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השאלות
פרק ראשון — סיפור קצר

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על שתיים מן השאלות  3-1 )לכל שאלה — 16 נקודות(.

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

שים לב: על השאלות 2-1  אין לענות על פי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו.

תאר אירוע מרכזי בסיפור קצר שלמדת, והסבר כיצד אירוע זה משפיע על ההתפתחות של עלילת הסיפור.  .1

תאר את הקשיים של דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת, והסבר כיצד היא מתמודדת עם קשיים אלה.  .2

בתשובתך כתוב גם אם בסיום הסיפור הדמות מתגברת על הקשיים שלה.

חלום בדמי כבוד / גרמאו מנגיסטו

בסיפור זה בא לידי ביטוי מפגש בין עולמות שונים.  .3

תאר מפגש זה, והסבר את תרומתו להבנת הרעיון המרכזי בסיפור.  

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — דרמה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 7-4 )34 נקודות(.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"

טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

סבל הוא יסוד מרכזי בכל טרגדיה.  .4

כיצד הסבל בא לידי ביטוי בטרגדיה שלמדת? הסבר את התרומה של סבל זה לבניית משמעות הטרגדיה.  

בחר בשתיים מדמויות המשנה בטרגדיה שלמדת. תאר אותן, והסבר את התרומה שלהן לאפיון דמותו של הגיבור הטרגי.  .5

מחזה מודרני

לחץ חברתי או מחויבות לבני משפחה )ולפעמים שניהם( משפיעים על חייה של הדמות המרכזית במחזות רבים.  .6

תאר מצב כזה על פי עלילת המחזה המודרני שלמדת, והסבר את תרומתו לבנייה של משמעות המחזה.

תאר את הסיום של המחזה המודרני שלמדת, והסבר את התרומה של סיום זה להבנה של משמעות המחזה.   .7 

הדגם את דבריך. 

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי — רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 9-8 )34 נקודות(.

ביצירות רבות דמויות מרכזיות מתמודדות עם החלטות ובחירות חשובות.  .8

מה הן ההחלטות והבחירות החשובות שהדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת מתמודדת עימן? הסבר מה   

ההחלטות והבחירות האלה מלמדות על הדמות הזאת. הדגם את דבריך.

שם היצירה, מוטיב, סמל ונקודת מפנה בעלילה הם אמצעים המסייעים בעיצוב משמעות היצירה.  .9

כיצד באים לידי ביטוי ברומאן או בנובלה שלמדת שניים מן האמצעים האלה? הסבר את תרומתם להבנה של    

משמעות היצירה.

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה
)שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת רחל(

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 17-10 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .10

י ְבִמְזָרח / יהודה הלוי  ִלִבּ

ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב — / ֵאי ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשׁר ֹאַכל ְוֵאי ֶיֱעַרב?

ֵאיָכה ֲאַשֵּׁלם ְנָדַרי ֶוֱאָסַרי, ְּבעֹוד / ִצּיֹון ְּבֶחֶבל ֱאדֹום ַוְאִני ְּבֶכֶבל ֲעָרב?

ֵיַקל ְּבֵעיַני ֲעֹזב ָּכל טּוב ְסָפַרד, ְּכמֹו / ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב!

על פי השיר, מה המשורר רוצה, ומה הוא מוכן לעשות כדי להגשים את הרצון שלו? הסבר והדגם את דבריך.  א. 

)9 נקודות(  

הצג והסבר שתיים מדרכי העיצוב בשיר שבאמצעותן בא לידי ביטוי הרצון של המשורר.         )8 נקודות( ב. 

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .11

ְיֵפה נֹוף / יהודה הלוי

ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ֵּתֵבל, ִקְרָיה ְלֶמֶל ָרב, / ְל ִנְכְסָפה ַנְפִשׁי ִמַּפֲאֵתי ַמְעָרב!

ֲהמֹון ַרֲחַמי ִנְכָמר ִּכי ֶאְזְּכָרה ֶקֶדם, / ְּכבֹוֵד ֲאֶשׁר ָּגָלה ְוָנֵו ֲאֶשׁר ָחַרב.

ּוִמי ִיְּתֵנִני ַעל ַּכְנֵפי ְנָשִׁרים, ַעד / ֲאַרֶּוה ְבִדְמָעִתי ֲעָפֵר ְוִיְתָעָרב! 

ְּדַרְשִּׁתי, ְוִאם ַמְלֵּכ ֵאין ָּב ְוִאם ִּבְמקֹום / ְצִרי ִגְלֲעֵד — ָנָחׁש ָשָׂרף ְוַגם ַעְקָרב.

ֲהא ֶאת ֲאָבַנִי ֲאחֹוֵנן ְוֶאָּׁשֵקם / ְוַטַעם ְרָגַבִי ְלִפי ִמְּדַבׁש ֶיְעַרב!

על פי השיר, תאר את המצב הקשה של ציון, והסבר מדוע בכל זאת המשורר רוצה להגיע אליה.         )9 נקודות( א. 

ָהֵבא מן השיר שני אמצעים אומנותיים המאפיינים את שירת ימי הביניים, והסבר אותם.         )8 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ֲהָבא ַמּבּול / יהודה הלוי
 

ֲהָבא ַמּבּול ְוָׂשם ֵּתֵבל ֲחֵרָבה? / ְוֵאין ִלְראֹות ְּפֵני ֶאֶרץ ֲחֵרָבה,

ְוֵאין ָאָדם ְוֵאין ַחָּיה ְוֵאין עֹוף — / ֲהָסף ַהֹּכל ְוָׁשְכבּו ַמֲעֵצָבה?

ּוִבְראֹות ַהר ְוׁשּוָחה ִלי ְמנּוָחה, / ְוֶאֶרץ ָהֲעָרָבה ִלי ֲעֵרָבה.

ְוַאְׁשִּגיַח ְלָכל ֵעֶבר — ְוֵאין ֹּכל, / ֲאָבל ַמִים ְוָׁשַמִים ְוֵתָבה,

ְוִלְוָיָתן ְּבַהְרִּתיחֹו ְמצּוָלה, / ְוֶאְחֹׁשב ִּכי ְתהֹום ַיְחֹׁשב ְלֵׂשיָבה.

ְוֵלב ַהָּים ְיַכֵחׁש ָּבֳאִנָּיה, / ְּכִאּלּו ִהיא ְּבַיד ַהָּים ְּגֵנָבה!

ְוָים ִיְזַעף — ְוַנְפִׁשי ַּתֲעז, ִּכי / ֱאֵלי ִמְקַּדׁש ֱאֶהיָה ְקֵרָבה.

הסבר את התרומה של תיאורי הטבע בשיר לבניית משמעות השיר. הדגם את דבריך.

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .13

ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָסַחף ָהאֹור, בית 1 

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ֶאת־ֹּבֶקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה;  

ַוֲאִני, ּגֹוָזל ַר, ִנְׁשַּתַּכְחִּתי ִמֵּלב  

ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה.  

 

ָּבָדד, ָּבָדד ִנְׁשַאְרִּתי, ְוַהְּׁשִכיָנה ַאף־ִהיא בית 2 

ְּכַנף ְיִמיָנּה ַהְּׁשבּוָרה ַעל־ֹראִׁשי ִהְרִעיָדה.  

ָיַדע ִלִּבי ֶאת־ִלָּבּה: ָחֹרד ָחְרָדה ָעַלי,  

ַעל־ְּבָנּה, ַעל־ְיִחיָדּה.  

 

ְּכָבר ִנְתָּגְרָׁשה ִמָּכל־ַהָּזִוּיֹות, ַרק־עֹוד בית 3 

ִּפַּנת ֵסֶתר ׁשֹוֵמָמה ּוְקַטָּנה ִנְׁשָאָרה —  

ֵּבית־ַהִּמְדָרׁש — ַוִּתְתַּכס ַּבֵּצל, ָוֱאִהי  

ִעָּמּה ַיַחד ַּבָּצָרה.  

י / חיים נחמן ביאליק ְלַבּדִ

ּוְכֶׁשָּכָלה ְלָבִבי ַלַחּלֹון, ָלאֹור, בית 4 

ּוְכֶׁשַּצר־ִלי ַהָּמקֹום ִמַּתַחת ִלְכָנָפּה —  

ָּכְבָׁשה ֹראָׁשּה ִּבְכֵתִפי, ְוִדְמָעָתּה ַעל־ַּדף  

ְּגָמָרִתי ָנָטָפה.  

 

ֶחֶרׁש ָּבְכָתה ָעַלי ַוִּתְתַרֵּפק ָעָלי, בית 5 

ּוְכמֹו ָׂשָכה ִּבְכָנָפּה ַהְּׁשבּוָרה ַּבֲעִדי:  

"ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָּפְרחּו ָלֶהם,  

ָוִאָּוֵתר ְלַבִּדי, ְלַבִּדי..."  

 

ּוְכֵעין ִסּיּום ֶׁשל־ִקיָנה ַעִּתיָקה ְמֹאד, בית 6 

ּוְכֵעין ְּתִפָּלה, ַּבָּקָׁשה ַוֲחָרָדה ְּכַאַחת,  

ָׁשְמָעה ָאְזִני ַּבִּבְכָיה ַהֲחִריִׁשית ַהִהיא  

ּוַבִּדְמָעה ַהִהיא ָהרֹוַתַחת —  

על פי הבית הראשון בשיר, הסבר את הניגוד בין "כולם" לבין "אני". הדגם את דבריך.          )7 נקודות( א. 

כיצד בא לידי ביטוי בשיר רצונו של המשורר להיות כמו כולם? הסבר והדגם את דבריך.         )10 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 7/
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שירת רחל

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ַרק ַעל ַעְצִמי / רחל

ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵּפר ָיַדְעִּתי.

ַצר עֹוָלִמי ְּכעֹוַלם ְנָמָלה,

ַּגם ַמָּׂשִאי ָעַמְסִּתי ָּכמֹוָה,

ַרב ְוָכֵבד ִמְּכֵתִפי ַהַּדָּלה.

 

ַּגם ֶאת ַדְרִּכי — ְּכַדְרָּכּה ֶאל ַצֶּמֶרת —

ֶּדֶר ַמְכאֹוב ְוֶדֶר ָעָמל,

ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה ּובֹוַטַחת,

ָיד ִמְתַּבַּדַחת ָׂשָמה ְלַאל.

 

ָּכל ָאְרחֹוַתי ִהִּליז ְוִהְדִמיע

ַּפַחד ָטִמיר ִמַּיד ֲעָנִקים.

ָלָּמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶּפֶלא?

ָלָּמה ְּכַזְבֶּתם, אֹורֹות ְרחֹוִקים?

הסבר והדגם את התרומה של הדימוי המרכזי בשיר להבנת המצב הרגשי של המשוררת.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ה / רחל ִגיָשׁ ה, ֲחִצי ּפְ ִגיָשׁ ּפְ

ְּפִגיָשׁה, ֲחִצי ְּפִגיָשׁה, ַמָּבט ֶאָחד ָמִהיר,

ִקְטֵעי ִניִבים ְסתּוִמים — ֶזה ַדי...

ְוׁשּוב ֵהִציף ַהֹּכל, ְוׁשּוב ַהֹּכל ִהְסִעיר

ִמְשַּׁבר ָהֹאֶשׁר ְוַהְּדָוי.

ַאף ֶסֶכר ִשְׁכָחה — ָּבִניִתי ִלי ָמֵגן —

ִהֵּנה ָהָיה ְּכא ָהָיה.

ְוַעל ִּבְרַּכי ֶאְכַרע ַעל ְשַׂפת ֲאַגם סֹוֵאן

ִלְשּׁתֹות ִמֶּמּנּו ִלְרָוָיה!

הסבר כיצד באמצעות מוטיב המים באים לידי ביטוי בשיר השינויים ברגשות של המשוררת. הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ִמיַכל / רחל 

ַוֶּתֱאַהב ִמיַכל ַּבת ָשׁאּול ֶאת ָּדִוד... ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה

(שמואל א', י"ח, כ'; שמואל ב', ו', ט"ז)

ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה! א ִנַּתק חּוט ַהּדֹורֹות,

א ָשְׁלטּו ְּבַכְרֵמ ַהּנּוֶגה ֲחֻרֵּלי ַהְּזָמן,

ַעל ְּכֹתֶנת ִמְשֵׁי א ָדהּו ַּפֵּסי ַאְרָּגָמן

ְוִצְלצּול ֶאְצֲעדֹות ְזָהֵב עֹוד ָהֹאֶזן ִּתְקט.

א ַאַחת ְרִאיִתי ִנֶּצֶבת ְלַיד ָהֶאְשָׁנב,

;ַהָּיָפה ְמהּוִלים ַּגֲאָוה ָוֹר ְּבֵעיֵנ

,ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה, ֲאִני ֲעצּוָבה ָּכמֹו

ָּכמֹו ְנדּונֹוִתי ָלבּוז ַלֲאֶשׁר ֹאַהב.

המשוררת מתארת את הרגשות שלה באמצעות הדמות של מיכל מן המקרא.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ְלּגּוַלי/ רחל ַאַחד ִגּ ְבּ
 

ֶהָהִייִתי ַחָּיה ֵּבין ַחּיֹות ַהָּׂשֶדה

ְּבָיִמים ְרחֹוִקים, ְּבַאַחד ִּגְלּגּוַלי?

ּוֵמָאז ִלי ִקְרַבת ָהָאחֹות ְלַחי

ְוֵאיַמת ָהָאָדם ָהרֹוֶדה?

 

ֲאֹפַרת ַהּנֹוָצה ְוַחְסַרת ַהָּמֵגן

ֻּגְלְּגָלה־ִּפְרְּפָרה ִּבי ִנְׁשַמת ִצּפֹור?

ַמְנִּגיָנה ַעְגמּוִמית, ַאֲהַבת ַהְּדרֹור —

ֵהן ִמֶּמָּנה, ִמֶּמָּנה ְׁשֵּתיֶהן.

 

ְואּוַלי ַּבִּגְלּגּול ָהָרחֹוק־ָקדּום

ָהִייִתי ִגְבֹעל־ֲעָׂשִבים ְיַרְקַרק?

ְוָלֵכן ְּבִאִּמי־ֲאָדָמה ֶאְדַּבק,

ּוְמנּוַחי ְּבֵחיָקּה ַהָּׁשחּום.

מה הם הגלגולים השונים המתוארים בשיר? הסבר והדגם את תרומתם לבניית משמעות השיר.


