
בגרות לנבחני משנה א.  סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
בגרות לנבחנים אקסטרניים ב.  משרד החינוך  

מועד מיוחד, יוני 2014 מועד הבחינה:   
 008302 מספר השאלון:   

לנבחנים אקסטרניים — 107   
נספח: תכנית הלימודים )לשאלון 107 בלבד(     

   
   

ספרות עברית וכללית
3 יחידות לימוד

השלמה ל־5 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שלוש שעות וחצי. א. 

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

נקודות  34  — מבחר יצירות מספרות העולם  פרק ראשון: 

נקודות  66  — נושאים בין־ז'אנריים  פרק שני : 

נקודות  100  —                                          סה"כ 

בפרק הראשון שתי קבוצות של שאלות.
ענה על שאלה אחת מהקבוצה הראשונה )18 נקודות(

ועל שתי שאלות מהקבוצה השנייה )לכל שאלה — 8 נקודות; סה"כ — 16 נקודות(.
בפרק השני ענה על שתי שאלות, כל אחת מהן בנושא בין־ז'אנרי אחר.

)לכל שאלה — 33 נקודות; סה"כ — 66 נקודות(

לנבחני משנה: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:     ג. 
לנבחנים אקסטרניים: תכנית הלימודים מצורפת.  )2(   

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

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   
בתשובות בשאלון זה אין להדגים באמצעות יצירה שנלמדה  )3(   

במסגרת שתי היחידות הראשונות.    

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "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.

! ה ח ל צ ה ב
/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה
פרק	ראשון:	מבחר	יצירות	מספרות	העולם

)50 נקודות(

קבוצה	ראשונה
ענה על אחת מהשאלות 7-1  )26 נקודות(.

מיכאל	קולהאס / פון־קלייסט

באצבע המורה הראתה לקולהאס, שישב ליד מיטתה, את הפסוק: "סלח לאויביך; עשה חסד גם עם  	.1

שונאיך". היא הביטה בו בעיניים שופעות חום, לחצה את ידו ומתה.

קטע זה מהנובלה "מיכאל קולהאס" משקף את ההבדלים בין קולהאס ובין ליסבת' אשתו   

בגישותיהם כלפי הצדק וגבולותיו.

הסבר את הגישה של כל אחד מהם, ותאר כיצד גישותיהם באות לידי ביטוי ביצירה.  

האף / גוגול

תיאור	האף הנוטל לו חירות ויוצא לטייל ברחבי סנט־פטרבורג, שובר את חוקי המציאות  	.2

וההיגיון. 

הסבר אילו תובנות בנוגע לטבע האנושי ובנוגע ליחסים בין בני האדם משתמעות מתיאור   

בלתי ראליסטי זה.  הדגם את דבריך.

מותו	של	איוון	איליץ' / טולסטוי

הנובלה נפתחת ומסתיימת בתיאור מותו של איוון איליץ'. 	.3

תאר את ההבדל בין דרכי ההתייחסות למוות זה בפתיחת הנובלה ובסיומה, והסבר את   

המשמעות של הבדל זה. 

הגלגול / קפקא

תיאור גלגולו של גריגור סמסא לשרץ שובר את חוקי המציאות וההיגיון. 	.4

הסבר אילו תובנות בנוגע לטבע האנושי ובנוגע ליחסים בין בני אדם עולות מתיאור   

בלתי ראליסטי זה.  הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/

)18 נקודות(.8-1

)34 נקודות(
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אמא	קוראז' / ברכט

בסך  לא...  דבר,  אותו  לא  זה  תחתונים  ובחלונות  גבוהים  בחלונות  ומפלות  ניצחונות  נוצחנו?  מה  	.5

הכול אפשר להגיד שאנחנו, פשוטי העם, גם הניצחונות וגם המפלות עולים לנו ביוקר. הכי טוב לנו 

כשהפוליטיקה נתקעת ולא זזה מהמקום.

כיצד דברים אלה של אמא קוראז' מבטאים את התייחסותה למלחמה, וכיצד התייחסות זו   

משפיעה על החלטותיה? הסבר את דבריך, ובסס אותם על דוגמאות מהמחזה.

מחכים	לגודו / בקט

במרכז המחזה "מחכים לגודו" עומדת הציפייה. 	.6

כיצד ציפייה זו מעוצבת במחזה, ומה הן המשמעויות הנובעות ממנה? הסבר והדגם את   

דבריך.

הכיסאות / יונסקו

באחד מהראיונות עם יונסקו על מחזהו "הכיסאות", הוא אמר: "נושא המחזה הוא הַאיִן  	.7

)ההיעדר(, ַאיִן שאפשר לשמוע אותו, ַאיִן שמתממש בפועל".

הסבר כיצד אמירה זו באה לידי ביטוי בעלילת המחזה ובמתרחש על הבמה. הדגם את   

דבריך.

/המשך בעמוד 4/

קומדיות של שקספיר )חלום ליל קיץ; כטוב בעיניכם; מהומה רבה על לא דבר(

ענה על פי הקומדיה שלמדת.  .8

בנקודות זמן שונות במהלך העלילה הצופים יודעים יותר מהדמויות במחזה )או כמה מהן(.   

הבא שתי דוגמאות לכך מהקומדיה שלמדת, ובאמצעותן הסבר את התרומה של מצב זה 

למתח הדרמתי ולהיבטים הקומיים שבמחזה.

/המשך בעמוד 4/
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קבוצה	שנייה  )24 נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות 15-8  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

אודיסיאה / הומרוס

שתי נשים מקבלות את פניו של אודיסאוס בשובו לביתו: אאוריקליאה האומנת  	.8

ופנלופי אשתו.  

תאר את ההתנהגות של כל אחת מהנשים כלפי אודיסאוס השב לביתו, והסבר מה אפשר   

ללמוד מן ההתנהגות של כל אחת מהנשים על דמותה.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .9

																							הַיְלִָדים / ג'ובראן חליל ג'ובראן
                                            תרגום: נועה זאלוד

הסבר את הדימויים ואת המטפורות שבאמצעותם הדובר מציג את הקשר הראוי בעיניו 

בין הורים לילדים.

/המשך בעמוד 5/

.9

דון קיחוטה / סרוונטס

מה הם כללי האבירות שעל פיהם נוהג דון קיחוטה, וכיצד מתייחס אליהם סנצ'ו פאנסה?  .10

הסבר והדגם על פי המסופר בפרק ח' )המלחמה בטחנות הרוח והמפגש עם הנזירים   

והכרכרה(.

/המשך בעמוד 5/

17-9

)16 נקודות(

8 נקודות(.
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קבוצה	שנייה  )24 נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות 15-8  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

אודיסיאה / הומרוס

שתי נשים מקבלות את פניו של אודיסאוס בשובו לביתו: אאוריקליאה האומנת  	.8

ופנלופי אשתו.  

תאר את ההתנהגות של כל אחת מהנשים כלפי אודיסאוס השב לביתו, והסבר מה אפשר   

ללמוד מן ההתנהגות של כל אחת מהנשים על דמותה.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .9

																							הַיְלִָדים / ג'ובראן חליל ג'ובראן
                                            תרגום: נועה זאלוד

הסבר את הדימויים ואת המטפורות שבאמצעותם הדובר מציג את הקשר הראוי בעיניו 

בין הורים לילדים.

/המשך בעמוד 5/

/המשך בעמוד 6/

.11
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .10

אַהֲבָה / איציק מאנגר
תרגום: שמשון מלצר

 

השיר אפוף אווירה של חלום.

מה יוצר אווירה זו בשיר, ומהי תרומתה לביטוי הרגשות של הבן–הדובר כלפי אמו המתה?  

הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 6/

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5

בית 6

בית 7

/המשך בעמוד 7/

.12
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

ּגֶנֶַרל,	הַּטַנְק	ֶׁשּלְָך / ברטולד ברכט
תרגום: בנימין הרשב

מאילו בחינות הבית האחרון בשיר דומה לבתים שלפניו, ומאילו בחינות הוא שונה מהם? 

מה תורם הבדל זה למשמעות השיר?  הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 7/
/המשך בעמוד 8/

.13
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

אַנַּבֶל–לִי / אדגר אלן פו
        תרגום: זאב ז'בוטינסקי

הסבר מה הם המאפיינים של האהבה ושל האוהבים בשיר. בתשובתך התייחס גם 

לתרומה של הזמן ושל המרחב לאפיון זה. 

/המשך בעמוד 8/
/המשך בעמוד 9/

.14
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. 	.13

ִׂשמְחַת	הַּכְתִיבָה / ויסלבה שימבורסקה
תרגום: רפי וייכרט

מה כוחה של מלאכת הכתיבה על פי שיר זה, וכיצד משקפת הלשון הציורית כוח זה?  

הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 9/

/המשך בעמוד 10/

.15
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

הָאֶֹרן	הַּבֹוֵדד / היינריך היינה
תרגום: שמואל פרידמן

השיר מתאר מצב של בדידות בלא מוצא.

תאר והסבר כיצד מצב זה מעוצב בשיר.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ֵאׁש	וֶָקַרח / רוברט פרוסט
תרגום: רינה ליטווין

מהי ההקבלה שיוצר המשורר בין כוחות טבע ובין רגשות אנוש בשיר זה?

הסבר את המשמעויות של הקבלה זו.

/המשך בעמוד 11//המשך בעמוד 10/

.16

.17
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שים	לב: אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.

 פרק	שני:	נושאים	בין–ז'אנריים		)50 נקודות(

ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.

להיות	יהודי,	להיות	ישראלי:	קולות	וזהּויות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 17-16.

סוגיות הקשורות בהגדרת זהות אישית ו/או זהות קיבוצית נבחנות ביצירות רבות  	.16

על רקע מתחים בין קבוצות שונות )כגון ערבים-יהודים, ילידי הארץ - עולים, עדות שונות(.  

הסבר כיצד סוגיות של הגדרת זהות על רקע מתחים בין קבוצות שונות משתקפות ביצירות   

שלמדת בנושא זה, וכיצד הן מעוצבות בכל אחת מהן.

ענה על פי:  

רומאן  או  מחזה    *

וסיפור קצר  או		שני שירים  *  

 

הסבר כיצד הקשר לאדמה או לארץ משפיע על חייהן ועל בחירותיהן של הדמויות   .17

ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי", וכיצד קשר זה מעוצב.  

ענה על פי:  

רומאן  או  מחזה    *  

וסיפור קצר  או		שני שירים  *  

/המשך בעמוד 11/
/המשך בעמוד 12/

.18

.19

.19-18

או  סרט קולנוע

או  סרט קולנוע

)66 נקודות(.

ענה על שתי שאלות, כל אחת בנושא בין־ז'אנרי אחר )לכל שאלה — 33 נקודות(.

שיר  או  סרט קולנוע

שיר  או  סרט קולנוע
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ספרות בעקבות הׁשֹואה

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 19-18.

ביצירות רבות שנכתבו בעקבות השֹואה הגיבורים הם ילדים או מתבגרים )בין שחוו את   .18

השֹואה על בשרם בין שהם מנסים להבין את זוועותיה שנים לאחר מכן(.

תאר את ההתמודדות של ילדים או של מתבגרים עם מציאות השֹואה, והסבר כיצד משפיע   

גילם הצעיר על האופן שבו הם תופסים מציאות זו.

ענה על פי:   

רומאן או הנובלה "מומיק"    *  

וסיפור קצר או קטעי זיכרונות ועדּות או מחזה   *  

כיצד הרוע המוחלט, האימה העצומה וערעור סדרי העולם בתקופת השֹואה באים לידי ביטוי   .19

ביצירות ספרות שונות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השֹואה"? הסבר והדגם את דבריך. 

בתשובתך כתוב גם על דרכי העיצוב.

ענה על פי:  

שני שירים  או  "פוגת המוות" מאת פול צלאן    *  

ורומאן  או  הנובלה "מומיק"  או  שני סיפורים קצרים   *  

/המשך בעמוד 12/

/המשך בעמוד 13/

.20

.21

.21-20

ביצירות רבות שנכתבו בעקבות השֹואה הגיבורים הם ילדים, או מתבגרים או שהיו צעירים

בזמן השואה. 

תאר את אופן ההתמודדות עם השואה בשתי יצירות בהן הגיבורים הם ילדים, או מתבגרים

או שהיו צעירים בזמן השואה. בתשובתך כתוב גם על דרכי העיצוב של הנושא.

או  סרט קולנוע

או  סרט קולנוע

של הנושא.

או  מחזה

שיר  או  "פוגת המוות" מאת פול צלאן  או  סרט קולנוע
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התבגרות	בראי	הספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 21-20.

לעתים קרובות מתבגרים דוחים את עולם המבוגרים מצד אחד, אך הם חשים תלות   .20

במבוגרים ומזדהים עם עולמם מצד אחר.

בחן קביעה זו על פי מערכות יחסים של מתבגרים עם דמויות המבוגרים, ביצירות שלמדת   

בנושא "התבגרות בראי הספרות". הסבר את התרומה של הסיום של כל אחת מהיצירות 

להבנת תהליך ההתבגרות שחווה הגיבור בכל אחת מהן. 

ענה על פי:  

רומאן או	נובלה    *  

שירים  וסיפור קצר או שני   *  

בחר במצבים )או במאורעות( ביצירה, שהייתה להם השפעה רבה על תהליך ההתבגרות של   .21

דמויות ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות" )מצב או מאורע אחד 

לכל יצירה(.  

תאר מצב )או מאורע( זה, והסבר את השפעתו על תהליך ההתבגרות של הדמויות   

המרכזיות בכל אחת מהיצירות.

ענה על פי:  

רומאן או נובלה    *   

שירים  וסיפור קצר או שני   *  

/המשך בעמוד 13/

/המשך בעמוד 13/

.22

.23

.23-22

או  סרט קולנוע

או  סרט קולנוע

שיר  או  סרט קולנוע

שיר  או  סרט קולנוע
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בכול	צופייה,	והכול	צפוי	בה:	סוגיות	ארס–פואטיות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 23-22.

כיצד משתקפים היחסים בין אמן לקהלו או בין המשורר לנמעניו ביצירות שלמדת בנושא   .22

"בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארס־פואטיות", וכיצד יחסים אלה מעוצבים? 

הדגם את דבריך.  

ענה על פי:        

שני שירים או סיפור קצר או	סיפור מיתולוגי )אורפאוס או פיגמליון(    *        

ומחזה או רומאן  *  

הסבר מה הם מקורות ההשראה של אמנים ויוצרים למעשה האמנות שלהם, על פי יצירות   .23

שלמדת בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארס־פואטיות".

כיצד מוצגים מקורות השראה אלה ביצירות שלמדת?  

ענה על פי:  

שני שירים או סיפור מיתולוגי  )אורפאוס או פיגמליון(   *  

וסיפור קצר או מחזה או רומאן    *   

לא	הכול	ראליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 25-24.

ציין מה הם היסודות הפנטסטיים בשתי יצירות שלמדת בנושא "לא הכול ראליסטי",   .24

והסבר את משמעותם בכל אחת מיצירות אלה.

ענה על פי:   

סיפור קצר מאת א"א פו או מאת קפקא או מאת ש"י עגנון או מאת א"ב יהושע     *  

ומחזה או נובלה או רומאן    *   

 
יצירות רבות שיש בהן יסודות פנטסטיים מתארות משברים אישיים או משברים חברתיים.  .25

תאר משברים כאלה בשתי יצירות שלמדת בנושא "לא הכול ראליסטי".  בכל יצירה הסבר   

את הקשר בין היסודות הפנטסטיים שבה ובין המשבר.

האם מצבי המשבר נפתרים במהלך )או בסיום( כל יצירה? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:   

נובלה מאת הנרי ג'יימס או מאת פון שמיסו או מאת ביאליק     *  

וסיפור קצר או מחזה או רומאן    *   

/המשך בעמוד 14/

ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ט, מס' 008205 - 13 -

בכול	צופייה,	והכול	צפוי	בה:	סוגיות	ארס–פואטיות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 23-22.
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ומחזה או רומאן  *  

הסבר מה הם מקורות ההשראה של אמנים ויוצרים למעשה האמנות שלהם, על פי יצירות   .23

שלמדת בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארס־פואטיות".

כיצד מוצגים מקורות השראה אלה ביצירות שלמדת?  

ענה על פי:  

שני שירים או סיפור מיתולוגי  )אורפאוס או פיגמליון(   *  

וסיפור קצר או מחזה או רומאן    *   

לא	הכול	ראליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 25-24.

ציין מה הם היסודות הפנטסטיים בשתי יצירות שלמדת בנושא "לא הכול ראליסטי",   .24

והסבר את משמעותם בכל אחת מיצירות אלה.

ענה על פי:   

סיפור קצר מאת א"א פו או מאת קפקא או מאת ש"י עגנון או מאת א"ב יהושע     *  

ומחזה או נובלה או רומאן    *   

 
יצירות רבות שיש בהן יסודות פנטסטיים מתארות משברים אישיים או משברים חברתיים.  .25

תאר משברים כאלה בשתי יצירות שלמדת בנושא "לא הכול ראליסטי".  בכל יצירה הסבר   

את הקשר בין היסודות הפנטסטיים שבה ובין המשבר.

האם מצבי המשבר נפתרים במהלך )או בסיום( כל יצירה? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:   

נובלה מאת הנרי ג'יימס או מאת פון שמיסו או מאת ביאליק     *  

וסיפור קצר או מחזה או רומאן    *   

/המשך בעמוד 14/

/המשך בעמוד 14/

.24

.25

.26

.27

.25-24
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ענה על פי:        

שני שירים או סיפור קצר או	סיפור מיתולוגי )אורפאוס או פיגמליון(    *        
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וסיפור קצר או מחזה או רומאן    *   

לא	הכול	ראליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 25-24.

ציין מה הם היסודות הפנטסטיים בשתי יצירות שלמדת בנושא "לא הכול ראליסטי",   .24

והסבר את משמעותם בכל אחת מיצירות אלה.

ענה על פי:   

סיפור קצר מאת א"א פו או מאת קפקא או מאת ש"י עגנון או מאת א"ב יהושע     *  

ומחזה או נובלה או רומאן    *   

 
יצירות רבות שיש בהן יסודות פנטסטיים מתארות משברים אישיים או משברים חברתיים.  .25

תאר משברים כאלה בשתי יצירות שלמדת בנושא "לא הכול ראליסטי".  בכל יצירה הסבר   

את הקשר בין היסודות הפנטסטיים שבה ובין המשבר.

האם מצבי המשבר נפתרים במהלך )או בסיום( כל יצירה? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:   

נובלה מאת הנרי ג'יימס או מאת פון שמיסו או מאת ביאליק     *  

וסיפור קצר או מחזה או רומאן    *   

/המשך בעמוד 14/

או סרט קולנוע

או נובלה

או מסה )ביאליק או עמוס עוז(

או סרט קולנוע

.25-24

.27-26

כיצד משתקפים היחסים בין אמן לקהלו )או בין המשורר לנמעניו( ביצירות שלמדת 

בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארס־פואטיות", וכיצד יחסים אלה מעוצבים?

לחלופין, תוכל לכתוב על דמויו העצמי של האמן )או המשורר(. כיצד מעוצב דימוי זה?

שיר  או  סיפור קצר  או  סיפור מיתולוגי )אורפאוס או פיגמליון(  או סרט קולנוע

שיר  או  סיפור מיתולוגי )אורפאוס או פיגמליון(  או מסה )ביאליק או עמוס עוז(
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נשיּות	וגבריּות:	ייצוגי	מגדר	בספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מהשאלות 27-26.

26.   יצירות רבות מציגות התנהגויות המתאפיינות בשתיקה, בהשתקה או להפך — בדיבור גלוי 

ואף מתריס של דמויות נשים ביחסיהן עם סביבתן החברתית.

אילו התנהגויות כגון אלה באות לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי   

מגדר בספרות", ומהי משמעותן בכל אחת מהיצירות? הסבר והדגם את דבריך.    

       ענה על פי:

מחזה או רומאן    *        

ושיר או מדרש ושיר פיגמליון(  וסיפור קצר או סיפור מהמיתולוגיה )נרקיס ואקו או     *        

יש הטוענים שפסיביּות ותלותיּות מאפיינות את הזהות הנשית, ואילו אקטיביּות ועצמאות   .27

מאפיינות את הזהות הגברית.

דּון בטענה זו על פי יצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות".  

ענה על פי:  

מחזה או נובלה מאת ש"י עגנון )"שבועת אמונים" או "גבעת החול" או "בדמי ימיה"(  *  

וסיפור קצר או שני שירים  *  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

.28

.11

.29-28

נובלה של עגנון )"שבועת אמונים או "גבעת החול" או "בדמי ימיה"(

.29

שיר  או סרט קולנועאו סרט קולנוע


