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

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

החומר שלא ייכלל בבחינה

"יעירוני בשמך", "יחידה שחרי האל וספיו", "ישנה בחיק ילדות", "כתב סָתו",   שירת ימי הביניים: 

"ראה שמש", "כתנות פסים"   

"הכניסיני תחת כנפך", "לנתיבך הנעלם", "תרזה יפה", "הציץ ומת", "והיה כי   שירי ביאליק: 

יארכו הימים"   

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

לאילאיל   

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

"אני שומע משהו נופל", "נגד ּפֵרדה", "שימו לב לסגול הרועד", "ציפור שנִּיָה" שירי נתן זך: 

שני סיפורים עבריים מהמחצית הראשונה של המאה העשרים. סיפור קצר: 

טרגדיה של סופקלס 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:  

דרמה פרק שלישי: 

רומאן ונובלה פרק רביעי: 

שיר שלא נלמד פרק חמישי: 

הפרק הרביעי והפרק החמישי הם חובה, ובכל אחד מהם יש לענות על שאלה אחת

)סה"כ — שתי שאלות חובה(.

מבין השאלות בפרק הרביעי )רומאן ונובלה( תהיה שאלה על הרומאן "סיפור פשוט" מאת ש"י עגנון

)משקלה של כל שאלה בפרק זה — 30 נקודות(.

בפרק החמישי תעסוק השאלה בשיר שלא נלמד )משקל השאלה — �0 נקודות(.

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

בכל פרק )משקל כל פרק — 30 נקודות(.

נבחן שיבחר בפרק "שירה" יענה על שתי שאלות. כל שאלה בפרק זה תעסוק בשיר אחד בלבד, ומשקלה יהיה

.)30=�5x2 �5 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

בפרק השני "סיפור קצר" יהיו שלוש שאלות. אחת מהשאלות האלה תעסוק בסיפור "דבר קטן וטוב" מאת 

ריימונד קארבר.

נבחן שיבחר בפרק זה יענה על שתי שאלות. משקל כל שאלה — �5 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה —

.)30=�5x2
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, 
2 יח"ל )לנבחנים ברמת 5 יח"ל(, 008205 

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

החומר שלא ייכלל בבחינה

"דון קיחוטה". סיפורת: 

יוג'ין יונסקו: "הכיסאות"; סמואל בקט: "מחכים לגודו"; ברטולד ברכט: "אמא קוראז' " דרמה: 

אלזה לסקר–שילר: "ּפְֵרדָה"; ויליאם שקספיר: "סונט �30"; וולפגנג גיתה: "שיר לילה לנודד"; שירה: 

יעקב גלאטשטיין: "בלדה"; טד יוז: "ירח מלא ּופְִרידָה הקטנה"; אדוניס )עלי אחמד סעיד אסבר(:   

"ראשית הידידות"   

מבנה השאלון

בשאלון זה שני פרקים:

מבחר יצירות מספורת העולם   )50 נקודות( פרק ראשון: 

נושאים בין–ז'אנריים   )50 נקודות( 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(.
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, לעולים חדשים 
2 יח"ל, 904041 

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

החומר שלא ייכלל בבחינה

שירי ריה"ל: "לבי במזרח", "יפה נוף", "הציקתני תשוקתי" שירת ימי הביניים: 

"הכניסיני תחת כנפך", "לנתיבך הנעלם", "תרזה יפה"  שירי ביאליק: 

שירי רחל, שירי יהודה עמיחי. שירה עברית במאה ה–20: 

הסיפורים העבריים, חוץ מסיפורי עגנון סיפור קצר: 

טרגדיה של סופוקלס וטרגדיה של שקספיר דרמה:  

אחד מספרי הקריאה, על פי בחירת התלמיד ספרי קריאה: 

מבנה השאלון

בשאלון זה חמישה פרקים:

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

סיפור קצר )כולל סיפורי עגנון( פרק שני:  

דרמה פרק שלישי: 

רומאן פרק רביעי: 

ספרי קריאה פרק חמישי: 

הפרק הראשון הוא חובה, ובו יש לענות על שתי שאלות. כל שאלה תעסוק בשיר אחד בלבד, ומשקל כל שאלה — 

.)28=�4x2 �4 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

מהפרקים השני, השלישי, הרביעי והחמישי יש לבחור בשלושה פרקים ולענות על השאלות לפי ההוראות

בכל פרק )משקל כל פרק — 24 נקודות(.

בפרק השני — "סיפור קצר" — שלוש שאלות. אחת מהשאלות תעסוק בסיפור "דבר קטן וטוב" מאת 

ריימונד קארבר.

תלמיד שיבחר בפרק זה יענה על שתי שאלות. משקל כל שאלה — �2 נקודות )סך כל הנקודות בפרק זה

.)24=�2x2
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ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(, 
3 יח"ל )לנבחני משנה ברמת 5 יח"ל(, 008302 

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

 

החומר שלא ייכלל בבחינה

"דון קיחוטה". סיפורת: 

יוג'ין יונסקו: "הכיסאות"; סמואל בקט: "מחכים לגודו"; ברטולד ברכט: "אמא קוראז' " דרמה: 

אלזה לסקר–שילר: "ּפְֵרדָה"; ויליאם שקספיר: "סונט �30"; וולפגנג גיתה: "שיר לילה לנודד"; שירה: 

יעקב גלאטשטיין: "בלדה"; טד יוז: "ירח מלא ּופְִרידָה הקטנה"; אדוניס )עלי אחמד סעיד אסבר(:   

"ראשית הידידות"   

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(.


