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 ספרות עברית וכללית

 על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

 

 הוראות לנבחן

 : שעה וחצי.משך הבחינה .א

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

 שירה )שירים מן המחצית השנייה פרק ראשון:

 בנושא "זהויות"( 20-של המאה ה

- (1x25) - 25 נקודות 

 נקודות 40 - (1x40) - דרמה פרק שני:

 נקודות 35 - (1x35) - ספר קריאה פרק שלישי:

 נקודות 100 - סה"כ   

 .חובהשלושת הפרקים בבחינה הם 

 מן הפרקים. כל אחדב אחתענה על שאלה 

 

 : רשימת יצירות.חומר עזר מותר בשימוש .ג

 

 :הוראות מיוחדות .ד

 להשיב עליה.רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה בחרת  (1)

 להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות. אין (2)

 שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק. (3)

 לבנחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות. (4)

 

 

 )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. כטיוטה, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

 טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!רשום "

 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 בהצלחה!
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 השאלות

שירה –פרק ראשון   

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

נקודות( 25)  

 ענה על אחת מן השאלות 4-1.

 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .1

 

 שיח( הוא שיחה בין שני משתתפים.-דיאלוג )דו

 על פי השיר, האם בין שני היסודות בשיר מתקיים דיאלוג של ממש? נמק והדגם את דבריך.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .2

 

 כיצד התמונות השונות בשיר מבטאות את השינוי שחל ביחס של הדובר בשיר לעיר שדרות?

 הסבר והדגם את דבריך.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .3

 

הדובר בשיר מעריץ את הוריו וקרוב אליהם, עם זה הוא רוצה לבטא את ייחודיותו ואת 

 עצמאותו.

 לידי ביטוי בשיר.הסבר והדגם כיצד הדבר בא 
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .4

 

 לדברי המשורר, אירועי העבר מכתיבים את חייו בהווה.

 הסבר והדגם קביעה זו.
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 נקודות( 40) דרמה –פרק שני 

 .5-14מן השאלות  אחתענה על 

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

 "אותלו", "רומיאו ויוליה""מקבת", ליר", 

 בחר מן הטרגדיה שלמדת מונולוג ודיאלוג )או שני דיאלוגים או שני מונולוגים(. .5

 תאר אותם, וכתוב באיזה שלב בעלילה הם נמצאים.

 ולבניית המשמעות הטרגית של המחזה.הסבר את תרומתם לעיצוב הדמויות 

 

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

 אנטיגונה

 סצנות מן הטרגדיה. שתיתאר את יחסו של קראון להיימון בנו. בסס את תשובתך על  .6

 הסבר את תרומתו של תיאור זה לאפיון דמותו של קראון ולבניית העלילה הטרגית.

 

 אדיפוס המלך

 פעמים מנסים לשכנע את אדיפוס לחדוש מחיפוש אחר האמת.שלוש  .7

 מניסיונות אלה. שנייםתאר 

אילו תכונות האופייניות לגיבור טרגי גורמות לאדיפוס להמשיך בחיפושיו? הסבר והדגם את 

 דבריך.

 

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

 המלט

קיצוניים, כמו דיכאון ושיגעון )אמתי או מדומה(, יש תפקיד מרכזי בטרגדיות של למצבי נפש  .8

 שקספיר.

כיצד מצבים אלה באים לידי ביטוי במחזה "המלט", וכיצד הם תורמים להתפתחותו 

 הטרגית? הסבר והדגם את דבריך.
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 המלך ליר

מובילים את המלך ליר ואת גלוסטר דווקא העיוורון והשיגעון, שנחשבים למגבלות אנושיות,  .9

 להכרת האמת ולהבנה של המציאות.

 הסבר והדגם קביעה זו.

 
 מקבת

 לפניך דבריו של מקבת )בתרגום של מאיר ויזילטיר( הנאמרים לקראת סיום הטרגדיה. .10

 קרא אותם, וענה על השאלה שאחריהם.

 

 טרגדיה.פרש דברים אלה, והסבר כיצד הם משקפים את מצבו של מקבת בסיום ה

בטרגדיה, המבטאת את מצבו הנפשי של מקבת,  קודמיםמשלבים  דוגמההבא מן המחזה 

 והסבר אותה.

 
 אותלו

 בתחילת הטרגדיה יאגו מדבר על אותלו, ואומר כך: .11

 

 אפשר לראות בדברים אלה את תמצית דמותו של יאגו.

 הסבר והדגם קביעה זו.
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 רומיאו ויוליה

 השיקויים והמסכות בעלילה הטרגית.הסבר את תפקידם של  .12

 

 (20-או מן המאה ה 10-)מן המאה ה מחזה מודרני

 אילו רגשות או יצרים מניעים את ההתנהגות של דמות מרכזית במחזה המודרני שלמדת? .13

 הסבר והדגם את דבריך.

 

ערכית המשתמעת מן המחזה המודרני שלמדת, -הסבר סוגיה חברתית או סוגיה מוסרית .14

 אמצעים היא מעוצבת לאורך המחזה.ותאר באילו 

 

 נקודות( 35) ספרי קריאה –פרק שלישי 

 .15-17מן השאלות  אחתענה על 

 / אשר קרביץ הכלב היהודי .15

הסבר מה מפתיע, ואולי אף מקומם, בהצגת השואה ברומאן "הכלב היהודי". הדגם את 

 דבריך.

 

 / דורית רביניאן סמטת השקדיות בעומריג'אן .16

ברומאן מתמודדות עם מציאות חייהן באמצעות השלמה וקבלה של תכתיבי החברה הדמויות 

 או באמצעות מרידה בהם.

 על פי הבחנה זו, תאר והסבר את התמודדותן של פלורה ונזי עם מציאות חייהן.

 

 על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך. רקאפשר לענות  17: על שאלה שים לב

/ סוזן מארי קולינס,  משחקי הרעב/ חאלד חוסייני,  רודף העפיפונים/ יאן מרטל,  חיי פיי .17

 / ויקאס סווארופ נער החידות ממומביי

 ביצירות רבות מצבים קשים מחשלים את האדם, מחזקים אותו ותורמים לעיצוב אישיותו.

 גע לרומאן שלמדת? נמק והדגם את דבריך.האם קביעה זו נכונה גם בנו

 בהצלחה!


