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 ס פ ר ו ת  ע ב ר י ת  ו כ ל ל י ת

 על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

 מן הרמה הרגילה 70%מרכיב 

 הוראות לנבחן

 : שעתיים וחצימשך הבחינה .א

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

 פרק ראשון:

 פרק שני:

 פרק שלישי:

 פרק רביעי:

 רומאן ונובלה

 סיפור קצר

 דרמה

, שירת ימי הביניים, 20-שירת ביאליק, שירת המחצית הראשונה של המאה ה)שירה 

 (שיר שלא נלמד

 .חובהנקודות( הוא  32 – רומאן ונובלההפרק הראשון )

פרקים, ולענות על השאלות לפי  שנימשלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור ב

 נקודות(. 34 –ההוראות בכל פרק )לכל פרק 

 (    לנבחנים אינטרניים: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.1:     )חומר עזר מותר בשימוש .ג

 ים מצורפת.(    לנבחנים אקסטרניים: תכנית הלימוד2)                                              

 : הוראות מיוחדות .ד

 

 

 

 

 

 

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

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

 בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.ההנחיות 

 ב ה צ ל ח ה !

  

 ( רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה1)

 להשיב עליה.שבחרת      

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

 היצירות שנלמדו.     

 להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות. אין( 3)

 ( שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.4)
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 ה ש א ל ו ת

 רומאן ונובלה –פרק ראשון 

 .חובה: פרק זה הוא שים לב

 נקודות(. 32) 1-3מן השאלות  אחתענה על 

 .3תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה  2-1על שאלות  שים לב:

קבלת האחר והשונה, כבוד האדם ושוויון חברתי הם ערכים הבאים לידי ביטוי ביצירות  .1

 ספרות רבות.

 כיצד ערכים אלה )או פגיעה בהם( באים לידי ביטוי ברומאן או בנובלה שלמדת?

 הסבר והדגם את דבריך.

 

 בות הרקע המשפחתי והרקע החברתי של הדמות המרכזית משפיעים על פעולותיה.ביצירות ר .2

 הסבר והדגם קביעה זו, על פי הרומאן או הנובלה שלמדת.

 

 על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך. רקתוכל לענות  3על שאלה  שים לב: .3

י נישואים, סיפור פשוט, עיר קסומה, ספר הדקדוק הפנימי, מר מאני, מקדמות, שירה, חי

התגנבות יחידים, זיכרון דברים, והיום איננו כלה, החטא ועונשו, מאדאם בובארי, אנה 

קארנינה, המשפט, האמן ומרגריטה, אל המגדלור, בית בודנברוק, מאה שנים של בדידות, 

 הקול והזעם, אור באוגוסט, הדבר

 א.העלילה של רומאנים רבים מובילה את גיבוריהם למצב שנראה חסר מוצ

 תאר מצב כזה ברומאן שלמדת.

 האם ברומאן מוצעת דרך להיחלץ ממצב זה? נמק והדגם את דבריך.
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 סיפור קצר –פרש שני 

 נקודות(. 17 –)לכל שאלה  6-4לענות על שתיים מן השאלות אם בחרת בפרק זה, עליך 

 סיפורים מאת עגנון

 התנהגות שקשה לה לחרוג ממנו.בסיפורים רבים מאת עגנון מוצגת דמות הכבולה בדפוס  .4

 בחן קביעה זו על פי דפוסי ההתנהגות של דמות מרכזית בסיפור של עגנון שלמדת.

 האם במהלך הסיפור הדמות מצליחה בכל זאת לפרוץ את כבליה? נמק והדגם את דבריך.

 

 סיפורים מתורגמים)בליסיפורי עגנון ובלי "אח קטן" מאת רונית מטלון(,  סיפורים עבריים

 דרכי העיצוב של הסיפור הקצר מסייעות בבניית משמעותו.  .5

מדרכי העיצוב האלה: רמזים מטרימים )מקדימים(,  שתייםבחר בסיפור קצר שלמדת וב

 משמעות(.תיאורי סביבה ונוף, חפצים בעלי משמעות סמלית, שם הסיפור )אם יש בו 

 הצג את דרכי העיצוב שבחרת, והסבר את תרומתן בבניית המשמעות של הסיפור שבחרת.

 

 "אח קטן" / רונית מטלון .6

תאר את מערכות היחסים של ניסו עם רחל ועם חני, והסבר את התרומה של מערכות היחסים 

 האלה לעיצוב דמותו של ניסו הנער המתבגר.
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 דרמה –פרק שלישי 

 נקודות(. 34) 7-17מן השאלות  אחתאם בחרת בפרק זה, ענה על 

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

 אחת ממטרות הטרגדיה היוונית הייתה לחנך את העם. .7

 אוהסבר כיצד התנהגותו, בחירותיו וגורלו של הגיבור הטרגי בטרגדיה שלמדת )"אנטיגונה" 

 "אדיפוס המלך"( מסייעים בהשגת מטרה זו.

 

 "אנטיגונה"

 כיצד הקונפליקט המרכזי בטרגדיה "אנטיגונה" בא לידי ביטוי ביחסים בין בני משפחה? .8

 מערכות יחסים כאלה. שתיהסבר והדגם את דבריך באמצעות 

 

 "אדיפוס המלך"

 בסיום הטרגדיה "אדיפוס המלך" מייעץ קראון לאדיפוס "אל תשתוקק לשלוט בכול". .9

הסבר מה גרם לקראון לומר דברים אלה לאדיפוס, וכיצד הם קשורים לחטא הגאווה ולגורלו 

 הטרגי של אדיפוס.

 

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

 שילוב של תכונות הגיבור וגורמים חיצוניים מוביל לגורלו הטרגי. .10

 הסבר והדגם קביעה זו, על פי הטרגדיה שלמדת.

 

 "המלט" .11

חשדות ומעקבים מניעים את העלילה הטרגית במחזה "המלט" ומאפיינים את מערכות 

 הדמויות.היחסים של 

 הסבר והדגם קביעה זו.

 
 "המלך ליר" .12

תאר את תמונת הסערה שבמערכה השלישית במחזה, והסבר את משמעויות הסערה בהקשר 

 של הטרגדיה כולה.
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 "מקבת" .13

 מקבת הוא הגיבור הטרגי המרכזי במחזה.

לדעתך, האם גם ליידי מקבת היא גיבורה טרגית? נמק והדגם את דבריך, ובסס אותם על 

 ייני הגיבור הטרגי.מאפ

 
 "אותלו" .14

הניגוד בין תמימות ובין ערמומיות מאפיין דמויות בטרגדיה "אותלו" ומניע את העלילה 

 הטרגית. הסבר והדגם קביעה זו.

 
 "רומיאו ויוליה" .15

 "רומיאו ויוליה" נעה בין אהבה גדולה ובין שנאה גדולה.העלילה הטרגית ב

 מן התמונות במחזה. שתייםהסבר קביעה  זו, ובסס את דבריך על 

 

 (20-או מן המאה ה 19-: )מן המאה המחזה מודרני

 תאר את הפתיחה ואת הסיום של המחזה המודרני שלמדת. .16

מה אפשר ללמוד מן המצב של הדמויות )מצבן הנפשי, החברתי, המשפחתי וכו'( בפתיחת 

 העולם שבבסיס המחזה?המחזה ובסיומו על תפיסת 

 הסבר והדגם את דבריך.

 

ודאות וביקורת -שילוב של יסודות טרגיים וקומיים, דמות גיבור שהוא אנטי גיבור, חרדה ואי .17

 על תופעות בחברה המודרנית הם מאפיינים של מחזות מודרניים.

 מן המאפיינים האלה, והסבר כיצד הם מעוצבים במחזה המודרני שלמדת. שנייםבחר ב

 י התרומה של מאפיינים אלה לבניית המשמעות של המחזה? הסבר והדגם את דבריך.מה

 
 

  



 2016תשע"ו,  קיץספרות עברית וכללית,                                                

 
 

 שירה –פרק רביעי 

 (, שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד20-שירת ביאליק, שירת המחצית הראשונה של המאה ה)

 :18-31מן השאלות  שתייםאם בחרת בפרק זה, עליך לענות על 

משירת המחצית הראשונה של  אחתעל שאלה  או ביאליקמשירת  אחתעל שאלת 

 (,24-18)שאלות  20-המאה ה

 (25-31)שאלות  שיר שלא נלמד אוימי הביניים משירת  אחתועל שאלה 

 נקודות(. 17 –)לכל שאלה 

 ביאליקשירת 

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

 / חיים נחמן ביאליק ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפך

 

 האם לדעתך השיר "הכניסיני תחת כנפך" הוא שיר אהבה? נמק והדגם את דבריך.

 מדרכי העיצוב בשיר. שתייםבתשובתך כתוב גם על 
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .19

 / חיים נחמן ביאליק ִצפֶֹּרת

 

ה ִנְקְלָעה ִצפֶֹּרתפרש את הבית הרביעי בשיר )המתחויל במילים " "(, והסבר כיצד התמונה ְוִהנֵּ

 המתוארת בו משקפת את רגשותיו של המשורר, כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר.

 הדגם את דבריך.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .20

 / חיים נחמן ביאליק ִעם ִדְמדּוֵמי ַהַחָמה

 

 בשיר זה מתואר מעין מסע.

 והדגם את המשמעות של מסע זה. בתשובתך פרט את שלביו השונים.הסבר 
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 20-שירת המחצית הראשונה של המאה ה

 שירי שאול טשרניחובסקי

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

 / שאול טשרניחובסקי ְרִאי, ֲאָדָמה

 

ד ְמאֹּדְרִאי, ֲאָדָמה, ִכי ָהִיינּו בשיר זה חוזרת השורה " ְזְבָזִנים עַּ  ".בַּ

 כיצד ה"בזבוז" בא לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

 הסבר את עמדו של המשורר כלפי הבזבוז.
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 קרא את הסונט שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .22

ֹּא ִרְגֵעי ְשַנת, ֶטַבע  / שאול טשרניחובסקי ל

 

 מה מאפיין את מרחבי הטבע שהמשורר מתאר?

 הוא בוחר לבוא דווקא אל מרחבי הטבע האלה? הסבר והדגם את דבריך.מדוע 
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .23

 שאול טשרניחובסקי / ִשיִרים לאילאילשיר ב מתוך מחזור השירים: 

 

 בשיר זה המשורר מבטא את רגשותיו כלפי אהובתו בדרכים עקיפות.

 הסבר והדגם קביעה זו.
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 את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.קרא  .24

 / שאול טשרניחובסקי אֹוְמִרים: ְיֵשָנה ֶאֶרץ

 

 מהו היחס של המשורר כלפי הארץ המתוארת בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

 בתשובתך כתוב גם על התפקיד של השאלות בשיר זה.
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 שירת ימי הביניים

 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .25

 / שמואל הנגיד ָים ֵביִני ּוֵביֶנָךהֲ 

 

 אותו. המסיימיםהבתים  שניהבתים הראשונים בשיר ואת  שניפרש את 

 האם לדעתך בא לידי ביטוי בשיר שינוי בעמדה הרגשית של המשורר כלפי מות אחיו?

 נמק והדגם את דבריך.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .26

 גבירול-/ שלמה אבן ְבַדְאָגִתי ֲהדּוָפהְמִליָצִתי 

 

 מה מאפיין את הקולות השונים בדיאלוג שבשיר זה?

 הסבר והדגם את דבריך.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .27

 / טדרוס אבולעפיה ֵחי ַאֲהָבה

 

קלילה בשיר זה המשורר מתאר את חוויותיו מבית הסוהר. בדבריו הוא שוזר נימה 

 ומשועשעת.

 הסבר והדגם קביעה זו.
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 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .28

 / ר' יהודה הלוי ִלִבי ְבִמְזָרח

 

תאר את ההבדל בין היחס של המשורר למזרח ובין יחסו למערב, והסבר את התרומה של 

 התקבולות ושל הצימודים בשיר לעיצב יחס זה.

 

 שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.קרא את השיר  .29

 / ר' יהודה הלוי ְיֵפה נֹוף

 

ושל ניגוד  אחדתאר את יחסו של המשורר לצין בשיר כולו, והסבר את התרומה של שיבוץ 

 בשיר לעיצוב יחס זה. אחד

  



 2016תשע"ו,  קיץספרות עברית וכללית,                                                

 
 

 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .30

 / ר' יהודה הלוי ֲהָבא ַמבּול

 

 אחתתאר את התחושות של המשורר המפליג בים, והסבר את התרומה של שאלה רטורית 

 בשיר לעיצוד תחושות אלה. אחדושל ציור לשון 
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 שיר שלא נלמד

ב -הסעיפים א שנילפניך השיר "הסתכל בקנקן" מאת נתן אלתרמן. קרא אותו, וענה על  .31

 שאחריו.

 / נתן אלתרמן ִהְסַתֵכל ַבַקנַקן

 

 נקודות( 10מהי הביקורת בשיר? הסבר והדגם את דבריך.     ) .א

 נקודות( 7הסבר את התרומה של הניגודים ושל האירוניה בשיר לביטוי הביקורת.     ) .ב

 

 ב ה צ ל ח ה !


