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ספרות
ספרות דתי שאלון 9382

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

במבחן זה יש שני חלקים:

על הנבחן לענות על חלק א — סיפור שלא נלמד או על חלק ב — שני שירים שלא נלמדו.

על הנבחן לענות על פי ההוראות בחלק שבחר.
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ספרות
ספרות דתי שאלון 9392

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון — נושא בין ז'אנרי: הורים וילדים

היצירות שנלמדו בנושא זה.

שירה

כתיבתך מהודרת / שמואל הנגיד

לתמונת אימא / לאה גולדברג

שיר בן לכבוד אימא / אורי צבי גרינברג

כף יד רשעה / דליה רביקוביץ

תפילה לאם בטרם שחרית / חוה פנחס כהן

סיפורים קצרים

חיזו בטטה / סמי ברדוגו

תפוחים מן המדבר / סביון ליברכט

כיבוד אב / שמואל יוסף עגנון

רומאן

גאווה ודעה קדומה / ג'יין אוסטין

דרמה

ביבר הזכוכית / טנסי ויליאמס

פרק שני — נושא בין ז'אנרי: שקופים

היצירות שנלמדו בנושא זה.

שירה

מי שנפלה עליו מפולת / אלחנן ניר

מתחת לפני האדמה / אלי אליהו

המנון ילדי העובדים הזרים / רוני סומק

שיר קנייה בדיזינגוף / ארז ביטון

זו אני מדברת אליך / יודית שחר
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סיפור קצר ומעשה חכמים:

סיר הפסח של אימא / דן בניה סרי

אוולין / ג'ימס ג'ויס

רבי אלעזר והמכוער

רומאן: 

תרנגול כפרות / אלי עמיר

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי

פרק שלישי — נושא בין ז'אנרי: זוגיות ואהבה 

שירה: שיר לאוהבים הנבונים / נתן זך

מעשה חכמים: האישה מצידון

סיפור קצר: פראדל / דבורה בארון

רומאן: גיא אוני / שולמית לפיד
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ספרות
ספרות דתי שאלון 9182

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון
מעשה חכמים מספרות התלמוד והמדרש

הלל על גג בית המדרש

סיפור קצר מתורגם

כינורו של רוטשילד / צ'כוב

סיפור קצר עברי לפי בחירת הנבחנים.

הערה: יש ללמוד שתי יצירות מתוך שלוש היצירות בפרק זה.

פרק שני — יצירות מאת עגנון ודרמה
יצירות מאת עגנון: ספור פשוט או תהילה או והיה העקוב למישור 

דרמה )מחזה עברי או מחזה מתורגם(

ילדי הצל / בן ציון תומר 

או אנטיגונה / סופוקלס 

או בית בובות / איבסן

או אויב העם / איבסן 

או ביקור הגברת הזקנה / דירנמט

פרק שלישי — קריאה מונחית 
מישהו לרוץ אתו / דויד גרוסמן

או בואי הרוח / דויד גרוסמן

או אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי

פרק רביעי — שירה 
פיוט

אהבת הדסה / שלום שבזי  
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שירת ימי הביניים

ראה שמש / שלמה אבן גבירול

שירת ביאליק

הכניסיני תחת כנפך

הערה : מן הפיוט, שירת ימי הביניים ושירת ביאליק על הנבחן ללמוד שתי יצירות.

השירה העברית במאה ה־20

בכל אחד משני הנושאים הנלמדים — שיר החובה ושיר בחירה אחד.

שיר החובה בכל אחד מן הנושאים:

אדם מול בוראו — יושבי ביתך / איתמר יעוז קסט

שירים בצל השואה — היער השחור או לאן נעלמו הילדים / אסתר אטינגר

זוגיות — כאשר היית פה / זלדה

אדם וזהותו — פיגומים / ארז ביטון

במשפחה — נוסח / בן ציון תומר



קיץ תש"ף - 6 -

ספרות
ספרות דתי שאלון 9181

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון — מעשה חכמים וסיפור קצר

מעשה חכמים מספרות התלמוד והמדרש

הלל על גג בית המדרש

סיפור קצר מתורגם

כינורו של רוטשילד / צ'כוב

סיפור קצר עברי )על פי רשימת היצירות(

הערה: יש ללמוד שתי יצירות מתוך שלוש היצירות בפרק זה.

פרק שני — יצירות מאת עגנון ודרמה

יצירות מאת עגנון: ספור פשוט או תהילה או והיה העקוב למישור 

דרמה )מחזה עברי או מחזה מתורגם(

ילדי הצל / בן ציון תומר  

או אנטיגונה / סופוקלס 

או בית בובות / איבסן

או אויב העם / איבסן  

או ביקור הגברת הזקנה / דירנמט

פרק שלישי — שירה 

פיוט

אהבת הדסה / שלום שבזי  

שירת ימי הביניים

ראה שמש / שלמה אבן גבירול

שירת ביאליק

הכניסיני תחת כנפך

הערה: מן הפיוט, שירת ימי הביניים ושירת ביאליק על הנבחן ללמוד שתי יצירות.
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השירה העברית במאה ה־ 20

יש ללמוד שני נושאים. בכל אחד משני הנושאים הנלמדים — שיר החובה ושיר בחירה אחד.

שיר החובה בכל אחד מן הנושאים:

אדם מול בוראו — יושבי ביתך / איתמר יעוז קסט

שירים בצל השואה — היער השחור או לאן נעלמו הילדים / אסתר אטינגר

זוגיות — כאשר היית פה / זלדה

אדם וזהותו — פיגומים / ארז ביטון


