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8284 מספר השאלון:   
 

ספרות עברית וכללית   
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן
משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 
רומאן ונובלה  פרק ראשון: 

סיפור קצר  פרק שני : 
דרמה  פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק,  פרק רביעי: 
שירת אורי צבי גרינברג(   

הפרק הראשון )רומאן ונובלה — 32 נקודות( הוא חובה.
משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות     

לפי ההוראות בכל פרק )לכל פרק — 34 נקודות(.  

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

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

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

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת   )3(   
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 – רומאן ונובלה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 3-1 )32 נקודות(.

תאר שניים מן האירועים המרכזיים ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר כיצד נושא מרכזי ביצירה   .1

בא לידי ביטוי באירועים אלה. הדגם את דבריך.  

הסבר כיצד המשפחה או היעדר משפחה משפיעים על ההתנהגות ועל הגורל של דמות מרכזית  .2 

ברומאן או בנובלה שלמדת. הדגם את דבריך.

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .3

הסבר והדגם מה הם הערכים הבאים לידי ביטוי ברומאן באמצעות נקודת המבט של סקאוט.  

בסס את דבריך על שניים מן האירועים המתרחשים בו.    

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ענה על שתיים מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

שים לב: אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

ִיף" מאת שמואל יוסף עגנון ועל פי הסיפור  שים לב: על שאלות 5-4 אין לענות על פי הסיפור "הּסַ

"רעידת אדמה בצ'ילה" מאת היינריך פון קלייסט.

תאר את הסיום של סיפור קצר שלמדת.  .4

האם הסיום שתיארת הוא אופטימי או פסימי או שילוב בין שניהם?   

הסבר והדגם את דבריך.

תאר את הקשר בין הדמות המרכזית בסיפור קצר שלמדת ובין דמות נוספת בסיפור, והסבר   .5

שתיים מדרכי העיצוב )למשל מוטיבים, סמלים, אנלוגיות( המסייעות לאפיין קשר זה.

ִיף / שמואל יוסף עגנון ַהּסַ

ִיף בגן. לקראת סיום הסיפור המספר קובר את ַהּסַ  .6

מדוע הוא קובר את הסיף? תאר את תוצאות המעשה, והסבר את התרומה של הקבורה להבנת   

משמעות הסיפור.

רעידת אדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט

הסבר והדגם כיצד באים לידי ביטוי בסיפור זה גילויים של רוע ואכזריות מצד אחד וגילויים של   .7

הקרבה ואצילות נפש מצד אחר.

מהי התרומה של גילויים אלה לבניית משמעות הנובלה? נמק והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי – דרמה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 11-8 )34 נקודות(.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר: "המלט", המלך ליר", 

"מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

מתח וחשש מפני הצפוי להתרחש בונים את חוויית הצפייה או הקריאה בטרגדיות רבות.  .8

הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת, ותאר כיצד המתח נעלם בסיום הטרגדיה.  

מאבק פנימי או חיצוני של הגיבור הטרגי מניע את העלילה בטרגדיות רבות.  .9

תאר את המאבק )או המאבקים( של דמות טרגית במחזה שלמדת, הסבר את הסיבות למאבק   

שלה, והצג את תוצאותיו.

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

רגשות חזקים כמו אהבה, שנאה, קנאה ונקמה עומדים במרכז העלילה של מחזות רבים.  .10

מהו הרגש )או הרגשות( שבמרכז המחזה המודרני שלמדת?   

הסבר והדגם את דבריך על פי שתי סצנות מן המחזה.

במחזות מודרניים רבים האדם מרגיש בדידות למרות השתייכותו למערכת משפחתית או חברתית.  .11

הסבר את הסיבות לתחושת הבדידות של דמות מרכזית במחזה שלמדת, ותאר כיצד היא  א. 

מתמודדת עם הבדידות.         )20 נקודות(

מה אפשר ללמוד מתחושת הבדידות של הדמות על הערכים המאפיינים את החברה הסובבת  ב. 

אותה? הסבר והדגם את דבריך.         )14 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה
 שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת אורי צבי גרינברג

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 21-12 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ֶמׁש / שלמה אבן־גבירול ְרֵאה ׁשֶ

על פי השיר, הסבר והדגם את הקשר בין הטבע ובין חיי האדם.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

יֵרְך / שלמה אבן־גבירול ִרי ׁשִ ּבְ ְך ּדַ ְלִאֵטּ  

 

אילו כוחות המשורר מייחס לדבורה?   

הסבר והדגם שני אמצעים אמנותיים התורמים לעיצוב כוחות אלה.

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ים / משה אבן־עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

   

 

בשיר זה המשורר מציג באופן מקורי נושא מוכר.  

הסבר קביעה זו, ובסס את תשובתך על שתיים מן התמונות בשיר.  

/המשך בעמוד 7/
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שירת ביאליק

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

ָנֵפְך/ חיים נחמן ביאליק ַחת ּכְ ַהְכִניִסיִני ּתַ

  

  

 

 

בשיר זה המשורר מביע אכזבה וייאוש, אך גם משאלה שיש בה נחמה.  

הסבר והדגם קביעה זו.   
/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ִצּפֶֹרת / חיים נחמן ביאליק  

השאלות בבית הרביעי והציפייה לתשובה בבית החמישי מעידות על היחסים בין הדובר לבין   

הנמענת.

הסבר והדגם קביעה זו.  

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5

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

ה / חיים נחמן ביאליק ִעם ִדְמּדּוֵמי ַהַחּמָ  

               

                                 

בשיר זה מתואר מסע מבטיח ומלא תקווה המסתיים באכזבה.   

הסבר והדגם קביעה זו.  

/המשך בעמוד 10/
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שירת אורי צבי גרינברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

יר / אורי צבי גרינברג יר ֵנס ַהׁשִּ ׁשִ  

    

 

ילֹון" )בית ראשון(? הסבר והדגם  ַלת ַהּוִ ַער ְוַהְפׁשָ ַ כיצד באות לידי ביטוי בשיר כולו "ְפִתיַחת ַהׁשּ  

את דבריך.

/המשך בעמוד 11/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ַחל / אורי צבי גרינברג י ְוַהַנּ יר ִאִמּ ׁשִ  

      

הצבעים הם מוטיב מרכזי בשיר זה.  

תאר את הופעתו של מוטיב זה לאורך השיר, והסבר את תרומת המוטיב לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 12/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .20

ה ַאֲחרֹוָנה/ אורי צבי גרינברג ִפּלָ ּתְ  

מה הדובר בשיר זה מבקש מן האל? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 13/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ִביא / אורי צבי גרינברג הּו ַהּנָ   ֵאִלּיָ

הסבר והדגם כיצד ֵאֶבל ואובדן באים לידי ביטוי בשיר זה.  

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5

בית 6

בית 7

בית 8

בית 9

בית 10

בית 11

בית 12


