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סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תש"ף2020 ,
8381

ספרות עברית וכללית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון :מבחר יצירות מספרות העולם —  50נקודות
—  50נקודות
נושאים בין־ז'אנריים
פרק שני :
סך הכול —  100נקודות
בפרק הראשון יש שתי קבוצות של שאלות.
ענה על שאלה אחת מן הקבוצה הראשונה ( 26נקודות),
ועל שתי שאלות מן הקבוצה השנייה (לכל שאלה —  12נקודות).
(סך הכול —  50נקודות)
בפרק השני ענה על שאלה אחת ( 50נקודות).

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

()1
ד .הוראות מיוחדות:
()2
		
()3
		
			
()4
		
			

רשימת יצירות.
רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.
בתשובות בשאלון זה אין להדגים באמצעות יצירה שנלמדה בשתי היחידות הראשונות
וביחידה השלישית.
לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.
לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה :תימסר רשימת יצירות.

כתוב במחברת הבחינה בלבד .רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון :מבחר יצירות מספרות העולם
( 50נקודות)
בפרק זה יש שתי קבוצות של יצירות .ענה על השאלות בכל קבוצה לפי ההוראות.

קבוצה ראשונה
ענה על אחת מן השאלות  26( 8-1נקודות).
נובלה
.1

מיכאל קולהאס  /פון־קלייסט
תאר שתיים מדמויות המשנה האלה :ליסבת ,ונצל פון טרונקה ,מרטין לותר ,והסבר את התפקיד של כל אחת מהן בבניית
משמעות הנובלה ובהארת הדמות של מיכאל קולהאס.

.2

האף  /גוגול
בנובלה זו מתערערת מציאות חייה של הדמות המרכזית והיא מנסה להשיב את חייה לקדמותם.
תאר את הניסיונות של הדמות המרכזית להשיב את חייה לקדמותם ,והסבר כיצד ניסיונות אלה בונים את משמעות
הנובלה .הדגם את דבריך.

.3

מותו של איוון איליץ'  /טולסטוי
תאר את הדמות של גראסים ואת מערכת היחסים בינו לבין איוון איליץ' .הסבר את תרומתה של מערכת יחסים זו
לבניית משמעות הנובלה.

.4

הגלגול  /קפקא
הנובלה "הגלגול" מגוללת את סיפורה של משפחה.
הסבר והדגם כיצד מאופיין בנובלה מוסד המשפחה .בתשובתך כתוב על מאפיינים כמו מאבקי כוח בין בני המשפחה,
המצוקה של בני המשפחה ודרכי ההתמודדות שלהם עם מצוקה זו.

מחזה
.5

קומדיות של שקספיר" :חלום ליל קיץ"" ,מהומה רבה על לא דבר"" ,כטוב בעיניכם"
קומדיה היא מחזה משעשע הלועג לפגמים של האדם ולחולשות של החברה.
הסבר והדגם קביעה זו על פי הקומדיה מאת שקספיר שלמדת.
/המשך בעמוד /3
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מחכים לגודו  /בקט
תאר את הופעותיהם של פודזו ושל לאקי במערכה הראשונה ובמערכה השנייה במחזה "מחכים לגודו" ,והסבר את
תרומתן לבניית משמעות המחזה .בתשובתך כתוב גם על ההבדל בין שתי הופעות אלה.

.7

הכיסאות  /יונסקו
במחזה "הכיסאות" יש ציפייה לגאולה ושבירה של ציפייה זו.
כיצד בא הדבר לידי ביטוי במחזה כולו? הסבר והדגם את דבריך.

.8

אימא קוראז'  /ברכט
מתרגם המחזה ,שמעון זנדבנק ,כתב באחרית הדבר ]...[" :קוראז' כמו נאלצת "לגייס" את אשת העסקים הקשוחה
האם שבּה".
שבה כדי שתציל אותה מידי ֵ

(ב' ברכט ,שלושה מחזות ,תרגם :ש' זנדבנק ,עם עובד ,1998 ,עמ' )259

האם ואשת העסקים?
על פי עלילת המחזה ,כיצד משתלבים בדמות של אימא קוראז' שני היבטים אלהֵ :
הסבר והדגם את דבריך.
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-4קבוצה שנייה ( 24נקודות)
ענה על שתיים מן השאלות ( 16-9לכל שאלה —  12נקודות).
.9

אודיסיאה  /הומרוס
לפניך קטע מפרק  23ביצירה .קרא את הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
"[ ]...וברכיה של פנלופי וליּבה כשלו; היא הכירה היטב את הסימן שנתן אודיסאוס במפורש ,והיא פרצה בבכי ורצה
היישר אליו .היא הטילה את זרועותיה סביב צווארו של אודיסאוס ונשקה את ראשו [."]...
(הומרוס ,אודיסיאה ,תרגם :א' כהנא ,כתר ,1996 ,עמ' )306

המתואר בקטע זה מביא להקלה ורווחה לאחר רגעים של מתח וספק.
הסבר והדגם קביעה זו.
 .10דון קיחוטה  /סרוונטס
דמותו של דון קיחוטה והתנהגותו יכולות לעורר בקוראים רגשות מעורבים ,כמו זלזול ולעג בצד הערכה למעשיו ולמניעיו
לפעולה .הסבר והדגם קביעה זו על פי פרקי הרומאן שלמדת (פרק ח' ופרק נוסף).
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 .11קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ישה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה  /אנה אחמטובה
ׁ ִשיר ַה ּ ְפגִ ׁ ָ
תרגם מרוסית :בנימין הרשב

ֶה ָחזֶ ה ָק ָפא ְלא־יֶ ַשׁע,
ַאְ צ ָע ַדי ָהיוּ ַק ִלּים.
לוֹב ֶשׁת
ַעל יַ ד יָ ִמין ֲאנִ י ֶ
אלית.
כְּ ָפ ָפה ֶשׁל ַהיָ ד ַה ְשּׂ ָמ ִ
נִ ְד ֶמה כֹּה ַה ְר ֵבּה ַמ ְד ֵרגוֹת,
וְ יָ ַד ְע ִתּי — ֵהן ַרק ָשׁשׁ!
ָהיָ ה ַל ַחשׁ ְס ָתוִ י ֵבּין ְתּ ָרזוֹת
מוּתי ִא ִתּי ְבּ ִלי ַל ְחשֹׁשׁ!
”תּ ִ
ָ
גּוֹר ִלי,
אוֹתי ָ
כִּ י ִר ָמּה ִ
ֵל ֶאה ,זְ דוֹנִ יֲ ,ה ַפכְ ַפּ.”
הוּבי!
הוּביֲ ,א ִ
”א ִ
ָענִ ִיתיֲ :
מוּתה יַ ְח ָדּו”...
אוֹתי .נָ ָ
גַּ ם ִ
ישׁה ַא ֲחרוֹנָ ה.
זֶ הוּ ִשׁיר ֶשׁל ְפּגִ ָ
ֵה ַע ְפ ִתּי ַעיִ ן ֶאל ַבּיִ ת ָחשׁוּ.
ר־ה ֵשּׁנָ ה
ַרק נֵ רוֹת ַבּ ֲח ַד ַ
ֹב־א ִדישׁ ֶה ֱחשׁוּ.
ְבּאוֹר ָצה ָ
פרש את שתי השורות הפותחות את השיר ואת שתי השורות המסיימות אותו ,והסבר כיצד שורות אלה מבטאות את
התהליך שעברה המשוררת ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר כולו.
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 .12קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְק ַב ְרנִ יט ׁ ֶשלִ י! ַרב ַהחוֹ ֵבל!  /וולט ויטמן
תרגם מאנגלית :יונתן בן נחום

חוֹבל! נִ ְשׁ ַלם ַמ ַסּע ַה ֶפּ ֶר
ְק ַב ְרנִ יט ֶשׁ ִלּי! ַרב ַה ֵ
סוּפוֹת ָצ ַלחנוּ וָ נוּכַ לָ ,ע ַב ְרנוּ ֶאת ַה ֶדּ ֶר
קוֹל ַפּ ֲעמוֹן ִמן ַהנָּ ֵמלָ ,ה ָעם כֻּ לּוּ ֵמ ִר ַיע,
נוֹעזֶ ת ֶשׁ ִהגִּ ָיעה.
קוֹרא ֵה ָידד ָל ֳאנִ יָּ ה ֶ
ֵ
ַאָ מה ָא ְדמוּ ִטפּוֹת ַה ָדּם,
ַעל ַמה ָדּוֶ ה ַה ֵלּב!
דּוֹמם וְ ַקר
ַעל ַה ִסּפּוּןֵֿ ,
חוֹבל שׁוֹכֵ ב.
ַרב ַה ֵ
חוֹבל! ְל מוּנָ ף ַה ֶדּגֶ ל
ְק ַב ְרנִ יט ֶשׁ ִלּי! ַרב ַה ֵ
עוֹלי ָה ֶרגֶ ל,
צוֹצרוֹתְ ,תּשׁוּאוֹת ֵ
רוּעת ַה ֲח ְ
ְלְ תּ ַ
קוֹר ִאים ִבּ ְשׁ ֶמ,
טּוּריםַ ,הכֹּל ְ
ְל זֵ ִרים וְ ִע ִ
וּפנֵ י כֻּ ָלּם ֵא ֶלי
ַהחוֹף רוֹגֵ שׁ ָהמוֹן חוֹגֵ גְ ,
ֹאשְׁ בּמוֹ יָ ַדי!
ֶא ְתמֹ ר ְ
ֵהן ַרק ֲחלוֹם כּוֹזֵ ב
אוֹתֶ ה ְר ַאנִ י ַקר וָ ֵמת
ְ
ַעל ַה ִסּפּוּן שׁוֹכֵ ב.
וּמ ְמּקוֹמוֹ א ָמשׁ.
חוֹבל ֵאינוֹ עוֹנֶ הִ ,
ַרב ַה ֵ
רוֹעי ֵאינוֹ ָחשׁ.
ֵאין דּ ֶֹפק לוְֹ .שׂ ָפ ָתיו ָחוְ רוּ .זְ ִ
ימים ַעל ְפּנֵ י יַ ִמּים ִהנֵּ ה ָע ַבר וְ ַתם.
ַמ ַסּע ֵא ִ
ָעגְ נָ ה ָל ֶב ַטח ַה ְסּ ִפינָ הַ ,הנִּ ָצחוֹן ֻה ְשׁ ַלם,
צוֹהלַ ,אָ אנֹכִ י
ַהחוֹף ֵ
ְל ַאט ֶא ְצ ַעד ִבּכְ ֵאב
דּוֹמם וְ ַקר
ַעל ַה ִסּפּוּןֵֿ ,
חוֹבל שׁוֹכֵ ב.
ַרב ַה ֵ
(ה ָעם) מבטא ,ואילו רגשות הדובר מבטא? הסבר כיצד השילוב בין רגשות אלה בונה את משמעות
אילו רגשות ההמון ָ
השיר.
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 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַה ּ ִטיגְ ִריס  /ויליאם בלייק
תרגם מאנגלית :דורי מנור

ִטיגְ ִריס! ִטיגְ ִריס! ְבּ ַרק אוֹרוֹת
ְבּ ֵל ָילם ֶשׁל יְ ָערוֹת:
ַמה יַּ ד־נֵ ַצח ָתּ ֲח ָמה
מוּתָ ה ֲאיֻ ָמּה?
ֶאת ְשׁ ֵל ְ
ֵאילוּ ְתּהוֹמוֹתְ ,שׁ ָח ִקים,
שׁ־עינֶ יַ מ ְד ִל ִיקים?
ֵא ֵ
ַמה כְּ נָ ַפיִ ם לוֹ ִל ְשׁאֹף?
ִמי ֵמ ִהין ִא ִשּׁים ָלכֹף?
וּמה־כָּ ֵתף,
ה־א ָמּן ַ
ָמ ָ
גִּ ֵידי ִל ְבּ יָ ְדעוּ ַל ֵפּף?
ימה,
הוֹדוֹת ְל ִמי ַה ְפּ ִע ָ
ימה?
ת־א ָ
ֵאיזוֹ יָ ד כְּ ִל ַיל ֵ
ה־סּמוֹכָ ה?
ה־פּ ִטּישַׁ ,מ ָ
ַמ ַ
ֵאי כּוּרוֹ ֶשׁל מ ֲֹח?
ִמי ַס ָדּן לוְֹ ,ל ִפ ָיתה,
ימוֹת־מ ָיתה?
ִ
ָשׁם ִל ְצרֹר ֵא
כּוֹכָ ִבים יִ דּוּ ֵמרוֹם
י־מרוֹם;
י־דּ ָמעוֹת ַמ ְרוֵ ָ
ָר ְמ ֵח ְ
עוֹשׂה?
ַה ִחיֵּ ָ אז ָה ֶ
א־ה ֶשּׂה?
בּוֹר ַ
ַה ְב ָר ֲאֵ 
ִטיגְ ִריס! ִטיגְ ִריס! ְבּ ַרק אוֹרוֹת
ְבּ ֵל ָילם ֶשׁל יְ ָערוֹת:
ַמה יַּ ד־נֵ ַצח ָתּ ֲח ָמה
מוּתָ ה ֲאיֻ ָמּה?
ֶאת ִחיל ְדּ ְ
אילו רגשות של המשורר כלפי הטיגריס באים לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך.
בתשובתך התייחס גם לשתיים מדרכי העיצוב המסייעות למשורר לבטא את רגשותיו.

/המשך בעמוד /8

-8-

ספרות עברית וכללית ,קיץ תש"ף ,מס' 8381

 .14קרא את הסונט שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
סונט ד' מתוך מחזור הסונטים:
מוֹ ָת ּה ׁ ֶשל ַה ְ ּג ִב ָירה לָ א ּו ָרה  /פרנצ'סקו פטררקה
תרגמה מאיטלקית :לאה גולדברג

לוֹהט
ֵעינַ יִ ם ֵאלּוּ ְבּ ִמזְ מוֹר ֵ
ֵפּ ַא ְר ִתּי ,זוֹ ַה ְדּמוּתַ ,היָּ דַ ,ה ֵמּ ַצח
ֶשׁ ִה ְפ ִרידוּנִ י ֵמ ַע ְצ ִמי ָלנֶ ַצח,
בּוֹדד.
ֶשׁ ִבּגְ ָל ָלם ָחיִ ִיתי ִמ ְת ֵ
יוֹקד,
זֶ ה ַה ֵשּׂ ָער ֵמ ִאיר כְּ ָפז ֵ
ת־מ ְל ָאַ על רְֹ שׂ ָפ ַתיִ ם
זֶ ה ְשׂחוֹק ֶשׁל ַבּ ַ
ֲא ֶשׁר ָה ַפָ ה ָא ֶרץ ְל ָשׁ ַמיִ ם,
ֲאבוֹיָ ,ע ָפר וָ ֵא ֶפר ֵהם כָּ ֵעת.
ֲא ָבל ֲאנִ י עוֹד ַחיִ .בּכְ ֵאב וָ ַצ ַער
אוֹרי
בּוֹדד ֵמ ָאז כָּ ָבה ִ
ֵא ַתע ֵ
רוּפה ְבּ ֵלב ַה ַסּ ַער.
כָּ ֳאנִ יָּ ה ְט ָ
ִע ָמּהּ יָ ֵבשׁ ָל ַעד ַמ ְעיַ ן ִשׁ ִירי
ת־ח ְשׁ ִקי כִּ ְשׁק ַֹע ַס ַהר
ָשׁ ְק ָעה ִשׂ ְמ ַח ִ
ינּוֹרי.
ַרק ַה ִקּינָ ה ָתּ ִעיר ֶאת כִּ ִ

כיצד המשורר מבטא בסונט את ייסוריו בעקבות מותה של הגבירה לאורה? הסבר והדגם את דבריך.
בתשובתך התייחס גם לתרומה של מבנה הסונט לביטוי הייסורים.
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 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יוֹ ם ְס ָתו  /ריינר מריה רילקה
תרגם מגרמנית :שמעון זנדבנק

ֵא ִליִ ,הגִּ ָיעה ֵעתַ ,ה ַקּיִ ץ ַרב.
ַה ֵטּל ִצ ְלַּ על ְשׁעוֹנֵ י ַה ֶשּׁ ֶמשׁ,
ַוּב ָשּׂדוֹת ַשׁ ַלּח רוּחוֹת ֶשׁל ְס ָתו.
ַעל ְפּ ִרי ָא ִפיל ַצוֵּ ה וְ יִ ְת ַרוֶּ ה;
יוֹם־יוֹמיִ ם עוֹד ֶשׁל ַל ַהט,
ַ
ֵתּן לוֹ
ַה ְפ ֵצר בּוֹ ֶשׁיִּ ְשׁ ַלם ,וְ ֶאל ֻק ַבּ ַעת
ַהיַּ יִ ן ֶמ ֶתק ַא ֲחרוֹן ָה ֵבא.
ִמי ֶשׁ ֵאין לוֹ ַבּיִ ת ,א יִ ְבנֶ ה עוֹד.
ִמי ֶשׁהוּא גַּ ְלמוּד ,גַּ ְלמוּד ָל ַעד.
יֵ עוֹר ,יִ כְ תֹּב ִמכְ ָתּב ,וְ עוֹד ֶא ָחד,
ְוּב ִהגָּ ֵרף ָע ִלים ֵמ ִתים יִ ְת ֶעה לוֹ
י־אן ַבּ ִסּ ְמ ָטאוֹת ְבּ ֵלב נִ ְט ָרד.
ֵא ָ
כיצד מוטיב הזמן בונה את משמעות השיר? הסבר והדגם את דבריך.
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 .16קרא את הסונט שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַמ ְק ִ ּבילוֹ ת  /שארל בודלר
תרגם מצרפתית :בנימין הרשב

ַה ֶטּ ַבע הוּא ִמ ְק ָדּשׁ ,שׁוּרוֹת ְס ָטוִ ים ַחיִּ ים
פּוֹל ִטים בּוֹ ְל ִע ִתּים ִמ ִלּים ְמ ֻב ְל ָבּלוֹת:
ְ
חוֹלף ָשׁם ֶדּ ֶרך יְ ָערוֹת ְס ָמ ִליםֿ
ָא ָדם ֵ
צוֹפים בּוֹ ְבּ ֵעינַ יִ ם ֻמכָּ רוֹת.
ֲא ֶשׁר ִ
י־בּ ֶמּ ְר ָחק
וּכְ מוֹ ֵה ִדים ִמ ְת ַע ְר ְבּ ִבים ֵא ַ
הוֹמי,
ְבּתוִֹ מ ְמזָ ג ֶא ָחדָ ,א ֵפל ְוּת ִ
ָר ָחב כְּ מוֹ ַה ֵלּיל וּכְ מוֹ ָהאוֹר ֶה ָחג —
ְצ ָב ִעיםְ ,צ ִל ִיליםְ ,בּ ָשׂ ִמיםָ ,שׁם זֶ ה ָלזֶ ה עוֹנִ ים.
יֵ שׁ בּ ֵֹשׂם ַר ֲענָ ןָ ,ט ִרי כִּ ְב ַשׂר ִתּינוֹק,
ָמתוֹק כְּ מוֹ ַאבּוּב ,כַּ ֲע ָר ָבה יָ רֹק,
שׁוֹפ ִעים,
וְ יֵ שֻ :מ ְשׁ ָחת ,חוֹגֵ גָ ,ע ִשׁיר — ֵריחוֹת ְ
סוֹפיִּ ים,
ַה ִמּ ְת ַפּ ְשׁ ִטים כְּ מוֹ ְדּ ָב ִרים ֵאינְ ִ
אוּשׁים,
כִּ ְקט ֶֹרת ,כָּ ִענְ ָבּר ,כְּ מוֹר ,כִּ ְב ִ
חוּשׁים.
רוּח וְ ִ
ָשׁ ִרים ִה ְת ַל ֲה ֻביּוֹת ֶשׁל ַ
"ה ְתלַ ֲה ֻביוֹ ת ׁ ֶשל רו ַּח וְ חו ׁ ִּשים" באות לידי ביטוי בסונט.
הסבר והדגם אילו ִ
בתשובתך הסבר גם שתיים מדרכי העיצוב שלהן.
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פרק שני :נושאים בין־ז'אנריים

( 50נקודות)

ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.
להיות יהודי ,להיות ישראלי :קולות וזהויות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .18-17
 .17הפילוסוף הקנדי צ'רלס טיילור טוען כי "אנחנו מגדירים את זהותנו תמיד בדיאלוג ִעם ,ולפעמים במאבק נגד [."]...
על פי טענה זו ,הסבר כיצד מוגדרת זהותן של דמויות מרכזיות ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי ,להיות ישראלי:
קולות וזהויות" .הדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

רומאן או מחזה

ב.

סיפור קצר או שני שירים

( 20נקודות)

 .18ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

יוצרים שונים עוסקים בנושא "להיות יהודי ,להיות ישראלי :קולות וזהויות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים
שונים.
מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( )1רומאן או מחזה

( 25נקודות)

( )2סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע
ב.

( 15נקודות)

לדעתך ,איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "להיות יהודי ,להיות ישראלי :קולות וזהויות"
באופן המעניין והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.

( 10נקודות)
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 - 12ספרות בעקבות השוֹ אה
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .20-19

" .19החוויה שאנו ,שורדי מחנות הריכוז הנאצים ,התנסינו בה זרה לדורות החדשים במערב ,ועם חלוף השנים
אף מעמיקה זרותה ]...[ .לגבי צעירי שנות השמונים האלה ,מדובר בדברים של סביהם :רחוקים ,מעורפלים,
'היסטוריים' ".

(פ' לוי ,השוקעים והניצולים ,תרגמה :מ' שוסטרמן-פדובאנו ,עם עובד ,1997 ,עמ' )155

הסבר והדגם כיצד יוצרים שאת יצירותיהם למדת בנושא "ספרות בעקבות השוֹ אה" מצליחים לגרום לקוראים להתגבר
על הריחוק ועל הערפול .בתשובתך כתוב על היבטים ,כמו התיאורים ביצירות ,הדמויות בהן ודרכי העיצוב ביצירות.
ענה על פי:
א.

שני סיפורים קצרים או רומאן או הנובלה "מומיק"

ב.

שני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן או שיר וסרט קולנוע או מסה

( 30נקודות)
( 20נקודות)

 .20ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

יוצרים שונים עוסקים בנושא "ספרות בעקבות השוֹ אה" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים.
מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( )1רומאן או הנובלה "מומיק"

( 25נקודות)

( )2סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע או מסה
ב.

( 15נקודות)

לדעתך ,איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "ספרות בעקבות השוֹ אה" באופן המעניין
והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.

( 10נקודות)
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 - 13התבגרות בראי הספרות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .22-21

 .21מה הן הבעיות המטרידות את המתבגרים ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות" ,וכיצד המתבגרים והסובבים
אותם מתמודדים עם בעיות אלה? הסבר והדגם את דבריך.
האם לדעתך היצירות מציעות דרכי התמודדות מתאימות לבעיות האלה? נמק והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

רומאן או נובלה

ב.

סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)

 .22ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

יוצרים שונים עוסקים בנושא "התבגרות בראי הספרות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים.
מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( )1רומאן או נובלה

( 25נקודות)

( )2סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע
ב.

( 15נקודות)

לדעתך ,איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "התבגרות בראי הספרות" באופן המעניין
והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.

( 10נקודות)
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 - 14בכול צופייה ,והכול צפוי בה :סוגיות ארספואטיות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .24-23

 .23ביצירות רבות בנושא "בכול צופייה ,והכול צפוי בה :סוגיות ארספואטיות" מצד אחד האומן בטוח בכישרונו וביכולתו
לבטא את עצמו ולהשפיע על הקהל ,ומצד אחר הוא מפקפק בהצלחתו ומבטא את ספקותיו ואת כישלונותיו.
האם צדדים אלה באים לידי ביטוי בדמויות של האומנים ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

מחזה או רומאן

ב.

שני שירים או שיר וסיפור מן המיתולוגיה או שיר וסרט קולנוע

( 20נקודות)

 .24ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

יוצרים שונים עוסקים בנושא "בכול צופייה ,והכול צפוי בה :סוגיות ארספואטיות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים
שונים .מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת?
הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( )1רומאן או נובלה

( 25נקודות)

( )2סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע
ב.

( 15נקודות)

לדעתך ,איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "בכול צופייה ,והכול צפוי בה :סוגיות
ארספואטיות" באופן המעניין והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.

( 10נקודות)
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לא הכול ריאליסטי
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .26-25
 .25ביצירות רבות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי" באים לידי ביטוי רגשות ומצבים כמו חרדה ,איום ,חוסר אונים,
אלימות והבנה מוטעית של המציאות.
אילו מן הרגשות והמצבים האלה באים לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא זה ,וכיצד הם מעוצבים ביצירות? הסבר את
תרומתם לבניית המשמעות של כל יצירה .הדגם את דבריך.
ענה על פי:
( 30נקודות)

א.

מחזה או נובלה או סיפור קצר וסרט קולנוע

ב.

סיפור קצר אחד מאת אחד מן הסופרים האלה :פ' קפקא ,א"א פו ,ש"י עגנון ,א"ב יהושע

( 20נקודות)

 .26ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

יוצרים שונים עוסקים בנושא "לא הכול ריאליסטי" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים.
מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( )1מחזה או רומאן או נובלה

( 25נקודות)

( )2סיפור קצר או סיפור קצר וסרט קולנוע
ב.

( 15נקודות)

לדעתך ,איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "לא הכול ריאליסטי" באופן המעניין והמיוחד
ביותר? נמק והדגם את דבריך.

( 10נקודות)
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 - 16נשי ּות וגברי ּות :ייצוגי מגדר בספרות
אם למדת נושא זה ,ענה על אחת מן השאלות .28-27

 .27מהו מעמדן של הנשים ומהו מעמדם של הגברים ביצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות :ייצוגי מגדר בספרות"?
הסבר והדגם את דבריך.
האם המעמד של הנשים ושל הגברים ביצירות שלמדת משקף את המוסכמות הנוגעות למגדר ,רומז על שינוי מוסכמות
אלה או מעיד על שינוי שחל בהן? הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
א.
ב.

נובלה מאת עגנון ("שבועת אמונים" או "גבעת החול" או "בדמי ימיה") או מחזה או רומאן
סיפור קצר ושיר או מדרש וסרט קולנוע

( 30נקודות)

( 20נקודות)

 .28ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

יוצרים שונים עוסקים בנושא "נשיות וגבריות :ייצוגי מגדר בספרות" מזוויות ראייה שונות ומהיבטים שונים.
מה הן זוויות הראייה ומה הם ההיבטים הבאים לידי ביטוי בנושא זה ביצירות שלמדת?
הסבר והדגם את דבריך.
ענה על פי:
( )1נובלה או מחזה או רומאן

( 25נקודות)

( )2סיפור קצר או שני שירים או שיר וסרט קולנוע
ב.

( 15נקודות)

לדעתך ,איזו מן היצירות שכתבת עליהן בסעיף א הציגה את הנושא "נשיות וגבריות :ייצוגי מגדר בספרות" באופן
המעניין והמיוחד ביותר? נמק והדגם את דבריך.

( 10נקודות)

בהצלחה!

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

