מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך
		

בגרות
חורף תשע"ט2019 ,
8282

ספרות עברית וכללית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון :שירה (שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־ 25 — )25x1( — 20נקודות
בנושא "החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי")
פרק שני :

— ( 40 — )40x1נקודות

דרמה

— ( 35 — )35x1נקודות
פרק שלישי :ספרי קריאה
סה"כ —  100נקודות
			
שלושת הפרקים בבחינה הם חובה.
ענה על שאלה אחת בכל אחד מן הפרקים.
ג.

חומר עזר מותר בשימוש :רשימת יצירות.

		
ד.

( )1רשוֹ ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.

הוראות מיוחדות:

		

( )2אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

		

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

		

( )4לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.

			

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה :תימסר רשימת יצירות.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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 — שירה
שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־ 20בנושא "החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי"
( 25נקודות)
ענה על אחת מן השאלות .4-1
.1

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.


נְ ִעילָ ה /פרץ דרור בנאי
בית 1

קוֹמי
יוֹד ַע ֶאת ְמ ִ
אוֹתי ֲאנִ י ֵ
ִתּ ְר ֶאה ִ
א עוֹד זָ ר ְבּ ִע ִירי
יחת ַה ָבּ ִתּים ָה ֵא ֶלּה
כִּ י ִלוִּ ִיתי ֶאת ְצ ִמ ַ
ישׁים ֲח ָד ִשׁים
יחת כְּ ִב ִ
ֵעד ָהיִ ִיתי ִל ְמ ִת ַ

בית 2

קוֹמי
יוֹדע ֶאת ְמ ִ
אוֹתי ֲאנִ י ֵ
ִתּ ְר ֶאה ִ
כִּ י נִ גְ ַמ ְל ִתּי ְבּ ֶמ ֶשַׁ הזְּ ַמן ֵמ ֲע ָב ִרי
יּוּמי פֹּה שׁוּב ֵאינֶ נּוּ ֻמ ְתנֶ ה
וְ ִק ִ
אוֹתי ְבּ ֶלכְ ִתּי ָבּ ְרחוֹב
ֲאנָ ִשׁים ְמ ָב ְרכִ ים ִ
יֵ שׁ ִלי יְ ִד ִידים ְמ ַעט
וְ ַאף א שׂוֹנֵ א ֶא ָחד
ישׁהוּ ַפּ ַעם יִ ְת ַרגֵּ ז אוֹ יֻ ְט ַרד
וְ ִאם ְבּכָ ל זֹאת ִמ ֶ
נוֹרא
ָאז א ָ

בית 3

נוֹל ְד ִתּי ָבּהּ
ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ַבּ ָשּׂ ָפה ַהזֹּאת כְּ ִאלּוּ ַ
כָּ כָ ה זֶ ה ַבּ ַחיִּ ים ִאם ִמ ְתגַּ ְבּ ִרים
דוֹחים ֶאת ֶה ֶבל ַה ַסּכָּ נָ ה
וְ ִ
ַהיָּ ִמים ָבּ ִאים כְּ מוֹ ַמ ָתּנָ ה
וְ ָה ָא ָדם סוֹפוֹ ְל ִה ְת ַפּיֵּ ס ִעם ִקיּוּמוֹ

הסבר את העמדה של המשורר ואת רגשותיו בנוגע להשתלבותו בארץ.
קֹומי ,הפותחת את הבית הראשון ואת הבית השני בשיר ,מדגישה את העמדה
יֹוד ַע ֶאת ְמ ִ
אֹותי ֲאנִ י ֵ
כיצד השורה ִּת ְר ֶאה ִ
ואת הרגשות האלה? הסבר והדגם את דבריך.
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִּת ּק ּון ָה ֵריחוֹ ת /ארז ביטון
רוֹצים ִמ ֶמּנִּ י,
ָמה ַא ֶתּם ִ
צוֹרב,
יח זַ ְע ְפ ָרן ֵ
ַט ַעם ָע ָראק וְ ֵר ַ
ֲאנִ י כְּ ָבר א אוֹתוֹ ַהיֶּ ֶלד
נוֹקר
ָאבוּד ֵבּין ַרגְ ַליִ ם ֶשׁ ְמּ ַשׂ ֵחק ְס ֵ
ְבּ ָק ֶפה ַמ ְרקוֹ
ְבּד.
ַעכְ ָשׁו ֲח ֵב ִרים
לוֹמד ֶל ֱאכֹל גְּ ִל ָידה ִמ ְבּד ַֹלח
ֲאנִ י ֵ
ֵמאוֹטוֹ ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִמ ַיע קוֹלוֹת ֶשׁל ִצ ֳפּ ִרים
ָבּ ֶע ֶרב,
לוֹמד ִל ְפתּ ַֹח ְדּ ָלתוֹת
ֲאנִ י ֵ
ְבּ ֵתבוֹת נְ גִ ינָ ה ַע ִתּיקוֹת,
ַעכְ ָשׁו
תּוּת־שׂ ֶדה
ָ
נָ ִשׁים ְבּ ַט ַעם
יח כְּ ִריכוֹת ֶשׁל ֶשׁ ְק ְס ִפּיר
אוֹתי ְל ָה ִר ַ
ְמ ַל ְמּדוֹת ִ
ִמן ַה ֵמּ ָאה ַה ְשּׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה
אוֹתי ְל ַשׂ ֵחק ְבּ ָחתוּל ִסיָּ ִמי
ְמ ַל ְמּדוֹת ִ
ְבּתוָֹ סלוֹן יָ רֹק
ֲח ֵב ִרים.
רֹוצים ִמ ֶּמּנִ י.
השיר פותח בפנייה של המשוררָ :מה ַא ֶּתם ִ
מה לדעתך המשורר חושב ש"רוצים" ממנו? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /4

-4.3

ספרות עברית וכללית ,חורף תשע"ט ,מס' 8282

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

וַ ֲהגִ ַירת הוֹ ַרי  /יהודה עמיחי

5

10

15

20

הוֹרי א נִ ְרגְּ ָעה ִבּי.
וַ ֲהגִ ַירת ַ
נוֹתי
ָדּ ִמי ַמ ְמ ִשׁיֲ ע ַדיִ ן ְל ַשׁ ְק ֵשׁק ְבּ ָד ְפ ַ
גַּ ם ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר ֻהנַּ ח ַהכְּ ִלי ַעל ְמקוֹמוֹ.
הוֹרי א נִ ְרגְּ ָעה ִבּי.
וַ ֲהגִ ַירת ַ
רוּחוֹת זְ ַמן ַרב ַעל ֲא ָבנִ ים.
דּוֹרכִ ים ָבּהּ.
ָה ֲא ָד ָמה שׁוֹכַ ַחת ַצ ֲע ֵדי ְ
יחה ַא ַחר ֲחצוֹת.
נוֹראִ .ק ְט ֵעי ִשׂ ָ
גּוֹרל ָ
ָ
יח.
ֶה ֵשּׂג וּנְ ִסיגָ הַ .ליְ ָלה ַמזְ כִּ יר וְ יוֹם ַמ ְשׁכִּ ַ
ֵעינַ י ֶשׁ ִה ְס ַתּכְּ לוּ זְ ַמן ַרב ְלתוִֹ מ ְד ָבּר גָּ דוֹל
וְ נִ ְרגְּ עוּ ְמ ַעטִ .א ָשּׁה ֶא ָחת .כְּ ָל ֵלי ִמ ְשׂ ָחק
ֶשׁא ִה ְס ִבּירוּ ִלי ֵה ֵיטבֻ .ח ֵקּי כְּ ֵאב וָ כ ֶֹבד.
עוֹד ַעכְ ָשׁו ִל ִבּיְ ,בּק ִֹשׁי יִ ְשׂ ַתּכֵּ ר
הוֹרי ְבּמוֹ ֲהגִ ָיר ָתם.
יוֹמיתַ .
יּוֹמ ִ
ְבּ ֶל ֶחם ַא ֲה ָבתוֹ ַה ְ
ַעל ֵאם ַה ֶדּ ֶרָ ,בּהּ ֲאנִ י ָתּ ִמיד יָ תוֹם ְבּ ִלי ֵאם,
ָצ ִעיר ִמ ַדּי ִבּ ְשׁ ִביל ָלמוּת ,זָ ֵקן ִמ ַדּי ַל ִמּ ְשׂ ָח ִקים.
חוֹצב וְ ֵר ָיקנוּת ַה ַמּ ְח ָצ ָבה ְבּגוּף ֶא ָחד.
וַ ֲעיֵ פוּת ֵ
ַא ְרכֵ אוֹלוֹגְ יָ ה ֶשׁל ָע ִתידָ ,בּ ֵתּי נְ כוֹת
הוֹרי
ֶשׁל ַמה ֶשּׁא ָהיָ ה .וַ ֲהגִ ַירת ַ
וּמ ַע ִמּים ָמ ִרים ָל ַמ ְד ִתּי
א נִ ְרגְּ ָעה ִבּיֵ ,
ָשׂפוֹת ָמרוֹת ְל ַמ ַען ְשׁ ִת ָיק ִתי
דּוֹמים ָל ֳאנִ יּוֹת ָתּ ִמיד.
ֵבּין ַה ָבּ ִתּיםֲ ,א ֶשׁר ִ
עוֹר ַקי וְ גַ ם גִּ ַידי כִּ ְס ַב
וּכְ ָבר ְ
ֶשׁל ֲח ָב ִלים ֶשׁא ַא ִתּיר .וְ ַא ַחר־כָּ 
הוֹרי.
מוֹתי וְ סוֹף ַל ֲהגִ ַירת ַ
ִ

הסבר כיצד באה לידי ביטוי בשיר ההרגשה של המשורר כי ההגירה היא חוויה
שנמשכת ּגַ ם ַא ַחר ֶׁשּכְ ָבר ֻהּנַ ח ַהּכְ ִלי ַעל ְמקֹומֹו (שורה  .)3הדגם את דבריך.
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִס ּפ ּור ַעל ַה ּ ַס ְב ָּתא  /אריה סיון

5

10

רוֹצה ָל ַד ַעת ֶמה ָהיָ ה פֹּה ַפּ ַעם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה
ַא ָתּה ֶ
ִל ְפנֵ י ַהכְּ ִבישׁ וְ ַה ָבּ ִתּים וְ ִא ָילנוֹת ַה ְסּ ָרק?
תוּלי
חוֹל ָהיָ ה פֹּה ַפּ ַעם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה ,חוֹל ְבּ ִ
הוֹלכֶ ת פֹּה ִמ ַתּ ַחת ַל ִשּׁ ְק ָמה
וְ ָס ָב ְתָ היְ ָתה ֶ
קּוֹר ֶיהן ַבּ ְפּ ִרי ַהא מוּגָ ן
תּוֹקעוֹת ַמ ֵ
וְ ִצ ֳפּ ִרים ָהיוּ ְ
נּוֹר ָאה ִמכֹּל —
יּוּצי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ָ
ֹאשׁהּ ֶאת ִצ ֵ
וּמ ַציְּ צוֹת ֵמ ַעל ר ָ
ְ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַעל ֶשׁ ַטח ַה ִמּ ְחיָ ה.
וְ ָס ָב ְתַ ,ע ְל ָמה ַתּ ָמּהָ ,ח ְשׁ ָבה ְל ִפי ֻתּ ָמּהּ
ימפוֹנְ יוֹת ֻמ ְפ ָלאוֹת
כִּ י ֵאלּוּ ֵהן ִס ְ
בּוֹק ַע ֵמ ָח ָדשׁ,
ִלכְ בוֹד ַה ַשּׁ ַחר ַה ֵ
בוֹדהּ.
אוּלי ֲא ִפילּוּ ִלכְ ָ
ַ
אוֹתהּ ְל ִה ְתיַ ֵשּׁב פֹּהַ ,בּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה —
וְ זֶ ה ֵה ִביא ָ
יוֹד ַעְ ,בּוַ ַדּאי.
וְ ֶאת ַה ְשּׁ ָאר ַא ָתּה ֵ

הסבר את התרומה של שתי השורות האחרונות בשיר לבניית משמעותו .הדגם את דבריך.
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פרק שני — דרמה ( 40נקודות)
ענה על אחת מן השאלות .8-5
טרגדיות של סופוקלס" :אנטיגונה"" ,אדיפוס המלך";
טרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר"" ,מקבת"" ,אותלו"" ,רומיאו ויוליה"
.5

תאר את הפתיחה של הטרגדיה שלמדת ,והסבר כיצד נוצר מתח בפתיחה זו.
אילו פרטים המסופרים בפתיחה רומזים על המשך עלילת המחזה? הסבר והדגם את דבריך.

.6

אחד מן המאפיינים של הגיבור הטרגי הוא נפילה ממעמד רם אל שפל המדרגה.
כיצד מאפיין זה בא לידי ביטוי בטרגדיה שלמדת? בתשובתך הסבר מה גרם לנפילתו הטרגית של הגיבור.

מחזה מודרני (מן המאה ה־ 19או מן המאה ה־)20
.7

מה מאפיין שתיים ממערכות היחסים במחזה המודרני שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
הסבר את התרומה של מערכות היחסים האלה לבניית השקפת העולם המשתמעת מן המחזה המודרני שלמדת.

.8

במחזה המודרני דמויות מרכזיות נקלעות למצב שנראה חסר מוצא.
תאר מצב כזה ,שאליו נקלעת הדמות המרכזית במחזה המודרני שלמדת ,וכתוב אם היא מצליחה להיחלץ ממנו.
הדגם והסבר את דבריך.
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פרק שלישי — ספרי קריאה ( 35נקודות)
ענה על אחת מן השאלות .11-9
.9

מישהו לרוץ אתו  /דויד גרוסמן
לשם של יצירת ספרות יכולים להיות תפקידים ,כמו הדגשת נושא מרכזי בה ,התמקדות בדמות המרכזית או הענקת
ֵ
משמעות סמלית ליצירה.
הסבר כיצד ׁ ֵשם הרומאן "מישהו לרוץ אתו" ממלא את שלושת התפקידים הללו .הדגם את דבריך.

 .10הירח ירוק בוואדי  /דודו בוסי
לפניך קטע מן הרומאן "הירח ירוק בוואדי" .קרא את הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
לסמטת נוריאל הרים עמרם את העיניים לשמיים ומיד קבר אותן באדמה ופצח בשיר הדיכאון
בדרך חזר ִ
"איזה מין עולם" .למילות הפזמון המקורי הוא הוסיף מילים משלו" :איזה מין עולם ,איזה בלגן ,הדם עולה
לבנאדם ,יש צמרמורת גם .אימא תסתכלי עליי אני כאן למטה ,אימא מאז שהלכת המצב נהיה בטטה.
על הראש שלי יעקב יושב כבר שנתיים ,תפילות עם מכות ,דרשות עם מכותיים".
הסבר והדגם כיצד קטע זה מאפיין את העולם המתואר ברומאן "הירח ירוק בוואדי" .בתשובתך כתוב גם כיצד מוסא
משתלב בעולם זה.
 .11חיי פיי  /יאן מרטל  ,רודף העפיפונים  /חאלד חוסייני ,משחקי הרעב  /סוזן מארי קולינס,
נער החידות ממומביי  /ויקאס סווארופ
תאר את הסיום של ספר הקריאה שקראת ,וכתוב אם לדעתך סיום זה נחשב ל"סוף טוב".
הסבר את דבריך.
האם סיום זה הפתיע אותך? נמק את דבריך ,ובסס אותם על שלבים שונים בעלילה.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

