
קיץ תשס"ט - � -

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

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל במבחן
"יפה נוף", "לבי במזרח", "הציקתני תשוקתי", "כתב סתיו", "ראה שמש",  שירת ימי הביניים: 

"כתנות פסים", "התקבצו כי הזמן תמים", "מת אב ומת אלול",     

"כתמר את בקומתך"    

"הקיץ גֹווע", "ים הדממה פולט סודות", "זריתי לרוח", "אחרי מותי", "לבדי", שירי ביאליק: 

"אם יש את נפשך לדעת"    

"עץ הזית", "ירח", "דו–שיח", "מטמורפוזות" שירי נתן אלתרמן: 

"ראי אדמה", "הוי ארצי מולדתי", סונט י' מתוך: "שירים לאילאיל",  שירי שאול טשרניחובסקי: 

"לא רגעי שנת"    

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

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

"ירושה", "אודיסס", "מעשה ביונה", שיר מס' �2 מתוך מחזור השירים:  שירי חיים גורי: 

"יריד המזרח"    

"לא כברוש", "משלושה או ארבעה בחדר", "תיירים",  שירי יהודה עמיחי:  

שיר מס' �0 מתוך מחזור השירים: "טיול ישראלי"    

"עדות", "כתוב בעיפרון בקרון החתום", "סכו"ם", "דפדוף באלבום" שירי דן פגיס: 

סיפורי עגנון, הסיפורים העבריים מהמחצית השנייה של המאה ה–20,  סיפור קצר: 

הסיפורים המתורגמים    

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

ושתי נובלות — אחת היצירות לפחות מהספרות העברית ואחת מתורגמת.    

טרגדיה של סופוקלס וטרגדיה של שקספיר דרמה:  

מבנה השאלון
בשאלון זה חמישה פרקים:

שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה–20( פרק ראשון: 
סיפור קצר פרק שני:  

רומאן ונובלה פרק שלישי: 
דרמה פרק רביעי: 

סיפור שלא נלמד פרק חמישי: 

הפרק הרביעי והפרק החמישי הם חובה, ובכל אחד מהם יש לענות על שאלה אחת
)סה"כ — שתי שאלות חובה(.

בפרק החמישי תעסוק השאלה בסיפור שלא נלמד )משקל השאלה — �6 נקודות(.
מהפרקים הראשון, השני והשלישי יש לבחור בשני פרקים ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק 

)משקל כל פרק — 28 נקודות(.
נבחן שיבחר בפרק "שירה", יענה על שתי שאלות. כל שאלה בפרק זה תעסוק בשיר אחד בלבד. משקל כל 

.)28=�4x2  שאלה — �4 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה
בפרק השני — "סיפור קצר" — יהיו שלוש שאלות. אחת מהשאלות תעסוק בסיפור "חיזו בטטה" מאת סמי ברדוגו.
.)28=�4x2 — נבחן שיבחר בפרק זה יענה על שתי שאלות. משקל כל שאלה — �4 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

מבין השאלות בפרק השלישי )רומאן ונובלה( תהיה שאלה על הרומאן "הדבר" מאת אלבר קאמי

)משקל כל שאלה בפרק זה — 28 נקודות(.



קיץ תשס"ט - 2 -

ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, 
2 יח"ל )לנבחנים ברמת 5 יח"ל(, 008205 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל במבחן

יחידה רביעית:

פרק מתוך האודיסיאה: פנלופה מכירה את אודיסאוס )ספר 23( סיפורת: 

נובלות: "האף"; "הגלגול"; "מות איוון איליץ' "; "מיכאל קולהאס"   

"מחכים לגודו"; "הכיסאות"; "אמא קוראז' " דרמה: 

אדוניס: "ראשית הידידות"; יעקב גלטשטיין: "בלדה"; וולפגאנג גתה: "שיר לילה לנודד"; שירה: 

טד יוז: "ירח מלא ופרידה הקטנה"; אלזה לסקר–שילר: ""פֵרדה"; ויליאם שקספיר: "סונט �30"   

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

איציק מנגר: "אהבה"; אדגר אלן פו: "אנבל לי"; רוברט פרוסט: "אש וכפור";    

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 — �2 נקודות; סה"כ — 24 נקודות(.

בפרק השני יש לענות על שאלה אחת )משקל השאלה — 50 נקודות(.



קיץ תשס"ט - 3 -

ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, לעולים חדשים 
2 יח"ל, 904041 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל במבחן

"כתב סתיו", "ראה שמש", "כתנות פסים", "כאבי רב", "הים ביני ובינך",  שירת ימי הביניים: 

"בכור אמי"    

"לבדי", "אם יש את נפשך לדעת", "הכניסיני תחת כנפך", "תרזה יפה",  שירי ביאליק: 

"לנתיבך הנעלם"     

שירי לאה גולדברג: "מבית אמי" )א(, "חמסין של ניסן", "האמנם עוד יבואו ימים", שירה עברית במאה ה–20: 

סונט ט' מתוך: "אהבתה של תרזה די–מון"    

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

שירי דן פגיס: "עדות", "כתוב בעיפרון בקרון החתום", "דפדוף באלבום", "סכו"ם"    

שירי יהודה עמיחי: "לא כברוש", "משלושה או ארבעה בחדר", "תיירים",     

שיר �0 מתוך מחזור השירים: "טיול ישראלי"    

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

"פגומים"    

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

טרגדיה של סופוקלס וטרגדיה של שקספיר דרמה:  

שלושה ספרים, על פי בחירת התלמיד רומאן וספרי קריאה: 

מבנה השאלון

בשאלון זה ארבעה פרקים:

שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה 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 יש לענות על שתי שאלות. כל שאלה תעסוק בשיר אחד בלבד, ומשקל כל שאלה — 

.)24=�2x2 �2 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

בפרק השני — "סיפור קצר" — יש לענות על שתי שאלות. אחת מהשאלות תעסוק בסיפור "חיזו בטטה" 

.)24=�2x2 מאת סמי ברדוגו. משקל כל שאלה — �2 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

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

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

על פי בחירת התלמיד(. משקל השאלה — 26 נקודות.



קיץ תשס"ט - 4 -

ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, 
3 יח"ל )לנבחני משנה ברמת 5 יח"ל(, 008302 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל במבחן

יחידה רביעית:

פרק מתוך האודיסיאה: פנלופה מכירה את אודיסאוס )ספר 23( סיפורת: 

נובלות: "האף"; "הגלגול"; "מות איוון איליץ' "; "מיכאל קולהאס"   

"מחכים לגודו"; "הכיסאות"; "אמא קוראז' " דרמה: 

אדוניס: "ראשית הידידות"; יעקב גלטשטיין: "בלדה"; וולפגאנג גתה: "שיר לילה לנודד"; שירה: 

טד יוז: "ירח מלא ופרידה הקטנה"; אלזה לסקר–שילר: ""פֵרדה"; ויליאם שקספיר: "סונט �30";   

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

איציק מנגר: "אהבה"; אדגר אלן פו: "אנבל לי"; רוברט פרוסט: "אש וכפור";    

ויסלבה שימבורסקה: "שמחת הכתיבה"   

יחידה חמישית: 

ששת הנושאים

מבנה השאלון

מבחר יצירות מספרות העולם )34 נקודות( פרק ראשון: 

נושאים בין–ז'אנריים  )66 נקודות( פרק שני:  

בפרק הראשון יש שתי קבוצות. יש לענות על שאלה אחת מהקבוצה הראשונה )משקל השאלה — �8 נקודות(,

ועל שתי שאלות מהקבוצה השנייה )לכל שאלה — 8 נקודות(.

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


