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ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(
ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, 2 יח"ל, 904441

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ר' יהודה הלוי: "יפה נוף", "לבי במזרח", "הציקתני תשוקתי"  — שירת ימי הביניים: 

ר' שלמה אבן־גבירול: "כתב סתיו", "ראה שמש", "כאבי רב", כתמר את בקומתך"  —    

ר' משה אבן־עזרא: "כתנות פסים"  —    

ר' שמואל הנגיד: "הים ביני ובינך", "בכור אמי", "התקבצו כי הזמן תמים",   —    

"מת אב ומת אלול"     

"הקיץ גווע", "פעמי אביב", "על השחיטה", "אם יש את נפשך לדעת", שירי ביאליק: 

"לא זכיתי באור מן ההפקר", "זריתי לרוח אנחתי"     

"שיר אמי והנחל", "שיר נס השיר", "קדושי דומייה", "מחזה שבת קודש בשמים" שירי אורי צבי גרינברג: 

"רק על עצמי", "פגישה, חצי פגישה", "זמר נוגה", "מנגד" שירי רחל:  

"שני יסודות", "כאשר היית פה", "ציפור אחוזת קסם", "כל שושנה" שירי זלדה:  

"ירושה", "אודיסס", "מעשה ביונה", שיר מס' 21 מתוך מחזור השירים  שירי חיים גורי: 

"יריד המזרח"    

"שיר זהרה אלפסיה", "דברי רקע ראשוניים", "תקציר שיחה", "פיגומים" שירי ארז ביטון 

הסיפורים מאת עגנון שנלמדו, הסיפורים העבריים מן המחצית הראשונה של המאה ה־20,   סיפור קצר:  

הסיפורים המתורגמים   

רומאן אחד מהמסומנים בכוכבית  או  שני רומאנים )עברי ומתורגם(  או  רומאן אחד רומאן ונובלה: 

ונובלה אחת — אחת היצירות לפחות מהספרות העברית ואחת מתורגמת  או  שתי הנובלות —    

"בדמי ימיה" מאת ש"י עגנון ו"הזקן והים" מאת ארנסט המינגווי.    

טרגדיה של סופוקלס )"אנטיגונה" או "אדיפוס המלך"(  או  טרגדיה של שקספיר  דרמה:  

)"המלט" או "מקבת" או "המלך ליר" או "אותלו"(    

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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מבנה השאלון
בשאלון זה חמישה פרקים:

שירה פרק ראשון: 

סיפור קצר פרק שני:  

דרמה פרק שלישי: 

רומאן ונובלה פרק רביעי:  

סיפור שלא נלמד פרק חמישי: 

הפרק הרביעי והפרק החמישי הם חובה.

בפרק החמישי תעסוק השאלה בסיפור שלא נלמד )משקל השאלה — 16 נקודות(.

בפרק הרביעי "רומאן ונובלה" יש לענות על שאלה אחת בלבד. מבין השאלות בפרק הרביעי יהיו שתי שאלות על 

הנובלה "בדמי ימיה"מאת ש"י עגנון  או  שתי שאלות על הנובלה "הזקן והים" מאת ארנסט המינגווי  או  שאלה אחת על

כל אחת מהנובלות האלה )משקל השאלה —28 נקודות(.

מהפרקים הראשון, השני והשלישי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק 

)משקל כל פרק — 28 נקודות(.

בפרק הראשון "שירה" יש לענות על שתי שאלות, על פי ההוראות שבבחינה )משקל כל שאלה — 14 נקודות; סך כל הנקודות 

.)28=14x2 — בפרק זה

בפרק השני "סיפור קצר" יהיו שלוש שאלות. אחת מהשאלות תעסוק בסיפור "איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות"  

מאת גבריאל גרסיה מארקס.

.)28=14x2 — נבחן שיבחר בפרק זה יענה על שתי שאלות. משקל כל שאלה — 14 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, 
2 יח"ל )לנבחנים ברמת 5 יח"ל(, 008205 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

יחידה רביעית:

"האף"; "הגלגול"; "מותו של איוון איליץ' "; "מיכאל קולהאס" נובלות:  

אחת מן הקומדיות של שקספיר: "חלום ליל קיץ" או "כטוב בעיניכם" או "מהומה רבה על לא דבר" דרמה: 

"דון קיחוטה" מאת סרוונטס — פרק ח' ופרק נוסף סיפורת: 

אדוניס: "ראשית הידידות"; יעקב גלאטשטיין: "בלדה"; וולפגנג גתה: "שיר לילה לנודד";  שירה: 

טד יוז: "ירח מלא ופרידה הקטנה"; אלזה לסקר־שילר: "פֵרדה"; ויליאם שקספיר: "סונט 130";    

ברטולד ברכט: "גנרל הטנק שלך"; ג'ובראן חליל ג'ובראן: "הילדים; היינריך היינה: "האורן הבודד";   

איציק מאנגר: "אהבה"; אדגר אלן פו: "אנבל־לי"; רוברט פרוסט: "אש וקרח";    

ויסלבה שימבורסקה: "שמחת הכתיבה"   

יחידה חמישית: 

ששת הנושאים

מבנה השאלון
בשאלון זה שני פרקים:

מבחר יצירות מספרות העולם    פרק ראשון: 

נושאים בין־ז'אנריים    פרק שני:  

בפרק הראשון יש שתי קבוצות, ומהן יש לענות על שלוש שאלות: על שאלה אחת מהקבוצה הראשונה 

)26 נקודות(, ועל שתי שאלות מהקבוצה השנייה )לכל שאלה — 12 נקודות; סה"כ — 24 נקודות(.

בפרק השני יש לענות על שאלה אחת )משקל השאלה — 50 נקודות(.
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, לעולים חדשים 
2 יח"ל, 904041 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ר' יהודה הלוי: "יפה נוף", "לבי במזרח", "הציקתני תשוקתי"  — שירת ימי הביניים: 

ר' שלמה אבן־גבירול: "כתב סתיו", "ראה שמש"  —    

ר' משה אבן־עזרא: "כתנות פסים"  —    

"הקיץ גווע", "פעמי אביב", הכניסיני תחת כנפך", "לנתיבך הנעלם", "תרזה יפה"  שירי ביאליק: 

שירי רחל: "רק על עצמי", "פגישה, חצי פגישה", "זמר נוגה", "מנגד" שירה עברית במאה ה־20: 

שירי זלדה: "שני יסודות", "כאשר היית פה", "ציפור אחוזת קסם", "כל שושנה"    

שירי ארז ביטון: "שיר זהרה אלפסיה", "דברי רקע ראשוניים", "תקציר שיחה", "פיגומים"    

סיפור אחד מאת עגנון ושני סיפורים קצרים נוספים, על פי בחירת התלמיד סיפור קצר:  

טרגדיה של סופוקלס )"אנטיגונה" או "אדיפוס המלך"(  או  טרגדיה של שקספיר    דרמה:  

)"המלט" או "מקבת" או "המלך ליר" או "אותלו"(   

שלושה ספרים, על פי בחירת התלמיד רומאן וספרי קריאה: 

מבנה השאלון
בשאלון זה ארבעה פרקים:

שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירה עברית במאה ה־20( פרק ראשון: 

סיפור קצר )כולל סיפורי עגנון( פרק שני:  

דרמה פרק שלישי: 

רומאן וספרי קריאה פרק רביעי:  

כל פרקי המבחן הם חובה.

בפרק הראשון  — שירה — יש לענות על שתי שאלות. כל שאלה תעסוק בשיר אחד בלבד, ומשקל כל שאלה — 

.)24=12x2 — 12 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

 .)24=12x2 — בפרק השני — סיפור קצר — יש לענות על שתי שאלות. משקל כל שאלה — 12 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

אחת מהשאלות בפרק זה תעסוק בסיפור "איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות" מאת גבריאל גרסיה מארקס. 

בפרק השלישי — דרמה — יש לענות על שאלה אחת. משקל השאלה — 26 נקודות.

בפרק הרביעי — רומאן וספרי קריאה — יש לענות על שאלה אחת )רומאן נלמד  או  ספר קריאה, 

על פי בחירת התלמיד(. משקל השאלה — 26 נקודות.
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, 
3 יח"ל )לנבחני־משנה ברמת 5 יח"ל(, 008302 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

יחידה רביעית:

"האף"; "הגלגול"; "מותו של איוון איליץ' "; "מיכאל קולהאס" נובלות:  

אחת מן הקומדיות של שקספיר: "חלום ליל קיץ" או "כטוב בעיניכם" או "מהומה רבה על לא דבר" דרמה: 

"דון קיחוטה" מאת סרוונטס — פרק ח' ועוד פרק סיפורת: 

אדוניס: "ראשית הידידות"; יעקב גלאטשטיין: "בלדה"; וולפגנג גתה: "שיר לילה לנודד";  שירה: 

טד יוז: "ירח מלא ופרידה הקטנה"; אלזה לסקר־שילר: "פֵרדה"; ויליאם שקספיר: "סונט 130";    

ברטולד ברכט: "גנרל הטנק שלך"; ג'ובראן חליל ג'ובראן: "הילדים; היינריך היינה: "האורן הבודד";   

איציק מאנגר: "אהבה"; אדגר אלן פו: "אנבל־לי"; רוברט פרוסט: "אש וקרח";    

ויסלבה שימבורסקה: "שמחת הכתיבה"   

יחידה חמישית: 

ששת הנושאים

מבנה השאלון
בשאלון זה שני פרקים:

מבחר יצירות מספרות העולם    פרק ראשון: 

נושאים בין־ז'אנריים    פרק שני:  

בפרק הראשון שתי קבוצות, ומהן יש לענות על שלוש שאלות: על שאלה אחת מהקבוצה הראשונה 

)18 נקודות(, ועל שתי שאלות מהקבוצה השנייה )לכל שאלה — 8 נקודות; סה"כ — 16 נקודות(.

בפרק השני יש לענות על שתי שאלות — כל שאלה מנושא בין־ז'אנרי אחר )לכל שאלה — 33 נקודות(.


