
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

009184 מספר השאלון:   

  

ספרות עברית וכללית
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר(,   — פרק ראשון 

נקודות  60  —   )30x2(  — דרמה ומונודרמה     

שירה )פיוט, שירת ימי הביניים,   — פרק שני  

נקודות  40  —   )20x2(  — השירה העברית במאה ה־20(      
נקודות  100  —                                                              סה"כ 

רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:     ג. 

מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי, לפי בחירת התלמיד.  )2(     
    

חובה לצרף למחברת הבחינה את הרשימה המודפסת של  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

היצירות שנלמדו בכיתה.    

אין לחזור ולהדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה.  )2(   

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/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ז, מס' 009184 - 2 -

השאלות
פרק ראשון — סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר( דרמה ומונודרמה 

)60 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 12-1 )לכל שאלה — 30 נקודות; סה"כ — 60 נקודות(.

מעשה חכמים

קרא את מעשה החכמים "בתו של רבי עקיבא והנחש" שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

      

כלדיים — רואים בכוכבים )אסטרולוגים(.  1  

ָער. מכבנה — סיכה להידוק הבגד או הׂשֵ  2  

תאר את המעשה שעשתה הבת של רבי עקיבא בסעודת החתונה שלה, והסבר מה הוא תורם   

להבנת המשמעות של מעשה החכמים.
/המשך בעמוד 3/
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שים לב: אין להדגים בתשובות שונות על פי אותה היצירה.

סיפור קצר

יד ושם / אהרן מגד  .2

באחת מן השיחות בין רעיה לבין רחל, רעיה פונה לרחל ואומרת: למה את עושה מזה עניין גורלי   

כל־כך? את מפחידה אותי!

מהו העניין הגורלי שרעיה רומזת עליו? תאר את העמדה של רעיה, של רחל ושל סבא זיסקינד   

בעניין זה, והסבר מדוע כל אחד מהם נוקט דווקא עמדה זו.

המחרוזת / גי דה־מופסאן  .3

תאר שני מפגשים בין הדמות המרכזית בסיפור זה ובין שתי דמויות אחרות בו, והסבר את   

ההשפעה של כל אחד מן המפגשים על עלילת הסיפור. 

יד ושם / אהרן מגד או המחרוזת / גי דה־מופסאן או סיפור קצר אחר  .4

תאר את הסיום של סיפור קצר שלמדת.  

לדעתך, האם הסיום שתיארת הוא אופטימי או פסימי או שילוב בין שניהם?  

הסבר והדגם את דבריך.  

דרמה

בעלת הארמון / לאה גולדברג  .5

אמון וחוסר אמון הם נושאים מרכזיים במחזה "בעלת הארמון".  

הסבר כיצד אמון וחוסר אמון באים לידי ביטוי ביחסים בין לנה לבין זאברודסקי, וביחסים בין   

לנה לבין דורה.

 

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .6

תאר את מערכת היחסים בין יורם לבין נורית, והסבר כיצד מערכת היחסים הזאת משפיעה על   

כל אחד מהם.  

/המשך בעמוד 4/
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אנטיגונה / סופוקלס  .7

המחזה "אנטיגונה" נכתב בימי יוון העתיקה, אך המתואר בו רלוונטי גם לָיֵמינּו.  

תאר שניים מן הנושאים שהמחזה עוסק בהם, והסבר את הרלוונטיות שלהם לימינו.  

בית בובות / הנריק איבסן  .8

ענה על שני הסעיפים א - ב.  

מה נורה מחליטה בסיום המחזה? הסבר כיצד היא מצדיקה את החלטתה בנוגע לילדיה. א. 

)20 נקודות(  

האם אתה מסכים עם ההחלטה של נורה? נמק את דבריך ובסס אותם על עלילת המחזה.  ב. 

)10 נקודות(  

אויב העם / הנריק איבסן  .9

מתח וחשש מפני הצפוי להתרחש מלווים את הקריאה במחזה "אויב העם".  

הסבר והדגם קביעה זו על פי עלילת המחזה, וכתוב כיצד בסיום המחזה המתח והחשש נעלמים.   

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .10

המחזה "ביקור הגברת הזקנה" מבקר דפוסי התנהגות אנושית כמו נקמנות, צביעות, שחיתות,   

בגידה ורדיפה אחרי כסף.

בחר בשלושה מדפוסי ההתנהגות האלה, ותאר כיצד הם באים לידי ביטוי במחזה.  

/המשך בעמוד 5/
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מונודרמה

לרקוד עם אבא / איציק ויינגרטן  .11

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

לפניך קטע מן המונודרמה "לרקוד עם אבא", ובו הבן מספר על היחסים שלו עם אביו. קרא   א.   

אותו, וענה על השאלה שאחריו.  

אם הייתי קורא לאבא שיַעֶׂשה משהו, שאני יכול לעשות בעצמי, אבא היה אומר: "בן שלי,

אל תהיה...", ואני הייתי יודע להמשיך. הייתי אומר: "תלוי".

הסבר כיצד קטע זה משקף את מערכת היחסים בין הבן לבין אביו, כפי שהיא באה לידי

ביטוי במונודרמה כולה.         )18 נקודות(

תאר את חייו של הבן לאחר מות אביו.         )12 נקודות( ב. 

 

אחת זקנה / נאוה סמל  .12

לפניך דברים שחנה אומרת לתלמידי הכיתה. קרא אותם, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריהם.       

אני לא אחזור לשם! הם מתנדנדים על אנייה שנסחפת מהר מהר אל החוף. אל הסוף. לי יש עדיין   

משוטים קטנים ואני יכולה לחתור.

הסבר את המטפורה שבאמצעותה חנה מדגישה את ההבדל בינה ובין הדיירים האחרים   א.   

בבית האבות.         )10 נקודות(  

תאר את סיום המונדרמה, והסבר אם ההבדל שכתבת עליו בסעיף  א  בא לידי ביטוי גם   ב.   

בסיום.         )20 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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פרק שני — שירה )פיוט, שירת ימי הביניים, השירה העברית במאה ה־20(  
)40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 19-13  )לכל שאלה — 20 נקודות; סך־הכול — 40 נקודות(.

פיוט

קרא את הפיוט שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

 ְיִדיד ֶנֶפׁש / ר' אלעזר אזיכרי

,ֶאל ְרצֹוָנ ַעְבָּד ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרְחָמן, ְמֹׁש

,ְּכמֹו ַאָּיל, ִיְשַּׁתֲחֶוה מּול ֲהָדָר ָירּוץ ַעְבָּד

ִּכי ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָת ִמֹּנֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם.

;ָהדּור, ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם, ַנְפִשי חֹוַלת ַאֲהָבָת

;ָאָּנא ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה ְּבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָו

ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא ְוָהְיָתה ָל ִשְׁפַחת עֹוָלם.

,ְוחּוס ָנא ַעל ֵּבן אֹוֲהָב ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמי

,ִּכי ֶזה ַּכֶּמה ִנְכֹסף ִנְכַסף ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּז

ָאָּנא, ֵא-ִלי, ַמְחַמד ִלִּבי, חּוָׁשה ָּנא, ְוַאל ִּתְתַעָּלם.

,ִהָּגֵלה ָנא ּוְפֹרׂש, ָחִביב, ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְשׁלֹוָמ

.ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה ָּב ,ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוָד

ַמֵהר, ָאהּוב, ִּכי ָבא מֹוֵעד, ְוָחֵּנִני ִּכיֵמי עֹוָלם.

 

ֵרׁש אותם, והסבר כיצד הם מסייעים לדובר לבטא את  בחר בשניים מציורי הלשון בפיוט, ָפּ  

רגשותיו כלפי האל. 

/המשך בעמוד 7/
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שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ֵרִני / ר' יהודה הלוי ּצְ ֶטֶרם ּתִ ִני ּבְ ְיַדְעּתַ

הצג את הרגשות של האדם המתפלל לאלוקים, והסבר את התרומה של אמצעי אמנותי אחד   

לעיצוב רגשות אלה.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ַפל רּוַח / ר' שלמה אבן־גבירול ׁשְ

פלּות ובין ְגדּולה. בשיר זה בא לידי ביטוי מתח בין ִשׁ  

הסבר כיצד אחד מן האמצעים האמנותיים בשיר מסייע לעצב את המתח הזה, והדגם מן השיר.  

/המשך בעמוד 8/
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השירה העברית במאה ה־20

ארץ־ישראל וירושלים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

לּות / בלפור חקק ּגָ

 

בשיר זה מתוארת האכזבה של הדובר ושל סבו מן החיים במולדת.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב גם על אמצעי אמנותי אחד המבטא אכזבה זו.  

/המשך בעמוד 9/
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שירים בצל השֹואה

קרא את השיר שלפניך וענה על השאלה שאחריו.  .17

ִנּצֹול / לאה איני

 

 

מהו המצב הרגשי של האב על פי שורות 12-11? הסבר את דבריך.  

הבא מן השיר דוגמה נוספת למצבו הרגשי.  

/המשך בעמוד 10/
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זוגיות ואהבה

יֵרי ַאֲהָב"ה, מאת לאה  לפניך שיר ב )המתחיל במילים: "נפרדנו כך"( מתוך מחזור השירים : ׁשִ  .18

גולדברג. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.

על פי הבית השני בשיר, הסבר את היחס של ה"דור הזה" לבכי.  

האם הדוברת בשיר מזדהה עם היחס של בני הדור לבכי? הסבר והדגם את דבריך.   

/המשך בעמוד 11/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 11 -

אדם וזהותו

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ים / ארז ביטון ְבֵרי ֶרַקע ִראׁשֹוִנּיִ ּדִ

תאר את התרבויות המוצגות בשיר.  

האם תרבויות אלה מתנגשות זו בזו או שהן משלימות זו את זו? נמק והדגם את דבריך.  


