
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/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תש"ף, 2020 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

009184 מספר השאלון:   

  

ספרות עברית וכללית

לעולים חדשים
לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

נקודות  60  —   )30x2(  — סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר(, דרמה ומונודרמה    — פרק ראשון 

נקודות  40  —   )20x2(  — שירה )שירת ימי הביניים, השירה העברית במאה ה־20(      — פרק שני  

100 נקודות  — סך הכול        

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

מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי.  )2(     

    

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

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   



ספרות עברית וכללית, חורף תש"ף, מס' 009184 - 2 -

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

)60 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 11-1 )לכל שאלה — 30 נקודות; סך הכול — 60 נקודות(.

מעשה חכמים

קרא את מעשה החכמים על הלל הזקן שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה עֹוֶׂשה ּוִמְׂשַּתֵּכר ִּבְטַרָּפִעיק.

ֶחְציֹו ָהָיה נֹוֵתן ְלׁשֹוֵמר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֶחְציֹו ְלַפְרָנָסתֹו ּוְלַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו.

ַּפַעם ַאַחת א ָמָצא ְלִהְׂשַּתֵּכר ְוא ִהִּניחֹו ׁשֹוֵמר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְלִהָּכֵנס;

ָעָלה ְוִנְתָלה ְוָיַׁשב ַעל ִּפי ֲאֻרָּבה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע ִּדְבֵרי ֱאִהים ַחִּיים ִמִּפי ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון.

ָאְמרּו: אֹותֹו ַהּיֹום ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה, ּוְתקּוַפת ֵטֵבת ָהְיָתה, ְוָיַרד ָעָליו ֶׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמִים.

ְּכֶׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ָאַמר לֹו ְׁשַמְעָיה ְלַאְבַטְליֹון:

ַאְבַטְליֹון ָאִחי, ְּבָכל יֹום ַהַּבִית ֵמִאיר ְוַהּיֹום ָאֵפל, ֶׁשָּמא יֹום ְמֻעָּנן הּוא?

ֵהִציצּו ֵעיֵניֶהן ְוָראּו ְּדמּות ָאָדם ָּבֲאֻרָּבה.

ָעלּו ּוָמְצאּו ָעָליו רּום ְׁשׁש ַאּמֹות ֶׁשֶלג.

ְּפָרקּוהּו ְוִהְרִחיצּוהּו ְוָסכּוהּו ְוהֹוִׁשיבּוהּו ְּכֶנֶגד ַהְּמדּוָרה.

ָאְמרּו: ָראּוי ֶזה ְלַחֵּלל ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת.

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

/המשך בעמוד 3/



ספרות עברית וכללית, חורף תש"ף, מס' 009184 - 3 -

שים לב: אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

סיפור קצר

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב  .2

תאר את מערכת היחסים של יעקב עם מארפה ואת מערכת היחסים שלו עם רוטשילד, והסבר מה אפשר ללמוד על   

דמותו של יעקב ממערכות היחסים האלה.

יגון / אנטון צ'כוב  .3

בסיפור זה יש הקבלה )אנלוגיה( ישירה בין יונה ובין סוסתו, ויש הקבלה )אנלוגיה( ניגודית בין הסוסה ובין הדמויות   

 האחרות שיונה פוגש.

תאר את ההקבלות )האנלוגיות( האלה, והסבר את תרומתן לאפיון דמותו של יונה ולעיצוב המשמעות של הסיפור.

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב או יגון / אנטון צ'כוב או סיפור קצר אחר  .4

בפתיחה של סיפורים קצרים יש בדרך כלל רמזים להמשך העלילה.   

 תאר את הפתיחה בסיפור קצר שלמדת, ציין שניים מן הרמזים בפתיחה זו, והסבר מה רמזים אלה מגלים לקורא על 

המשך הסיפור.

דרמה

בעלת הארמון / לאה גולדברג  .5

תאר את היחס של כל אחת מן הדמויות: לנה, דורה וזאנד כלפי זאברודסקי, והסבר מה גורם לכל אחת מן הדמויות   

האלה להתייחס לזאברודסקי כפי שתיארת.

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .6

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 20 קילו T.N.T ]חומר נפץ[ בלב.

הסבר את דבריו של יורם. בסס את תשובתך על התנהגותן של שלוש מן הדמויות במחזה, ועל מה שקרה להן בעבר.   

/המשך בעמוד 4/
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אנטיגונה / סופוקלס  .7

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.  

קיצוניות וחוסר יכולת להתפשר מאפיינים את ההתנהגות של גיבורים טרגיים.  א. 

 כיצד המאפיינים האלה באים לידי ביטוי בהתנהגות של אנטיגונה ובהתנהגות של קראון? הסבר והדגם את דבריך.

)20 נקודות(

בחר במאפיין נוסף של הגיבור הטרגי, והסבר כיצד המאפיין שבחרת בא לידי ביטוי בהתנהגות של אנטיגונה   ב. 

או בהתנהגות של קראון.      )10 נקודות(

בית בובות / הנריק איבסן  .8

תאר את סיום המחזה "בית בובות", והסבר אם סיום זה פותר את הבעיות שעולות במחזה או אינו פותר אותן.    

 הדגם את דבריך.        

אויב העם / הנריק איבסן  .9

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.  

תאר את סיום המחזה "אויב העם", וכתוב אם הוא אופטימי, פסימי או גם אופטימי וגם פסימי. הסבר והדגם   א. 

את דבריך.       )20 נקודות(

האם לדעתך סיום המחזה הוא מפתיע או צפוי? נמק את דבריך.       )10 נקודות( ב. 

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .10

בעלילת המחזה "ביקור הגברת הזקנה" הסדר החברתי והסדר המשפחתי מוָפרים.

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

ארבע דוגמאות מן המחזה.

/המשך בעמוד 5/
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מונודרמה

לרקוד עם אבא / איציק ויינגרטן  .11

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.  

לפניך קטע מן המונודרמה "לרקוד עם אבא". קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו. א. 

פתאום אבא צעק: "מספיק, שמעָת מה שאמרתי?! הגיע הזמן שתהיה קצת עם עצמָך. אתה לא יכול לקרוא,   

אתה לא יכול לכתוב. אז תשיר. תצייר. תמצא כבר מה לעשות. מספיק לבוא איתי כל הזמן לכל מקום. מה 

יהיה כשאני לא אהיה? מה תעשה אז?"

מה אפשר ללמוד מקטע זה על הקשיים של האב ועל הקשיים של הבן? הבא מן המונודרמה דוגמה נוספת המלמדת   

על הקשיים של כל אחד מהם )סך הכול — שתי דוגמאות(.         )20 נקודות(

האם הבן מצליח להתגבר על הקשיים שלו? הסבר והדגם את דבריך על פי סיום המונודרמה.         )10 נקודות( ב. 

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

ענה על שתיים מן השאלות 17-12 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ה / רבי שלום שבזי  ַאֲהַבת ֲהַדָסּ
 

ַאֲהַבת ֲהַדָּסה ַעל ְלָבִבי ִנְקְׁשָרה / ַוֲאִני ְּבתֹו ּגֹוָלה ְּפָעַמי צֹוְלִלים.

לּו ֵיׁש ְרׁשּות ִלי ֶאֱעֶלה ֶאְתַחְּבָרה / ּתֹו ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ֲאֶׁשר ֵהם ַנְהְלִלים.

ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית ַּבת ְנִדיִבים ֶאְזְּכָרה / ִלִּבי ְוַרְעיֹוַני ְּבֵחֶׁשק ִנְבָהִלים.

ִּבְנִעים ְזִמירֹות ִמְּנדֹוד ֶאְתעֹוְרָרה / ַוֲאִני ְוַרְעָיִתי ְּבִרָּנה צֹוֲהִלים.

ִּבינּו ֲעַדת ֹקֶדׁש ְּבִׁשיָרה ֻחְּבָרה / ָחָתן ְוַהַּכָּלה ְּבֻחָּפה ִנְכָלִלים.

ֶזה יֹום ְׂשָמחֹות ַלֲאֻיָּמה ָיְקָרה / ִּכי ִהיא ְודֹוָדּה ֵחן ָוֶחֶסד ּגֹוְמִלים.

ַיְחָּדו ֱאֵלי ֻׁשְלָחן ְוכֹוס ּדֹוִדי ְקָרא / ַזֵּמן ְׂשִריֵדינּו ְוָכל ַהִּנְסָּגִלים.

ִמּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאְׂשְמָחה ַוֲאַזְּמָרה / אֹוִציא ְלָכל סֹוִדי ְוָאִׁשיב ׁשֹוֲאִלים.

ֵׁשם טֹוב ְלַמְׂשִּכיִלים ְּבַדַעת ָיְׁשָרה / ִּכי ֵהם ֲעֵלי ִיְצָרם ְּבַוַּדאי ֹמְׁשִלים.

ַּתֲאַות ְלָבָבם ַלֲעׂשֹות טֹוב ָּגְבָרה / ַיֲעלּו ְלַגן ֵעֶדן ְוַחִּיים נֹוֲחִלים.

ַאֲהַבת ְיִחיָדִתי ְלטּוב ֵא-ל ְנָהָרה / ָּברּו ֶׁשהּוא נֹוֵתן ְׂשַכר ָּכל ּפֹוֲעִלים.

ָׁשלֹום ְּכָנָהר ַלֲעָדִתי ִיְנֲהָרה / ָזֵקן ְוַגם ָּבחּור ְוָכל ָהעֹוָלִלים.

מהו הרעיון המרכזי בשיר "אהבת הדסה"? הסבר כיצד דרך עיצוב אחת בשיר זה מסייעת לבטא את הרעיון המרכזי בו.  

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

ָנה ְבֵחיק ַיְלדּות / יהודה הלוי ְיֵשׁ

ְיֵשָׁנה ְבֵחיק ַיְלדּות, ְלָמַתי ִּתְשְּׁכִבי!/ ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנֹעֶרת ִנְנֲערּו!

ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַּשֲׁחרּות? קּוִמי ְצִאי,/ ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשׂיָבה ְּבמּוָסר ִשֲׁחרּו,

ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן, ַּכִּצֳּפִרים/ ֲאֶשׁר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲערּו.

ְּדִאי ַכְּדרֹור ִלְמֹצא ְדרֹור ִמַּמֲעֵל/ ּוִמּתֹוְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו.

ֲהִיי ַאֲחֵרי ַמְלֵּכ ְמַרֶּדֶפת, ְּבסֹוד/ ְנָשׁמֹות ֲאֶשׁר ֶאל טּוב ה' ָנֲהרּו!

פרש את הבית הרביעי בשיר, והסבר את תרומתו להבנת תפיסת העולם של הדובר בשיר. 

בתשובתך ציין גם אמצעי אומנותי אחד בבית זה, והסבר אותו.

/המשך בעמוד 7/
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השירה העברית במאה ה־20

ארץ־ישראל וירושלים

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

אֶֹרן / לאה גולדברג
 

ָּכאן א ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה.

ָּכאן א ַיְחֹּבש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג,

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה

ָּכל ַיְלדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָּיה.

ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה ———

ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב־ַהֶּׁשֶלג,

ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל־ַהֶּפֶלג,

ִלְלׁשֹון ַהִּׁשיר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי־ַמָּסע יֹוְדעֹות —

ְּכֶׁשֵהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים —

ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות.

ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים,

ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים,

ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים.

מה ציפורי המסע מסמלות בשיר? הסבר והדגם את התרומה של סמל זה לעיצוב החוויה של הדוברת בשיר.  

/המשך בעמוד 8/
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שירים בצל השואה

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

ֹחר אֹו ְלָאן ֶנֶעְלמּו ַהְיָלִדים / אסתר אטינגר ָ ַער ַהׁשּ ַהּיַ

ַהַּיַער ַהָּׁשֹחר הּוא ָיֹרק

ֵעָציו ְזקּוִפים, ְיָׁשִרים ְּכַסְרֵּגִלים

ַחִּפים ֵמְרָבב.

ְלִעִּתים ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמַע אֹוָתם ְמַרְּנִנים.

ַהַּיַער ַהָּׁשֹחר הּוא ָיֹרק ִמַּבחּוץ

ְוָׁשֹחר ִמִּבְפִנים.

ְמֻרֵּבה ְקָסִמים,

ֵּפרֹות ֲאֻדִּמים, ִּפְטִרּיֹות,

ַאָּגדֹות, ַּגָּמִדים, ְמַכֵּׁשפֹות, ֵפיֹות.

ֶיֶלד ְוַיְלָּדה ּתֹוִעים ְּבתֹוכֹו.

ַהַּיַער ַהָּׁשֹחר ַמְסִּתיר

יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשהּוא ְמַגֶּלה,

ֵהן ֶזה ִטיבֹו ֶׁשל ַיַער,

ְמַכֶּסה ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים

ְוִהיא ְּתִהָּלתֹו —

ֶיֶלד ְוַיְלָּדה ּתֹוִעים ְּבתֹוכֹו.

ְּבָחְלִפי ַעל ָּפָניו, ֵּבין ֵעָציו ַהְּזקּוִפים, ָהָרִמים

ַהַּמְרִעיִׁשים ְּבִנימּוס, ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ְלָאן ֶנֶעְלמּו

ַהְיָלִדים

ְוַהִאם ָהְפכּו עֹוָרם ַחְיתֹו ַיַער?

ּוִמי הּוא ֶזה ֶׁשִהְסַּתֵּתר ֵּבין ָהֲעָנִפים

חֹוֵפר ְמִחָּלה ֵּבינֹות ָׁשָרִׁשים ּוְׁשָרִכים

אֹוֵחז ֵלב ְמַפְרֵּפר, ַמְקִׁשיב

ֶאל ַהּיֹוִרים.

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

/המשך בעמוד 9/
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זוגיות

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

ר ָהִייָת ּפֹה / זלדה ֲאׁשֶ ּכַ

ַּכֲאֶׁשר ָהִייָת ֹּפה

ּוַמָּבְט ַהחּום ֵמֵגן ָעַלי

ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו נֹוְגעֹות 

ֶּפַתע

ָּכָנף ֶאל ָּכָנף.

ַּכֲאֶׁשר ָהִייָת ִעָּמִדי

ְּבתֹו ַהְּדָבִרים ַהחֹוְלִפים

ָהיּו ַהִּקירֹות ְּבֵני־ַּבִית ְקִׁשיִׁשים

ֶׁשִּסְּפרּו ַמֲעִׂשּיֹות ַעִּתיקֹות

ָּבֶעֶרב

ַּכֲאֶׁשר ָׁשִתינּו ֵּתה.

ַעְכָׁשו ַהִּקירֹות ֵאיָנם ַמֲחֶסה

ֵהם ִהְסַּתְּגרּו ִּבְׁשִתיָקָתם

ְוא ַיְׁשִּגיחּו ְּבָנְפִלי

ַעְכָׁשו ַהִּקירֹות ִסיד ָוֶמֶלט

ְיסֹוד ָזר

ֹחֶמר א עֹוֶנה ַּכָּמֶות.

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

/המשך בעמוד 10/
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בהצלחה!
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אדם וזהותו

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ּגּוִמים / ארז ביטון ּפִ

ַעל ַסף ֲחִצי ַּבִית ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ָעַמד ָאִבי

ַמְצִּביַע ַלְּצָדִדים ְואֹוֵמר:

ַּבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה

ִנְבֶנה ַּפַעם ִמְטָּבח

ְלַבֵּׁשל ּבֹו ְזַנב ִלְוָיָתן

ְוׁשֹור ַהָּבר,

ּוַבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה

ָנִקים ִּפַּנת ְּתִפָּלה

ִלְמֹצא ָמקֹום

ְלִמְקָּדׁש ְמַעט.

ָאִבי ִנְׁשָאר ַּבַּסף

ַמי ַוֲאִני ָּכל ָיַ

ַמִּציב ִּפּגּוִמים

ֶאל ֵלב ַהָּׁשַמִים.

על פי השיר, תאר את דמות האב, והסבר כיצד אחד מן האמצעים האומנותיים מסייע לעיצוב דמותו.


