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ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון :שירה (שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20
בנושא "החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי") — ( 50 — )25x2נקודות
— ( 50 — )50x1נקודות
				
ספרי קריאה
פרק שני:
סה"כ —  100נקודות
		
			
		 שני הפרקים בבחינה הם חובה.
ענה על השאלות על פי ההוראות האלה:
		 מן הפרק הראשון (שירה) ענה על שתי שאלות.
		 מן הפרק השני (ספרי קריאה) ענה על שאלה אחת.

ג .חומר עזר מותר בשימוש )1( :רשימת יצירות.
( )2מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.
		

ד .הוראות מיוחדות:
		
		
		
			

()1
()2
()3
()4

רשוֹ ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.
אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.
שים לב לכתב ,לכתיב ,לפיסוק ולכללי הדקדוק.
לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.
לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה :תימסר רשימת יצירות.

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!
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השאלות
פרק ראשון — שירה
(שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־ 20בנושא "החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי")
( 50נקודות)
ענה על שתיים מן השאלות ( 6-1לכל שאלה —  25נקודות).
.1

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ימנִ ים  /אהרן אלמוג
ַעל ׁ ְש ִת ָ
יק ָתם ׁ ֶשל ַה ֵּת ָ
יוֹסף
ימנִ ים ִמ ַמּ ֲחנֵ ה ֵ
ֶאל ֵבּית ָס ִבי ָבּאוּ ֵתּ ָ
יָ ְשׁבוּ וְ ָשׁ ְתקוּ
כְּ ֶשׁ ֶא ָחד ָשׁר ַה ֵשּׁנִ י ִחכָּ ה
כָּ  גָּ ַד ְל ִתּי ֵבּין נַ ֲה ָמה
ִל ְשׁ ִת ָיקה
יוֹשׁב
ַעכְ ָשׁו ִה ְת ִקינוּ ְל ָא ִבי ֶט ֶלפוֹן וְ הוּא ֵ
וּמ ַחכֶּ ה ְל ִצ ְלצוּל
ְ
בוֹתיו
ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָ ה ָשׁ ַתק ָשׁ ְתקוּ ֲא ָ
רוֹצה ֶשׁיַּ ְק ִשׁיבוּ ִל ְד ָב ָריו
ַעכְ ָשׁו הוּא ֶ
בהקשר של השיר כולו.
הסבר את המשמעות של שתי השורות המסיימות את השיר ֶ
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִמ ַּת ַחת לִ פְ נֵ י ָה ֲא ָד ָמה  /אלי אליהו
וּמה ַלּ ֲעשׂוֹת ֶשׁ ֶא ְצ ִלי
ַ
יח ַוּבּגְ ַדד
תּוּח ִה ְצ ִל ַ
ַהנִּ ַ
נוֹת ָרה
ֵמ ָתה .וְ א ְ
מּוּס ָיקה ֶשׁ ָהיָ ה ָא ִבי
ֶא ָלּא ַה ִ
בּוּשׁה,
שׁוֹמ ַע ְבּ ַת ֲחנוֹת ַה ָ
ֵ
ת־ק ְר ָק ִעי,
כְּ ֶשׁ ִה ְמ ִתּין ַבּ ֶחנְ יוֹן ַה ַתּ ַ
אוֹתי ֶאל ְצ ָבא ָה ָעם
ָל ַק ַחת ִ
בוֹדה.
ְבּ ַד ְרכּוֹ ָל ֲע ָ
עוֹל ֿ
ם
וְ א ֶא ְשׁכַּ ח ְל ָ
ֶאת ֶע ֶצב יָ דוֹ ַה ְמּגַ ֶשּׁ ֶשׁת
ַא ַחר ָה ִע ְב ִריתְ ,ל ַה ְח ִליף ַמ ֵהר,
עוֹלים
יּוֹצ ִאים וְ ִ
ִל ְפנֵ י ֶשׁ ְ
ֵמ ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה.
הסבר את משמעות המשפט הפותח את השיר "ומה לעשות שאצלי  /הניתוח הצליח ובגדד  /מתה".
בתשובתך כתוב כיצד בא לידי ביטוי במשפט זה פער הדורות בין הבן לאביו.
האם לדעתך הבן בעד "הניתוח" המוזכר בשיר או נגדו? הסבר והדגם את דבריך.
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
)ח ַת ְך־א ֶֹר ְך(  /מירי בן שמחון
נַ ֲע ָרה ִמן ַה ָּק ָטמוֹ נִ ים ֲ
חוֹרה ִעם ֲח ָט ִטים ַבּ ָפּנִ ים
נַ ֲע ָרה ְשׁ ָ
ַע ִלּיזָ ה ַא ְל ַפנְ ָדּ ִרי
נּוֹעד ַל ֲאנָ ִשׁים ֲא ֵח ִרים
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ַ
ְמכַ ֶבּ ֶסת ֶאת ְבּגָ ֶד ָיה
הים
עוֹשׂה ַהטּוֹב ְבּ ֵעינֵ י ֱא ִ
כְּ ִמי ֶשׁ ָ
יח ִר ְצ ָפּה
ַא ַחר כָּ ָ תּ ִד ַ
ְוּת ַת ֵקּן ְפּ ָר ִחים ָבּ ֲאגַ ְר ָטל
ימה ֶאת ֶצ ַבע ַה ֻח ְל ָצה ַל ֲח ָצ ִאית
ִהיא ַמ ְת ִא ָ
ִהיא א ָשׂ ָמה ַעל ַה ֲח ָט ִטים ַבּ ָפּנִ ים
"מיק ַאפּ"
ִהיא ָשׂ ָמה ַעל זֶ ה ִשׁכְ ָבה ָע ָבה ֶשׁל ֵ
רוֹאים כָּ ל כָּ .
וְ א ִ
חוֹת ָיה א ְתּלוּיוֹת ָבּזֶ ה
יּוֹת ָיה וְ ַה ְצ ָל ֶ
ִבּכְ ָלל זְ כֻ ֶ
חוֹבוֹת ָיה ְל ִפי ַה ֵסּ ֶדר
ֶ
ִהיא ַמ ְק ִפּ ָידה ְל ַמ ֵלּא ֶאת
"בּ ֵס ֶדר" ִמי "א ְבּ ֵס ֶדר".
וַ ֲאמוּנָ ה ֵה ֵיטב ַעל ִמי ְ
ִמ ֵדּי ַפּ ַעם יֵ שׁ ָלהּ ִה ְת ָפּ ְר ֻציּוֹתֲ ,א ָבל ְבּ ֶצ ֶדק
יוֹד ִעים ֵאיְ ל ִה ְתנַ ֵהג
ְבּ ִה ְת ַח ֵשּׁב ָבּ ֻע ְב ָדּה ֶשׁכָּ ל כָּ ַ ה ְר ֵבּה ֲאנָ ִשׁים א ְ
זֶ ה ַה ֶטּ ַבע ֶשׁ ָלּהּ
אוֹמ ִרים ְשׁ ֻטיּוֹת
סוֹב ֶלת ֶאת כָּ ל ֵא ֶלּה ֶשׁ ְ
ִהיא א ֶ
ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ַט ַעם
שׁוֹמ ִרים ַעל ַהכָּ בוֹד ֶשׁ ָלּ ֶהם
וְ ֶשׁא ְ
ִא ָמּא ֶשׁ ָלּהּ ֵמ ָתה ֵמ ֶה ְת ֵקף ֵלב כְּ ֶשׁ ָהיְ ָתה ְק ַטנָּ ה
וְ ַא ָבּא ֶשׁ ָלּהּ ָשׁ ָרת ְבּ ֵבית ֵֿס ֶפר ַמ ְמ ַלכְ ִתּי ָד ִתי ַעל יַ ד ַה ַבּיִ ת
אוֹה ֶבת ֶאת ָה ָאח ֶשׁ ָלּהּ יַ ֲעקֹב
ִהיא ֶ
ֶשׁ ִה ְת ַק ֵדּם ַבּ ַחיִּ ים
וְ הוּא ַא ְד ִמינִ ְיס ְט ָרטוֹר ְבּ ַמ ְח ֶל ֶקת ַה ֶמּ ֶשׁק ֶשׁל ָהאוּנִ ֶיב ְר ִס ָיטה
עוֹב ִדים
ַא ֲח ַראי ַעל כָּ  וְ כָ ְ 
נוֹתנִ ים לוֹ כָּ בוֹד.
ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלים ֶאת ַה ַמּ ְשׂכּ ֶֹרת ִמיָּ דוֹ וְ ְ

(שים לב :המשך השיר בעמוד הבא).
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וּמ ְס ִפּ ָיקה ִ 120מ ִלּים ְבּ ַד ָקּה
ִהיא כַּ ְת ָבנִ ית ַ
בוֹדה זֶ ה ַה ָדּ ָבר ֲהכִ י ָחשׁוּב ִבּ ְשׁ ִב ָילהּ ַבּ ַחיִּ ים
ָה ֲע ָ
אוֹתהּ ַבּ ַתּ ֲחנָ ה
רוֹאים ָ
כָּ ל בּ ֶֹקר ְבּ־ְ 7:30בּ ִדיּוּק ִ
)יֵ שׁ ָלהּ ְק ִביעוּת וְ גַ ם ַה ֶפּנְ ִסיָּ ה ֶשׁ ָלּהּ ְמ ֻס ֶדּ ֶרת(.
גּוֹבּ ֶלנִ ים
סוֹרגֶ ת ְ
ַבּ ָשּׁעוֹת ַה ְפּנוּיוֹת ִהיא ֶ
ֶשׁ ָקּנְ ָתה ָבּ ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקה ְבּ ַשׁ ָבּת.
מּוּס
ָא ֵשׁר ִמ ְת ַק ֵשּׁר ִל ְפ ָע ִמים ִמן ַה ָ
ֲא ָבל ִהיא א ַמ ְר ָאה לוֹ ָפּנִ ים כָּ ל כָּ 
זֶ ה טוֹב ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁיֵּ ַדע ֶשׁ ִהיא ְר ִצינִ ית
וְ ֶשׁא יַ ֲחשֹׁב ֶשׁ ִהיא ַתּ ְסכִּ ים ִל ְפנֵ י ַה ֲח ֻתנָּ ה.
יוֹצאת ִעם ָאח ֶשׁ ָלּהּ יַ ֲעקֹב ְל ֶס ֶרט
ִל ְפ ָע ִמים ִהיא ֵ
ְמגֻ ָלּח ְל ִמ ְשׁ ִעי ְוּבנַ ֲע ַליִ ם ְמ ֻצ ְח ָצחוֹת
רוֹאה ֶשׁ ִהיא ְמ ַב ָלּה
וְ כָ ל ַה ְשׁכוּנָ ה ָ
וְ ַה ֵשּׁם ֶשׁ ָלּהּ נִ ְשׁ ָאר נָ ִקי.
חוּרה ְלא ְר ָבב
יוֹד ִעים ֶשׁ ַע ִלּיזָ ה ִהיא ַבּ ָ
כֻּ ָלּם ַבּ ְשּׁכוּנָ ה ְ
וּ"מה ְשׁׁלוֹם ַהיְ ָל ִדים"
"שׁלוֹם" ַ
אוֹמ ֶרת ָ
ֶ
יוֹשׁ ֶבת ַבּ ַבּיִ ת
יוֹד ַעת ִל ְתפֹּר וְ ֶ
ַ
חוּרה ְר ִצינִ ית.
ַבּ ָ
יוֹם יָ בוֹא וְ ַה ַמּזָ ּל ֶשׁ ָלּהּ יָ בוֹא גַ ם כֵּ ן
יָ בוֹא ָבּחוּר ָל ִענְ יָ ן וְ ִהיא ִתּ ְת ַח ֵתּן
תוֹליד יְ ָל ִדים ֶשׁיִּ גְ ְדּלוּ ְבּ ֶעזְ ַרת ַה ֵשּׁם
וְ ִ
וְ יַ ֲע ִריכוּ ֶאת ָה ִא ָמּא ֶשׁ ָלּ ֶהם.
תאר את דמויות הגברים הסובבים את עליזה אלפנדרי ,והסבר את תפקידם בעיצוב דמותה ועולמה.
הדגם את דבריך.
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ימה ַא ְּת ּדוֹ ַמ ַעת") מאת אמירה הס .קרא את השיר ,וענה על השאלה שאחריו.
"סלִ ָ
לפניך שיר בלי שם (המתחיל במילים ָ
***
'ידר ִעם ְבּלוֹק ַה ֶקּ ַרח ַעל
דּוֹמ ַעת ָשׁם ֲע ַדיִ ן ְליַ ד ַה ְפ ִריזִ ֶ
ימה ַא ְתּ ַ
ָס ִל ָ
ָה ֵעינַ יִ ם ֶשׁ ִלּי
זֶ ה ָהיָ ה ִבּ ְצ ִריף ַה ַפּח
קוֹסם ֵמ ֶא ֶרץ עוּצוּ ִלי ְל ָאן ָלרוּץ א ָבּא
שׁוּם ֵ
ְמ ֻמ ְס ֶמ ֶרת נַ ְפ ִשׁי ֶשׁא ִתּ ְפ ַרח
ימה וְ ַליְ ָלה ַבּ ַמּ ְע ָבּ ָרה ָח ַלף ֵמ ָע ֵלינוּ כְּ מוֹ ֵצל כָּ ֵבד
ָע ַמ ְד ִתּי ְליָ ֵדָ ס ִל ָ
טוּסים ְמ ַע ְקּ ִצים ַבּ ָלּשׁוֹן ַוּבגּוּף
יֵ שׁ ֵלילוֹת ֶשׁזִּ כְ רוֹן ַק ְק ִ
כִּ י ָאכַ ְל ִתּי ִמ ְפּ ִרי ַדּ ַעת ַה ַצּ ָבּר
יח נַ ְר ִק ִיסים ְמ ַשׁכֵּ ר
הוֹ ֵר ַ
מוֹשַׁ רגְ ֵלי יֶ ֶלד ָלרוּץ ָעמֹק ְבּתוִֹ בּ ַצּת נַ ַחל ִקישׁוֹן
ֵ
וְ זֵ ִרים ְבּיָ ָדיו —
ע ַה ִבּצּוֹת ַה ַמּ ְר ִהיב
לוּמה ֶאל ַ
ִר ַיצת בּ ֶֹקר ֲח ָ
וּשׁ ַעת ֵבּין ְשׁ ָמשׁוֹת ַא ִדּ ָירה
ֱה ִק ַיצ ְתנִ י ֶאל בּ ֶֹקר ֶשׁכֻּ לּוֹ ֵשׁכָ ר ְ
נוֹשׁ ֶמת נוֹף
ָח ְפנָ ה ֶאל תּוֹכֶ ָיה יַ ְל ָדּה ַק ַלּת גּוּף ֶ
עוֹלמוֹ.
גּוֹלה ֶאל ָ
ָפּרוּשׂ ְלכָ ל ֶ
וּמ ְל ָמ ָלה
ָהיִ ִיתי ֲעשׂוּיָ ה ֶמ ִשׁי ָטהוֹר ַ
שׁוּל ִמּית
וְ נַ ְפ ִשׁי ְמס ֶֹר ֶקת ְבּ ֶפ ַרח ַמ ְס ֵרק ַ
עוֹד
נוֹל ְד ְתּ נִ ְס ֵפּית ֶאל יָ ִמים נֻ ְק ִשׁים וְ ַא ְתּ ֵ
ימה ֶט ֶרם ַ
ַמה ָלָּ ס ִל ָ
תוֹמה ֵמ ָאב
עוּלת ִאישׁ ,יַ ְל ָדּה יְ ָ
נִ ָצּן ִמ ְת ַה ֵפְּ ל ִא ָשּׁה ְבּ ַ
חוֹבק .וְ ַרק ֲאנִ י נִ ַצּ ְב ִתּי ָלֵ מ ָרחוֹק ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ אוֹר
וְ ֵאין ָלהּ ֵ
סוּפית
אוֹתֶ אל תּוֹכִ י גֵּ ָרה ֲא ִ
ְמ ַא ֶסּ ֶפת ָ
יוֹקדוֹת ֶרגֶ שׁ ָסתוּם
ֵעינַ יִ  כֹּה ְק ַטנּוֹת וְ ְ
כְּ מוֹ חֹד ֲחנִ ית
כְּ מוֹ יַ ֲהלוֹם ְמ ֻל ָטּשׁ
ֵבּין ִעיֵּ י ֳח ָרבוֹת ִשׂ ְמ ָח ֵת
עוֹד ָבְּ דּ ָק ִלים וַ ֲע ִסיס ַה ָתּ ָמר.
בשיר זה באות לידי ביטוי גם חוויות קשות של מצוקה וגם חוויות מלהיבות.
הסבר והדגם את התרומה של השילוב של החוויות האלה לבניית משמעות השיר.
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
וַ ֲהגִ ַירת הוֹ ַרי  /יהודה עמיחי
הוֹרי א נִ ְרגְּ ָעה ִבּי.
וַ ֲהגִ ַירת ַ
נוֹתי
ָדּ ִמי ַמ ְמ ִשׁיֲ ע ַדיִ ן ְל ַשׁ ְק ֵשׁק ְבּ ָד ְפ ַ
גַּ ם ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר ֻהנַּ ח ַהכְּ ִלי ַעל ְמקוֹמוֹ.
הוֹרי א נִ ְרגְּ ָעה ִבּי.
וַ ֲהגִ ַירת ַ
רוּחוֹת זְ ַמן ַרב ַעל ֲא ָבנִ ים.
דּוֹרכִ ים ָבּהּ.
ָה ֲא ָד ָמה שׁוֹכַ ַחת ַצ ֲע ֵדי ְ
יחה ַא ַחר ֲחצוֹת.
נוֹראִ .ק ְט ֵעי ִשֹ ָ
גּוֹרל ָ
ָ
יח.
ֶה ֵשּׂג וּנְ ִסיגָ הַ .ליְ ָלה ַמזְ כִּ יר וְ יוֹם ַמ ְשׁכִּ ַ
ֵעינַ י ֶשׁ ִה ְס ַתּכְּ לוּ זְ ַמן ַרב ְלתוִֹ מ ְד ָבּר גָּ דוֹל
וְ נִ ְרגְּ עוּ ְמ ַעטִ .א ָשּׁה ֶא ָחת .כְּ ָל ֵלי ִמ ְשׂ ָחק
ֶשׁא ִה ְס ִבּירוּ ִלי ֵה ֵיטבֻ .ח ֵקּי כְּ ֵאב וָ כ ֶֹבד.
עוֹד ַעכְ ָשׁו ִל ִבּיְ ,בּק ִֹשי יִ ְש ַֹתּכֵּ ר
הוֹרי ְבּמוֹ ֲהגִ ָיר ָתם.
יוֹמיתַ .
יּוֹמ ִ
ְבּ ֶל ֶחם ַא ֲה ָבתוֹ ַה ְ
ַעל ֵאם ַה ֶדּ ֶרָ ,בּהּ ֲאנִ י ָתּ ִמיד יָ תוֹם ְבּ ִלי ֵאם,
ָצ ִעיר ִמ ַדּי ִבּ ְשׁ ִביל ָלמוּת ,זָ ֵקן ִמ ַדּי ַל ִמּ ְשֹ ָח ִקים.
חוֹצב וְ ֵר ָיקנוּת ַה ַמּ ְח ָצ ָבה ְבּגוּף ֶא ָחד.
וַ ֲעיֵ פוּת ֵ
ַא ְרכֵ אוֹלוֹגְ יָ ה ֶשׁל ָע ִתידָ ,בּ ֵתּי נְ כוֹת
הוֹרי
ֶשׁל ַמה ֶשּׁא ָהיָ ה .וַ ֲהגִ ַירת ַ
וּמ ַע ִמּים ָמ ִרים ָל ַמ ְד ִתּי
א נִ ְרגְּ ָעה ִבּיֵ ,
ָשׂפוֹת ָמרוֹת ְל ַמ ַען ְשׁ ִת ָיק ִתי
דּוֹמים ָל ֳאנִ יּוֹת ָתּ ִמיד.
ֵבּין ַה ָבּ ִתּיםֲ ,א ֶשׁר ִ
עוֹר ַקי וְ גַ ם גִּ ַידי כִּ ְס ַב
וּכְ ָבר ְ
ֶשׁל ֲח ָב ִלים ֶשׁא ַא ִתּיר .וְ ַא ַחר־כָּ 
הוֹרי.
מוֹתי וְ סוֹף ַל ֲהגִ ַירת ַ
ִ
הסבר והדגם כיצד ההזדהות של המשורר עם כאב ההגירה של הוריו באה לידי ביטוי בשיר.
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִס ּפ ּור ַעל ַה ּ ַס ְב ָּתא  /אריה סיון
רוֹצה ָל ַד ַעת ֶמה ָהיָ ה פֹּה ַפּ ַעם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה
ַא ָתּה ֶ
ִל ְפנֵ י ַהכְּ ִבישׁ וְ ַה ָבּ ִתּים וְ ִא ָילנוֹת ַה ְסּ ָרק?
תוּלי
חוֹל ָהיָ ה פֹּה ַפּ ַעם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה ,חוֹל ְבּ ִ
הוֹלכֶ ת פֹּה ִמ ַתּ ַחת ַל ִשּׁ ְק ָמה
וְ ָס ָב ְתָ היְ ָתה ֶ
קּוֹר ֶיהן ַבּ ְפּ ִרי ַהא מוּגָ ן
תּוֹקעוֹת ַמ ֵ
וְ ִצ ֳפּ ִרים ָהיוּ ְ
נּוֹר ָאה ִמכֹּל —
יּוּצי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ָ
ֹאשׁהּ ֶאת ִצ ֵ
וּמ ַציְּ צוֹת ֵמ ַעל ר ָ
ְ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַעל ֶשׁ ַטח ַה ִמּ ְחיָ ה.
וְ ָס ָב ְתַ ,ע ְל ָמה ַתּ ָמּהָ ,ח ְשׁ ָבה ְל ִפי ֻתּ ָמּהּ
ימפוֹנְ יוֹת ֻמ ְפ ָלאוֹת
כִּ י ֵאלּוּ ֵהן ִס ְ
בּוֹק ַע ֵמ ָח ָדשׁ,
ִלכְ בוֹד ַה ַשּׁ ַחר ַה ֵ
בוֹדהּ.
אוּלי ֲא ִפילּוּ ִלכְ ָ
ַ
אוֹתהּ ְל ִה ְתיַ ֵשּׁב פֹּהַ ,בּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה —
וְ זֶ ה ֵה ִביא ָ
יוֹד ַעְ ,בּוַ ַדּאי.
וְ ֶאת ַה ְשּׁ ָאר ַא ָתּה ֵ
מהי דעתו של המשורר על תפיסת המציאות של הסבתא? הסבר והדגם את דבריך.
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( 50נקודות)

ענה על אחת מן השאלות .9-7
.7

הנכדה של מר לין  /פיליפ קלודל
הסבר את התרומה של שם היצירה להבנת הדמות של מר לין.
כיצד שם זה השפיע על חוויית הקריאה שלך? הסבר והדגם את דבריך.

.8

המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה  /מארק האדון
תאר את המסע שכריסטופר בון עובר על פי עלילת הרומאן ,והסבר את משמעות המסע הזה בעבורו.

שים לב :על שאלה  9אפשר לענות רק על פי אחת מן היצירות ברשימה שלפניך.
.9

סופה בין הדקלים  /סמי מיכאל; הגל  /מורטון רו; מען לא ידוע  /קתרין קרסמן טיילור;
המסע של פרוונה  /דבורה אליס
תאר והסבר את הביקורת על החברה ביצירה שלמדת.

בהצלחה!

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

