מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ח2018 ,
8281

ספרות עברית וכללית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון :דרמה
סיפור קצר
פרק שני:
פרק שלישי :רומאן ונובלה
פרק רביעי :שירה (שירת ימי הביניים ,שיר שלא נלמד ,שירת ביאליק ,שירת לאה גולדברג)

הפרק הראשון (דרמה —  32נקודות) הוא חובה.
משלושת הפרקים השני ,השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים ,ולענות על השאלות לפי ההוראות
בכל פרק (לכל פרק —  34נקודות).
ג.
ד.

חומר עזר מותר בשימוש:
הוראות מיוחדות:

		
רשימת יצירות

( )1רשוֹ ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה

שבחרת לענות עליה.
		
( )2לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת
		
היצירות שנלמדו.
			
לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה :תימסר רשימת יצירות.
			
( )3אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.
		
( )4שים לב לכתב ,לכתיב ,לפיסוק ולכללי הדקדוק.
		
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — דרמה
שים לב :פרק זה הוא חובה.
ענה על אחת מן השאלות  32( 4-1נקודות).
טרגדיות של סופוקלס" :אנטיגונה"" ,אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר",
"מקבת"" ,אותלו"" ,רומיאו ויוליה"
.1

מעשים קיצוניים ,תעוזה ,התרסה ופריצת גבולות מאפיינים את ההתנהגות של הגיבור הטרגי.
כיצד מאפיינים כאלה באים לידי ביטוי בהתנהגות של הגיבור (או הגיבורה) בטרגדיה הקלסית שלמדת?
הסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.

.2

מהו הרעיון המרכזי (או הרעיונות המרכזיים) בטרגדיה שלמדת?
הצג שניים מן האמצעים הדרמטיים (למשל דיאלוגים ,מונולוגים ,ניגודים ,סיבוך והתרה בעלילה) שבאמצעותם הרעיון
המרכזי (או הרעיונות) מעוצב בטרגדיה.

מחזה מודרני (מן המאה ה־ 19או מן המאה ה־)20
.3

הסבר והדגם מה מאפיין את מערכת היחסים בין בני המשפחה במחזה המודרני שלמדת.
בתשובתך כתוב כיצד מערכת יחסים זו משקפת את הערכים של החברה הסובבת את המשפחה.

.4

התפאורה ,אביזרי הבמה וחפצים בעלי משמעות סמלית הם אמצעים המסייעים להדגיש את הרעיונות המרכזיים
במחזה .הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת.

/המשך בעמוד /3
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פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על שתיים מן השאלות ( 8-5לכל שאלה —  17נקודות).
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.
"ה ּ ַסיִף" מאת עגנון ו"רעידת האדמה בצ'ילה" מאת פון קלייסט.
שים לב :בשאלות  6-5אין להדגים באמצעות הסיפורים ַ
.5

האם דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת חווה תהליך שמוביל אותה לתובנה חדשה על עצמה ,על חייה ועל סביבתה?
נמק והדגם את דבריך.

.6

היעדר תקשורת ,הסתרה ,חוסר כנות וניצול הם דפוסי התנהגות המקשים על מערכות יחסים או מכשילים אותן.
תאר דפוס התנהגות כזה (או דפוסי התנהגות כאלה) בסיפור קצר שלמדת ,והסבר את השפעתו על מערכת יחסים
מרכזית בסיפור.

ַה ּ ַסיִ ף  /ש"י עגנון
.7

לסיִ ף ,המספר אומר :איש שלום אני.
במהלך הוויכוח בין המספר ּ ַ
שהסיִ ף מציב למספר ,המגדיר את עצמו "איש שלום" ,וכיצד המספר מתמודד עם קשיים אלה?
מה הם הקשיים ּ ַ
הסבר והדגם את דבריך.

רעידת האדמה בצ'ילה  /היינריך פון קלייסט
ענה על שני הסעיפים א-ב.
.8

א.

		
ב.

בסיפור "רעידת האדמה בצ'ילה" הרוע שורר במשפחה ,בחברה ובכנסייה.
הסבר והדגם קביעה זו.

( 10נקודות)

האם בסיפור זה מתוארת גם התנהגות אנושית חיובית?
נמק והדגם את דבריך.

( 7נקודות)

/המשך בעמוד /4
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פרק שלישי — רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מן השאלות  34( 12-9נקודות).
שים לב :על שאלות  10-9תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה .11
.9

תאר את השאיפות והתקוות של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת ,והסבר אם היא מגשימה אותן.
מה הם הגורמים המסייעים בהגשמת השאיפות והתקוות או המונעים את הגשמתן? הסבר והדגם את דבריך.

 .10הגיבור הוא אינדיבידואל נערץ ,אדם אקטיבי בעל אומץ ותושייה ,לוחם גדול ,שחייו ראויים להיכתב בספר; הוא אדם
המייצג את האידיאלים והערכים של תקופתו ומצטיין במוסריות [ ]...הוא דמות מפתח החוצה את הגבולות האנושיים
המקובלים .היפוכו של הגיבור הוא אנטי גיבור.

(מעובד על פי הערך" :גיבור  /אנטי גיבור" ,אתר האינטרנט של האנציקלופדיה של הרעיונות)

על פי דברים אלה ,הסבר אם הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת היא גיבור או אנטי גיבור .הדגם את דבריך.
 .11שים לב :על שאלה  11תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך.
סיפור פשוט ,עיר קסומה ,ספר הדקדוק הפנימי ,מר מאני ,מקדמות ,שירה ,חיי נישואים ,התגנבות יחידים,
זיכרון דברים ,והיום איננו כלה ,החטא ועונשו ,מאדאם בובארי ,אנה קארנינה ,המשפט ,האמן ומרגריטה,
אל המגדלור ,בית בודנברוק ,מאה שנים של בדידות ,הקול והזעם ,אור באוגוסט ,הדבר
לדמויות ִמ ׁ ְשנֶ ה ביצירה יש תפקידים שונים :אפיון הדמות המרכזית ,קידום העלילה ועוד.
בחר בדמות משנה מן הרומאן שלמדת ,תאר אותה ,והסבר את תפקידה ברומאן.
 .12אל תיגע בזמיר  /נל הרפר לי
ענה על שני הסעיפים א-ב.
סקאוט שואלת את אטיקוס מדוע הוא מגן על טום רובינסון ,אף כי הוא יודע שטום לא ינצח במשפט.
על כך אטיקוס עונה :גם אם לא נצליח לנצח בקרב אפילו בעוד מאה שנה ,זאת לא סיבה לא לנסות.
א.

הסבר והדגם כיצד דבריו של אטיקוס משקפים את דמותו ,כפי שהיא מצטיירת ברומאן כולו.
( 25נקודות)

ב.

האם לדעתך דבריו של אטיקוס רלוונטיים למאבקים חברתיים ופוליטיים בימינו? נמק והדגם את דבריך.
( 9נקודות)

/המשך בעמוד /5
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פרק רביעי — שירה
(שירת ימי הביניים ,שיר שלא נלמד ,שירת ביאליק ,שירת לאה גולדברג)
אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על שתיים מן השאלות :23-13
על שאלה אחת משירת ימי הביניים או על השיר שלא נלמד (שאלות ,)16-13
ועל שאלה אחת משירת ביאליק או על שאלה אחת משירת לאה גולדברג (שאלות )23-17
(לכל שאלה —  17נקודות).
ענה על אחת מן השאלות .16-13
שירת ימי הביניים
.13

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֲהיָ ם ֵ ּבינִ י ּו ֵבינֶ ָך  /שמואל הנגיד
לּוֹת
ֲהיָ ם ֵבּינִ י ֵוּבינֶ  / וְ א ֶא ֶטּה ְל ַח ְ
בוּר ְת?
וְ א ָארוּץ ְבּ ֵלב ָח ֵרד  /וְ ֵא ֵשׁב ַעל ְק ָ
ֱא ֶמתִ ,אם ֶא ֱע ֶשׂה כָ זֹאת ֱ /א ִהי בוֹגֵ ד ְבּ ַא ְחוָ ְת!
יוֹשׁב ֲ /ע ֵלי ִק ְב ָרְ ל ֻע ָמּ ְת,
ֲא ָההָּ ,א ִחיֲ ,אנִ י ֵ
אוֹבי ְב ִמ ָית ְת.
ְלַ מכְ אוֹב ְבּתוֹך ִל ִבּי  /כְּ ַמכְ ִ
שׁוּב ְת,
וְ ִאם ֶא ֵתּן ְלָ שׁלוֹם —  /וְ א ֶא ְשׁ ַמע ְתּ ָ
בּוֹאי ְל ַא ְד ָמ ְת,
וְ א ֵת ֵצא ְל ָפגְ ֵשׁנִ י ְ /בּיוֹם ִ
וְ א ִת ְשׂ ַחק ְבּ ִק ְר ָב ִתי  /וְ א ֶא ְשׂ ַחק ְבּ ִק ְר ָב ְת,
וְ א ִת ְר ֶאה ְתמוּנָ ִתי  /וְ א ֶא ְר ֶאה ְתמוּנָ ְת,
יתַ / וּב ֶקּ ֶבר ְמעוֹנָ ְת— 
ְל ַמ ַען כִּ י ְשׁאוֹל ֵבּ ְ
ית,
לוֹמים ָלְ בּ ַא ְח ִר ְ
ְבּכוֹר ָא ִבי ֶוּבן ִא ִמּיְ / ,שׁ ִ
רוּח וְ נִ ְשׁ ָמ ְת!
רוּח ֵאל ְתּ ִהי נָ ָחה ֲ /ע ֵלי ָ
וְ ַ
אוֹת.
הוֹלְ ל ַא ְר ִצי ,כִּ י ְ /בּ ֶא ֶרץ ָסגְ רוּ ְ
ֲאנִ י ֵ
נוּמ ְת,
וְ ָאנוּם ֵעת וְ ִא ַיקץ ֵעת —  /וְ ַא ְתּ ָל ַעד ְבּ ָ
וְ ַעד בּוֹא יוֹם ֲח ִל ָיפ ִתי ְ /בּ ִל ִבּי ֵאשׁ ְפּ ִר ָיד ְת!
כיצד המתח בין ִקרבה לריחוק מעוצב בשיר? הסבר והדגם את דבריך.
בתשובתך כתוב גם על התרומה של השאלה הרטורית בפתיחת השיר לעיצוב מתח זה.

/המשך בעמוד /6
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 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְמלִ יצָ ִתי ְ ּב ַד ְאגָ ִתי ֲהדוּפָ ה  /ר' שלמה אבן־גבירול

5

10

חוּפה,
דוּפה  /וְ ִשׂ ְמ ָח ִתי ְבּ ַאנְ ָח ִתי ְד ָ
ְמ ִל ָיצ ִתי ְבּ ַד ְאגָ ִתי ֲה ָ
טוּפה.
וְ ִאם ֶא ְר ֶאה ְשׂחוֹק — יִ ְבכֶּ ה ְל ָב ִבי ְ /ל ַחיָּ ִתי ְשׁ ִהיא ִמנִּ י ְק ָ
"יְ ִד ִידיַ ,ה ְלּ ֶבן ֶע ֶשׂר וְ ִשׁ ָשּׁה ְ /ספֹד ְוּבכוֹת ֲע ֵלי יוֹם ָה ֲא ִס ָיפה —
זוּפה?"
ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ְל ִה ָמּ ֵשְׁ בּיַ ְלדוּת ְ /בּ ֶל ִחי כַּ ֲח ַב ֶצּ ֶלת ְשׁ ָ
פוּפה,
עוּרי  /וְ ַעל כֵּ ן ָהיְ ָתה נַ ְפ ִשׁי כְ ָ
ְשׁ ָפ ַטנִ י ְל ָב ִבי ִמנְּ ַ
צוּפה.
רוּצה ָשׁם ְק ָ
מּוּסר ְמנָ תוֹ  /וְ נַ ְפ ִשׁי ַה ֲח ָ
וְ ָשׂם ַה ִבּין וְ ַה ָ
רוּפה!
"וּמה ֶבּ ַצע ְבּ ִה ְת ַק ֵצּף? ֲא ָבל דֹּם  /וְ ַקוֵּ ה ,כִּ י ְלכָ ל ַמכָּ ה ְתּ ָ
ַ
רוּפה?"
יּוֹעיל ְל ִד ְמ ָעה ָה ֲע ָ
וּמה ִ
צוֹקים ָ /
יּוֹעיל ְבּכוֹת ַעל ַה ְמּ ִ
וּמה ִ
ַ
קוּפה?
אוֹחיל וְ ַעד כַּ ָמּה ֲאיַ ֵחל —  /וְ ַהיּוֹם עוֹד וְ א ָמ ְל ָאה ְת ָ
וּמה ִ
ָ
גוּפה.
וְ ֶט ֶרם בּוֹא ְצ ִרי גִ ְל ָעד — וְ יָ מוּת ֱ /אנוֹשׁ נִ כְ ָאב ֲא ֶשׁר נַ ְפשׁוֹ נְ ָ

פרש בתים  6-5בשיר ,והסבר כיצד בתים אלה משקפים את מצבו הנפשי של המשורר ,כפי שהוא בא לידי ביטוי
לאורך השיר.
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 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֵחי ַא ֲה ָבה  /טדרוס אבולעפיה
בית 1
בית 2
בית 3
בית 4
בית 5
בית 6

אוֹה ִבים
ֵחי ַא ֲה ָבהִ ,צ ֳפּ ִרים ,עוּפוּ ֱא ֵלי ֲ
יוֹשׁ ִבים,
כּוֹא ִבים תּוֹ בּוֹר כְּ לוּא ְ
וּשֹאוּ ְשׁלוֹם ֲ
ְ
ֹאמרוּ כִּ י ְר ֵע ִבים ֵהם ְצ ֵמ ִאיםֲ ,א ָבל
ִבּי תּ ְ
שׁוֹא ִבים,
ֶל ֶחם ְדּ ָמעוֹת וְ ַדם ֵלב אוֹכְ ִלים ֲ
יוֹשׁ ִבים ְבּבוֹר ַמ ֲא ֵפל ָשׁ ֵפל כְּ נֵ ֶפלֵ ,וּבין
ְ
לוֹה ִטים שׂוֹכְ ִבים.
ַפּ ְרעוֹשׁ וְ יִ תּוֹשׁ וְ כִ נִּ ים ֲ
ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ַא ֶשׁר א נִ ְק ְראוּ עוֹד ְבּ ֵשׁם
חוֹשׁ ִקים ְבּ ֵעת עוֹגְ ִבים,
ִמ ְשׁ ַתּ ְק ְשׁ ִקין ָשׁם כְּ מוֹ ְ
בוֹרה ָשׁם ,וְ ֵשׁן יַ ֲחרֹק
יִ ְשׁרֹק זְ בוּב ַל ְדּ ָ
אוֹר ִבים.
ַעכְ ָבּר ,וְ יַ ְח ָדּו ֲע ֵלי נֶ ֶפשׁ וְ גוּף ְ
שּׁוֹט ִרים
צוֹר ִרים ָא ִצים ,וְ ַה ְ
ַהנּוֹגְ ִשׁים ֲ
עוֹר ִבים.
ֻצוּוּ ְל ַבל יִ ְתּנוּ ֶל ֶחם וְ ָה ְ

כיצד המשורר מעצים את תיאור הסבל של הכלואים בבית הסוהר מצד אחד ,וכיצד הוא מרכך את תיאור הסבל הזה
מצד אחר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /8
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שיר שלא נלמד
 .16לפניך שיר בלי שם מאת פרץ דרור בנאי* .קרא אותו ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

5

10

15

הים
כִּ י ָה ְרחוֹב הוּא ַסף ֵבּיתוֹ ֶשׁל ָה ֱא ִ
הוֹמ ֶל ִסים ַהגָּ ִרים בּוֹ ֵהם נְ ִתינָ יו
וְ כָ ל ַה ְ
ַה ְמ ַחכִּ ים ְל ַא ְשׁרוֹת כְּ נִ ָיסה
ְוּל ַא ְשׁרוֹת יְ ִצ ָיאה
ימי ַהקֹּר ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְק ָצת חֹם
ֵוּבינְ ַתיִ ם ִב ֵ
ימי ַהחֹם ְק ָצת קֹר
ִוּב ֵ
ְוּק ָצת גּוֹנְ ִבים
ְק ָצת ְמ ַל ְקּ ִטים
אוֹס ִפים נְ ָדבוֹת ַבּ ֲא ִדישׁוּת ֶשׁל ְמ ֻא ָשּׁ ִרים
ְ
וְ כִ י ְל ָמה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַצפּוֹת ֵמ ֲאנָ ִשׁים ֶשׁכָּ ָבה זִ יק ְבּ ֵעינֵ ֶיהם
גּוּפם
ֶש ְׁסּ ָחבוֹת ַעל ָ
ֹאשׁם
ֶש ֵׁאין כָּ ִרית ְלר ָ
ֶש ֵׁאין ִתּ ְק ָרה
ֶש ֵׁאין ִקיר
ֶש ֵׁאין ָמגֵ ן כָּ ְל ֶשׁהוּ
רוּתם
בוֹדם וְ ֵח ָ
ֵא ֶלּה ִא ְבּדוּ כְּ ָ
וְ ָהיוּ ִלכְ ת ֶֹבת ַעל ִקיר ַחיֵּ ינוּ
כָּ אן.

* פרץ דרור בנאי — משורר ומתרגם ישראלי ,יליד  .1947מספריו :חמצן :שירים ( ,)1980בדים :שירים ( ,)1987שישים מתחת לאפס (.)2008

( 8נקודות)

א.

כיצד מוצגים בשיר חייהם של ההומלסים? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

פרש את השורה הראשונה בשיר ואת שתי השורות האחרונות בו ,והסבר את תרומתן לבניית משמעות השיר.
( 9נקודות)
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ענה על אחת מן השאלות .23-17
שירת ביאליק
 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
יסינִ י ַּת ַחת ְּכנָ פֵ ְך  /חיים נחמן ביאליק
ַהכְ נִ ִ

א.

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 ְ

הסבר את שתי השורות המסיימות את הבית השני בשיר ואת שתי השורות המסיימות את הבית השלישי בשיר,
וכתוב מהי תרומתן לבניית משמעות השיר.

ב.

( 12נקודות)

אם גם אתה שואל את השאלה "מה זאת אהבה" ,האם אתה שואל מאותן הסיבות שהמשורר שואל שאלה זו?
הסבר והדגם את דבריך.

( 5נקודות)
/המשך בעמוד /10

- 10 -

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 8281

 .18קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
צִ ּפ ֶֹרת  /חיים נחמן ביאליק
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.

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 ְמּ ַ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 ָ

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.

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.

ֶ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?
א.

תאר את מוטיב מחלפות השיער בשיר ,והסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.

ב.

בחר מן השיר תיאור של חיזור שנגע לליבך או תיאור של חיזור שמקומם אותך ,והסבר מדוע בחרת דווקא בתיאור
הזה .הדגם את דבריך.

( 12נקודות)

( 5נקודות)
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 - 11 .19קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב 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.

א.

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 ְ

תמונת האוהבים בבית הראשון בשיר מעוררת ציפייה ,אך בהמשך השיר הציפייה אינה מתממשת.
האם אתה מסכים עם קביעה זו? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

( 12נקודות)

בחר מן השיר תמונה שנגעה לליבך ,והסבר מדוע בחרת בה .הדגם את דבריך.

( 5נקודות)
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 - 12שירת לאה גולדברג
 .20קרא 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,
ַה ֻ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 ֶ
אוֹ ָ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 ֵ
וְ 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 ,
ֻ
ַא ְ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.

בימי מלחמה אסור [ ]...לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים [ ]...לעולם יהא שדה שיבולים טוב ויפה
משממה ,שעברו עליה הטנקים.

(לאה גולדברג" ,על אותו נושא עצמו" ,השומר הצעיר)8.9.1939 ,

הסבר והדגם כיצד דברים אלה של המשוררת באים לידי ביטוי בשיר זה.
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 .21קרא 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 ִ
בבית השני בשיר נזכרת המילה "מולדת" ,ואילו בבית השלישי נזכרות "שתי המולדות".
על פי השיר כולו ,הסבר והדגם כיצד המשוררת מתמודדת עם המתח בין מולדת אחת לשתי מולדות.
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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
 .22לפניך סונט ב ,מתוך מחזור הסונטיםִ ׁ :
ֶא ָּלא ז ַֹהר") .קרא אותו ,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.
בשיר זה מתואר האושר שבהתאהבות בצד החשש שאושר זה יבוא אל קצוֹ .
הסבר והדגם קביעה זו.
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 .23קרא את מחזור השירים (שירים א-ג) שלפניך ,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 ִאּיוּם ְ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.

כתוב כיצד בא לידי ביטוי במחזור השירים "הסתכלות בדבורה" הניגוד בין אור ובין צל ,והסבר את תרומתו
לבניית המשמעות של מחזור השירים הזה.

בהצלחה!

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

