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ספרות עברית וכללית )לחינוך החרדי(
ספרות עברית וכללית, 2 יח"ל, 111

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

פרק ראשון — פיוט ושירת ימי הביניים
פיוט א. 

ר' אלעזר הקאליר: ובכן גדולים מעשי אלוקינו  

ר' אלעזר אזיכרי: ידיד נפש  

שירת ימי הביניים ב. 

ר' שלמה אבן גבירול: שחר אבקשך, שאלוני ׂשִעּפי, ראה שמש, שביה עניה  

ר' יהודה הלוי: ישנה בחיק ילדות, לבי במזרח  

ר' שלום שבזי: אהבת הדסה  

פרק שני — שירה חדשה
א' מרגלית: כרחם אב  )1(

צ' יאיר: צרור, ביטול, עניותי ועושרך  )2(

ח' ברונשטיין: קחוון במחנה ריכוז  )3(

ה' לאזו ברט: המבריח הקטן  )4(

ה' תראל: סולמות  )5(

פרק שלישי — פרוזה
סיפור קצר ונובלה א. 

ר' ד' זריצקי: מעשה בזוג נעליים, וולודיה נכסף להתפלל  

סיפורים חסידיים ב. 

א' כי טוב: וגילו ברעדה  

פיליטונים ג. 

א' חיות: סיפור על סיפור  

ר' ד' זריצקי: האתמול, הלילה  

א' מרגלית: קרב הבלימה  

משלים ד. 

ר' ברכיה הנקדן: פר ושור, פרעוש וגמל  

             שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פרק רביעי — מחזה 

רמח"ל: לישרים תהילה — פתשגן המשל, שמות המדברים

חלק ראשון — דיבורים ב', ג', ד' — בלי דברי שכל, ה'    

חלק שלישי — דיבורים א' — עד דברי המון )עמ' 151( ומדברי הזקן )עמ' 153( עד סוף דיבור זה.    

                             ג', ד' — מדברי הסופר )עמ' 161( ועד סוף עמ' זה.

      

פרק חמישי — קריאה מונחית וסיפור מתורגם
קריאה מונחית א. 

ר' טננגולד: הדוד הטוב של רולי  

ר' שור: מצפון נקי  

ר' שיין: הכול לאדון הכול — חלק א'-ב'  

בן צבי: אריאל  

ל' פריד: אבא חוזר  

סיפור מתורגם ב. 

פייבלה הזקן  

קצירו של המגוצ'י  

משלי קרילוב ג. 

החבית  

הסופר והשודד  

   

מבנה השאלון
נקודות     

20  — פיוט ושירת ימי הביניים    — פרק ראשון  

20  — שירה חדשה ושיר שלא נלמד   — פרק שני 

24  — פרוזה   — פרק שלישי 

14  — מחזה   — פרק רביעי 

22  — קריאה מונחית וסיפור מתורגם   — פרק חמישי 


