
 ל"יח -1 רחבה יחידת ה  -שנ"ל   12ספרות 

 מבחן דגם
 

 

  הוראות לנבחן

 

 : שעתיים משך הבחינה א.

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

 שירה  -  פרק ראשון

 (20 -)שירי ימה'ב, ביאליק, מחצית ראשונה של המאה ה 

 נקודות( 25)                 4 -1מהשאלות     אחת על שאלה ענה 

 

 סיפור קצר - פרק שני

 נקודות( 25)                 5-7מהשאלות    אחתעל שאלה  ענה  

 
  דרמה  - פרק שלישי

 נקודות( 25)                 10-8מהשאלות  אחתעל שאלה  ענה  

 

 רומאן  -פרק רביעי 

 נקודות( 25)           11-12 מהשאלות  אחתעל שאלה  ענה  

 

 שימו לב: 
 . חובהכל הפרקים הם  .1
 
 אין לענות על אותה יצירה פעמיים! .2

 

 

 

 

 

 



 שירה   –פרק ראשון 

 מחצית ראשונה( 20 -הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה-)שירת ימי

 נקודות( 25. ) 4 - 1משאלות אחת ענה על שאלה 

 

 : שירת ימי הביניים

 ליבי במזרחשירת ר' יהודה הלוי: 

 . קרא את השיר וענה על השאלות שאחריו: 1

 / ר' יהודה הלוי ליבי במזרח

 ֶאְטֲעָמה ֶאת ֲאֶשר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב? ֵאיְך  /    ִלִבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבסוף ַמֲעָרב

 ֱאדום ַוְאּני ְבֶכֶבל ֲעָרב?/ ּציון ְבֶחֶבל   ֵאיָכה ֲאַשֵלם ְנָדַרי ֶוֱאָסַרי, ְבעוד

 טּוב ְסָפַרד, ְכמֹו / ֵיַקר ְבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר ֶנֶחָרב!-ֵיַקל ְבַעיַני ֲעֹזב ָכל

 
 א . מהם הניגודים העומדים במרכזו של השיר.      

 ב . כיצד עמדת הדובר באה לידי ביטוי באמצעים האומנותיים המעצבים      

 גודים אלה?ני          

 

 שירת ביאליק 

 .קרא את השיר וענה על השאלות שאחריו: 2
 

 לא זכיתי באור מן ההפקר      
 

 ַהֶהְפֵקר,-ֹלא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן

 ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי,-ַאף ֹלא

 ִכי ִמַסְלִעי ְוצּוִרי ִנַקְרִתיו

 ַוֲחַצְבִתיו ִמְלָבִבי.

  

 ִלִבי ִמְסַתֵתר,ִניצֹוץ ֶאָחד ְבצּור 

 ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא, –ִניצֹוץ ָקָטן 

 –ֹלא ְשִאְלִתיו ֵמִאיש, ֹלא ְגַנְבִתיו 

 ִכי ִמֶמִּני ּוִבי הּוא.

  

 ְוַתַחת ַפִטיש ָצרֹוַתי ַהְגדֹולֹות

 ֻעִזי,-ִכי ִיְתפֹוֵצץ ְלָבִבי, צּור

 ֵעיִני,-ֶזה ַהִּניצֹוץ ָעף, ִנָתז ֶאל



 ַלֲחרּוִזי. –ּוֵמֵעיִני 

  

 ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵלט ִלְלַבְבֶכם,

 ּוְבאּור ֶאְשֶכם ִהַּצִתיו, ִיְתַעֵלם,

 ְוָאֹנִכי ְבֶחְלִבי ּוְבָדִמי

 ַהְבֵעָרה ֲאַשֵלם.-ֶאת
 
 
 

 א . מהי החוויה אותה חווה הדובר בשיר ומהו האירוע בעקבותיו נכתב       

 השיר.          

 אמצעים והסבר כיצד הם המביעים את חווית הדובר בשיר. שני הצגב .       

 

 

 

 שירת אורי צבי גרינברג

 . קרא את השיר וענה על השאלות שאחריו: 3
 

 שיר נס השיר                          
 

 הּוא ֵנס: –ָכל ִשיר ֲאִמִתי 

 הּוא ְפִתיַחת ַהַשַער  ְוַהְפָשַלת ַהִּוילֹון:

 ַמִשיב ֵריחֹות ַהִּניחֹוח ִמן ַהָשֶדה ָהָאבּוד:

 :2ַהַּנַחל ּוִמֶּנֶפש ַהְבֵאר ְוהִקילֹון 1ֵמִאֵבי

ֽרים ְבֵעיַנֽים ְסגּורּות:  ְלָשם ָעפֹות ִצפֳּ

  - -ָכָנף ְלַמָטה ְוָכָנף ָלרֹום 

 

 ַהַיְלדּות ִהיא ֵמֵעֵבר ִמֶזה ֶשל ַהְתהֹום:

 ָשם ְכֵלב ַהְלָבבֹות ַהקֹוְרִניםַהֶשֶמש עֹוָלה 

                                                           
 
 



 ְבַשֲאַגת ִכסּוָפם ְלַמְעָלה ִמן ֲחלֹום.

 

 ֲאִני ְמַמֵשש ֶאת ָהֲעָנִפים ְוִגְזֵעי ָהֵעִצים ַהַחִמים

 ֶאת ָהַרְגַלֽים ַהַדקֹות ֶשל ַאְילֹות ַהָשֶדה

 ְוֶאת גּוָפן,

 ה.ָשם ַגם ֲאִני ְמַדָד -ְוַאֲחֵרי ִצפֹור ְמַדָדה

 

 א ֵאַדע ְמקֹום ֲעָפָרּהָֺהֵאם ֵאיֶנָּנה, ל

 ַאְך ְטבּוָעה ִהיא ְבַמהּוִתי ְבֶכֶסף ֵשיָבָתּה ְוֻתַמת ַהַּנֲעָרה.

 ַעל ְגִדי ַהָזָהב 3ְוִשיר ָהֶעֶרשֹ 

 4ֶשָּנַסע ִלְסחֹור ְמָגִדים

 ִצימּוִקים ּוְשֵקִדים ּוְוָרִדים

 ו ֶשל ָהָאב.ִנגּוָני-5הֹוֶמה ַבֵלב ְכִכֶּנֶרת

 ֲאִני אֹוֵהב ַהַמֲאָכִלים ְוַהְבָשִמים ֶשהּוא ָאַהב

 ְוכֹוֵאב ְכֵאב ָגלּות ַהְשִכיָנה ֲאֶשר הּוא ָכַאב. 

 
 
 
 

 השיר מתאר חוויות אישיות של הדובר.     

 הן תורמות לכתיבת שיריו? כיצדא . מהן החוויות ו    

 כיצד הם תורמים לעיצוב החוויות בשיר. הסברשני אמצעים ו הצגב. 

 
 

                                                           
 

 

         
  

 
 



 

 . קרא את השיר וענה על השאלות שאחריו 4

 שיר אימי והנחל

 

 ואולי אל הנחל ההוא מימי הנערות

 השוטף פי סדנו של העץ הכרות

 המלחך את גדרות הזרדים החומים

 של גני הפרות שם, תבוא הנערה

 אדומת השיער, היא אמי.. דמדומים.

 ובכתונת משיהותפשוט בגדיה 

 תרד שם בנחל, אראנה שוחה:

 אלוהית היא במים נאוה בכוחה!

 דומיה וניחוח פרות מסביב.

 ואני עוד אינני ביקום ואבי

 עודו עלם בנוף בית אמו ואביו.

 

 והנה היא עולה מן הנחל.. אמי:

 הנערה הברה אדומת השער

 בלבנת הבתולים בכתונת משיה

 ואין היא רואה את בנה המבוגר

 העומד ורואה את אמו בעולם

 אם, באשיה-עת-ונערה היא בטרם

 נוגה, ראשה בערוב יום אל גדרות

 הזרדים החומים

 של גני הפרות,

 שנוספה על מתקם מתיקות דמדומים..

 

 

 הה הכסיף זה הראש והשלג זה הראש

 עדי שנכפש בדמו בעפר



 שנשפך בידי גוי גרמני באכזר.

 והבן לא שילם ואת הבור לא חפר.

 

 כיצד הן  הסברמן התמונות שהדובר מעלה בדמיונו ו שתייםא . תאר     

  משקפות את עולמו של הבן ואת יחסו לאמו.         

 כיצד הם  מעצבים  הסברשימוש בחושים צבעים, ריחות וכדומה והצג ב .     

 תמונות אלו.         

 

 

 סיפור קצר –פרק שני 

 נקודות( 25)  5-7משאלות    אחתענה על שאלה 

 

תוכל לענות מסיפורי עגנון, סיפורים מתורגמים, סיפורים עבריים   5 – 6בשאלות 
 .20 -מהמחצית הראשונה או השנייה של המאה ה

 

 . סיפורים רבים הם סיפורים של חשבון נפש בחר בסיפור, שלמדת וציין מהו 5

  המספר דרכו. חשבון הנפש העובר על הדמות המרכזית ומה המסר שמעביר לנו    

 

 . בחר בסיפור, שלמדת בו קיימת מערכת יחסים אומללה בזוגיות, במשפחה  6     

 או בין חברים.           

 א . מהם הגורמים לאומללות במערכת היחסים.   

 ב . האם מערכת יחסים זאת נפתרת בסיום הסיפור?   

 

 

 גרמאו מנגיסטןעל שאלה זו תוכל לענות מהסיפור "חלום בדמי כבוד" /    

 

 . א . מהי המטרה אותה מנסה הדמות המרכזית להשיג בסיפור. 7

 ב . האם הצליחה הדמות המרכזית בהשגת מטרתה, הדגם על הסיפור.    

 

 

 



 דרמה קלאסית –פרק שלישי 

 נקודות( 25) 9 – 7מהשאלות אחת ענה על שאלה 

 או טרגדיה של שקספיר( )אדיפוס המלך או אנטיגונה מאת סופוקלס דרמה קלאסית

 / אנטיגונה אדיפוס המלךתמונת הפתיחה והסיום משתלבות במחזה  כיצד.  8

  הסברמאת סופוקלס האם יש להן תפקיד מיוחד בבניית משמעות המחזה?      

 .הדגםו     

 . תאר את המשגה )שגיאה/טעות( הגורל בטרגדיה, שלמדת  9

 את המשגה )שגיאה / טעות( באיזה (  ציין מי ביצעשקספיראו  סופוקלס)    

 שלב של הטרגדיה הוא קרה, מה היו הסיבות שבגללן הוא נעשה ומה היו      

 התוצאות שלו.       

 הרוע הוא אחד הכוחות המרכזיים המניעים את שקספירבמחזות של .  10

 איזה כוחות מניעים את העלילה במחזה, שלמדת, אילו הסבר   העלילה.      

 היא מסתיימת.   כיצדדמויות מייצגות כוחות אלו ו      

 

 והנובלה הרומן –פרק רביעי 

 נקודות( 25)  11 – 12משאלות  אחתענה על שאלה 

 

 רבים מתואר כישלון בחייהן של הדמויות כמו: כישלון ובנובלות . ברומנים 11

 באהבה, נישואין, בהגשמת חלום או בשמירה על המוסר.       

 כישלון כזה ברומן או נובלה, שלמדת.א . תאר 

 ב . מה היו הסיבות לכישלון וכיצד כישלון זה השפיע על הדמויות ברומן.

 

 . בכל רומן ישנה נקודת מפנה שאחריה משתנים הדברים עבור הדמויות  12

 דוגמאות לנקודות מפנה מהרומן, שלמדתשתי המרכזיות. הצג והסבר       

  בהצלחה                               והסבר  מדוע לדעתך הן נקודות מפנה.        


