מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ט2019 ,
8381

ספרות עברית וכללית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון :מבחר יצירות מספרות העולם —  50נקודות
—  50נקודות
נושאים בין־ז'אנריים
פרק שני :
סה"כ —  100נקודות
בפרק הראשון שתי קבוצות של שאלות.
ענה על שאלה אחת מן הקבוצה הראשונה ( 26נקודות),
ועל שתי שאלות מן הקבוצה השנייה (לכל שאלה —  12נקודות).
(סה"כ —  50נקודות)
בפרק השני ענה על שאלה אחת ( 50נקודות).

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

()1
ד .הוראות מיוחדות:
()2
		
()3
		
			
()4
		
			

רשימת יצירות
רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.
בתשובות בשאלון זה אין להדגים באמצעות יצירה שנלמדה בשתי היחידות הראשונות
וביחידה השלישית.
לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.
לנבחנים אקסטרניים ונבחני 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!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון :מבחר יצירות מספרות העולם
( 50נקודות)
בפרק זה שתי קבוצות של יצירות .ענה על השאלות בכל קבוצה לפי ההוראות.

קבוצה ראשונה
ענה על אחת מן השאלות  26( 8-1נקודות).
נובלה
.1

מיכאל קולהאס  /פון־קלייסט
בנובלה "מיכאל קולהאס" נבחנים הגבולות של רדיפת הצדק.
הסבר והדגם קביעה זו.

.2

האף  /גוגול
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א .מהי הביקורת המשתמעת מן הנובלה "האף" על החברה ועל התנהגותם של בני האדם? הסבר והדגם את דבריך.
( 18נקודות)
ב.

.3

האם ביקורת זו רלוונטית גם לימינו? נמק את דבריך.

( 8נקודות)

מותו של איוון איליץ'  /טולסטוי
מאז נפל איוון איליץ' מן הסולם הלך והידרדר מצבו הפיזי ,ובעקבות זאת הוא חווה טלטלה נפשית שהובילה אותו
להתפכחות.
הסבר והדגם קביעה זו.

.4

הגלגול  /קפקא
אפשר לראות בגריגור סמסא קורבן (של עצמו ,של משפחתו ,של החברה הסובבת אותו ושל נסיבות חייו).
כיצד צד זה בדמותו בא לידי ביטוי בעלילת הנובלה? הסבר והדגם את דבריך.

מחזה
.5

קומדיות של שקספיר" :חלום ליל קיץ"" ,מהומה רבה על לא דבר"" ,כטוב בעיניכם"
בקומדיות מאת שקספיר משולבים כאב וסבל ביסודות קומיים.
כיצד שילוב זה בא לידי ביטוי בקומדיה שלמדת? הסבר את תרומתו להבנת משמעותה.
/המשך בעמוד /3
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מחכים לגודו  /בקט
במערכה הראשונה של המחזה אסטראגון אומר :שום דבר לא קורה ,אף אחד לא בא ,אף אחד לא הולך ,זה נורא.
ואכן המחזה "מחכים לגודו" אינו מגולל סיפור ,אלא בוחן מצב סטטי.
הסבר והדגם קביעה זו על פי המתואר במחזה.

.7

הכיסאות  /יונסקו
במחזות רבים כיסאות משמשים אביזרי במה שוליים וזניחים ,אבל במחזה "הכיסאות" יש להם תפקיד מרכזי.
הסבר מהו התפקיד של הכיסאות במחזה זה .הדגם את דבריך.

.8

אימא קוראז'  /ברכט
לבתה ולשני בניה ,והסבר כיצד המורכבות של דמותה באה לידי ביטוי ביחס זה.
תאר את היחס של אימא קוראז' ִ
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-4קבוצה שנייה ( 24נקודות)
ענה על שתיים מן השאלות ( 17-9לכל שאלה —  12נקודות).
.9

אודיסיאה  /הומרוס
מה הם הערכים הנוגעים ליחסים בין בני משפחה ובין בני זוג ,הבאים לידי ביטוי בפרק  23ביצירה?
הסבר והדגם את דבריך.

 .10דון קיחוטה  /סרוונטס
אפשר לראות בדון קיחוטה ובסנצ'ו פאנסה שני צדדים של נפש האדם.
הסבר והדגם קביעה זו.
 .11קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ָהא ֶֹרן ַהבּ וֹ ֵדד  /היינריך היינה
תרגום :שמואל פרידמן

ַבּ ָצּפוֹן ַעל ַהר ֵק ֵר ַח
עוֹמד,
א ֶֹרן ֲע ִר ִירי ֵ
בן
עוֹטה הוּא ֶ
ְמנַ ְמנֵ ם; ֶ
וּפ ִת ִיתים ֶשׁל כְּ פוֹר.
ֶשׁ ֶלגְ ,
חוֹלם הוּא ַעל ַבּת ֶדּ ֶקל,
וְ ֵ
דֹּם נִ ֶצּ ֶבת ַבּ ִמּזְ ָרח,
מוּדה וְ נֶ ֱע ֶצ ֶבת
גַּ ְל ָ
לוֹהט.
צוּק־ס ַלע ַחםֵ ,
ֶ
ַעל
( 6נקודות)

א.

אפיין כל אחד משני העצים בשיר.

ב.

אף כי בשיר מתוארים שני עצים ,שם השיר הוא "האֹרן הבודד".
מדוע לדעתך זה שם השיר? הסבר והדגם את דבריך.

( 6נקודות)
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 .12קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֵא ׁש וְ ֶק ַרח  /רוברט פרוסט
תרגום :רנה לטוין

אוֹמ ִרים ֵתּ ֵבל ִתּכְ ֶלה ְבּ ֵאשׁ
ְ
גּוֹר ִסים — ְבּ ֶק ַרח.
וְ יֵ שׁ ְ
נוֹדע ַעל ֵח ֶשׁק
ִמ ַמּה ֶשׁ ִלּי ַ
תּוֹמכִ ים ְבּ ֵאשׁ.
ַא ְסכִּ ים ִעם ַה ְ
ַאִ אם ֶתּ ֱח ַרב ִהיא ַבּ ְשּׁנִ יָּ ה
דּוֹמה ֵא ַדע ַעל ַה ִשּׂנְ ָאה
ֶ
לוֹמר ֶשׁ ִלּכְ ָליָ ה
ַדּי ַעד ַ
ָע ְצ ַמת ַה ֶקּ ַרח
גַּ ם ַדּיָּ הּ.
הסבר את הקשר בין כוחות הטבע הנזכרים בשיר ובין היצרים האנושיים הנזכרים בו.
הדגם את דבריך.
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 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַה ְ ּילָ ִדים  /ג'ו ְ ּּב ַראן ַח'ליל ג'ו ְ ּּב ַראן
תרגום :נועה זאלוד
ואז
ִבּקשה ִאשה אשר תינוק בחיקה:
ספר לנו על הילדים.
ויען ויאמר:

5

10

15

יַ ְל ֵדיכֶ ם ֵאינָ ם יַ ְל ֵדיכֶ ם
גּוּעי ַה ַחיִּ ים ֶאל ַע ְצ ָמם:
כִּ י ְפּ ִרי גַּ ְע ֵ
ָבּ ִאים ֵה ָמּה ַדּ ְרכְּ כֶ ם ַא א ִמכֶּ ם,
ַחיִּ ים ִע ָמּכֶ ם ַאֵ אינָ ם ַשׁיָּ כִ ים ָלכֶ ם.
בוֹתיכֶ ם,
ְתּנוּ ְליַ ְל ֵדיכֶ ם ֶאת ַא ֲה ַב ְתכֶ ם ַא א ֶאת ַמ ְח ְשׁ ֵ
כִּ י ָל ֶהם ֲהגִ יגֵ ֶיהם.
גּוּפם יִ ְשׁכֹּן ְבּ ָב ֵתּיכֶ םַ ,א א נִ ְשׁ ָמ ָתם
ָ
תּוֹפ ֶפת ְבּ ֵבית ַה ָמּ ָחר -
כִּ י נִ ְשׁ ָמ ָתם ִמ ְס ֶ
לוֹמוֹתיכֶ ם.
ֵ
ָשׁם א תּוּכְ לוּ ָלבוֹא ַאף ַבּ ֲח
מוֹתכֶ ם,
שׂוֹתם כְּ ְ
מוֹתם ַאַ אל ָלכֶ ם ַל ֲע ָ
ֶא ְפ ָשׁר ָלכֶ ם ַל ְחפֹּץ ִל ְהיוֹת כְּ ָ
ימה א ָאחוֹר ,וְ ֵהם א יִ ְת ַר ְפּקוּ ַעל ָה ֶא ְתמוֹל.
כִּ י ַה ַחיִּ ים ְפּנֵ ֶיהם ָק ִד ָ
לוּחים:
ַא ֶתּם ַה ֶקּ ֶשׁת ִמ ֶמּנָּ ה ,כְּ ִח ֵצּי ַחיִּ ים ,יַ ְל ֵדיכֶ ם ְשׁ ִ
ַה ַקּ ָשּׁת ַמ ְב ִחין ַבּשׁ ֶֹבל ַעל ְפּנֵ י נְ ִתיב ַהנֶּ ַצח,
נּוֹרים ַל ֶמּ ְר ַח ִקּים —
כּוֹפף ַק ְשׁ ְתּכֶ ם ְל ַמ ַען ִח ָצּיו ַה ִ
ִבּ ְרצוֹתוֹ ֵ
מּוֹתחוֹת ַק ְשׁ ְתּכֶ ם,
ִה ְת ַרצּוּ ְליָ ָדיו ַה ְ
עוֹפם
אוֹהב הוּא ֶאת ַה ִח ִצּים ִבּ ְמ ָ
כִּ י ֵ
גַּ ם ֶאת ַה ְקּ ָשׁתוֹת ַהנַּ ֲענוֹת ְליָ דוֹ.

פרש את שורות  11-10בשיר ,והסבר את הקשר שלהן לתמונת ַה ַּק ׁ ּ ָשת וְ ַה ֶּק ׁ ֶשת שבשיר.
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 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֶ ּגנֶ ַרלַ ,ה ּ ַטנְ ק ׁ ֶש ְּל ָך  /ברטולט ברכט
תרגום :בנימין הרשב

גֶּ נֶ ַרלַ ,ה ַטּנְ ק ֶשׁ ְלּ הוּא ֶרכֶ ב ָחזָ ק,
מוֹחץ ֵמ ָאה ֲאנָ ִשׁים.
רוֹמס ֶאת ַהיַּ ַער ,הוּא ֵ
הוּא ֵ
ֲא ָבל יֵ שׁ לוֹ ִח ָסּרוֹן ֶא ָחד:
הוּא זָ קוּק ְלנֶ ָהג.
גֶּ נֶ ַרלַ ,ה ַמּ ְפ ִציץ ֶשׁ ְלָּ חזָ ק.
יוֹתר ִמ ִפּיל.
עוֹמס ֵ
סּוּפה ,הוּא ֵ
הוּא ָטס ַמ ֵהר ִמן ַה ָ
ֲא ָבל יֵ שׁ לוֹ ִח ָסּרוֹן ֶא ָחד:
הוּא זָ קוּק ִל ְמכוֹנַ אי.
גֶּ נֶ ַרלָ ,ה ָא ָדם ָשׁ ִמישׁ ְמאֹד.
יוֹד ַע ִל ְרצֹח.
יוֹד ַע ָלטוּס ,הוּא ֵ
הוּא ֵ
ֲא ָבל יֵ שׁ לוֹ ִח ָסּרוֹן ֶא ָחד:
יוֹדע ַל ְחשֹׁב.
הוּא ֵ
כיצד בא לידי ביטוי בשיר השילוב של כלי מלחמה ובני אנוש? הסבר את התרומה של שילוב זה לבניית משמעות השיר.
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 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַא ֲה ָבה  /איציק מאנגר
תרגום :שמשון מלצר

בית ַ 1איָּ לוֹת ְשׁלוּחוֹת ַעל ָה ִרים ֻמ ְשׁ ָלגִ ים
ַק ְרנֵ ֶיהןַ ,ק ְרנֵ י כֶּ ֶסף ,נֶ ֱא ָחזוֹת ַבּ ְלּ ָבנָ ה,
טוֹב ָתן ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת.
טּוֹבה ָ
וְ ַה ְלּ ָבנָ ה ַה ָ
שׁוֹמ ֶרת ַצ ֲע ֵד ֶיהן.
בית  2וְ ִא ִמּי ְמ ַה ֶלּכֶ ת וְ ֶ
ַבּל יַ ְרגִּ ישׁוּ ָבּ ֶהן זְ ֵא ִבים ֶשׁ ַבּיַּ ַער,
בוֹת ֶיהן ֶשׁ ַבּ ֶשּׁ ֶלג ָה ַרִ היא ְמ ַט ְשׁ ֶט ֶשׁת.
ִע ְקּ ֵ
בית ִ 3א ִמּי נִ ְפ ְט ָרה זֶ ה ָשׁנִ ים ְמ ֻרבּוֹת,
אוּלם ַא ֲה ָב ָתהּ ִמ ְת ַה ֶלּכֶ ת ֶבּ ָח ָלל
וְ ָ
ִבּזְ רוֹעוֹת ְפּתוּחוֹת ֶאל ָהרוּח ָה ַרנָּ ה.
ימה ֶאת ֶה ְמיַ ת ַה ְדּ ָרכִ ים ָבּ ֲע ָר ִבים,
בית ַ 4מ ְר ִדּ ָ
ין־ה ָרע ִל ְק ַטנֵּ י ַא ְרנָ ִבים
ְמ ַל ֶח ֶשׁת ֵע ָ
תוֹל ַעת ְק ַטנָּ ה.
"בּ ִתּי" ְל ַ
אוֹמ ֶרת ִ
וְ ֶ
בית 5

נוּח ַבּ ֶקּ ֶבר ְבּנַ ַחת.
ָה ַא ֲה ָבה ֵאינֶ נָּ ה ַמנַּ ַחת ָלהּ ָל ַ

פּוֹת ַחת ְתּ ִחנָּ ָתהּ ְלאוֹר ַהכּוֹכָ ִבים
בית ִ 6הנֵּ ה ִהיא ַ
אוֹמ ֶרתֶ ,שׁיִ ְשׁ ַמע ָלהּ ָה ֵאל.
אוֹמ ֶרת וְ ֶ
וְ ֶ
לוֹמי ְבּכָ ל ֵליל...
עוֹת ָיה ְמ ִאירוֹת ַבּ ֲח ִ
בית ִ 7דּ ְמ ֶ
הדובר בשיר אומר כי לאחר מות אימו "[ַ ]...א ֲה ָב ָת ּה ִמ ְת ַה ֶּלכֶ ת ֶ ּב ָחלָ ל" (בית .)3
כיצד אהבה זו באה לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.
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-9 .16קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַא ַּנ ֶ ּבל־לִ י  /אדגר אלן פו
תרגום :זאב ז'בוטינסקי

זֶ ה ָהיָ ה ְל ָפנִ ים וְ ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים,
ְבּ ַמ ְלכוּת ַעל יָ ם ַע ְר ַפּ ִלּי.
ָשׁם ָדּ ָרה יַ ְל ָדּה — ְשׁ ָמהּ א ֵת ַדע;
ל־לי.
אתי ָלהּ ַאנַּ ֶבּ ִ
ָק ָר ִ
א־לב ַא ֵחר ִמ ְלּ ַבד ַא ֲה ָבה
ַמ ָשּׂ ֵ
א ָהיָ ה גַ ם ָלהּ וְ גַ ם ִלי.

ֵאין כְּ ָא ְשׁ ֵרנוּ ִבּנְ וֵ ה ְשׂ ָר ִפים —
ָלכֵ ן זָ ֲעמוּ ָלהּ וָ ִלי;
ִהיא ַה ִסּ ָבּה )זֶ ה יָ דוּע ַלכֹּל
ַבּ ַמּ ְלכוּת ַעל יָ ם ַע ְר ַפּ ִלּי(
רוּח ַבּ ַלּיְ ָלה יָ ָצא ֵמ ָע ִבים
ֶשׁ ַ
ל־לי.
וְ ֵה ִמית ֶאת ַאנַּ ֶבּ ִ

יֶ ֶלד ָהיִ ִיתי ,וְ ִהיא יַ ְל ָדּה
ַבּ ַמּ ְלכוּת ַעל יָ ם ַע ְר ַפּ ִלּי:
אוֹה ִבים —
ַא יָ ַד ְענוּ ָאהוֹב ִמּכָּ ל ֲ
ל־לי:
ֲאנִ י וְ ַאנַּ ֶבּ ִ
וְ ָראוּנוּ ַשׂ ְר ֵפי ַה ָמּרוֹם ְבּ ִקנְ ָאה,
וְ זָ עוֹם זָ ֲעמוּ ָלהּ וָ ִלי.

ַא יָ ַד ְע ִתּי ָאהוֹב ִמכֻּ ָלּםִ ,מכֻּ ָלּם
נוֹתם ִמגִּ ִילי
ֶשׁ ַרבּוּ ְשׁ ָ
וְ ָר ָבּה ָחכְ ָמ ָתם ִמ ִשּׂכְ ִלי;
עוֹלם,
וְ ֵאין ָשׂ ָרף אוֹ ָשׂ ָטן ָבּ ָ
וְ ֵאין ַס ַער ְבּיָ ם ַע ְר ַפּ ִלּי,
ֶשׁיִ ְק ַרע אוֹ יִ גְ ַרע ֶאת ַה ַקּו ֶשׁל זָ ָהב
ל־לי.
ֵבּינִ י ֵוּבין ַאנַּ ֶבּ ִ

זוֹ ַה ִסּ ָבּהֶ ,שׁ ָהיָ ה ַמ ֲע ֶשׂה
ַבּ ַמּ ְלכוּת ַעל יָ ם ַע ְר ַפּ ִלּי —
רוּח יָ ָצא ֵמ ָע ִבים ,וְ ִצנֵּ ן
ַ
ל־לי
וְ ֵה ִמית ֶאת ַאנַּ ֶבּ ִ
רוֹבים
הוֹר ָיהַ ,א ִחיםְ ,ק ִ
ָוּבאוּ ֶ
ִמ ְבּנֵ י ֲא ִצ ֵילי גְּ ִל ִילי
אוּה ִמ ֶמּנִּ י ְל ֶק ֶבר ָא ֵפל
וּנְ ָשׂ ָ
ַבּ ַמּ ְלכוּת ַעל יָ ם ַע ְר ַפּ ִלּי.

לוֹחשׁ ַבּ ֲחלוֹם
וְ יָ ֵר ַח ֵמרוֹם ִלי ֵ
ל־לי;
ִשׁ ֵירי־ז ַֹהר ַעל ַאנַּ ֶבּ ִ
רוֹמז כָּ ל כּוֹכָ ב ְבּ ַק ְרנָ יו — ֵעינָ יו
ִלי ֵ
ל־לי;
כְּ ֵעינֶ ָיה ֶשׁל ַאנַּ ֶבּ ִ
ַאְ בּ ֵליל ֲא ֵפ ָלה — ִע ָמּ ִדי ִהיא כֻ ָלּהּ,
נוּח ַעל־יַ ד יוֹנָ ִתי ַהכַּ ָלּה,
וְ ָא ַ
ְבּ ֵב ֵיתנוּ ֶשׁ ָלּהּ וְ ֶשׁ ִלּי —
הוּא ַה ֶקּ ֶבר ַעל יָ ם ַע ְר ַפּ ִלּי.

על פי שיר זה ,אהבה מופלאה — היא גם נוראה.
הסבר והדגם קביעה זו.
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 - 10 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

יבה  /ויסלבה שימבורסקה
ִ ׂש ְמ ַחת ַה ְּכ ִת ָ
תרגום :רפי וייכרט

שׁוֹכְ ִחים ֶש ֵׁא ֶלּה ֵאינָ ם ַה ַחיִּ ים.
שׁוֹל ִטים ֻח ִקּים ֲא ֵח ִרים.
שחֹר ַעל גַּ ֵבּי ָל ָבןְ ,
כָּ אןׁ ָ ,
ִע ְפעוּף ָה ַעיִ ן יִ ָמּ ֵשׁ ,כְּ כָ ל ֶש ֶׁא ְר ֶצה,

תוּבה ֶדּ ֶרַ היַּ ַער ַהכָּ תוּב?
ְל ָאן ָר ָצה ָה ַאיָ ָּלה ַהכְּ ָ
תוּבים,
ִל ְשׁתּוֹת ִמ ַמּיִ ם כְּ ִ
ֶשׁיְּ ַש ְׁקּפוּ ֶאת ִפּ ָיה ַה ָקּ ָטן כִּ נְ יַ ר ַה ְע ָתּ ָקה?
שׁוֹמ ַעת ַמ ֶשּׁהוּ?
זוֹק ֶפת רֹאשַׁ ,ה ִאם ִהיא ַ
דּוּע ִהיא ֶ
ַמ ַ
ְשׁעוּנָ ה ַעל ַא ְר ַבּע ַרגְ ַליִ ם ְק ַטנּוֹת ֶש ֻׁה ְש ֲׁאלוּ ֵמ ַה ְמּ ִציאוּת
עוֹתי ְמנִ ָיעה ָאזְ נֶ ָיה.
ַתּ ַחת ֶא ְצ ְבּ ַ
ֶש ֶׁקט – גַּ ם ִבּטּוּי זֶ ה ְמ ַר ְש ֵׁרשׁ ַבּנְּ יָ ר
וּמיַ ֵשּׁר
ְ
ׁנּוֹצרוּ ַעל יְ ֵדי ַה ִמּ ָלּה "יַ ַער".
ֶאת ָה ֲענָ ִפים ֶש ְ

יַ ְר ֶשׁה ְל ַח ְלּקוֹ ִלנְ ָצ ִחים ְק ַטנִּ ים
עוּפם.
דּוּרים ֶש ָׁע ְצרוּ ִבּ ְמ ָ
ְמ ֵל ִאים כַּ ִ
ִאם ֲא ַצוֶ ּה ,כְּ לוּם א יִ ְק ֶרה כָּ אן ָל ַעד.
ָע ֶלה א יִ פֹּל ֶשׁא ֵמ ְרצוֹנִ י.
כּוֹפף ַתּ ַחת נְ ֻק ַדּת ַפּ ְר ָסה.
גִּ ְבעוֹל א יִ ְת ֵ

אוֹרבוֹת ְלזִ נּוּק
ֵמ ַעל ַהנְ ּיָ ר ַה ָלּ ָבן ְ
אוֹתיּוֹתֶ ,ש ֲׁעשׂוּיוֹת ְל ִה ְס ַתּ ֵדּר א טוֹב,
ִ
ִמ ְש ָׁפּ ִטים ְמכַ ְתּ ִרים
ֶשׁא יִ ְהיֶ ה ֵמ ֶהם ִמ ְפ ָלט.

עוֹלם כָּ זֶ ה,
ְוּבכֵ ן יֵ שׁ ָ
גוֹרל ִש ְׁלטוֹנִ י?
כָּ פוּף ְל ָ
ימנִ ים?
קוֹש ֶׁרת ְבּ ַש ְׁל ְש ָׁלאוֹת ִס ָ
זְ ַמן; ֶש ֲׁאנִ י ֶ
רוּתי?
ִקיּוּם ֶש ָׁסּר ָתּ ִמיד ְל ָמ ִ

ְבּ ִט ַפּת ְדּיוֹ יֵ שׁ ְמ ַלאי גָּ דוֹל
צוּמה,
ֶשׁל ַציָּ ִדים ִעם ַעיִ ן ֲע ָ
מּוֹרד ַה ָתּלוּל ֶשׁל ָה ֵעט,
מוּכָ נִ ים ָלרוּץ ַמ ָטּה ַבּ ָ
ְל ַה ִקּיף ֶאת ָה ַאיָּ ָלהְ ,ל ִה ְתכּוֹנֵ ן ִל ִיריָּ ה.

ִש ְׂמ ַחת ַהכְּ ִת ָיבה.
יח.
ַהיְּ כ ֶֹלת ְל ַהנְ ִצ ַ
מוּתה.
נִ ְק ַמת ַהיָּ ד ַבּת ַה ְתּ ָ

השיר מגולל את הסיפור על האיילה.
תאר סיפור זה ,והסבר את התרומה שלו לבניית משמעות השיר.
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שים לב :אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

פרק שני :נושאים בין־ז'אנריים

( 50נקודות)

ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.
להיות יהודי ,להיות ישראלי :קולות וזהויות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .19-18
 .18לעיתים מצוקה רגשית נובעת מבעיות של זהות.
הסבר והדגם כיצד מצוקה רגשית הנובעת מבעיות של זהות באה לידי ביטוי בחיי הדמות המרכזית ו/או ביחסים
בין דמויות ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי ,להיות ישראלי :קולות וזהויות".
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

רומאן או מחזה

ב.

סיפור קצר או שני שירים

( 20נקודות)

 .19תאר את הרקע ההיסטורי ואת מקומות ההתרחשות ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי ,להיות ישראלי :קולות
וזהויות" ,והסבר כיצד הרקע ההיסטורי ומקומות ההתרחשות משפיעים על תפיסת הזהות של הגיבורים ביצירות אלה.
הדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

רומאן או מחזה

ב.

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)

ספרות בעקבות השוֹ אה
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .21-20
 .20יצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השוֹ אה" עוסקות בסוגיות כמו היחסים בין הקורבנות ובין מבצעי הפשעים
נגדם; אחוות הקורבנות; התמודדות עם השפלה; התנגדות פיזית ו/או התנגדות נפשית; התמודדות עם אירועי השוֹ אה גם
לאחר מלחמת העולם השנייה.
הסבר והדגם כיצד אחת מן הסוגיות האלה מעוצבת ביצירות שלמדת בנושא זה.
ענה על פי:
א.

שני סיפורים קצרים או רומאן או הנובלה "מומיק"

ב.

שני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן

( 30נקודות)
( 20נקודות)
/המשך בעמוד /12
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 .21האם יצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השוֹ אה" עוררו בך תקווה ואמונה בבני האדם או עוררו בך חוסר תקווה
וספקנות בנוגע לבני האדם? הסבר את דבריך ,ובסס אותם על האירועים המתוארים ביצירות שלמדת ועל היחסים בין
בני האדם ביצירות אלה.
ענה על פי:
א.

רומאן או הנובלה "מומיק"

ב.

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע

( 30נקודות)
( 20נקודות)

התבגרות בראי הספרות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .23-22
 .22גיבוש ה"אני" והניסיון להשתלב בחברה מאפיינים את תהליך ההתבגרות.
כיצד אחד מן המאפיינים האלה (או שניהם) בא לידי ביטוי בתהליך ההתבגרות של הדמויות המרכזיות ביצירות שלמדת
בנושא "התבגרות בראי הספרות"? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

רומאן או נובלה

ב.

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)

 .23בחר ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות" שמתוארים בהן מתבגרים הסובלים מדיכוי ו/או מלחץ מצד
המבוגרים הסובבים אותם ,ותאר את הדיכוי ו/או את הלחץ שהמתבגרים חווים.
כיצד הדיכוי ו/או הלחץ משפיעים על העולם הפנימי ועל ההתנהגות של המתבגרים? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

רומאן או נובלה

ב.

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)
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בכול צופייה ,והכול צפוי בה :סוגיות ארספואטיות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .25-24
 .24יצירות בנושא "בכול צופייה ,והכול צפוי בה :סוגיות ארספואטיות" חושפות את הקשיים ,התסכולים והמאבקים של
האומן ,אך גם את הריגושים שהוא חווה.
הסבר והדגם קביעה זו על פי יצירות שלמדת בנושא זה.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

מחזה או רומאן

ב.

שני שירים או שיר וסיפור מן המיתולוגיה או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)

 .25ביצירות רבות בנושא "בכול צופייה ,והכול צפוי בה :סוגיות ארספואטיות" דחף עז והשראה הם שמניעים את האומן ליצור.
תאר את דחף היצירה ואת מקור ההשראה של האומנים ביצירות שלמדת בנושא זה ,והסבר כיצד הם מממשים דחף זה.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

מחזה או רומאן

ב.

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)

לא הכול ריאליסטי
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .27-26
 .26יצירות רבות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי" מעוררות שאלות הנוגעות למניעים של גיבורי היצירה ולתגובותיהם
על אירועים המתרחשים בעלילה.
על פי יצירות שלמדת בנושא זה ,הסבר והדגם את השאלות האלה.
כיצד השאלות הנוגעות למניעי הגיבורים ולתגובותיהם תורמות להבנת המשמעות של היצירות? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

מחזה או נובלה או סיפור קצר וסרט קולנוע

ב.

סיפור קצר אחד מאת אחד מן הסופרים האלה :פ' קפקא ,א"א פו ,ש"י עגנון ,א"ב יהושע

( 20נקודות)
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 .27ביצירות רבות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי" היסודות הלא ריאליסטיים מסייעים לחשיפת עיוותים בחברה
ובנפש האדם.
הסבר והדגם קביעה זו.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

נובלה או רומאן או סיפור קצר וסרט קולנוע

ב.

סיפור קצר אחד מאת אחד מן הסופרים האלה :פ' קפקא ,א"א פו ,ש"י עגנון ,א"ב יהושע

( 20נקודות)

נשי ּות וגברי ּות :ייצוגי מגדר בספרות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .29-28
 .28ביצירות ספרות רבות מתוארות דמויות השוברות את מוסכמות המגדר המקובלות וגורמות לאי־סדר במשפחה ובחברה.
בחר מיצירות שלמדת בנושא "נשיוּת וגבריוּת :ייצוגי מגדר בספרות" בדמויות ששברו את מוסכמות המגדר ,תאר כיצד
הן עשו זאת ,והסבר אם אכן גרמו מעשיהן לאי־סדר במשפחה ו/או בחברה.
ענה על פי:
א.
ב.

נובלה מאת עגנון ("שבועת אמונים" או "גבעת החול" או "בדמי ימיה") או מחזה
סיפור קצר ושיר או מדרש וסרט קולנוע

( 30נקודות)

( 20נקודות)

 .29תנועת ""( "Me Tooגם אני") קמה כדי לגנות נורמות חברתיות המאפשרות פגיעה ,השפלה והטרדה מינית ,בעיקר
של נשים.
כיצד יצירות שלמדת בנושא "נשיוּת וגבריוּת :ייצוגי מגדר בספרות" ממחישות את הרקע להתפתחות הנורמות הפסולות
שנגדן יוצאת תנועת " ?"Me Tooהסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

מחזה או רומאן

ב.

שני שירים או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)

בהצלחה!

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

