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8284 מספר השאלון:   

ספרות עברית וכללית

לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 

סיפור קצר פרק ראשון: 

דרמה  פרק שני: 

רומאן ונובלה פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, "לבדי" מאת חיים נחמן ביאליק, שירת אורי צבי גרינברג, שירת רחל( פרק רביעי: 

33 נקודות(. 3
1 מארבעת הפרקים יש לבחור בשלושה פרקים ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק )לכל פרק — 

מילון עברי־לועזי / לועזי־עברי   )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשימת יצירות  )2(   

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

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )2(   

לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.  )3(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   
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השאלות
פרק ראשון — סיפור קצר

16 נקודות(. 3
2 אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.

שים לב: בשאלות 2-1  אפשר לענות גם על פי הסיפור "צלליות" מאת אמיר גוטפרוינד.

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .1

תאר את הסיום של אחד מן הסיפורים הקצרים שלמדת, והסבר את התרומה של סיום זה לבניית משמעות הסיפור.  א. 

)11 נקודות(

5 נקודות( 3
2 האם סיום זה הפתיע אותך? הסבר והדגם את דבריך.        ) ב. 

תאר משבר בחייה של דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת.    .2

לדעתך, האם משבר זה משקף גם את מצב החברה הסובבת את הדמות? הסבר והדגם את דבריך.  

צלליות / אמיר גוטפרוינד   .3

מהי הביקורת החברתית הבאה לידי ביטוי בסיפור "צלליות"? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — דרמה

33 נקודות(. 3
1 אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 7-4 )

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

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

האם לדעתך פעולותיו של הגיבור בטרגדיה שלמדת מושפעות מגורמים פנימיים )אישיותו(, מגורמים חיצוניים או   .4

מגורמים פנימיים ומגורמים חיצוניים גם יחד? נמק והדגם את דבריך.

בחר בשתיים מדמויות המשנה בטרגדיה שלמדת, תאר אותן, והסבר כיצד הן מניעות את העלילה ומאירות את הדמות   .5

המרכזית בטרגדיה.

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

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .6

תאר את תכונות האופי של דמות מרכזית במחזה המודרני שלמדת, והסבר כיצד תכונות אלה באות לידי ביטוי  א. 

23 נקודות( 3
1 במחזה.      )

לדעתך, ֵאילו מן התכונות שתיארת ראויות להערכה, וֵאילו מן התכונות ראויות לגינוי? נמק את דבריך.  ב. 

)10 נקודות(

ביצירות רבות מתוארים יחסים מסובכים בין בני משפחה או בין גבר לאישה שאינם בני משפחה.  .7

הסבר והדגם כיצד באים לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת יחסים מסובכים כאלה.  

הסבר את התרומה של היחסים שתיארת לבניית משמעות המחזה.   

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי — רומאן ונובלה

33 נקודות(. 3
1 אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 10-8 )

שים לב: בשאלות 9-8 אפשר לענות גם על פי הרומאן "1984" מאת ג'ורג' אורוול.

ביצירות רבות יחסי אהבה, חברות או ידידות בין דמויות הם לעיתים נקודות אור במציאות קשה.  .8

האם יחסים כאלה הם נקודת אור ברומאן או בנובלה שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.   

האם דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת מצליחה להגשים את הרצונות שלה או נאלצת לוותר עליהם?  .9

הסבר והדגם את דבריך.  

1984 / ג'ורג אורוול  .10

דמויות ביצירות רבות מתמודדות עם נסיבות החיים שלהן באמצעות התנגדות ומרד או באמצעות הסכמה והשלמה עם   

 המציאות.

באילו דרכים וינסטון סמית מתמודד עם נסיבות חייו? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה
)שירת ימי הביניים, "לבדי" מאת חיים נחמן ביאליק, שירת אורי צבי גרינברג, שירת רחל(

16 נקודות(. 3
2 אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 22-11 )לכל שאלה — 

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

ֶמׁש / שלמה אבן-גבירול ְרֵאה ֶשׁ
 

ְרֵאה ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָּמה / ְּכִאּלּו ָלְבָׁשה תֹוָלע ְלִמְכֶסה,

ְּתַפֵּׁשט ַּפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין / ְורּוַח ָים ְּבַאְרָּגָמן ְּתַכֶּסה,

ְוֶאֶרץ — ָעְזָבה אֹוָתּה ֲעֻרָּמה / ְּבֵצל ַהַּלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה,

ְוַהַּׁשַחק ֲאַזי ָקַדר, ְּכִאּלּו / ְּבַׂשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכֶּסה.

כיצד תיאור שקיעת השמש מבטא את הכאב של המשורר על מות יקותיאל? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך כתוב גם על שתיים מדרכי העיצוב התורמות לביטוי הכאב.

קרא את השיר שלפניך, וענה השאלה שאחריו.  .12

יֵרְך / שלמה אבן־גבירול ִרי ִשׁ ְבּ ְך ַדּ  ְלִאֵטּ
 

ְלִאֵּט ַּדְּבִרי ִׁשיֵר, ְּדבֹוָרה, / ֲאֶׁשר ִקְרַית "ְׁשַמע" ִמִּפי ְיֹקָרא,

ְמַיֶחֶדת ּוַמְאֶרֶכת ְּב"ֶאָחד" / ּוַמֶּתֶזת ְּבֵזֶכר ָרם ְונֹוָרא,

ֲאֶׁשר ָנַתן ְּדַבׁש ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ / ְוָׂשם ָל ַלֲהֹדף אֹוְיֵב ְמרָרה.

ֲהא ִאם ַאְּת ְּבֵעיַנִי ְקַטָּנה — / ְּכבּוָּדה ַאְּת ְוָל ִמְׁשַּפט ְּבכֹוָרה.

ֲחמּודֹות ִטֲהרּו אֹוָת, ְוֵאיֵנ / ְּכֶׁשֶרץ עֹוף ֲאָבל ִצּפֹור ְטהֹוָרה.

כיצד באה לידי ביטוי בשיר זה ההערכה של המשורר לדבורה? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

ים / משה אבן-עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

ָּכְתנֹות ַּפִּסים ָלַבׁש ַהַּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה ִמֵּדי ִדְׁשאֹו,

ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ ָעָטה ָּכל־ֵעץ / ּוְלָכל־ַעִין ֶהְרָאה ִפְלאֹו.

ָּכל ִציץ ָחָדׁש ִלְזַמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֹוֵחק ִלְקַראת ּבֹואֹו,

ַא ִלְפֵניֶהם ׁשֹוָׁשן ָעַבר, / ֶמֶל, ִּכי ָעל הּוַרם ִּכְסאֹו.

ָיָצא ִמֵּבין ִמְׁשַמר ָעָליו / ַוְיַׁשֶּנה ֶאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו.

ִמי א־ִיְׁשֶּתה ֵיינֹו ָעָליו / ָהִאיׁש ַההּוא ִיָּׂשא ֶחְטאֹו!

כיצד ההזמנה למשתה היין בבית האחרון בשיר קשורה לתיאורי הטבע ולהתפעלות מן היופי של הגן?

הסבר והדגם את דבריך.

שירת ביאליק

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

ֻּ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 —  

כיצד מוטיב הבדידות בא לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 7/
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שירת אורי צבי גרינברג

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

ַחל / אורי צבי גרינברג י ְוַהַנּ ִֹשיר ִאּמִ
 

ְואּוַלי ֶאל ַהַּנַחל ַההּוא ִמיֵמי ַהַּנֲערּות

ַהּׁשֹוֵטף ִּפי ְסָדנֹו ֶׁשל ָהֵעץ ַהָּכרּות

ַהְמַלֵח ֶאת ִּגְדרֹות ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים

ֶׁשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות ָׁשם, ָּתבֹוא ַהַּנֲעָרה

ֲאֻדַּמת ַהֵּׂשָער, ִהיא ִאִּמי... ִּדְמּדּוִמים.

ְוִתְפֹׁשט ְּבָגֶדיָה ּוִבְכֹתֶנת ֶמְׁשָיּה

ֵּתַרד ָׁשם ַּבַּנַחל, ֶאְרֶאָּנה ׂשֹוָחה:

ֱאִהית ִהיא ַבַּמִים ָנאָוה ְבֹכָחּה!

ּדּוִמָּיה ְוִניחֹוַח ֵּפרֹות ִמָּסִביב.

ַוֲאִני עֹוד ֵאיֶנִּני ַבְיקּום ְוָאִבי

עֹודֹו ֶעֶלם ְּבנֹוף ֵּבית ִאּמֹו ְוָאִביו.

ְוִהֵּנה ִהיא עֹוָלה ִמן ַהַּנַחל... ִאִּמי:

ַהַּנֲעָרה ַהָּבָרה ֲאֻדַּמת ַהֵּׂשָער

ְּבִלְבַנת ַהְּבתּוִלים ִּבְכֹתֶנת ֶמְׁשָיּה

ְוֵאין ִהיא רֹוָאה ֶאת ְּבָנּה ַהְמֻבָּגר

ָהעֹוֵמד ְורֹוֶאה ֶאת ִאּמֹו ָּבעֹוָלם

ְוַנֲעָרה ִהיא ְּבֶטֶרם-ֵעת-ֵאם, ְּבֵאְׁשָיּה

נֹוֵגַּה ֹראָׁשּה ַּבֲעֹרב יֹום ֶאל ִּגְדרֹות

ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים

ֶׁשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות,

ֶׁשּנֹוְסָפה ַעל ִמְתָקם ְמִתיקּות ִּדְמּדּוִמים...

ָהּה ִהְכִסיף ֶזה ָהֹראׁש ְוָהְׁשַלג ֶזה ָהֹראׁש

ֲעֵדי ֶׁשִּנְכַּפׁש ְּבָדמֹו ֶּבָעָפר

ֶׁשִּנְׁשַּפ ִּביֵדי גֹוי ֶּגְרָמִני ְּבַאְכָזר.

ְוַהֵּבן א ִׁשֵּלם ְוֶאת ַהּבֹור א ָחַפר.

 

הסבר והדגם כיצד תיאור האם בתקופות שונות בחייה מבטא את הכאב של המשורר.  

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

יר / אורי צבי גרינברג יר ֵנס ַהִשּׁ ִשׁ

ָּכל ִׁשיר ֲאִמִּתי — הּוא ֵנס:

הּוא ְפִתיַחת ַהַּׁשַער ְוַהְפָׁשַלת ַהִּוילֹון:

ַמִּׁשיב ֵריחֹות ַהִּניחֹוַח ִמן ַהָּׂשֶדה ָהָאבּוד:

ֵמִאֵּבי ַהַּנַחל ּוִמֶּנֶפׁש ַהְּבֵאר ְוַהִּקילֹון:

ְלָׁשם ָעפֹות ִצֳּפִרים ְּבֵעיַנִים ְסגּורֹות:

ָּכָנף ְלַמָּטה ְוָכָנף ָלרֹום — —

 

ַהַּיְלדּות ִהיא ֵמֵעֶבר ִמֶּזה ֶׁשל ַהְּתהֹום:

ַהֶּׁשֶמׁש עֹוָלה ָׁשם ְּכֵלב ַהְּלָבבֹות ַהּקֹוְרִנים

ְּבַׁשֲאַגת ִּכסּוָפם ְלַמְעָלה ִמן ֲחלֹום.

 

ֲאִני ְמַמֵּׁשׁש ֶאת ָהֲעָנִפים ְוִגְזֵעי ָהֵעִצים ַהַחִּמים

ֶאת ָהַרְגַלִים ַהַּדּקֹות ֶׁשל ַאְילֹות ַהָּׂשֶדה

ְוֶאת ּגּוָפן,

ְוַאֲחֵרי ִצּפֹור ְמַדָּדה־ָׁשם ַּגם ֲאִני ְמַדֶּדה.

 

ָהֵאם ֵאיֶנָּנה, א ֵאַדע ְמקֹום ֲעָפָרּה

ַא ְטבּוָעה ִהיא ְּבַמהּוִתי ְּבֶכֶסף ֵׂשיָבָתּה ְוֻתַּמת ַהַּנֲעָרה.

ְוִׁשיר ָהֶעֶרֹש ַעל ְּגִדי ַהָּזָהב

ֶׁשָּנַסע ִלְסֹחר ְמָגִדים

ִצּמּוִקים ּוְׁשֵקִדים ּוְוָרִדים

הֹוֶמה ַבֵּלב ְּכִכֶּנֶרת־ִנּגּוָניו ֶׁשל ָהָאב.

ֲאִני אֹוֵהב ַהַּמֲאָכִלים ְוַהְּבָׂשִמים ֶׁשהּוא ָאַהב

ְוכֹוֵאב ְּכֵאב ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ֲאֶׁשר הּוא ָכַאב.

כיצד הגעגועים של המשורר באים לידי ביטוי בשיר? הסבר כיצד כתיבת השיר תורמת להתמודדות עם געגועים אלה.  

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

ה ַאֲחרֹוָנה / אורי צבי גרינברג ִפָלּ ְתּ
 

ַהְרִּכיֵננּו, ִאם ְרצֹוְנ ְבָכ, ַּכֲאֶׁשר ָּתֹכף ִאיָלנֹות

ְּבֹכֶבד ַהְּבָרָכה ַהְּמתּוָקה ִמַּתּמּוז ַעד ִּתְׁשֵרי,

ִּכי ַגם ָאנּו ֵעֶצי ִעם ְיבּול ַהְיגֹוִנים ַהָּכֵבד;

ַא ַאל ָנא ְתַעְּקֵרנּו ִמֹּׁשֶרׁש זֹו ָהֲאָדָמה,

ִּכי ָבַחְרנּו ִלְהיֹות ָּבּה ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַתְלָּת אֹוָתנּו

ְּבִעּגּול ַהָּיִמים ְוַהֵּלילֹות.

 

ִאם ְּגָזר הּוא ִמִּפי: ַּבל ִיַּגע ִמְצֵחנּו ַּבַּגְבהּות

ְוא ַנְעִּפיל ַעל ְׁשַלִּבים ְּבֻסַּלם ַהָּזָהב ֶּבָחזֹון —

ְּתֵננּו ְוִנְכֶרה ְבִרית ִעם ַאְדָמְת ַהַחָּיה

ְּבֵעֶמק־ָהָאָדם ַהָּיֶפה,

ּוְבלּוַח ַחֵּיינּו ְמֵחה ָׁשלֹוש אֹוִתּיֹות: ָמֶות.

כיצד הקשר בין אדם לאדמה בא לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ִביא / אורי צבי גרינברג הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

...ִׁשָּׁשה ִמיְליֹוִנים ּכֹוסֹות ֵאִלָּיהּו ְּבָדם ַּתַחת ַיִין.
ִׁשָּׁשה ִמיְליֹוִנים  ְּבֵני־ֹחִרין, ִּכי ִהָּנם ַּבֵּמִתים.

א ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו ִלְפֹקד ְנֵויֶהם,
ָׁשם יֹוְׁשִבים ַהְמַרְּצִחים;

ְוָידֹו א ִתַּגע ְּבַכּפֹות ַהַּמְנעּול.

א ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו ִלְטֹעם ִמּכֹוסֹות
ָּבֶהן ָּדם ַּתַחת ָיי"ׁש ִלְסעּוַדת ַהּגֹוִיים.

ָיֵרַח ֶׁשל ֶּפַסח ּוְׂשֵדה כֹוָכִבים...
ּדּוִמָּיה, ּדּוִמָּיהּו — —

ֲאִפּלּו ַבֲחלֹום א ִאְקַלע ֵאִלָּיהּו!
ָצִרי ַלֲעֹבר ָים ֲאִפּלּו ַבֲחלֹום — —

הּוא ִנְׁשַאר ַעל ִקְברֹות־ְיהּוָדיו־ִּבְכֵאָבם:
ֵהם ֲאֵהבּוהּו ְוהּוא ֲאֵהָבם.

ֵהם ָהיּו ַסְבָלִנים ְוָרצּו ְלַחּכֹות לֹו,
ֲאָבל ַהּגֹוִיים א ָנְתנּו ְלַחּכֹות.

הּוא ִנְׁשַאר ַעל ִקְבָרם: ַהְּיהּוִדי ַהָּיִחיד
ְלִבְלִּתי ִמְרָמה... ְּכִאְמַרת ַהּגֹוִיים,

ִּכי ֵאיֶנּנּו גּוף ַחי ִמָּבָׂשר ּוִמָּדם.

ָׁשם ֵיֵׁשב לֹו ָבָדד, ָׁשם ֵיֵׁשב לֹו ִיֹּדם
יֹוָמם ָוֵליל ְּבֶאְבלֹו ְסחֹור ְסחֹור,

ֹחֶרף ְוַקִיץ, ֶּגֶׁשם ּוְכפֹור.

א ִיְקֹצף ָעָליו ּגֹוי, א ִיְנַּבח ָעָליו ֶּכֶלב,
ִּכי ֵאיֶנּנּו גּוף ַחי ִמָּבָׂשר ּוִמָּדם.

הּוא רּוֵחנּו ִבְלָבד, הּוא ַהְּדַוי ְלא ְדמּות,
ַּתְחָּתיו ּגֹוָלִלים: ֶמְרַחִּקים־ֶמְרַחִּקים

ּוְזָעִמים ֲחנּוִקים:

ִּכי ְלא ַתְנחּוִמים
ִּכי ְלא ִׁשּלּוִמים — —

ְּבֵני־ֹחִרין

מהי התרומה של החזרה על המילה "לא" לבניית משמעות השיר? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 11/
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שירת רחל

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ַ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 ְוִהְדִמיַע

ַּפַחד ָטִמיר ִמַּיד ֲעָנִקים.

ָלָּמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶּפֶלא?

ָלָּמה ְּכַזְבֶּתם, אֹורֹות ְרחֹוִקים?

הצג והסבר שתיים מדרכי העיצוב בשיר, שהמשוררת מבטאת באמצעותן את הדימוי העצמי שלה.

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

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!

בחר בשניים מן הניגודים בשיר, והסבר את תרומתם לביטוי החוויה של המשוררת.

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

ִ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.

כיצד עבר והווה באים לידי ביטוי בשיר זה? הסבר את תרומתם לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 13/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .22

ְ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.

ֵרׁש את שתי השורות המסיימות את השיר, והסבר את תפקידן בבניית משמעות השיר. ּפָ


