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השאלות
פרק ראשון – שירה
(שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת לאה גולדברג)
שים לב :פרק זה הוא חובה.
ענה על שתיים מן השאלות ( 10-1לכל שאלה —  16נקודות).

שירת ימי הביניים
.1

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
לִ ִ ּבי ְב ִמזְ ָרח  /יהודה הלוי
ִל ִבּי ְב ִמזְ ָרח וְ ָאנֹכִ י ְבּסוֹף ַמ ֲע ָרב — ֵ /איֶ א ְט ֲע ָמה ֵאת ֲא ֶשׁר אֹכַ ל וְ ֵאי יֶ ֱע ַרב?
ֵאיכָ ה ֲא ַש ֵׁלּם נְ ָד ַרי וֶ ֱא ָס ַריְ ,בּעוֹד ִ /ציּוֹן ְבּ ֶח ֶבל ֱאדוֹם וַ ְאנִ י ְבּכֶ ֶבל ֲע ָרב?
יֵ ַקל ְבּ ֵעינַ י ֲעזֹב כָּ ל טוּב ְס ָפ ַרד ,כְּ מוֹ  /יֵ ַקר ְבּ ֵעינַ י ְראוֹת ַע ְפרוֹת ְדּ ִביר נֶ ֱח ָרב!
הסבר כיצד הניגודים בשיר מבטאים את המצוקה של המשורר .הדגם את דבריך.

.2

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יְ פֵ ה נוֹ ף  /יהודה הלוי
יְ ֵפה נוֹףְ ,משׂוֹשׂ ֵתּ ֵבלִ ,ק ְריָ ה ְל ֶמ ֶלָ רבְ / ,ל נִ כְ ְס ָפה נַ ְפ ִשׁי ִמ ַפּ ֲא ֵתי ַמ ְע ָרב!
בוֹדֲ א ֶשׁר גָּ ָלה וְ נָ וֵ ֲ א ֶשׁר ָח ָרב.
ֲהמוֹן ַר ֲח ַמי נִ כְ ָמר כִּ י ֶאזְ כְּ ָרה ֶק ֶדם / ,כְּ ֵ
וּמי יִ ְתּנֵ נִ י ַעל כַּ נְ ֵפי נְ ָש ִׁריםַ ,עד ֲ /א ַרוֶּ ה ְב ִד ְמ ָע ִתי ֲע ָפ ֵרך וְ יִ ְת ָע ָרב!
ִ
ְדּ ַר ְש ִׁתּי ,וְ ִאם ַמ ְלכֵּ ֵ אין ָבּ וְ ִאם ִבּ ְמקוֹם ְ /צ ִרי גִ ְל ֲע ֵדך — נָ ָחשׁ ָש ָׂרף וְ גַ ם ַע ְק ָרב.
ֲ 5הא ֶאת ֲא ָבנַ יִ ֲ אחוֹנֵ ן וְ ֶא ָשּׁ ֵקם  /וְ ַט ַעם ְרגָ ַביִ ְ ל ִפי ִמ ְדּ ַבשׁ יֶ ְע ָרב!
פרש את הבית החמישי בשיר ,והסבר כיצד הוא מבטא את הרגשות שהמשורר מביע בשיר.

/המשך בעמוד /3
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֲה ָבא ַמבּ ּול  /יהודה הלוי
ֲה ָבא ַמבּוּל וְ ָשׂם ֵתּ ֵבל ֲח ֵר ָבה?  /וְ ֵאין ִל ְראוֹת ְפּנֵ י ֶא ֶרץ ֲח ֵר ָבה,
וְ ֵאין ָא ָדם וְ ֵאין ַחיָּ ה וְ ֵאין עוֹף— ֲ /ה ָסף ַהכֹּל וְ ָשׁכְ בוּ ַמ ֲע ֵצ ָבה?
נוּחה / ,וְ ֶא ֶרץ ָה ֲע ָר ָבה ִלי ֲע ֵר ָבה.
שׁוּחה ִלי ְמ ָ
ִוּב ְראוֹת ַהר וְ ָ
יח ְלכָ ל ֵע ֶבר וְ ֵאין כֹּלֲ / ,א ָבל ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמיִ ם וְ ֵת ָבה,
וְ ַא ְשׁגִּ ַ
צוּלה / ,וְ ֶא ְחשֹׁב כִּ י ְתהוֹם יַ ְחשֹׁב ְל ֵשׂ ָיבה.
וְ ִלוְ יָ ָתן ְבּ ַה ְר ִתּיחוֹ ְמ ָ
וְ ֵלב ַהיָּ ם יְ כַ ֵחשׁ ָבּ ֳאנִ יָּ ה  /כְּ ִאלּוּ ִהיא ְבּיַ ד ַהיָּ ם גְּ נֵ ָבה!
ה ָיה ְק ֵר ָבה.
וְ יָ ם יִ זְ ַעף וְ נַ ְפ ִשׁי ַת ֲעז ,כִּ י ֱ /א ֵלי ִמ ְק ַדּשׁ ֱא ֶ
תאר והסבר את חוויית המסע המתוארת בשיר כולו.

/המשך בעמוד /4

-4-

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ט ,מס' 8284

שירת ביאליק
.4

קרא 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 ְ

בשירי אהבה רבים של ביאליק באים לידי ביטוי גם תקווה לקשר עם אישה וגם תסכול ואכזבה מן האפשרות להגשים
קשר כזה.
הסבר והדגם כיצד מורכבות זו באה לידי ביטוי בשיר "הכניסיני תחת כנפך".
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
צִ ּפ ֶֹרת  /חיים נחמן ביאליק
בית 1

טוֹב ַע ָבּאוֹר ַוּב ִשּׁיר,
עוֹלם ֵ
ל־ה ָ
כָּ ָ
א־שׁ ַע ְר ִתּים ִמ ָסּ ִביב ִמ ְת ַר ֲח ִשׁים,
ְ
אוֹצרוֹת ַחיִּ ים
ְ
ַוּב ִמּ ְשׁעֹל ַהנִּ ְמ ָתּח ֵבּין יַ ַער וָ נִ יר
וּמ ֲח ִשׁים.
הוֹלכִ ים ַ
ְשׁנֵ ינוּ ְ
הוֹלכִ יםִ ,ל ְשׁ ִב ֵילנוּ ֵאין ֵקץ,
הוֹלכִ ים וְ ְ
ָאנוּ ְ
ֲא ָפפוּנוּ ִשׁ ֳבּ ִלים ,כִּ ְתּרוּנוּ ִצ ֳפּרוֹת,
ל־עץ
ַוּב ֲחנִ יתוֹת ֶשׁל־זָ ָהב יִ ְפגָּ ֵענוּ כָ ֵ
ְוּב ֶצ ֱא ֵלי ַצ ָמּרוֹת.

בית 4

וְ ִהנֵּ ה נִ ְק ְל ָעה ִצפּ ֶֹרת כְּ ֶפ ַרח ִבּ ְק ֵצה
ל־ה ַמּ ְחגּ ֶֹרת,
ְשׂ ַער ַמ ְח ַל ְפ ֵתַּ ה ְמ ַפזְּ זָ ה ַע ַ
ה־לּהְּ ,וּד ֵמה
וּכְ מוֹ ָר ְמזָ ה ִלּיָ :בּחוּר ,קוּם ְשׁ ָק ָ
ֵא ַלי ַה ִצּפּ ֶֹרת!
אוּלם ַא ְתּ — ַה ִה ְרגַּ ְשׁ ְתּ ַבּ ִצּפּ ֶֹרת וָ ִבי?
ָ
ַה ִה ְרגַּ ְשׁ ְתּ ,כִּ י גַּ ם־נַ ְפ ִשׁי נְ תוּנָ ה ַב ְשּׁ ִבי,
ישׁוּעה
וּמ ַצ ָפּה ִל ָ
לוּאהְ ,
וּמ ַפ ְר ֶפּ ֶרת ְוּת ָ
ְ
לוּעה?
ְבּ ַמ ְח ַל ְפ ֵתַּ ה ְקּ ָ

בית 2

עוֹלם ִר ְפ ֵר ָפה?
ַה ְדּמוּת כְּ רוּב ִאם ָעב ַק ָלּה ְבּרוּם ָ
ם־היא ִחישׁ ִה ְפ ִליגָ ה ִל ְמ ִדינַ ת ַהיָּ ם —
ַא גַּ ִ
מוֹה וָ ָרם
הוּרי ַה ָטּהוֹר כָּ ָ
ת־ה ְר ִ
וְ ֶא ִ
נָ ְשׂ ָאה ִע ָמּהּ ָלנֶ ַצח ַעל־כְּ ֵת ָפהּ.
ְושׁוּב ז ַֹהר ָר ִק ַיע ,וְ שׁוּב ְתּכֵ ֶלת ְבּ ִלי־סוֹף,
הוֹלכֶ ת ְבּרֹאשׁ וַ ֲאנִ י כָ רוַּ א ֲח ָריִ ,
ַא ְתּ ֶ
מוֹתיו ַה ְמ ֵלאוֹת ִה ְשׂ ָתּ ַרע ַהנּוֹף,
ְוּב ָק ָ
וְ ַהכֹּל ָבּ ִהיר בּוֹ כְּ מוֹ ְב ֵעינָ י.

בית 5

שׁוּבה —
ְוּב ֵעינַ יִ  שׁוּב ָא ִציץ וַ ֲא ַב ֵקּשׁ ָשׁם ְתּ ָ
וּכְ ַב ְתּ ִח ָלּה ֵהן ְצנוּעוֹתְ ,שׁ ֵתּי יוֹנֵ י ַה ֵחן;
שׁוּבה,
וּמ ְח ַל ְפ ֵתְּ מ ָ
ה־לּי ְצנִ יעוּת ֵעינַ יִ ַ — 
ַמ ִ
אוֹמ ֶרת ִליֵ :הן!
ִהיא ֶ
בוֹאה ַהיַּ ֲע ָרה,
חוֹתי ,נָ ָ
ַמ ֲה ִריַ ,מ ֲה ִריֲ ,א ִ
ַתּ ַחת ֻח ַפּת ֲא ֵשׁ ָריו ָל כָּ ל־נַ ְפ ִשׁי ָא ִפ ָיקה,
ל־א ֲה ָב ִתי ַה ְתּלוּיָ ה ְב ַשׂ ֲע ָרה
וְ ֶאת־כָּ ַ
נָ ִמית ְשׁנֵ ינוּ ִבּנְ ִשׁ ָיקה.

בית 3

ֶרגַ ע ֶא ָחד ִלי נִ ְד ָמהַ :בּיַּ ַער ַה ָלּז,
וּמ ִשּׁיב ִצנָּ תוֹ ָע ֵלינוּ,
ַה ַמּ ֲא ִפיל ַ
גָּ נוּז ַמ ְטמוֹן ִמ ְס ָתּ ִריםַ ,ה ְמ ֻש ָמּר ֵמ ָאז
עוֹלם ִל ְשׁנֵ ינוּ —
וּמ ָ
ֵ
י־פה
וּמ ֶפּה ֱא ֵל ֶ
ִפּ ְתאֹם ָר ֲח ָפה ַה ָקּ ָמה — ִ
אוֹקיָ נוֹס.
ל־פּנֵ י ָה ְ
ָע ַבר ֶר ֶטט ַק ְרנַ יִ ם ַע ְ
הוִֹ ,מי ִה ְשׁ ִליג ָע ֵלינוּ — ְוּב ֶשׁ ַפע כָּ זֶ ה,
ֵחיל ִצ ֳפּרוֹת ְל ָבנוֹת?

בשירי אהבה רבים של ביאליק באים לידי ביטוי גם תקווה לקשר עם אישה וגם תסכול ואכזבה מן האפשרות להגשים
קשר כזה.
הסבר והדגם כיצד מורכבות זו באה לידי ביטוי בשיר "ציפורת".
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִעם דִּ ְמ ּד ּו ֵמי ַה ַח ּ ָמה  /חיים נחמן ביאליק
עוֹלמוֹת ַהגְּ ב ִֹהים
חוֹקיםָ ,ה ָ
בית ֵ 4הם ָה ִאיִּ ים ָה ְר ִ
ל־ה ַחלּוֹן נָ א־ג ִֹשׁי
דּוּמי ַה ַח ָמּה ֶא ַ
בית ִ 1עם ִדּ ְמ ֵ
זוּ ַב ֲחלוֹמוֹת ְר ִאינוּם;
וְ ָע ַלי ִה ְת ַר ָפּ ִקי,
ֹאשׁי —
ֹאשַׁ על־ר ִ
ימי ר ֵ
אריִ ,שׂ ִ
ִל ְפ ִתי ֵה ֵיטב ַצוָּ ִ
ל־ה ָשּׁ ָמיִ ם,
ֶשׁ ָעשׂוּנוּ ְלגֵ ִרים ַתּ ַחת כָּ ַ
וְ כֹה ִע ִמּי ִת ְד ָבּ ִקי.
וְ ַחיֵּ ינוּ — ְלגֵ ִיהנֹּם.
נּוֹרא
ל־הזּ ַֹהר ַה ָ
וּמ ֻח ָשּׁ ִקים ְוּד ֵב ִקיםֶ ,א ַ
בית ְ 2
דּוּמם נִ ָשּׂא ֵעינֵ ינוּ;
ָ
אוֹרה
ל־פּנֵ י יַ ֵמּי ָה ָ
וְ ִשׁ ַלּ ְחנוּ ַל ָח ְפ ִשׁי ַע ְ
הוּרי ִל ֵבּנוּ.
ל־ה ְר ֵ
כָּ ִ

י־הזָּ ָהב זוּ ָצ ֵמאנוּ ֲא ֵל ֶיהם
בית ֵ 5ה ָמּה ִאיֵּ ַ
מוֹל ֶדת;
כְּ ֶאל ֶא ֶרץ ֶ
ֶשׁכָּ ל־כּוֹכְ ֵבי ַה ַלּיִ ל ָר ְמזוּ ָלנוּ ֲע ֵל ֶיהם
רוֹע ֶדת.
ְבּאוֹר ֶק ֶרן ֶ

שׁוֹקק כַּ יּוֹנִ ים,
בית  3וְ ִה ְתנַ ְשּׂאוּ ַל ָמּרוֹם ִבּ ָיעף ֵ
ֹאבדוּ;
ַוּב ֶמּ ְר ָחק יַ ְפ ִליגוּ ,י ֵ
ל־פּנֵ י ֻרכְ ֵסי ַא ְרגָּ ָמןִ ,איֵּ י־ז ַֹהר ַא ְדמוֹנִ ים,
וְ ַע ְ
דּוּמם יֵ ֵרדוּ.
ִבּ ָיעף ָ

י־ר ַע וְ ָע ִמית
בית  6וַ ֲע ֵל ֶיהם נִ ְשׁ ַא ְרנוּ ְבּ ִל ֵ
כִּ ְשׁנֵ י ְפ ָר ִחים ַבּ ִצּיָּ ה;
עוֹל ִמית
כִּ ְשׁנֵ י א ְֹב ִדים ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֲא ֵב ָדה ָ
ל־פּנֵ י ֶא ֶרץ נָ כְ ִריָּ ה.
ַע ְ

בשירי אהבה רבים של ביאליק באים לידי ביטוי גם תקווה לקשר עם אישה וגם תסכול ואכזבה מן האפשרות להגשים
קשר כזה.
הסבר והדגם כיצד מורכבות זו באה לידי ביטוי בשיר "עם דמדומי החמה".
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שירת לאה גולדברג
.7

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יחה ּו ְב ֶח ֶסד  /לאה גולדברג
ַה ֻא ְמנָ ם עוֹ ד יָ בוֹ א ּו יָ ִמים ִ ּב ְסלִ ָ
יחה ְוּב ֶח ֶסד,
בית ַ 1ה ֻא ְמנָ ם עוֹד יָ בוֹאוּ יָ ִמים ִבּ ְס ִל ָ
וְ ֵת ְלכִ י ַבּ ָשּׂ ֶדה ,וְ ֵת ְלכִ י בּוֹ כַּ ֵה ֶלַ ה ָתּם,
ף־רגְ ֵל יִ ָלּ ֵטף ַבּ ֲע ֵלי ָה ַא ְס ֶפּ ֶסת,
וּמ ְחשׂוֹף כַּ ַ
ַ
י־שׁ ֳבּ ִלים יִ ְד ְקרוּ וְ ִת ְמ ַתּק ְדּ ִק ָיר ָתם.
אוֹ ִשׁ ְל ֵפ ִ
דּוֹפ ֶקת
פּוֹתיו ַה ֶ
בית  2אוֹ ָמ ָטר יַ ִשּׂיגֵ ַ בּ ֲע ַדת ִט ָ
ֹאשַׁ ר ֲענָ ן.
אר ,וְ ר ֵ
ַעל כְּ ֵת ַפיִ ָ ,חזֵ ַ ,צוָּ ֵ
וְ ֵת ְלכִ י ַבּ ָשּׂ ֶדה ָה ָרטֹב וְ יִ ְר ַחב ָבַּ ה ֶשּׁ ֶקט
שׁוּלי ֶה ָענָ ן.
כָּ אוֹר ְבּ ֵ
בית  3וְ נָ ַשׁ ְמ ְתּ ֶאת ֵריחוֹ ֶשׁל ַה ֶתּ ֶלם נָ שֹׁם וְ ָרג ַֹע,
לוּלית ַהזָּ הֹב,
י־ה ְשּׁ ִ
וְ ָר ִאית ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּ ְר ִא ַ
וּמ ָתּר ָבּם ִלנְ גּ ַֹע,
שׁוּטים ַה ְדּ ָב ִרים וְ ַחיִּ יםֻ ,
וּפ ִ
ְ
וּמ ָתּר ֶל ֱאהֹב.
וּמ ָתּרֻ ,
ֻ
בית ַ 4א ְתּ ֵתּ ְלכִ י ַבּ ָשּׂ ֶדהְ .ל ַב ֵדּ .ֿא נִ ְצ ֶר ֶבת ְבּ ַל ַהט
וּמ ָדּם.
ימה ִ
ַה ְשּׂ ֵרפוֹתַ ,בּ ְדּ ָרכִ ים ֶשׁ ָסּ ְמרוּ ֵמ ֵא ָ
ר־ל ָבב שׁוּב ִתּ ְהיִ י ֲענָ וָ ה וְ נִ כְ נַ ַעת
ְוּבי ֶֹשׁ ֵ
כְּ ַא ַחד ַה ְדּ ָשׁ ִאים ,כְּ ַא ַחד ָה ָא ָדם.
הסבר והדגם כיצד המתח בין המצוקה והייאוש ובין התקווה בא לידי ביטוי בתמונות השונות בשיר.
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
א ֶֹרן  /לאה גולדברג
קּוּקיָּ ה.
בית  1כָּ אן א ֶא ְשׁ ַמע ֶאת קוֹל ַה ִ
כָּ אן א יַ ְחבֹּש ָה ֵעץ ִמ ְצנֶ ֶפת ֶשׁ ֶלג,
ֲא ָבל ְבּ ֵצל ָה ֳא ָרנִ ים ָה ֵא ֶלּה
דוּתי ֶשׁ ָקּ ָמה ִל ְת ִחיָּ ה.
כָּ ל יַ ְל ִ
בית ִ 2צ ְלצוּל ַה ְמּ ָח ִטיםָ :היֹה ָהיָ ה ———
ב־ה ֶשּׁ ֶלג,
מוֹל ֶדת ְל ֶמ ְר ַח ַ
ֶא ְק ָרא ֶ
כּוֹבל ַה ֶפּ ֶלג,
ְל ֶק ַרח יְ ַר ְק ַרק ֵ
ִל ְלשׁוֹן ַה ִשּׁיר ְבּ ֶא ֶרץ נָ כְ ִריָּ ה.
בית 3
יוֹדעוֹת —
י־מ ָסּע ְ
אוּלי ַרק ִצ ֳפּ ֵר ַ
ַ
כְּ ֶשׁ ֵהן ְתּלוּיוֹת ֵבּין ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ַמיִ ם —
מּוֹלדוֹת.
ֶאת זֶ ה ַהכְּ ֵאב ֶשׁל ְשׁ ֵתּי ַה ָ

בית ִ 4א ְתּכֶ ם ֲאנִ י נִ ְשׁ ַתּ ְל ִתּי ַפּ ֲע ַמיִ ם,
ִא ְתּכֶ ם ֲאנִ י ָצ ַמ ְח ִתּיֳ ,א ָרנִ ים,
נוֹפים שׁוֹנִ ים.
וְ ָשׁ ָר ַשׁי ִבּ ְשׁנֵ י ִ
מה ציפורי המסע מסמלות בשיר? הסבר והדגם את תרומתן לבניית משמעות השיר.
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"ש ֵירי ַא ֲה ָבה ִמ ּ ֵספֶ ר ַע ִּתיק" מאת לאה גולדברג (המתחיל במילים "וְ ל ֹא ָהיָ ה ֵ ּבינֵ ינ ּו
לפניך סונט ב ,מתוך מחזור הסונטיםִ ׁ :
ֶאלָ א ז ַֹהר") .קרא את הסונט ,וענה על השאלה שאחריו.
וְ א ָהיָ ה ֵבּינֵ ינוּ ֶא ָלּא ז ַֹהר
ָענָ ו ֶשׁל ַה ְשׁכָּ ָמה ִבּ ְרחוֹב כַּ ְפ ִרי
וְ ִל ְבלוּבוֹ ֶשׁל גַּ ן ְבּ ֶט ֶרם ְפּ ִרי
ת־התּ ַֹאר.
בן ִתּ ְפ ַר ְחתּוֹ יְ ַפ ַ
ְבּ ֶ
וּמה ְמּאֹד ָצ ַח ְק ָתּ ְבּ ָא ְמ ִרי
ַ
כִּ י ֶאל ַה ַשּׁ ַחר ֶה ָענֹג כַּ וֶּ ֶרד
ֶא ְק ַרב וְ ֶא ְק ְט ֶפנּוּ ְל ַמזְ כֶּ ֶרת
וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶרנּוּ ֵבּין ַדּ ֵפּי ִס ְפ ִרי.
אתֲ ,ה ִתזְ כֹּר?
רוֹע נָ ָשׂ ָ
ֶאת זְ ֲ
פּוּח,
ידוֹת ַאט ֲענַ ף ַתּ ַ
וַ ֲהנִ ָ
ֹאשׁי יָ ַרד ָמ ָטר ָצחֹר.
וְ ַעל ר ִ
חוֹרי גַ ְבַּ הכְּ ָפר נֵ עוֹר,
ֵמ ֲא ֵ
רוּח —
ַה ַחלּוֹנוֹת נִ ְצ ַט ְל ְצלוּ ִעם ַ
וְ א ָהיָ ה ֵבּינֵ ינוּ ֶא ָלּא אוֹר.
בחר בשניים מן הבתים בשיר ,והסבר כיצד בתים אלה מבטאים את נקודת המבט של המשוררת על הקשר בינה ובין
האהוב שלה.
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 .10לפניך מחזור השירים "הסתכלות בדבורה" .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
ִה ְס ַּת ְּכל ּות ִ ּב ְדבוֹ ָרה  /לאה גולדברג
א

ב

מוּאר —
בּוּע ַחלּוֹן ָ
ְבּ ִר ַ
ַעל ִשׁ ְמ ָשׁהִ ,מ ַבּחוּץ,
בוֹרה
ְצ ָל ִלית ֶשׁל ְדּ ָ
כִּ ְמ ַעט ֵאין ִל ְראוֹת ֶאת כְּ נָ ֶפ ָיה.

נוֹפל,
ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ ִהיא ָהיְ ָתה ֲע ֵלה זָ ָהב ֵ
ַבּ ֶפּ ַרח ִהיא ָהיְ ָתה ִט ָפּה ֶשׁל ְדּ ַבשׁ ָא ֵפל,
וְ ֵאגֶ ל ַטל ִבּנְ ִחיל ֶשׁל כּוֹכָ ִבים —
וּפֹה ִהיא ֵצל.

ֲהפוּכָ ה.
גּוּף ָצר.
ֵשׁשׁ ַרגְ ַליִ ם ַדּקּוֹת —
ְבּגִ לּוּי ֵעירֹם,
ְבּ ִאיּוּם ְמכ ָֹער
בוֹרה.
זוֹח ֶלת ְדּ ָ
ֶ

ִמ ָלּה ַא ַחת ֶשׁל ִשׁיר ַבּנְּ ִחיל ַה ְמ ַצ ְל ֵצל,
שׂוֹרת ָרצוֹן נִ ְמ ָרץ ְבּתוָֹ שׁ ָרב ָע ֵצל,
ְבּ ַ
דּוּמים —
נוּעת ָהאוֹר ְבּ ֵא ֶפר ִדּ ְמ ִ
ְתּ ַ
וּפֹה ִהיא ֵצל.
ג

אוֹתהּ ְבּ ִד ְב ֵרי ִשׁ ָירה?
ֵאי נַ כְ ִתּיר ָ
וּמה?
ֵאי נָ ִשׁיר ָ
ֹאמר:
יָ בוֹא יֶ ֶלד ָק ָטן וְ י ַ
ַה ַמּ ְלכָּ ה ֵע ֻיר ָמּה.

ִמ ִדּ ְב ֵשִׁ ?מי יִ זְ כֹּר ֶאת ִדּ ְב ֵשׁ?
הוּא ָשׁםַ ,ה ְר ֵחקַ ,בּכַּ וֶּ ֶרת.
ֹאשׁ— 
גּוּפ ,ר ֵ
מוּא ָרהֵ ,
כָּ אןְ ,בּ ִשׁ ְמ ָשׁה ָ
לוּבה וְ ִעוֶּ ֶרת.
כֻּ ָלּ ע ֶֹקץִ ,שׂנְ ָאה ֵאין־אוֹנִ ים ֲע ָ
הוֹרג.
ַה ַפּ ַחד ֵ
ִה ָשּׁ ְמ ִרי ְלנַ ְפ ֵשׁ.

ֹאמר:
הבית האחרון בשיר א מסתיים בשורות :יָ בֹוא יֶ ֶלד ָק ָטן וְ י ַ
							

ַה ַּמ ְלּכָ ה ֵע ֻיר ָּמה.

הסבר את התרומה של שורות אלה לבניית משמעות השיר .הדגם את דבריך על פי שניים מן השירים (א-ג) במחזור
שירים זה.
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פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ענה על שתיים מן השאלות 13-11
(לכל שאלה —  17נקודות).
שים לב :אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.
שים לב :על שאלות  12-11אין לענות על פי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו.
 .11לפניך רשימת אמצעים לאפיון דמויות:
—

הקבלה (אנלוגיה) בין דמויות או בין מצבים

—

תיאורי טבע או תיאורי סביבה

—

שם הדמות

—

המראה החיצוני של הדמות

בחר בשניים מן האמצעים האלה ,והסבר כיצד הם מאפיינים את הדמות המרכזית בסיפור קצר שלמדת.
 .12תאר את מערכות היחסים בין הדמות המרכזית לבין דמויות אחרות בסיפור קצר שלמדת ,והסבר את התרומה של
מערכות יחסים אלה לבניית משמעות הסיפור.
חלום בדמי כבוד  /גרמאו מנגיסטו
 .13לפניך דיאלוג בין אמאוייש מנשה ובין כהן איוב בטיבבו ,הלקוח מסיום הסיפור "חלום בדמי כבוד".
קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
"בטיבבו ,הגשמנו חלום" ,אמרתי ,בחיי בטיבבו קראתי לו; והוא נאנח אנחה כבדה ואמר" ,הגשמנו חלום בדמי כבוד".
הסבר כיצד משמעות הסיפור באה לידי ביטוי בדבריה של אמאוייש מנשה ובדבריו של כהן איוב בטיבבו.

/המשך בעמוד /12
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פרק שלישי – דרמה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מן השאלות  34( 19-14נקודות).
טרגדיות של סופוקלס" :אנטיגונה"" ,אדיפוס המלך" וטרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר"" ,מקבת"" ,אותלו",
"רומיאו ויוליה"
 .14תאר את סיום הטרגדיה שלמדת ,והסבר מדוע סיום זה הוא בלתי נמנע.
בסס את תשובתך על הדמות של הגיבור הטרגי ועל מהלך העלילה.
אנטיגונה
 .15ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.
א .אחד הנושאים המרכזיים בטרגדיה "אנטיגונה" הוא היחסים בין השליט ובין האזרחים.
הסבר והדגם כיצד נושא זה בא לידי ביטוי בתמונות מרכזיות בטרגדיה 26( .נקודות)
ב .האם היחסים בין השליט לאזרחים ,כפי שהם באים לידי ביטוי בטרגדיה ,רלוונטיים גם לימינו?
נמק והדגם את דבריך.

( 8נקודות)

אדיפוס המלך
 .16חיפוש האמת הוא נושא מרכזי בטרגדיה "אדיפוס המלך".
הסבר והדגם כיצד נושא זה בא לידי ביטוי בטרגדיה זו.
טרגדיות של שקספיר :המלט ,המלך ליר ,מקבת ,אותלו ,רומיאו ויוליה
 .17הגיבור הטרגי בטרגדיות של שקספיר מבין את המציאות באופן מוטעה.
על פי הטרגדיה של שקספיר שלמדת ,מהי הטעות של הגיבור הטרגי בהבנת המציאות?
הסבר את התוצאות של טעות זו .הדגם את דבריך.
מחזה מודרני (מן המאה ה־ 19או מן המאה ה־)20
 .18תאר שתיים מדמויות המשנה במחזה המודרני שלמדת ,והסבר את התפקיד של כל אחת מהן.
הדגם את דבריך.
 .19לעיתים קרובות תכונות שליליות של הדמויות המרכזיות מבטאות בעיות בחברה הסובבת אותן.
הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת.
/המשך בעמוד /13
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פרק רביעי — רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מן השאלות  34( 21-20נקודות).
 .20תאר שני אירועים ברומאן או בנובלה שלמדת ,והסבר את התרומה של כל אחד מאירועים אלה לבניית משמעות
היצירה.
 .21תאר את הקשיים של הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת ,והסבר אם הדמות מצליחה להתגבר על קשיים
אלה.

בהצלחה!

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

