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ספרות
ספרות כללי שאלון 8282

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון: שירה

נעילה / פרץ דרור בנאי או תיקון הריחות / ארז ביטון

נערה מן הקטמונים )חתך אורך( / מירי בן שמחון או סלימה את דומעת / אמירה הס

על שתיקתם של התימנים / אהרון אלמוג או מתחת לפני האדמה / אלי אליהו 

פרק שני: דרמה

מי  מפחד  מווירג'יניה  וולף  /  אדוארד  אלבי

משרתם  של  שני  אדונים  /  קרלו  גולדוני

מקווה  /  הדר  גלרון

שבעה  /  שמואל  הספרי

חשיבותה  של  רצינות  / אוסקר  ויילד

מסיבת  יום  הולדת  /  הרולד  פינטר

פרק שלישי: ספרי קריאה

מישהו  לרוץ  אתו /  דויד  גרוסמן

המקרה  המוזר  של  הכלב בשעת לילה /  מארק  האדון

החברה  הגאונה /  אלנה  פרנטה

האישה  בלבן /  וילקי  קולינס

 סמטת  השקדיות  בעומריג'אן /  דורית  רביניאן
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ספרות
ספרות כללית שאלון 8284, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

משקל כל שאלהבחירהפרקים

33.33 נקודותיש לענות על 3 פרקים על-פי ההוראות בפרקפרק א-ד 

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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ספרות
ספרות כללית שאלון 8284

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון: פרק החובה במבחן הוא הפרק רומאן

אחת מן השאלות בפרק זה היא על הרומאן 1984 מאת ג'ורג' אורוול.

שתי השאלות האחרות בפרק הן בהתאם ליצירות שנלמדו.

פרק שני: דרמה

טרגדיות של סופוקלס: אנטיגונה, אדיפוס המלך

טרגדיות של שקספיר: המלט, המלך ליר, מקבת, אותלו, רומיאו ויוליה 

המחזות המודרניים )מן המאה ה־19 ומן המאה ה־20( שבתוכנית הלימודים

פרק שלישי: סיפור קצר

אחת מן השאלות בפרק זה היא על הסיפור חלום בדמי כבוד מאת גרמאו מנגיסטו.

שתי השאלות האחרות בפרק הן בהתאם ליצירות שנלמדו.

פרק רביעי: שירה 

שירת ימי הביניים:

שירי יהודה הלוי: לבי במזרח, יפה נוף, הבא מבול

שירי ביאליק: הכניסיני תחת כנפך, ציפורת, עם דמדומי החמה

שירים מן המחצית הראשונה של המאה ה־20:

שירי לאה גולדברג: אורן, ולא היה בינינו אלא זוהר, האמנם עוד יבואו ימים, הסתכלות בדבורה

שירי רחל: פגישה, חצי פגישה, מיכל, רק על עצמי, באחד גלגולי
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ספרות
ספרות כללית שאלון 8281, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

משקל כל שאלהבחירהפרקים

33.33 נקודותיש לענות על 3 פרקים על-פי ההוראות בפרקפרק א-ד 

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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ספרות
ספרות כללית שאלון 8281

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון: פרק החובה במבחן הוא הפרק רומאן

אחת מן השאלות בפרק זה היא על הרומאן 1984 מאת ג'ורג' אורוול.

שתי השאלות האחרות בפרק הן בהתאם ליצירות שנלמדו.

פרק שני: דרמה

טרגדיות של סופוקלס: אנטיגונה, אדיפוס המלך

טרגדיות של שקספיר: המלט, המלך ליר, מקבת, אותלו, רומיאו ויוליה 

המחזות המודרניים )מן המאה ה־19 ומן המאה ה־20( שבתוכנית הלימודים

פרק שלישי: סיפור קצר

אחת מן השאלות בפרק זה היא על הסיפור חלום בדמי כבוד מאת גרמאו מנגיסטו.

שתי השאלות האחרות בפרק הן בהתאם ליצירות שנלמדו.

פרק רביעי: שירה 

שירת ימי הביניים:

שירי יהודה הלוי: לבי במזרח, יפה נוף, הבא מבול

משה אבן עזרא / כתונת פסים

שירי שלמה אבן גבירול / ראה שמש, לאטך דברי שירך

שירי ביאליק: לבדי, הכניסיני תחת כנפך, ציפורת, עם דמדומי החמה, על השחיטה

שירים מן המחצית הראשונה של המאה ה־20:

שירי אלתרמן: ירח, ליל קיץ, עוד אבוא אל ספך, שיר משמר

שירי רחל: פגישה, חצי פגישה, מיכל, רק על עצמי, באחד גלגולי
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ספרות
ספרות כללי שאלון 8272

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון: שירה )שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי(

נעילה / פרץ דרור בנאי או תיקון הריחות / ארז ביטון

נערה מן הקטמונים )חתך אורך( / מירי בן שמחון או סלימה את דומעת / אמירה הס

על שתיקתם של התימנים / אהרון אלמוג או מתחת לפני האדמה / אלי אליהו 

פרק שני: ספרי קריאה

הכלב היהודי /  אשר קרביץ  או  קלקידן / דורית אורגד

סופה בין הדקלים /  סמי מיכאל או  הגל /  מורטון רו  או המסע של פרוונה / דבורה אליס

או מען לא ידוע / קתרין קרסמן טיילור 


