר ִע ִ
ַהיְ ָל ִדים
עוֹרם ַחיְ תוֹ יַ ַער?
וְ ַה ִאם ָה ְפכוּ ָ
וּמי הוּא זֶ ה ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵתּר ֵבּין ָה ֲענָ ִפים
ִ
וּשׁ ָרכִ ים
חוֹפר ְמ ִח ָלּה ֵבּינוֹת ָשׁ ָר ִשׁים ְ
ֵ
אוֹחז ֵלב ְמ ַפ ְר ֵפּרַ ,מ ְק ִשׁיב
ֵ
יּוֹרים.
ֶאל ַה ִ
א.

תאר את היער השחור ,והסבר את תפקידו בבניית משמעות השיר.

ב.

בחר באמצעי אומנותי משיר נוסף שלמדת בנושא "שירים בצל השוֹ אה " ,והסבר את התרומה של האמצעי
האומנותי שבחרת לביטוי נושא השוֹ אה.

( 14נקודות)

( 6נקודות)
/המשך בעמוד /12
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 .17זוגיות
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ית ּפֹה  /זלדה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ָית פֹּה
וּמ ָבּ ְטַ החוּם ֵמגֵ ן ָע ַלי
ַ
בוֹתינוּ נוֹגְ עוֹת
וּמ ְח ְשׁ ֵ
ַ
ֶפּ ַתע
כָּ נָ ף ֶאל כָּ נָ ף.
כַּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ָית ִע ָמּ ִדי
חוֹל ִפים
ְבּתוַֹ ה ְדּ ָב ִרים ַה ְ
ישׁים
י־בּיִ ת ְק ִשׁ ִ
ָהיוּ ַה ִקּירוֹת ְבּנֵ ַ
ֶשׁ ִסּ ְפּרוּ ַמ ֲע ִשׂיּוֹת ַע ִתּיקוֹת
ָבּ ֶע ֶרב
כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ִתינוּ ֵתּה.
ַעכְ ָשׁו ַה ִקּירוֹת ֵאינָ ם ַמ ֲח ֶסה
ֵהם ִה ְס ַתּגְּ רוּ ִבּ ְשׁ ִת ָיק ָתם
וְ א יַ ְשׁגִּ יחוּ ְבּנָ ְפ ִלי
ַעכְ ָשׁו ַה ִקּירוֹת ִסיד וָ ֶמ ֶלט
יְ סוֹד זָ ר
ח ֶֹמר א עוֹנֶ ה כַּ ָמּוֶ ת.
א.

תאר את הניגוד המרכזי בשיר ,והסבר את התפקיד של ניגוד זה בבניית המשמעות של השיר.

ב.

בחר באמצעי אומנותי משיר נוסף שלמדת בנושא "זוגיות" ,והסבר את התרומה של האמצעי האומנותי שבחרת
לעיצוב הזוגיות המתוארת בשיר.

( 14נקודות)

( 6נקודות)
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אדם וזהותו
 .18קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ּ ִפ ּג ּו ִמים  /ארז ביטון
ַעל ַסף ֲח ִצי ַבּיִ ת ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָע ַמד ָא ִבי
אוֹמר:
ַמ ְצ ִבּ ַיע ַל ְצּ ָד ִדים וְ ֵ
ַבּ ֲה ִריסוֹת ָה ֵא ֶלּה
נִ ְבנֶ ה ַפּ ַעם ִמ ְט ָבּח
ְל ַב ֵשּׁל בּוֹ זְ נַ ב ִלוְ יָ ָתן
וְ שׁוֹר ַה ָבּר,
ַוּב ֲה ִריסוֹת ָה ֵא ֶלּה
נָ ִקים ִפּנַּ ת ְתּ ִפ ָלּה
ִל ְמצֹא ָמקוֹם
ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְמ ַעט.
ָא ִבי נִ ְשׁ ָאר ַבּ ַסּף
וַ ֲאנִ י כָּ ל ַָי ַמי
גּוּמים
ַמ ִצּיב ִפּ ִ
ֶאל ֵלב ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
א.

תאר את דמות האב בשיר ,והסבר כיצד שניים מן האמצעים האומנותיים בשיר מסייעים לעיצוב דמותו.
( 14נקודות)

ב.

כיצד הנושא "אדם וזהותו" בא לידי ביטוי בשיר נוסף שלמדת בנושא זה? הסבר את דבריך.

בהצלחה!

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

( 6נקודות)

