
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

 8272 מספר השאלון:   
 

ספרות עברית וכללית
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

לעולים חדשים

הוראות לנבחן
משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 
שירה )שירים מן המחצית השנייה פרק ראשון: 

נקודות  50  —  )25x2(  — של המאה ה־20 בנושא "זהויות"(   
נקודות  50  —  )50x1(  — ספרי קריאה    פרק שני: 
נקודות  100  —          סה"כ 

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.   

רשימת יצירות.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 
מילון לפי בחירת הנבחן.  )2(   

  
רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה   )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

שבחרת להשיב עליה.    
אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )3(   
לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת   )4(   

היצירות שנלמדו.    
לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "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 — שירה

שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא "זהויות"

)50 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 6-1 )לכל שאלה — 25 נקודות(.

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .1

ְטִרּיֹוִטי / רוני סומק יר ּפַ ׁשִ

שילוב בין תרבויות מאפיין את החברה במדינת ישראל.  

הסבר והדגם כיצד שילוב תרבויות זה בא לידי ביטוי בשורות 7-1 שיר.         )15 נקודות( א. 

האם שילוב התרבויות בא לידי ביטוי גם בשורות 14-8 בשיר? נמק והדגם את דבריך. ב. 

)10 נקודות(  

5

10

/המשך בעמוד 3/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .2

רֹות / נידאא ח'ורי יּבְ ַהִדּ

מה הן התופעות החברתיות שהמשוררת יוצאת נגדן בשיר זה? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך כתוב גם על התפקיד של מילות השלילה )ַאל, לא( בבניית משמעות השיר.  

       

/המשך בעמוד 4/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .3

ְבֵרי ֶרַקע ִראׁשֹוִנִיּים / ארז ביטון ּדִ

                         

מה מאפיין את התרבויות המוצגות בשיר?  

האם לדעתך תרבויות אלה מתנגשות זו בזו, או משלימות זו את זו?  

נמק והדגם את דבריך מן השיר.  

/המשך בעמוד 5/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .4

ָפַני / יהודה עמיחי ּלְ ל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ּכָ

מֹו אּוַקם ]...[ ּכְ ֵדי ׁשֶ ְרמּו אֹוִתי ]...[ ּכְ ָפָני ּתָ ּלְ ל ַהּדֹורֹות ׁשֶ בבית הראשון המשורר אומר: ּכָ   
ה אֹו מֹוַסד ְצָדָקה.  ִפָלּ ית־ּתְ ּבֵ

פרש דברים אלה, והסבר כיצד באה בהם לידי ביטוי זהותו של המשורר, וכיצד היא באה לידי   

בשיר כולו. ביטוי 

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .5

אֹוִדיֵסס / חיים גורי

על פי הבית השלישי בשיר, הסבר את המצוקה של אודיסס השב לביתו.  

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .6

יֹוָנָתן / יונה וולך

בשיר זה מתואר ילד אחד הבורח מקבוצת ילדים.  

כיצד מצב זה מבטא את המשמעות של השיר? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 8/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק שני — ספרי קריאה  )50 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 9-7.

קלקידן / דורית אורגד  .7

לקלקידן יש זהות כפולה: אתיופית וישראלית. א. 

כיצד זהות כפולה זו באה לידי ביטוי בדמותו של קלקידן ובחייו? הסבר כיצד קלקידן   

מתמודד עם כפילות זו.        )45 נקודות(

האם אתה מזדהה עם רגשותיו של קלקידן?  הסבר את תשובתך.       )5 נקודות( ב. 

הכלב היהודי / אשר קרביץ  .8

מצבים שיש בהם אכזריות וכאב מתוארים ברומאן "הכלב היהודי" בהומור ובקלילות.  

הסבר והדגם קביעה זו, בתשובתך כתוב גם על התרומה של דרך תיאור זו לבנייה של משמעות   

הרומאן.

שים לב: על שאלה 9 אפשר לענות רק על פי אחד מן הספרים ברשימה שלפניך.

סופה בין הדקלים / סמי מיכאל;  הגל / מורטון רו;  מען לא ידוע / קרסמן טיילור;  .9

המסע של פרוונה / דבורה אליס  

הסבר והדגם את ההשפעה של הרקע ההיסטורי או הרקע החברתי או הרקע המשפחתי )אפשר   

גם שניים מהם( על המעשים של הדמויות ועל האופי שלהן בספר שקראת.

 


