
 ספרות ממלכתי – תשפ"א –חורף במועדי שינוי חוקי מענה 

 יח"ל  , שתי8281נים שאלו

 חורף תשפ"א שינוי חוקי מענה בשגרה

מספר  הנושא פרק
שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 
עליהן יש 

 להשיב

מספר נקודות לכל 
 שאלה

 

 1/3-ו X2 =33 2/3-ו2X16=32 16 2 14 שירה  א'
 שירים 8-לבחור מ 

 

סיפור  ב'
 קצר

3-4 2 2X17=34 162/3-ו X2 =33 1/3-ו 
 

 3 הספר בית יבחר, בפרק זה
, בנוסף. 4 במקום קצרים סיפורים
 2 על לענות יוכל התלמיד
 אחד כל פי על, הכלליות השאלות

 הסיפור כולל, שלמד מהסיפורים
 על שענה ובתנאי, שבמוקד

 .שונות יצירות

: בחורף תשפ"א אחת שימו לב
מן השאלות בנושא זה יהיה על 

מאת  "חלום בדמי כבוד"הסיפור 
בקיץ תשפ"א  ,גרמאו מנגיסטו

אחת מן השאלות בנושא זה יהיה 
מאת אמיר  "צלליות"על הסיפור 

 גוטפרוינד

 נקודות 1/3-ו 1X34=34 33 1 6 דרמה ג'

 נקודות 1/3-ו 1X34=34 33 1 3 רומאן ד'

הוראות 
 לנבחן

מארבעת הפרקים    
יש לענות על פרק 
החובה ומשלושת 
הפרקים הנותרים 
יש לענות על שני 
פרקים בהתאם 
 להוראות בפרק.

מארבעת הפרקים יש לענות על 
שלושה פרקים, ע"פ ההנחיות 

 בפרק

 שאלות  4-5בין  100 שאלות 4-5בין      

 נק' 100

 

 



 

 ספרות ממלכתי – תשפ"אקיץ  –חורף במועדי שינוי חוקי מענה 

 לעולים חדשיםיח"ל  שתי 8284שאלון 

 שינוי חוקי מענה חורף תשפ"א בשגרה

מספר  הנושא פרק
שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 
עליהן יש 

 להשיב

מספר נקודות לכל 
 שאלה

 

 שירה  א'
פרק 
 חובה

14 2 2X16=32 162/3-ו X2 =33 1/3-ו 
 שירים 12-לבחור מ 

סיפור  ב'
 קצר

פרק 
 חובה

3-4 2 2X17=34 162/3-ו X2 =33 1/3-ו 
 

 3 הספר בית יבחר, בפרק זה
, בנוסף. 4 במקום קצרים סיפורים
 2 על לענות יוכל התלמיד
 אחד כל פי על, הכלליות השאלות

 הסיפור כולל, שלמד מהסיפורים
 על שענה ובתנאי, שבמוקד

 .שונות יצירות

: בחורף תשפ"א אחת שימו לב
מן השאלות בנושא זה יהיה על 

מאת  "חלום בדמי כבוד"הסיפור 
בקיץ תשפ"א  ,גרמאו מנגיסטו

אחת מן השאלות בנושא זה יהיה 
מאת אמיר  "צלליות"על הסיפור 

 גוטפרוינד

 נקודות 1/3-ו 1X34=34 33 1 6 דרמה ג'

 נקודות 1/3-ו 1X34=34 33 1 3 רומאן ד'

הוראות 
 לנבחן

מארבעת הפרקים    
יש לענות על פרק 
החובה ומשלושת 
הפרקים הנותרים 
יש לענות על שני 
פרקים בהתאם 
 להוראות בפרק.

מארבעת הפרקים יש לענות על 
שלושה פרקים, ע"פ ההנחיות 

 בפרק

 שאלות  4-5בין  100 שאלות 4-5בין      

 נק' 100

 


