
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף 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.

! ה ח ל צ ה ב
/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה
פרק ראשון — סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר(, דרמה ומונודרמה  

)60 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 11-1 )לכל שאלה — 30 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  

בגמרא מובאים סיפורים העוסקים בשאלה אם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל.  

על פי מעשה חכמים זה, מהי התשובה על שאלה זו? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/

1

5

10



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ז, מס' 009184 - 3 -

    

שים לב: אין להדגים בתשובות שונות על פי אותה היצירה.

סיפור קצר

יד ושם / אהרן מגד  .2

בחר מן הסיפור "יד ושם" שני פרטים שיש להם משמעות סמלית. 

תאר אותם, והסבר את משמעותם בסיפור.

המחרוזת / גי דה־מופסאן  .3

בסיפור "המחרוזת" מתואר פער בין חלום למציאות.  

תאר פער זה כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפור, והסבר כיצד הדמות המרכזית מתמודדת עם פער זה.  

 

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

תאר את האירוע המרכזי בסיפור קצר מתורגם שלמדת, והסבר את ההשפעה של האירוע הזה    

על חייה של הדמות המרכזית בסיפור. הדגם את דבריך.

דרמה

בעלת הארמון / לאה גולדברג  .5

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

לדורה ולזאברודסקי יש דעות שונות זו מזו בנוגע לעתיד של לנה. א. 

הצג  את הדעות השונות שלהם, והסבר את הסיבות שהובילו אותם לנקוט דעה זו.   

)16 נקודות(

מה החליטה לנה בסיום המחזה בנוגע לעתיד שלה? הסבר את החלטתה. ב. 

)14 נקודות(  

 

/המשך בעמוד 4/  
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ילדי הצל / בן־ציון תומר  .6

זיגמונט מעיד על עצמו: ]...[ המחלה שלי זה לקרוא לעצמי בכל מיני שמות, בעיקר של חיות.    

ציין שלושה כינויים של בעלי חיים שזיגמונט מכנה בהם את עצמו, והסבר מדוע הוא מכנה

את עצמו בכינויים אלה.

אנטיגונה / סופוקלס; אויב העם / הנריק איבסן  .7

על פי המחזה שלמדת )"אנטיגונה" או "אויב העם"(, הסבר כיצד ההתנגשות בין השקפות עולם   

מנוגדות מניעה את העלילה. 

בית בובות / הנריק איבסן  .8

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

מהו הסוד ומה הם השקרים המאפיינים את מערכת היחסים בין טורוולד לבין נורה? הסבר  א. 

והדגם את דבריך.       )17 נקודות(

מהי הביקורת העולה מן המחזה בנוגע למערכות היחסים במשפחה? נמק והדגם את דבריך.       ב. 

)13 נקודות(

      

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .9

תאר מפגשים של ִאיל עם שניים מבעלי התפקידים בעיר )כגון ראש העיר, הכומר, השוטר(,   

והסבר כיצד מפגשים אלה משקפים את התהליך שתושבי העיר עוברים.

/המשך בעמוד 5/   
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מונודרמה

לרקוד עם אבא / איציק ויינגרטן  .10

לפניך קטע מן המונודרמה "לרקוד עם אבא" ובו דברים שאמר האב לבנו. קרא את הקטע,    

וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

"אתה הולך", אמר אבא, "כאילו האדמה לא שייכת לך. כאילו אתה פוחד לגעת בה. כאילו לך לא מגיע   

כלום. אבל ]...[ לך מגיע, לפחות, לפחות כמו לאחרים".

על פי הקטע ועל פי עלילת המונודרמה כולה, הסבר כיצד הבן נתפס בעיני אביו. א.    

)18 נקודות(  

האם במהלך המונודרמה או בסיומה חל שינוי בדמותו של הבן? נמק והדגם את דבריך.         ב. 

)12 נקודות(

אחת זקנה / נאווה סמל  .11

לפניך קטע ובו דברים שחנה אומרת לתלמידי הכיתה. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב   

שאחריו.

מזקן אין כבר למה לצפות. הוא רק מפריע — כמו אבן על הכביש המהיר. אין זמן לגרוטאות ישנות.  

על פי קטע זה ועל  פי המונולוג של חנה כולו, הסבר את המצוקה של האדם הזקן.         א. 

)20 נקודות(

על פי המונודרמה האם יש פתרון למצוקה של אדם זקן? הסבר והדגם את דבריך.  ב. 

)10 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 18-12  )לכל שאלה — 20 נקודות(.

פיוט
קרא את הפיוט שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

 ְיִדיד ֶנֶפׁש / אלעזר אזיכרי

הדובר בפיוט זה רוצה להתקרב לקב"ה.

כיצד רצון זה בא לידי ביטוי בפיוט? הסבר והדגם את דבריך. 

/המשך בעמוד 7/
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שירת ימי הביניים

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

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

פרש את הבית האחרון בשיר, והסבר את תרומתו לביטוי היחס של הדובר לקב"ה.

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .14

ַפל רּוַח / ר' שלמה אבן־גבירול ׁשְ

פרש את הדימוי בשיר, והסבר כיצד הוא מסייע לבטא את ההרגשה של הדובר בשיר.         א. 

)14 נקודות(  

בחר בדרך עיצוב אחת נוספת מן השיר, והסבר את התרומה שלה לביטוי ההרגשה   ב. 

של הדובר.      )6 נקודות(

 

/המשך בעמוד 8/
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השירה העברית במאה ה־20

ארץ־ישראל וירושלים

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

לּות / בלפור חקק ּגָ

תאר את מוטיב הלבוש, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר זה, והסבר את תרומתו להדגשת השינוי בחייו 

של הסב לאחר שעלה לארץ־ישראל.

/המשך בעמוד 9/
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שירים בצל השֹואה

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

ִנּצֹול / לאה איני

 

 

כותרת השיר היא "ִנּצֹול". האם האב הוא אכן ניצול? הסבר והדגם את דבריך על פי השיר כולו.  

 

/המשך בעמוד 10/
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זוגיות ואהבה

יֵרי ַאֲהָבה", מאת  לפניך שיר ב )המתחיל במילים "נפרדנו כך"( מתוך מחזור השירים "ׁשִ  .17 

לאה גולדברג. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.

תאר את התהליך הרגשי שעוברת הדוברת בעקבות הפֵרדה, והסבר אמצעי אמנותי אחד המסייע   

לעיצוב תהליך זה בשיר.

/המשך בעמוד 11/
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אדם וזהותו
קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ים / ארז ביטון ְבֵרי ֶרַקע ִראׁשֹוִנּיִ ּדִ

תאר את ההשפעה של ִאמו ואביו של הדובר על זהותו, והסבר אמצעי אמנותי אחד התורם   

לעיצוב השפעה זו.  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


