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ספרות
ספרות עצמאי שאלון 10281

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון — פיוט ושירת ימי הביניים
פיוט:

ובכן גדולים מעשי אלוקינו / רבי אלעזר הקאליר 

ידיד נפש / רבי אלעזר אזיכרי

שירת ימי הביניים:

שירי רבי יהודה הלוי: ישנה בחיק ילדות, לבי במזרח, הבא מבול        

שירי רבי שלמה אבן גבירול: שביה עניה, ראה שמש

שירי אברהם אבן עזרא: אשכים לבית השר, גלגל ומזלות במעמדם

אהבת הדסה / רבי שלום שבזי

פרק שני — מחזה
לישרים תהילה / רמח"ל: 

רקע היסטורי, מעט ביוגרפיה על אודות המחבר, פתשגן המשל, שמות המדברים ]כל הדמויות, תפקידיהן ומה הן  א. 

מייצגות, גם דמויות שאינן בפרקים המפורטים בסעיף ב[.

חלק א: דיבורים ב, ג, ד, ה;  חלק ב: דיבורים: א, ד; חלק ג: דיבור ג בלבד. ב. 

מאפיינים צורניים במחזה. ג. 

פרק שלישי — שירה חדשה
שירי ה' תראל: ערגה, אדמה

שירי צ' יאיר: צרור, ביטול

שירי מ' אלעי: יצר הלב, בעל תשובה, מי ששב...

שיר שלא נלמד

פרק רביעי — פרוזה
סיפור חסידי:

השם המאיר החוזה ובעל העגלה / וולדען

וגילו ברעדה / א' כי טוב

סיפורי רבי נחמן מברסלב: שני ציירים, תבואת השיגעון 
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סיפור קצר:

סיפורי הרב דוד זריצקי: מעשה בזוג נעליים, אחד מאלה

רשימה:

סיפור על סיפור / א' חיות

פרק חמישי — נובלה וספרות מתורגמת
נובלה:

וולודיה נכסף להתפלל / הרב דוד זריצקי

ספרות מתורגמת:

האישה עם הפרה / י' ינסן

המשורר / א' גונזלס

מהו כחול / ר' פין
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ספרות
ספרות עצמאי שאלון 10282

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון — יצירות בנושא הזמן
שירה:

הזמן / א' מרגלית

בינתיים / צ' יאיר

פרוזה:

האתמול / הרב ד' זריצקי

הלילה / הרב ד' זריצקי

פרק שני — יצירות בנושא השֹואה
שירה:

בר מצוות הבן / ח' ברונשטיין

המבריח הקטן / הנריקה לאזו ברט

פרוזה:

חיים שמי / הרב מ' פראגר

פרק שלישי — משל
פר ושור / ר' ברכיה הנקדן

החבית / א' קרילוב

השליחות / י' כהן

פרק רביעי — קריאה מונחית
דפים של נדוניה / נ' בארי

אריאל / י' בן צבי

הדוד הטוב של רולי / ר' טטנולד

אבא חוזר / ש' פריד

מצפון נקי / ר' שור

הכול לאדון הכול / ר' שיין


