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  בגרות ב: ספרות

  2מספר יחידות הבגרות: 

  מחברת פתרון הבחינה: דקל שי שחורי

  2018בפברואר  8מועד הבחינה: 

  13:00שעת הבחינה: 

  

  

  בחינת הבגרות בספרות –הצעת פתרון 

  2018חורף 

  (לתלמידי עולם חדש) 8282שאלון 
  

  

  

  שימו לב!

  

לו פסקאות פתיחה וסיכום, תשובות מלאות יכלכתובות בנקודות בלבד. כאן התשובות  •

 כפי שנלמד בקורסים.  -דוגמאות מהיצירות ועוד

כידוע, בספרות (ובחיים) הדרך היא החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות נוספות מעבר למה  •

 שכתוב כאן. הכול תלוי בנימוקים הספרותיים שתיתנו לטענות שהועלו. 

  נות כאחד. השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבח •
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  שירה מהמחצית השנייה של המאה העשרים בנושא "זהויות" –פרק ראשון 

  בלבד.  אחתשימו לב, בפרק זה יש לענות על שאלה 

  הדיברות/ נידאא חורי. 3

כותבת המשוררת "הזכרים בארצי בני עקדה". הסבירי את התרומה של דברים אלה לבניית  4בשורה 

  משמעות השיר. 

לסיפור העקידה, סיפור שמשותף לכל הדתות המונותאיסטיות (יהדות, נצרות, ארמז זו יש  בשורה •

איסלם). הארמז מדגיש את התפקיד ששמור לגברים בישראל, מכל צד שהוא, תפקיד של לוחמים 

 במלחמה שאינה שלהם, שלא רצו בה, עד מוות. 

לגברים, למרות שגם משמעות השיר היא מחאה של הדוברת כנגד התפקיד המגדרי שניתן  •

התפקידים הנשיים אינם מוצלחים כלל (אישה, שפחה, משרתת, עלמה עמלה). היא היתה 

  מעדיפה לא להיוולד כלל אל תוך עולם שכזה. 

  

  . דברי רקע ראשונים/ ארז ביטון 4

  האם "מיסות קטנות של בך" משתלבות בעולם המתואר בשיר או האם הן רכיב זר? הסבירי והדגימי. 

-ומהשפה היהודיתר מתאר את תהליך התבגרותו, את התרחקותו מהשורשים המזרחיים הדוב •

המיסה היא תפילה נוצרית ובאך הוא מלחין נוצרי. הן המיסות והן מרוקאית שדיברו בבית הוריו. 

, אותה תרבות שהדובר נכסף להכיר ,באך כנראה מסמלים את המודרניזם, את תרבות המערב

  חלוטין ממה שהוא מכיר מבית הוריו. דווקא משום שהיא שונה ל

 

הוא הדובר  ,הניגודבשורה הזאת אפשר לראות איך הדובר משלב בין שני העולמות, תוך הדגשת  •

 ממזג את מסורת בית הוריו, את השורשים עליהם גדל עם העולם המערבי.  

  

י משום "מיסות קטנות של בך" זרות לעולם המתואר בשיר, אך הן משתלבות בו באופן הרמונ •

  שהדובר מתאר אותן כחלק מעולמו, ומבצע אותן בשפת הוריו. 
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  דרמה -פרק שני 

בלבד. אם עניתם בשאלון זה על המחזה "ביקור הגברת  אחתשימו לב, בפרק זה יש לענות על שאלה 

  הזקנה", לא תוכלו לענות על המחזה הזה בשאלון הבא. 

  

ים של החברה או של היחיד, כמו צביעות, העמדת פנים, לידי ביטוי מאפיינ . במחזות רבים באים7

הסתרת האמת ואשליות. הסבירי והדגימי כיצד מאפיין כזה או מאפיינים כאלה באים לידי ביטוי 

  במחזה שלמדת. 

   החברה הצבועה ושל העמדת פנים ובצע כסף.ב"ביקור הגברת הזקנה" יש אפיון נוקב של  •

וא הכסף או הערכים וכאשר כל בני העיר מחליטים להקריב את איל ההקונפליקט המרכזי במחזה  •

שהם מעריכים אותו, אך למעשה חיים על  מעמידים פניםתמורת הכסף שקלייר מבטיחה להם הם 

  חשבון הרווח העתידי ממותו. 

 . צבועיםולכן  אף אחד בעיר לא אומר לאיל את האמת בפניו (כמעט, חוץ מהכומר) •

בני העיר על התנהגותם, ומראה שקשה מאוד להתנגד לכוח של הקבוצה  המחזה כמובן מבקר את •

  כולה. 

  

. אמצעים דרמטיים כמו אביזרי במה ותפאורה משקפים או מדגישים את הקונפליקט במחזה. מהו 8

הקונפליקט במחזה המודרני שלמדת? הסבירי כיצד שניים מן האמצעים הדרמטיים משקפים או 

  מדגישים את הקונפליקט. 

  ונפליקט המרכזי במחזה הוא הכסף או הערכים. הק •

הן האמצעי הדרמטי הבולט ביותר המדגיש כיצד בני העיר נכנעים לפיתוי של  הנעליים הצהובות •

 הכסף, כולל בני משפחתו של איל. הנעליים והאביזרים הצהובים הולכים וכובשים את הבמה. 

ופרעות של הקונפליקט שהיא מציבה על כל מרכיביה מביעה את המ הפמלייה איתה מגיעה קלייר •

בפני העיירה. כך, המשרתים העיוורים, הפנתר, האפיריון, הבעלים, ארון הקבורה והמראה שלה באופן 

  כללי. 
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 ספרי קריאה –פרק שלישי 

  בלבד. אחת  שימו לב, בפרק זה יש לענות על שאלה

  . מישהו לרוץ איתו/ דוד גרוסמן 9

סי אותם על הנושא לקרוא את הספר שלמדת? הסבירי את דברייך ובסהאם היית ממליצה לחבריך 

  , על הדמויות והיחסים בניהן ועל סגנן הכתיבה.  המרכזי של הספר

  

 כן, הייתי ממליצה.  •

למסע ויציאתו , בדיוק כמו הקוראיםילד נורמטיבי וממוצע,  הדמות המרכזית הרומן הוא אסף, •

 ים, מרתק אותנו. מוכר ב"ירושלים של מטה", במקומות בלתי

הוא בני נוער המתמודדים עם מצבים קשים, התבגרות, מסע הרפתקאות,  הנושא של הספר •

 התבגרות. כל אחד מהנושאים הללו הופך את הקריאה למרתקת. 

, יש בו תעלומות שצריך לפתור ולכן הוא סוחף מאוד. מכיוון שעם כרומן בלשיהרומן בנוי, בין השאר,  •

 ם חדשים על תמר, הקוראת אקטיבית מאוד כל פרק מצטרפים פרטי

. הדמויות אמינות ונאמנות למציאות. זה 2000מאוד ומתרחש בירושלים של שנת  הרומן ריאליסטי •

 עוזר לקוראת להתחבר לרומן כי הרומן נדמה כמספר סיפור של אנשים אמיתיים. 

בגרות במהלכו. החשיפה ובו הדמויות (אסף ותמר בעיקר) עוברות תהליך ומת רומן מסע וחניכהזהו  •

 לתהליך כולו מסייעת להתחבר לדמויות. 

 הספר כתוב באופן קולח וזורם, והקוראת יכולה בקלות לשקוע בו ולהיסחף עם העלילה המרכזית.  •

  

  
 


