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ספרות עברית וכללית )לבי"ס דתי(
ספרות עברית וכללית )לבי"ס דתי(, 1 יח"ל, 009111

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל בבחינה
סיפור חסידי וסיפור קצר א. 

סיפור חסידי: סיפור החובה — "אוצר תחת הגשר" )שני הנוסחים: נוסח פשיסחא ונוסח ברסלב(.  

שני סיפורים קצרים: סיפור קצר מתורגם — "המפתח" מאת יצחק בשביס זינגר  

וסיפור קצר נוסף: סיפור עברי    

 

נובלות מאת עגנון ודרמה ב. 

נובלה אחת: "תהילה" או "והיה העקוב למישור"  

דרמה עברית )ילדי הצל" או "בעלת הארמון"( או דרמה מתורגמת )"אנטיגונה" או "אויב העם" או "בית בובות"(  

שירה עברית ג. 

שירה עברית בימי הביניים ופיוט במעגל השנה  

ר' שלמה אבן גבירול: שיר אחד — "שחרתיך בכל שחרי"  

ר' יהודה הלוי: שיר אחד — "הבא מבול"  

פיוט החובה: "דרור יקרא" מאת דונש בן לברט  

שירה עברית במאה ה־20  

חיים נחמן ביאליק: שיר אחד — "צנח לו זלזל"  

בכל אחד משני הנושאים הנלמדים — שיר החובה ושני שירי בחירה:  

אדם מול בוראו — שיר החובה "אי" מאת זלדה ושני שירי בחירה  

במשפחה — שיר החובה "והילד איננו" מאת יהודה עמיחי ושני שירי בחירה  

שיר החובה "שם, אמרתי" מאת טוביה ריבנר )הנוסח המחייב לבחינה הוא הנוסח   שירים בצל השֹואה —   

שהתפרסם באתר המפמ"ר( ושני שירי בחירה   

                         

מבנה השאלון
בשאלון זה שלושה פרקים:     

סיפור חסידי וסיפור קצר )33 נקודות( פרק ראשון: 

נובלות מאת עגנון ודרמה )33 נקודות( פרק שני:  

שירה עברית )17x2=34 נקודות( פרק שלישי: 

הנבחן נדרש לענות על ארבע שאלות: על שאלה אחת מהפרק הראשון, על שאלה אחת מהפרק השני,

ועל שתי שאלות מהפרק השלישי.
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס דתי(, 
1 יח"ל )השלמה לרמת 2 יח"ל(, 009112

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל בבחינה
מעשה חכמים וסיפור קצר א. 

מעשה חכמים אחד מספרות התלמוד והמדרש: מדרש החובה — דמא בן נתינה )תלמוד ירושלמי —   

הנוסח המחייב לבחינה הוא הנוסח שהתפרסם באתר המפמ"ר(  

שני סיפורים קצרים: שני הסיפורים העבריים שנלמדו  

יצירות מאת עגנון, קריאה מונחית ודרמה מתורגמת ב. 

"סיפור פשוט" או "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו" ו"המלבוש" או "בדמי ימיה" ו"המלבוש"  

אחד מספרי הקריאה המונחית )עברי או מתורגם(  

דרמה מתורגמת )"אנטיגונה" או "מקבת" או "בית בובות" או "ביקור הגברת הזקנה" או "ביבר הזכוכית"(  

שירה עברית ג. 

שירה עברית בימי הביניים  

שמואל הנגיד: שיר אחד — "יום צר ומצוק"  

אברהם אבן עזרא: שיר אחד — "כבודי במקומי"  

ופיוט אחד: "כי אשמרה שבת" )הנוסח המחייב לבחינה הוא הנוסח שהתפרסם באתר המפמ"ר(  

שירה עברית במאה ה־20  

נושא החובה — ארץ־ישראל וירושלים — שני שירים: שיר החובה "גלות" מאת בלפור חקק  

ושיר בחירה אחד   

ארספואטיקה — שיר החובה "עוד חוזר הניגון" מאת נתן אלתרמן ושיר בחירה אחד  

אדם וזהותו — שיר החובה "שירי סוף הדרך" מאת לאה גולדברג  

זוגיות ואהבה — שיר החובה "פגישה חצי פגישה" מאת רחל ושיר בחירה אחד  

 

מבנה השאלון
בשאלון זה שלושה פרקים: 

מעשה חכמים וסיפור קצר )33 נקודות( פרק ראשון: 

יצירה מאת עגנון, קריאה מונחית ודרמה מתורגמת )33 נקודות( פרק שני:  

שירה עברית )17x2=34 נקודות( פרק שלישי: 

הנבחן נדרש לענות על ארבע שאלות: על שאלה אחת מהפרק הראשון, על שאלה אחת מהפרק השני,

ועל שתי שאלות מהפרק השלישי. 
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס דתי(, לעולים חדשים, 
1 יח"ל, 009102

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל בבחינה
סיפור חסידי וסיפור קצר א. 

סיפור חסידי: סיפור החובה — "אוצר תחת הגשר" )נוסח פשיסחא( 

שני סיפורים קצרים: סיפור קצר מתורגם — "המפתח" מאת יצחק בשביס זינגר

וסיפור קצר נוסף: סיפור הבחירה המתורגם שנלמד    

דרמה עברית או מתורגמת )"בעלת הארמון" או "ילדי הצל" או "אנטיגונה" או "בית בובות" או "אויב העם"(  

שירה עברית ב. 

שירה עברית בימי הביניים ופיוט במעגל השנה  

ר' שלמה אבן גבירול: שני שירים — "ראה שמש", "שחרתיך בכל שחרי"  

ר' יהודה הלוי: שיר אחד — "הבא מבול"  

שירה עברית במאה ה־20  

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

אדם מול בוראו — שיר החובה "אי" מאת זלדה ושיר בחירה אחד  

במשפחה — שיר החובה "והילד איננו" מאת יהודה עמיחי ושיר בחירה אחד  

שירים בצל השֹואה — שיר החובה "שם, אמרתי" מאת טוביה ריבנר )הנוסח המחייב לבחינה הוא הנוסח   

שהתפרסם באתר המפמ"ר( ושיר בחירה אחד

מבנה השאלון
בשאלון זה שני פרקים:

סיפורת ודרמה )33x2=66 נקודות( פרק ראשון: 

שירה עברית )17x2=34 נקודות( פרק שני:  

הנבחן נדרש לענות על ארבע שאלות: על שתי שאלות בפרק סיפורת, ועל שתי שאלות בפרק שירה.
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 ספרות עברית וכללית )לבי"ס דתי(, לעולים חדשים, 

1 יח"ל )השלמה לרמת 2 יח"ל(, 009103

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל בבחינה
סיפורת א. 

מעשה חכמים אחד: "דמא בן נתינה" )תלמוד ירושלמי — הנוסח המחייב לבחינה הוא הנוסח שהתפרסם באתר   

המפמ"ר(

שני סיפורים קצרים: סיפור קצר עברי וסיפור קצר מתורגם  

דרמה )"אנטיגונה" או "ביקור הגברת הזקנה" או "בית בובות"( או מונודרמה )"לרקוד עם אבא"  

או "אחת זקנה"(   

שירה עברית ב. 

שירה עברית בימי הביניים ופיוט במעגל השנה  

שמואל הנגיד — שיר החובה: "יום צר ומצוק"  

אברהם אבן עזרא — שיר החובה: "כבודי במקומי"  

ופיוט החובה: "כי אשמרה שבת" )הנוסח המחייב לבחינה הוא הנוסח שהתפרסם באתר המפמ"ר(  

שירה עברית במאה ה־20  

נושא החובה — ארץ־ישראל וירושלים. מנושא זה: שיר החובה "גלות" מאת בלפור חקק ושיר הבחירה  

בנושא הבחירה הנלמד — שיר החובה:   

ארספואטיקה — שיר החובה "עוד חוזר הניגון" מאת נתן אלתרמן  

אדם וזהותו — שיר החובה "שירי סוף הדרך" מאת לאה גולדברג  

זוגיות ואהבה — שיר החובה "פגישה חצי פגישה" מאת רחל  

 

מבנה השאלון
בשאלון שני פרקים:

סיפורת ודרמה )33x2=66 נקודות( פרק ראשון: 

פרק שני:     שירה עברית )17x2=34 נקודות(

הנבחן נדרש לענות על ארבע שאלות: על שתי שאלות בפרק סיפורת, ועל שתי שאלות בפרק שירה. 


