
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ט, 2019 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

8381 מספר השאלון:   

ספרות עברית וכללית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שלוש שעות. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 
נקודות  50  — מבחר יצירות מספרות העולם  פרק ראשון: 
נקודות  50  — נושאים בין־ז'אנריים  פרק שני : 
נקודות  100  —                                           סה"כ 

בפרק הראשון שתי קבוצות של שאלות.
ענה על שאלה אחת מן הקבוצה הראשונה )26 נקודות(,

ועל שתי שאלות מן הקבוצה השנייה )לכל שאלה — 12 נקודות(.
)סה"כ — 50 נקודות(

בפרק השני ענה על שאלה אחת )50 נקודות(.

רשימת יצירות חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.  )2(   

בתשובות בשאלון זה אין להדגים באמצעות יצירה שנלמדה בשתי היחידות הראשונות   )3(   
וביחידה השלישית.    

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   
לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    
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השאלות
פרק ראשון: מבחר יצירות מספרות העולם

)50 נקודות(

בפרק זה שתי קבוצות של יצירות. ענה על השאלות בכל קבוצה לפי ההוראות.

קבוצה ראשונה

ענה על אחת מן השאלות 8-1  )26 נקודות(.

נובלה

מיכאל קולהאס / פון־קלייסט  .1

בנובלה "מיכאל קולהאס" נבחנים הגבולות של רדיפת הצדק.

הסבר והדגם קביעה זו.

האף / גוגול  .2

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

מהי הביקורת המשתמעת מן הנובלה "האף" על החברה ועל התנהגותם של בני האדם? הסבר והדגם את דבריך. א.   

)18 נקודות(  

האם ביקורת זו רלוונטית גם לימינו? נמק את דבריך.         )8 נקודות( ב. 

מותו של איוון איליץ' / טולסטוי  .3

מאז נפל איוון איליץ' מן הסולם הלך והידרדר מצבו הפיזי, ובעקבות זאת הוא חווה טלטלה נפשית שהובילה אותו   

להתפכחות.

הסבר והדגם קביעה זו.

הגלגול / קפקא  .4

אפשר לראות בגריגור סמסא קורבן )של עצמו, של משפחתו, של החברה הסובבת אותו ושל נסיבות חייו(.

כיצד צד זה בדמותו בא לידי ביטוי בעלילת הנובלה? הסבר והדגם את דבריך.

מחזה

קומדיות של שקספיר: "חלום ליל קיץ", "מהומה רבה על לא דבר", "כטוב בעיניכם"   .5

בקומדיות מאת שקספיר משולבים כאב וסבל ביסודות קומיים.

כיצד שילוב זה בא לידי ביטוי בקומדיה שלמדת? הסבר את תרומתו להבנת משמעותה.

/המשך בעמוד 3/
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מחכים לגודו / בקט  .6

במערכה הראשונה של המחזה אסטראגון אומר: שום דבר לא קורה, אף אחד לא בא, אף אחד לא הולך, זה נורא.

ואכן המחזה "מחכים לגודו" אינו מגולל סיפור, אלא בוחן מצב סטטי.

הסבר והדגם קביעה זו על פי המתואר במחזה.

הכיסאות / יונסקו  .7

במחזות רבים כיסאות משמשים אביזרי במה שוליים וזניחים, אבל במחזה "הכיסאות" יש להם תפקיד מרכזי.

הסבר מהו התפקיד של הכיסאות במחזה זה. הדגם את דבריך. 

אימא קוראז' / ברכט  .8

תאר את היחס של אימא קוראז' לִבתה ולשני בניה, והסבר כיצד המורכבות של דמותה באה לידי ביטוי ביחס זה.

/המשך בעמוד 4/
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קבוצה שנייה  )24 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 17-9  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

אודיסיאה / הומרוס  .9

מה הם הערכים הנוגעים ליחסים בין בני משפחה ובין בני זוג, הבאים לידי ביטוי בפרק 23 ביצירה?

הסבר והדגם את דבריך.

דון קיחוטה / סרוונטס  .10

אפשר לראות בדון קיחוטה ובסנצ'ו פאנסה שני צדדים של נפש האדם.

הסבר והדגם קביעה זו.

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

ַּבָּצפֹון ַעל ַהר ֵקֵרַח

ֹאֶרן ֲעִריִרי עֹוֵמד,

ְמַנְמֵנם; עֹוֶטה הּוא ֶבן

ֶׁשֶלג, ּוְפִתיִתים ֶׁשל ְּכפֹור.

ְוחֹוֵלם הּוא ַעל ַּבת ֶּדֶקל,

ֹּדם ִנֶּצֶבת ַּבִּמְזָרח,

ַּגְלמּוָדה ְוֶנֱעֶצֶבת

ַעל צּוק־ֶסַלע ַחם, לֹוֵהט.

ָהאֶֹרן ַהּבֹוֵדד / היינריך היינה
תרגום: שמואל פרידמן

אפיין כל אחד משני העצים בשיר.        )6 נקודות( א. 

אף כי בשיר מתוארים שני עצים, שם השיר הוא "הֹארן הבודד".  ב. 

מדוע לדעתך זה שם השיר? הסבר והדגם את דבריך.        )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ֵאׁש ְוֶקַרח / רוברט פרוסט
תרגום: רנה לטוין

אֹוְמִרים ֵּתֵבל ִּתְכֶלה ְּבֵאׁש

ְוֵיׁש ּגֹוְרִסים — ְּבֶקַרח.

ִמַּמה ֶׁשִּלי נֹוַדע ַעל ֵחֶׁשק

ַאְסִּכים ִעם ַהּתֹוְמִכים ְּבֵאׁש.

ַא ִאם ֶּתֱחַרב ִהיא ַּבְּׁשִנָּיה

ּדֹוֶמה ֵאַדע ַעל ַהִּׂשְנָאה

ַּדי ַעד לֹוַמר ֶׁשִּלְכָלָיה

ָעְצַמת ַהֶּקַרח

ַּגם ַּדָּיּה.

הסבר את הקשר בין כוחות הטבע הנזכרים בשיר ובין היצרים האנושיים הנזכרים בו.

הדגם את דבריך.

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

ַראן   ַראן ַח'ליל ג'ּוּבְ ַהְיָּלִדים / ג'ּוּבְ
תרגום: נועה זאלוד

ואז  
ִּבקשה ִאשה אשר תינוק בחיקה:  

ספר לנו על הילדים.  

ויען ויאמר:  

ַיְלֵדיֶכם ֵאיָנם ַיְלֵדיֶכם  

ִּכי ְּפִרי ַּגְעּגּוֵעי ַהַחִּיים ֶאל ַעְצָמם:  

ָּבִאים ֵהָּמה ַּדְרְּכֶכם ַא א ִמֶּכם,  

ַחִּיים ִעָּמֶכם ַא ֵאיָנם ַׁשָּיִכים ָלֶכם.  

ְּתנּו ְלַיְלֵדיֶכם ֶאת ַאֲהַבְתֶכם ַא א ֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם,  5

ִּכי ָלֶהם ֲהִגיֵגיֶהם.  

ּגּוָפם ִיְׁשֹּכן ְּבָבֵּתיֶכם, ַא א ִנְׁשָמָתם  

ִּכי ִנְׁשָמָתם ִמְסּתֹוֶפֶפת ְּבֵבית ַהָּמָחר -  

ָׁשם א ּתּוְכלּו ָלבֹוא ַאף ַּבֲחלֹומֹוֵתיֶכם.  

ֶאְפָׁשר ָלֶכם ַלְחֹּפץ ִלְהיֹות ְּכמֹוָתם ַא ַאל ָלֶכם ַלֲעׂשֹוָתם ְּכמֹוְתֶכם,  10

ִּכי ַהַחִּיים ְּפֵניֶהם ָקִדיָמה א ָאחֹור, ְוֵהם א ִיְתַרְּפקּו ַעל ָהֶאְתמֹול.  

ַאֶּתם ַהֶּקֶׁשת ִמֶּמָּנה, ְּכִחֵּצי ַחִּיים, ַיְלֵדיֶכם ְׁשלּוִחים:  

ַהַּקָּׁשת ַמְבִחין ַּבֹׁשֶבל ַעל ְּפֵני ְנִתיב ַהֶּנַצח,  

ֶּמְרַחִּקים — ִּבְרצֹותֹו ּכֹוֵפף ַקְׁשְּתֶכם ְלַמַען ִחָּציו ַהּנֹוִרים לַַ  

ִהְתַרּצּו ְלָיָדיו ַהּמֹוְתחֹות ַקְׁשְּתֶכם,  15

ִּכי אֹוֵהב הּוא ֶאת ַהִחִּצים ִּבְמעֹוָפם  

ַּגם ֶאת ַהְּקָׁשתֹות ַהַּנֲענֹות ְלָידֹו.  

ת שבשיר. ׁשֶ ת ְוַהּקֶ ָ ׁשּ פרש את שורות 11-10 בשיר, והסבר את הקשר שלהן לתמונת ַהּקַ

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ָך / ברטולט ברכט ּלְ ְנק ׁשֶ ֶנַרל, ַהּטַ ּגֶ
תרגום: בנימין הרשב

 

ֶּגֶנַרל, ַהַּטְנק ֶׁשְּל הּוא ֶרֶכב ָחָזק,

הּוא רֹוֵמס ֶאת ַהַּיַער, הּוא מֹוֵחץ ֵמָאה ֲאָנִׁשים.

ֲאָבל ֵיׁש לֹו ִחָּסרֹון ֶאָחד:

הּוא ָזקּוק ְלֶנָהג.

ֶּגֶנַרל, ַהַּמְפִציץ ֶׁשְּל ָחָזק.

הּוא ָטס ַמֵהר ִמן ַהּסּוָפה, הּוא עֹוֵמס יֹוֵתר ִמִּפיל.

ֲאָבל ֵיׁש לֹו ִחָּסרֹון ֶאָחד:

הּוא ָזקּוק ִלְמכֹוַנאי.

ֶּגֶנַרל, ָהָאָדם ָׁשִמיׁש ְמֹאד.

הּוא יֹוֵדַע ָלטּוס, הּוא יֹוֵדַע ִלְרֹצח.

ֲאָבל ֵיׁש לֹו ִחָּסרֹון ֶאָחד:

הּוא יֹוֵדע ַלְחֹׁשב.

כיצד בא לידי ביטוי בשיר השילוב של כלי מלחמה ובני אנוש? הסבר את התרומה של שילוב זה לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ַאֲהָבה / איציק מאנגר
תרגום: שמשון מלצר

 

בית 1     ַאָּילֹות ְׁשלּוחֹות ַעל ָהִרים ֻמְׁשָלִגים

    ַקְרֵניֶהן, ַקְרֵני ֶּכֶסף, ֶנֱאָחזֹות ַּבְּלָבָנה,

    ְוַהְּלָבָנה ַהּטֹוָבה טֹוָבָתן ְמַבֶּקֶׁשת.

בית 2     ְוִאִּמי ְמַהֶּלֶכת ְוׁשֹוֶמֶרת ַצֲעֵדיֶהן.

    ַּבל ַיְרִּגיׁשּו ָּבֶהן ְזֵאִבים ֶׁשַּבַּיַער,

    ִעְּקבֹוֵתיֶהן ֶׁשַּבֶּׁשֶלג ָהַר ִהיא ְמַטְׁשֶטֶׁשת.

בית 3     ִאִּמי ִנְפְטָרה ֶזה ָׁשִנים ְמֻרּבֹות,

    ְואּוָלם ַאֲהָבָתּה ִמְתַהֶּלֶכת ֶּבָחָלל

    ִּבְזרֹועֹות ְּפתּוחֹות ֶאל ָהרּוח ָהַרָּנה.

בית 4     ַמְרִּדיָמה ֶאת ֶהְמַית ַהְּדָרִכים ָּבֲעָרִבים,

    ְמַלֶחֶׁשת ֵעין־ָהָרע ִלְקַטֵּני ַאְרָנִבים

    ְואֹוֶמֶרת "ִּבִּתי" ְלתֹוַלַעת ְקַטָּנה.

בית 5     ָהַאֲהָבה ֵאיֶנָּנה ַמַּנַחת ָלּה ָלנּוַח ַּבֶּקֶבר ְּבַנַחת.

בית 6     ִהֵּנה ִהיא ּפֹוַתַחת ְּתִחָּנָתּה ְלאֹור ַהּכֹוָכִבים

    ְואֹוֶמֶרת ְואֹוֶמֶרת, ֶׁשִיְׁשַמע ָלּה ָהֵאל.

בית 7    ִּדְמעֹוֶתיָה ְמִאירֹות ַּבֲחלֹוִמי ְּבָכל ֵליל...

ָחָלל" )בית 3(. ֶכת ּבֶ הדובר בשיר אומר כי לאחר מות אימו "]...[ ַאֲהָבָתּה ִמְתַהּלֶ

כיצד אהבה זו באה לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ֶזה ָהָיה ְלָפִנים ְוִלְפֵני ָׁשִנים,

ְּבַמְלכּות ַעל ָים ַעְרַּפִּלי.

ָׁשם ָּדָרה ַיְלָּדה — ְׁשָמּה א ֵתַדע;

ָקָראִתי ָלּה ַאַּנֶּבל־ִלי.

ַמָּׂשא־ֵלב ַאֵחר ִמְּלַבד ַאֲהָבה

א ָהָיה ַגם ָלּה ְוַגם ִלי.

 

ֶיֶלד ָהִייִתי, ְוִהיא ַיְלָּדה

ַּבַּמְלכּות ַעל ָים ַעְרַּפִּלי:

ַא ָיַדְענּו ָאהֹוב ִּמָּכל אֹוֲהִבים —

ֲאִני ְוַאַּנֶּבל־ִלי:

ְוָראּונּו ַׂשְרֵפי ַהָּמרֹום ְּבִקְנָאה,

ְוָזעֹום ָזֲעמּו ָלּה ָוִלי.

 

זֹו ַהִּסָּבה, ֶׁשָהָיה ַמֲעֶׂשה

ַּבַּמְלכּות ַעל ָים ַעְרַּפִּלי —

רּוַח ָיָצא ֵמָעִבים, ְוִצֵּנן

ְוֵהִמית ֶאת ַאַּנֶּבל־ִלי

ּוָבאּו הֹוֶריָה, ַאִחים, ְקרֹוִבים

ִמְּבֵני ֲאִציֵלי ְּגִליִלי

ּוְנָׂשאּוָה ִמֶּמִּני ְלֶקֶבר ָאֵפל

ַּבַּמְלכּות ַעל ָים ַעְרַּפִּלי.

ל־ִלי / אדגר אלן פו ּבֶ ַאּנַ
תרגום: זאב ז'בוטינסקי

 ֵאין ְּכָאְׁשֵרנּו ִּבְנֵוה ְׂשָרִפים —

ָלֵכן ָזֲעמּו ָלּה ָוִלי;

ִהיא ַהִּסָּבה (ֶזה ָידּוע ַלֹּכל

ַּבַּמְלכּות ַעל ָים ַעְרַּפִּלי)

ֶׁשרּוַח ַּבַּלְיָלה ָיָצא ֵמָעִבים

ְוֵהִמית ֶאת ַאַּנֶּבל־ִלי.

 

ַא ָיַדְעִּתי ָאהֹוב ִמֻּכָּלם, ִמֻּכָּלם

ֶׁשַרּבּו ְׁשנֹוָתם ִמִּגיִלי

ְוָרָּבה ָחְכָמָתם ִמִּׂשְכִלי;

ְוֵאין ָׂשָרף אֹו ָׂשָטן ָּבעֹוָלם,

ְוֵאין ַסַער ְּבָים ַעְרַּפִּלי,

ֶׁשִיְקַרע אֹו ִיְגַרע ֶאת ַהַּקו ֶׁשל ָזָהב

ֵּביִני ּוֵבין ַאַּנֶּבל־ִלי.

 

ְוָיֵרַח ֵמרֹום ִלי לֹוֵחׁש ַּבֲחלֹום

ִׁשיֵרי־ֹזַהר ַעל ַאַּנֶּבל־ִלי;

ִלי רֹוֵמז ָּכל ּכֹוָכב ְּבַקְרָניו — ֵעיָניו

ְּכֵעיֶניָה ֶׁשל ַאַּנֶּבל־ִלי;

ַא ְּבֵליל ֲאֵפָלה — ִעָּמִדי ִהיא ֻכָּלּה,

ְוָאנּוַח ַעל־ַיד יֹוָנִתי ַהַּכָּלה,

ְּבֵביֵתנּו ֶׁשָּלּה ְוֶׁשִּלי —

הּוא ַהֶּקֶבר ַעל ָים ַעְרַּפִּלי.

על פי שיר זה, אהבה מופלאה — היא גם נוראה.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ְלָאן ָרָצה ָהַאָיָּלה ַהְּכתּוָבה ֶּדֶר ַהַּיַער ַהָּכתּוב? 

ִלְשּׁתֹות ִמַּמִים ְּכתּוִבים, 

ֶשְּׁיַשְּׁקפּו ֶאת ִּפיָה ַהָּקָטן ִּכְנַיר ַהְעָּתָקה? 

ַמּדּוַע ִהיא זֹוֶקֶפת ֹראׁש, ַהִאם ִהיא ׁשֹוַמַעת ַמֶּשׁהּו? 

ְשׁעּוָנה ַעל ַאְרַּבע ַרְגַלִים ְקַטּנֹות ֶשֻׁהְשֲׁאלּו ֵמַהְּמִציאּות 

ַּתַחת ֶאְצְּבעֹוַתי ְמִניָעה ָאְזֶניָה. 

ֶשֶׁקט – ַּגם ִּבּטּוי ֶזה ְמַרְשֵׁרׁש ַּבְּנָיר 

ּוְמַיֵּשׁר 

ֶאת ָהֲעָנִפים ֶשּׁנֹוְצרּו ַעל ְיֵדי ַהִּמָּלה "ַיַער". 

ֵמַעל ַהְנָּיר ַהָּלָבן אֹוְרבֹות ְלִזּנּוק 

אֹוִתּיֹות, ֶשֲׁעׂשּויֹות ְלִהְסַּתֵּדר א טֹוב, 

ִמְשָּׁפִטים ְמַכְּתִרים 

ֶשׁא ִיְהֶיה ֵמֶהם ִמְפָלט. 

ְּבִטַּפת ְּדיֹו ֵיׁש ְמַלאי ָּגדֹול 

ֶשׁל ַצָּיִדים ִעם ַעִין ֲעצּוָמה, 

מּוָכִנים ָלרּוץ ַמָּטה ַּבּמֹוָרד ַהָּתלּול ֶשׁל ָהֵעט, 

ְלַהִּקיף ֶאת ָהַאָּיָלה, ְלִהְתּכֹוֵנן ִליִרָּיה. 

ִתיָבה / ויסלבה שימבורסקה ְמַחת ַהּכְ ׂשִ
תרגום: רפי וייכרט

ׁשֹוְכִחים ֶשֵׁאֶּלה ֵאיָנם ַהַחִּיים. 

ָּכאן, ָשֹׁחר ַעל ַּגֵּבי ָלָבן, ׁשֹוְלִטים ֻחִּקים ֲאֵחִרים. 

ִעְפעּוף ָהַעִין ִיָּמֵשׁ, ְּכָכל ֶשֶׁאְרֶצה, 

ַיְרֶשׁה ְלַחְּלקֹו ִלְנָצִחים ְקַטִּנים 

ְמֵלִאים ַּכּדּוִרים ֶשָׁעְצרּו ִּבְמעּוָפם. 

ִאם ֲאַצֶוּה, ְּכלּום א ִיְקֶרה ָּכאן ָלַעד. 

ָעֶלה א ִיֹּפל ֶשׁא ֵמְרצֹוִני. 

ִּגְבעֹול א ִיְתּכֹוֵפף ַּתַחת ְנֻקַּדת ַּפְרָסה. 

ּוְבֵכן ֵיׁש עֹוָלם ָּכֶזה, 

ָּכפּוף ְלגֹוָרל ִשְׁלטֹוִני? 

ְזַמן; ֶשֲׁאִני קֹוֶשֶׁרת ְּבַשְׁלְשָׁלאֹות ִסיָמִנים? 

ִקּיּום ֶשָּׁסר ָּתִמיד ְלָמרּוִתי? 

ִשְׂמַחת ַהְּכִתיָבה. 

ַהְּיֹכֶלת ְלַהְנִציַח. 

ִנְקַמת ַהָּיד ַּבת ַהְּתמּוָתה.

השיר מגולל את הסיפור על האיילה.

תאר סיפור זה, והסבר את התרומה שלו לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 11/
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שים לב: אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

 פרק שני: נושאים בין־ז'אנריים  )50 נקודות(

ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.

להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 19-18.

לעיתים מצוקה רגשית נובעת מבעיות של זהות.  .18

הסבר והדגם כיצד מצוקה רגשית הנובעת מבעיות של זהות באה לידי ביטוי בחיי הדמות המרכזית ו/או ביחסים    

בין דמויות ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות".

ענה על פי:

רומאן או מחזה         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שני שירים         )20 נקודות( ב. 

תאר את הרקע ההיסטורי ואת מקומות ההתרחשות ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות   .19

 וזהויות", והסבר כיצד הרקע ההיסטורי ומקומות ההתרחשות משפיעים על תפיסת הזהות של הגיבורים ביצירות אלה.

הדגם את דבריך.

ענה על פי:

רומאן או מחזה         )30 נקודות(   א. 

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

ספרות בעקבות השֹואה

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 21-20.

יצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השֹואה" עוסקות בסוגיות כמו היחסים בין הקורבנות ובין מבצעי הפשעים   .20

נגדם; אחוות הקורבנות; התמודדות עם השפלה; התנגדות פיזית ו/או התנגדות נפשית; התמודדות עם אירועי השֹואה גם 

לאחר מלחמת העולם השנייה.

הסבר והדגם כיצד אחת מן הסוגיות האלה מעוצבת ביצירות שלמדת בנושא זה.

ענה על פי:

שני סיפורים קצרים או רומאן או הנובלה "מומיק"         )30 נקודות( א. 

שני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן         )20 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 12/
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האם יצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השֹואה" עוררו בך תקווה ואמונה בבני האדם או עוררו בך חוסר תקווה   .21

וספקנות בנוגע לבני האדם? הסבר את דבריך, ובסס אותם על האירועים המתוארים ביצירות שלמדת ועל היחסים בין 

בני האדם ביצירות אלה.

ענה על פי:

רומאן או הנובלה "מומיק"         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

התבגרות בראי הספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 23-22.

גיבוש ה"אני" והניסיון להשתלב בחברה מאפיינים את תהליך ההתבגרות.  .22

כיצד אחד מן המאפיינים האלה )או שניהם( בא לידי ביטוי בתהליך ההתבגרות של הדמויות המרכזיות ביצירות שלמדת   

בנושא "התבגרות בראי הספרות"? הסבר והדגם את דבריך.

 ענה על פי:

רומאן או נובלה         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

בחר ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות" שמתוארים בהן מתבגרים הסובלים מדיכוי ו/או מלחץ מצד   .23

המבוגרים הסובבים אותם, ותאר את הדיכוי ו/או את הלחץ שהמתבגרים חווים.

כיצד הדיכוי ו/או הלחץ משפיעים על העולם הפנימי ועל ההתנהגות של המתבגרים? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:

רומאן או נובלה         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 13/
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בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 25-24.

יצירות בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" חושפות את הקשיים, התסכולים והמאבקים של   .24

האומן, אך גם את הריגושים שהוא חווה.

הסבר והדגם קביעה זו על פי יצירות שלמדת בנושא זה.

ענה על פי:

מחזה או רומאן         )30 נקודות( א. 

שני שירים או שיר וסיפור מן המיתולוגיה או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

ביצירות רבות בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" דחף עז והשראה הם שמניעים את האומן ליצור.  .25

תאר את דחף היצירה ואת מקור ההשראה של האומנים ביצירות שלמדת בנושא זה, והסבר כיצד הם מממשים דחף זה.

ענה על פי:

מחזה או רומאן         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

לא הכול ריאליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 27-26.

יצירות רבות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי" מעוררות שאלות הנוגעות למניעים של גיבורי היצירה ולתגובותיהם   .26

על אירועים המתרחשים בעלילה.

על פי יצירות שלמדת בנושא זה, הסבר והדגם את השאלות האלה.  

כיצד השאלות הנוגעות למניעי הגיבורים ולתגובותיהם תורמות להבנת המשמעות של היצירות? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

מחזה או נובלה או סיפור קצר וסרט קולנוע         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר אחד מאת אחד מן הסופרים האלה: פ' קפקא, א"א פו, ש"י עגנון, א"ב יהושע         )20 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 14/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ביצירות רבות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי" היסודות הלא ריאליסטיים מסייעים לחשיפת עיוותים בחברה   .27 

ובנפש האדם.

הסבר והדגם קביעה זו.

ענה על פי:

נובלה או רומאן או סיפור קצר וסרט קולנוע         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר אחד מאת אחד מן הסופרים האלה: פ' קפקא, א"א פו, ש"י עגנון, א"ב יהושע         )20 נקודות( ב. 

נשיּות וגבריּות: ייצוגי מגדר בספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 29-28.

ביצירות ספרות רבות מתוארות דמויות השוברות את מוסכמות המגדר המקובלות וגורמות לאי־סדר במשפחה ובחברה.  .28

בחר מיצירות שלמדת בנושא "נשיּות וגבריּות: ייצוגי מגדר בספרות" בדמויות ששברו את מוסכמות המגדר, תאר כיצד   

הן עשו זאת, והסבר אם אכן גרמו מעשיהן לאי־סדר במשפחה ו/או בחברה. 

ענה על פי:

נובלה מאת עגנון )"שבועת אמונים" או "גבעת החול" או "בדמי ימיה"( או מחזה         )30 נקודות( א. 

סיפור קצר ושיר או מדרש וסרט קולנוע         )20 נקודות( ב. 

תנועת "Me Too" )"גם אני"( קמה כדי לגנות נורמות חברתיות המאפשרות פגיעה, השפלה והטרדה מינית, בעיקר   .29 

של נשים.

כיצד יצירות שלמדת בנושא "נשיּות וגבריּות: ייצוגי מגדר בספרות" ממחישות את הרקע להתפתחות הנורמות הפסולות   

שנגדן יוצאת תנועת "Me Too"? הסבר והדגם את דבריך.

ענה על פי:

מחזה או רומאן         )30 נקודות( א. 

שני שירים או שיר וסרט קולנוע         )20 נקודות(  ב. 


