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ספרות עברית וכללית

הוראות לנבחן

משך הבחינה: שעה וחצי. א. 

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

שירה )שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי( פרק ראשון: 

דרמה )מחזה מודרני( פרק שני : 

ספרי קריאה פרק שלישי: 

הפרק הראשון במבחן )שירה( הוא חובה )60 נקודות(.

מן הפרקים השני והשלישי יש לבחור בפרק אחד ולענות על השאלות לפי ההוראות בו )40 נקודות(.

חומר עזר מותר בשימוש: רשימת היצירות. ג. 

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

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

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 — שירה

שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי

)60 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 6-1 )לכל שאלה — 30 נקודות(.

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

ְנִעיָלה / פרץ דרור בנאי
 

ִּתְרֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹוִמי

א עֹוד ָזר ְּבִעיִרי

ִּכי ִלִּויִתי ֶאת ְצִמיַחת ַהָּבִּתים ָהֵאֶּלה

ֵעד ָהִייִתי ִלְמִתיַחת ְּכִביִׁשים ֲחָדִׁשים

ִּתְרֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדע ֶאת ְמקֹוִמי

ִּכי ִנְגַמְלִּתי ְּבֶמֶׁש ַהְּזַמן ֵמֲעָבִרי

ְוִקּיּוִמי ֹּפה ׁשּוב ֵאיֶנּנּו ֻמְתֶנה

ֲאָנִׁשים ְמָבְרִכים אֹוִתי ְּבֶלְכִּתי ָּבְרחֹוב

ֵיׁש ִלי ְיִדיִדים ְמַעט

ְוַאף א ׂשֹוֵנא ֶאָחד

ְוִאם ְּבָכל ֹזאת ִמיֶׁשהּו ַּפַעם ִיְתַרֵּגז אֹו ֻיְטַרד

ָאז א נֹוָרא

ֲאִני ְמַדֵּבר ַּבָּׂשָפה ַהֹּזאת ְּכִאּלּו נֹוַלְדִּתי ָּבּה

ָּכָכה ֶזה ַּבַחִּיים ִאם ִמְתַּגְּבִרים

ְודֹוִחים ֶאת ֶהֶבל ַהַּסָּכָנה

ַהָּיִמים ָּבִאים ְּכמֹו ַמָּתָנה

ְוָהָאָדם סֹופֹו ְלִהְתַּפֵּיס ִעם ִקּיּומֹו

הסבר את התרומה של שורת הסיום בשיר להבנת המורכבות של חוויית ההגירה של המשורר.

/המשך בעמוד 3/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .2

ּקּון ָהֵריחֹות / ארז ביטון ּתִ
 

ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ִמֶּמִּני,

ַטַעם ָעָרק ְוֵריַח ַזְעְפָרן צֹוֵרב,

ֲאִני ְּכָבר א אֹותֹו ַהֶּיֶלד

ָאבּוד ֵּבין ַרְגַלִים ֶׁשְּמַׂשֵחק ְסנֹוֶקר

ְּבָקֶפה ַמְרקֹו

ְּבד.

ַעְכָׁשו ֲחֵבִרים

ֲאִני לֹוֵמד ֶלֱאֹכל ְּגִליָדה ִמְּבֹדַלח

ֵמאֹוטֹו ֶׁשַּמְׁשִמיַע קֹולֹות ֶׁשל ִצֳּפִרים

ָּבֶעֶרב,

ֲאִני לֹוֵמד ִלְפֹּתַח ְּדָלתֹות

ְּבֵתבֹות ְנִגיָנה ַעִּתיקֹות,

ַעְכָׁשו

ָנִׁשים ְּבַטַעם ּתּות־ָׂשֶדה

ְמַלְּמדֹות אֹוִתי ְלָהִריַח ְּכִריכֹות ֶׁשל ֶׁשְקְסִּפיר

ִמן ַהֵּמָאה ַהְּׁשַבע ֶעְׂשֵרה

ְמַלְּמדֹות אֹוִתי ְלַׂשֵחק ְּבָחתּול ִסָּיִמי

ְּבתֹו ָסלֹון ָיֹרק

ֲחֵבִרים. 

על פי השיר, הסבר את שאלת הזהות שהמשורר מתמודד עימה, וכתוב כיצד היא מעוצבת. הדגם את דבריך.

בתשובתך כתוב על תפקידם של הריחות, הצלילים, הטעמים והמראות בשיר בעיצוב שאלת הזהות הזאת.

/המשך בעמוד 4/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.    .3

ָטמֹוִנים (ֲחַתְך־אֶֹרְך) / מירי בן שמחון ַנֲעָרה ִמן ַהּקָ

ַנֲעָרה ְׁשחֹוָרה ִעם ֲחָטִטים ַּבָּפִנים

ַעִּליָזה ַאְלַפְנָּדִרי

ְּבָמקֹום ֶׁשּנֹוַעד ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים

ְמַכֶּבֶסת ֶאת ְּבָגֶדיָה 

ְּכִמי ֶׁשעֹוָׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ֱאִהים

ַאַחר ָּכ ָּתִדיַח ִרְצָּפה

ּוְתַתֵּקן ְּפָרִחים ָּבֲאַגְרָטל

ִהיא ַמְתִאיָמה ֶאת ֶצַבע ַהֻחְלָצה ַלֲחָצִאית

ִהיא א ָׂשָמה ַעל ַהֲחָטִטים ַּבָּפִנים

ִהיא ָׂשָמה ַעל ֶזה ִׁשְכָבה ָעָבה ֶׁשל "ֵמיק ַאּפ"

.א רֹוִאים ָּכל ָּכְו

ִּבְכָלל ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוַהְצָלחֹוֶתיָה א ְּתלּויֹות ָּבֶזה

ִהיא ַמְקִּפיָדה ְלַמֵּלא ֶאת חֹובֹוֶתיָה ְלִפי ַהֵּסֶדר

ַוֲאמּוָנה ֵהיֵטב ַעל ִמי "ְּבֵסֶדר" ִמי "א ְּבֵסֶדר".

ִמֵּדי ַּפַעם ֵיׁש ָלּה ִהְתָּפְרֻצּיֹות, ֲאָבל ְּבֶצֶדק

ְּבִהְתַחֵּׁשב ָּבֻעְבָּדה ֶׁשָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים א יֹוְדִעים ֵאי ְלִהְתַנֵהג

ֶזה ַהֶּטַבע ֶׁשָּלּה

ִהיא א סֹוֶבֶלת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשאֹוְמִרים ְׁשֻטּיֹות

ֶׁשֵאין ָלֶהם ַטַעם

ְוֶׁשא ׁשֹוְמִרים ַעל ַהָּכבֹוד ֶׁשָּלֶהם

ִאָּמא ֶׁשָּלּה ֵמָתה ֵמֶהְתֵקף ֵלב ְּכֶׁשָהְיָתה ְקַטָּנה

ְוַאָּבא ֶׁשָּלּה ָׁשָרת ְּבֵביתֿ ֵסֶפר ַמְמַלְכִּתי ָדִתי ַעל ַיד ַהַּבִית

ִהיא אֹוֶהֶבת ֶאת ָהָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב 

ֶׁשִהְתַקֵּדם ַּבַחִּיים

ְוהּוא ַאְדִמיִניְסְטָרטֹור ְּבַמְחֶלֶקת ַהֶּמֶׁשק ֶׁשל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה

ַאֲחַראי ַעל ָּכ ְוָכ עֹוְבִדים

ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהַּמְׂשֹּכֶרת ִמָּידֹו ְונֹוְתִנים לֹו ָּכבֹוד.

ִהיא ַּכְתָבִנית ּוַמְסִּפיָקה 120 ִמִּלים ְּבַדָּקה

ָהֲעבֹוָדה ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלּה ַּבַחִּיים

ָּכל ֹּבֶקר ְּב־7:30 ְּבִדּיּוק רֹוִאים אֹוָתּה ַּבַּתֲחָנה

(ֵיׁש ָלּה ְקִביעּות ְוַגם ַהֶּפְנִסָּיה ֶׁשָּלּה ְמֻסֶּדֶרת).

ַּבָּׁשעֹות ַהְּפנּויֹות ִהיא סֹוֶרֶגת ּגֹוְּבֶלִנים

ֶׁשָּקְנָתה ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ְּבַׁשָּבת.

ָאֵׁשר ִמְתַקֵּׁשר ִלְפָעִמים ִמן ַהּמּוָס

א ַמְרָאה לֹו ָּפִנים ָּכל ָּכ ֲאָבל ִהיא

ֶזה טֹוב ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַדע ֶׁשִהיא ְרִציִנית

ְוֶׁשא ַיֲחֹׁשב ֶׁשִהיא ַּתְסִּכים ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה.

ִלְפָעִמים ִהיא יֹוֵצאת ִעם ָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב ְלֶסֶרט

ְמֻגָּלח ְלִמְׁשִעי ּוְבַנֲעַלִים ְמֻצְחָצחֹות

ְוָכל ַהְׁשכּוָנה רֹוָאה ֶׁשִהיא ְמַבָּלה

ְוַהֵּׁשם ֶׁשָּלּה ִנְׁשָאר ָנִקי.

ֻּכָּלם ַּבְּׁשכּוָנה יֹוְדִעים ֶׁשַעִּליָזה ִהיא ַּבחּוָרה ְלא ְרָבב

לֹום ַהְיָלִדים" אֹוֶמֶרת "ָׁשלֹום" ּו"ַמה ׁׁשְ

יֹוַדַעת ִלְתֹּפר ְויֹוֶׁשֶבת ַּבַּבִית

ַּבחּוָרה ְרִציִנית.

יֹום ָיבֹוא ְוַהַּמָזּל ֶׁשָּלּה ָיבֹוא ַגם ֵּכן

ָיבֹוא ָּבחּור ָלִעְנָין ְוִהיא ִּתְתַחֵּתן

ְותֹוִליד ְיָלִדים ֶׁשִּיְגְּדלּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם

ְוַיֲעִריכּו ֶאת ָהִאָּמא ֶׁשָּלֶהם.

)שים לב: המשך השיר וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 5/



ספרות עברית וכללית, קיץ תש"ף, מס' 8282 - 5 - ָטמֹוִנים (ֲחַתְך־אֶֹרְך) / מירי בן שמחון ַנֲעָרה ִמן ַהּקָ

ַנֲעָרה ְׁשחֹוָרה ִעם ֲחָטִטים ַּבָּפִנים

ַעִּליָזה ַאְלַפְנָּדִרי

ְּבָמקֹום ֶׁשּנֹוַעד ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים

ְמַכֶּבֶסת ֶאת ְּבָגֶדיָה 

ְּכִמי ֶׁשעֹוָׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ֱאִהים

ַאַחר ָּכ ָּתִדיַח ִרְצָּפה

ּוְתַתֵּקן ְּפָרִחים ָּבֲאַגְרָטל

ִהיא ַמְתִאיָמה ֶאת ֶצַבע ַהֻחְלָצה ַלֲחָצִאית

ִהיא א ָׂשָמה ַעל ַהֲחָטִטים ַּבָּפִנים

ִהיא ָׂשָמה ַעל ֶזה ִׁשְכָבה ָעָבה ֶׁשל "ֵמיק ַאּפ"

.א רֹוִאים ָּכל ָּכְו

ִּבְכָלל ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוַהְצָלחֹוֶתיָה א ְּתלּויֹות ָּבֶזה

ִהיא ַמְקִּפיָדה ְלַמֵּלא ֶאת חֹובֹוֶתיָה ְלִפי ַהֵּסֶדר

ַוֲאמּוָנה ֵהיֵטב ַעל ִמי "ְּבֵסֶדר" ִמי "א ְּבֵסֶדר".

ִמֵּדי ַּפַעם ֵיׁש ָלּה ִהְתָּפְרֻצּיֹות, ֲאָבל ְּבֶצֶדק

ְּבִהְתַחֵּׁשב ָּבֻעְבָּדה ֶׁשָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים א יֹוְדִעים ֵאי ְלִהְתַנֵהג

ֶזה ַהֶּטַבע ֶׁשָּלּה

ִהיא א סֹוֶבֶלת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשאֹוְמִרים ְׁשֻטּיֹות

ֶׁשֵאין ָלֶהם ַטַעם

ְוֶׁשא ׁשֹוְמִרים ַעל ַהָּכבֹוד ֶׁשָּלֶהם

ִאָּמא ֶׁשָּלּה ֵמָתה ֵמֶהְתֵקף ֵלב ְּכֶׁשָהְיָתה ְקַטָּנה

ְוַאָּבא ֶׁשָּלּה ָׁשָרת ְּבֵביתֿ ֵסֶפר ַמְמַלְכִּתי ָדִתי ַעל ַיד ַהַּבִית

ִהיא אֹוֶהֶבת ֶאת ָהָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב 

ֶׁשִהְתַקֵּדם ַּבַחִּיים

ְוהּוא ַאְדִמיִניְסְטָרטֹור ְּבַמְחֶלֶקת ַהֶּמֶׁשק ֶׁשל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה

ַאֲחַראי ַעל ָּכ ְוָכ עֹוְבִדים

ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהַּמְׂשֹּכֶרת ִמָּידֹו ְונֹוְתִנים לֹו ָּכבֹוד.

ִהיא ַּכְתָבִנית ּוַמְסִּפיָקה 120 ִמִּלים ְּבַדָּקה

ָהֲעבֹוָדה ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלּה ַּבַחִּיים

ָּכל ֹּבֶקר ְּב־7:30 ְּבִדּיּוק רֹוִאים אֹוָתּה ַּבַּתֲחָנה

(ֵיׁש ָלּה ְקִביעּות ְוַגם ַהֶּפְנִסָּיה ֶׁשָּלּה ְמֻסֶּדֶרת).

ַּבָּׁשעֹות ַהְּפנּויֹות ִהיא סֹוֶרֶגת ּגֹוְּבֶלִנים

ֶׁשָּקְנָתה ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ְּבַׁשָּבת.

ָאֵׁשר ִמְתַקֵּׁשר ִלְפָעִמים ִמן ַהּמּוָס

א ַמְרָאה לֹו ָּפִנים ָּכל ָּכ ֲאָבל ִהיא

ֶזה טֹוב ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַדע ֶׁשִהיא ְרִציִנית

ְוֶׁשא ַיֲחֹׁשב ֶׁשִהיא ַּתְסִּכים ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה.

ִלְפָעִמים ִהיא יֹוֵצאת ִעם ָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב ְלֶסֶרט

ְמֻגָּלח ְלִמְׁשִעי ּוְבַנֲעַלִים ְמֻצְחָצחֹות

ְוָכל ַהְׁשכּוָנה רֹוָאה ֶׁשִהיא ְמַבָּלה

ְוַהֵּׁשם ֶׁשָּלּה ִנְׁשָאר ָנִקי.

ֻּכָּלם ַּבְּׁשכּוָנה יֹוְדִעים ֶׁשַעִּליָזה ִהיא ַּבחּוָרה ְלא ְרָבב

לֹום ַהְיָלִדים" אֹוֶמֶרת "ָׁשלֹום" ּו"ַמה ׁׁשְ

יֹוַדַעת ִלְתֹּפר ְויֹוֶׁשֶבת ַּבַּבִית

ַּבחּוָרה ְרִציִנית.

יֹום ָיבֹוא ְוַהַּמָזּל ֶׁשָּלּה ָיבֹוא ַגם ֵּכן

ָיבֹוא ָּבחּור ָלִעְנָין ְוִהיא ִּתְתַחֵּתן

ְותֹוִליד ְיָלִדים ֶׁשִּיְגְּדלּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם

ְוַיֲעִריכּו ֶאת ָהִאָּמא ֶׁשָּלֶהם.

בשיר נאמר על עליזה אלפנדרי כי היא "ֲאמונה היטב על מי 'בסדר' מי 'לא בסדר' ". א. 

על פי השיר, הסבר והדגם מה נחשב "בסדר" ומה נחשב "לא בסדר" בעיני עליזה אלפנדרי.         )18 נקודות(

מהו לדעתך היחס של המשוררת כלפי עליזה אלפנדרי )ביקורתי, אירוני, מעריך ועוד(? הסבר והדגם את דבריך.  ב. 

)12 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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לפניך שיר בלי כותרת )המתחיל במילים “ָסִליָמה ַאּתְ ּדֹוַמַעת"( מאת אמירה הס. קרא את השיר, וענה על  השאלה    .4

שאחריו.

***

ָסִליָמה ַאְּת ּדֹוַמַעת ָׁשם ֲעַדִין ְלַיד ַהְפִריִז'יֶדר ִעם ְּבלֹוק ַהֶּקַרח ַעל

ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי

ֶזה ָהָיה ִּבְצִריף ַהַּפח

ׁשּום קֹוֵסם ֵמֶאֶרץ עּוצּו ִלי ְלָאן ָלרּוץ א ָּבא

ְמֻמְסֶמֶרת ַנְפִׁשי ֶׁשא ִּתְפַרח

ָעַמְדִּתי ְלָיֵד ָסִליָמה ְוַלְיָלה ַּבַּמְעָּבָרה ָחַלף ֵמָעֵלינּו ְּכמֹו ֵצל ָּכֵבד

ֵיׁש ֵלילֹות ֶׁשִּזְכרֹון ַקְקטּוִסים ְמַעְּקִצים ַּבָּלׁשֹון ּוַבּגּוף

ִּכי ָאַכְלִּתי ִמְּפִרי ַּדַעת ַהַּצָּבר

הֹו ֵריַח ַנְרִקיִסים ְמַׁשֵּכר

מֹוֵׁש ַרְגֵלי ֶיֶלד ָלרּוץ ָעֹמק ְּבתֹו ִּבַּצת ַנַחל ִקיׁשֹון

ְוֵזִרים ְּבָיָדיו —

ִריַצת ֹּבֶקר ֲחלּוָמה ֶאל ַע ַהִּבּצֹות ַהַּמְרִהיב

ֱהִקיַצְתִני ֶאל ֹּבֶקר ֶׁשֻּכּלֹו ֵׁשָכר ּוְׁשַעת ֵּבין ְׁשָמׁשֹות ַאִּדיָרה

ָחְפָנה ֶאל ּתֹוֶכיָה ַיְלָּדה ַקַּלת ּגּוף נֹוֶׁשֶמת נֹוף

ָּפרּוׂש ְלָכל ּגֹוֶלה ֶאל עֹוָלמֹו.

ָהִייִתי ֲעׂשּוָיה ֶמִׁשי ָטהֹור ּוַמְלָמָלה

ְוַנְפִׁשי ְמֹסֶרֶקת ְּבֶפַרח ַמְסֵרק ׁשּוַלִּמית

ָסִליָמה ֶטֶרם נֹוַלְדְּת ִנְסֵּפית ֶאל ָיִמים ֻנְקִׁשים ְוַאְּת עֹוֵד ַמה ָּל

ִנָּצן ִמְתַהֵּפ ְלִאָּׁשה ְּבעּוַלת ִאיׁש, ַיְלָּדה ְיתֹוָמה ֵמָאב

ְוֵאין ָלּה חֹוֵבק. ְוַרק ֲאִני ִנַּצְבִּתי ָל ֵמָרחֹוק ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹור

ְמַאֶּסֶפת אֹוָת ֶאל ּתֹוִכי ֵּגָרה ֲאסּוִפית

ֵעיַנִי ֹּכה ְקַטּנֹות ְויֹוְקדֹות ֶרֶגׁש ָסתּום

ְּכמֹו ֹחד ֲחִנית

ְּכמֹו ַיֲהלֹום ְמֻלָּטׁש

ֵּבין ִעֵּיי ֳחָרבֹות ִׂשְמָחֵת

עֹוד ָּב ְּדָקִלים ַוֲעִסיס ַהָּתָמר.

תאר והסבר כיצד מעוצבות בשיר חוויות ההגירה של האם )סלימה( ושל הבת )המשוררת(.

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .5

יָמִנים / אהֹרן אלמוג ל ַהּתֵ ִתיָקָתם ׁשֶ ַעל ׁשְ

ֶאל ֵּבית ָסִבי ָּבאּו ֵּתיָמִנים ִמַּמֲחֵנה יֹוֵסף

ָיְׁשבּו ְוָׁשְתקּו

ְּכֶׁשֶאָחד ָׁשר ַהֵּׁשִני ִחָּכה

ָּכ ָּגַדְלִּתי ֵּבין ַנֲהָמה

ִלְׁשִתיָקה

ַעְכָׁשו ִהְתִקינּו ְלָאִבי ֶטֶלפֹון ְוהּוא יֹוֵׁשב

ּוְמַחֶּכה ְלִצְלצּול

ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ָׁשַתק ָׁשְתקּו ֲאבֹוָתיו

ַעְכָׁשו הּוא רֹוֶצה ֶׁשַּיְקִׁשיבּו ִלְדָבָריו

תאר והסבר את התהליך שחֹווים הדורות השונים הנזכרים בשיר זה.

מהי לדעתך נקודת המבט של המשורר על תהליך זה? הדגם את דבריך.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .6

ַחת ִלְפֵני ָהֲאָדָמה / אלי אליהו ִמּתַ
 

ּוַמה ַּלֲעׂשֹות ֶׁשֶאְצִלי

ַהִּנּתּוַח ִהְצִליַח ּוַּבְגַדד

ֵמָתה. ְוא נֹוְתָרה

ֶאָּלא ַהּמּוִסיָקה ֶׁשָהָיה ָאִבי

ׁשֹוֵמַע ְּבַתֲחנֹות ַהּבּוָׁשה,

ְּכֶׁשִהְמִּתין ַּבֶחְניֹון ַהַּתת־ַקְרָקִעי,

ם ָלַקַחת אֹוִתי ֶאל ְצָבא ָהעָָ

ְּבַדְרּכֹו ָלֲעבֹוָדה.

ְוא ֶאְׁשַּכח ְלעֹוָלֿם

ֶאת ֶעֶצב ָידֹו ַהְּמַגֶּׁשֶׁשת

ַאַחר ָהִעְבִרית, ְלַהְחִליף ַמֵהר,

ִלְפֵני ֶׁשּיֹוְצִאים ְועֹוִלים

ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.

המתח בין “מתחת לפני האדמה" ובין “מעל פני האדמה" בונה את המשמעות של שיר זה.

הסבר והדגם קביעה זו.
/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — דרמה   )40 נקודות(
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 8-7.

מחזה מודרני

שים לב: על השאלות 8-7 אפשר לענות רק על פי אחד מן המחזות ברשימה שלפניך.

 מי מפחד מווירג'יניה וולף / אדוארד אלבי; משרתם של שני אדונים / קרלו גולדוני; מקווה / הדר גלרון; 

שבעה / שמואל הספרי; חשיבותה של רצינות / אוסקר ויילד; מסיבת יום הולדת / הרולד פינטר 

תאר שני דיאלוגים מרכזיים במחזה שלמדת, והסבר את תרומתם להתפתחות העלילה ולבניית המשמעות של המחזה.  .7

לעיתים התיאטרון משקף נאמנה את המציאות, ולעיתים הוא מקצין אותה.  .8

באיזה אופן משתקפת המציאות במחזה שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 9/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק שלישי — ספרי קריאה   )40 נקודות(

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 10-9.

שים לב: על שאלות 10-9 אפשר לענות רק על פי ספרי הקריאה האלה: 

 מישהו לרוץ אתו / דויד גרוסמן; המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה / מארק האדון; החברה הגאונה / אלנה פרנטה; 

האישה בלבן / וילקי קולינס; סמטת השקדיות בעומריג'אן / דורית רביניאן

תאר יסודות של מתח או הפתעה בעלילה או בהתנהגות של הדמויות בספר שקראת, והסבר כיצד הם נוצרים.  .9

הדגם את דבריך.

בחר מן הספר שקראת שתי דמויות שעוררו בך הזדהות או דחייה. תאר את הדמויות שבחרת, והסבר מדוע   .10 

הן עוררו בך הזדהות או דחייה.
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