
 חלוקת  תוכנית הלימודים בספרות

חלק מהשעות כהכנה . שנה ש"ש לכל  2הערה: החלוקה מומלצת על פי  מספר שעות שבועיות:

 [ וחלק לתוכנית הבית ספרית. 70%לקראת בחינות הבגרות]

 כיתה ט.

 70%הכנה לקראת בחינת בגרות 
 שירת ימי הביניים:ר' יהודה הלוי  :

 ** הבא מבול **ליבי במזרח.   **ישנה בחיק ילדות.   .  **ציון הלא תשאלי

 ר' משה איבן עזרא

 **כותנות פסים.

 שירה חדשה.

 מ. אלעי.

 **בעל תשובה **מי ששב **יצר הלב.

 א. מרגלית

 ** רחל  **כרחם אב

 ה. תראל

   הרוח הזו**

 פרוזה.

  קרב הבלימה א. מרגלית**

 30%הערכה פנימית -ספריתתוכנית בית                           

 נושא המשל 
 ברכיה הנקדן ר' 

 

 פר ושור **

 **פרעוש וגמל

 

 קרילוב

 **החבית 

 **הסופר והשודד

 

 הרב ד. זריצקי 

 **שני ילדים משחקים

 

 הרב י. כהן

 **השליחות

 

 קריאה מונחית

 ספר אחד מתוך המבחר.

 

 

 

 

 

                 



 בס"ד.

 כיתה י'

 70%הבגרות הכנה לקראת בחינת 

 שירת ימי הביניים
 ר'  שלמה איבן גבירול.

 **ראה שמש  **שביה עניה  **שחר אבקשך **שאלוני שעפי.

 שירה חדשה.

 ה. תראל.

 .סולמות**אדמה.  * 

 צ. יאיר.

   .  **ביטול **עניותי ועושרך  

  .פרוזה.

 .  אחד מאלה-ר' דוד זריצקי

 -השם המאיר החוזה ובעל העגלה- וולדאן

   **תבואת השיגעון **שני ציירים   -נחמן מברסלבר' 

 30%הערכה פנימית  –תוכנית בית ספרית 
 

 נושא הזמן
 א. מרגלית

 **חשבון נפש   **הזמן

 צ. יאיר

 בינתיים

 ר. לינטופ

 זה מן

 ר' דוד זריצקי

 **האתמול  **הלילה

 נושא השואה
 הרב מ. פראגר

 חיים שמי

 ח. ברונשטיין

 **בר מצוות הבן**קחוון במחנה ריכוז   

 הנריקה לאזו ברט

 **המבריח הקטן

 **רעב

 קריאה מונחית
 שני ספרים מתוך המבחר

                          - 

 

 

 

- 



 כיתה יא'.בס"ד.                

 הכנה לבחינת הבגרות

 פיוטים.

 ר'ינאי.-ויהי בחצי הלילה
 ר' אלעזר הקאליר-ובכן גדולים מעשי אלוקינו

 .                           ר' אמיתי בן שפטיה.–אזכרה אלוקים ואהמיה 

     ר' אלעזר אזיכרי. -ידיד נפש

                               שירת קודש
 ר'  שלום שבזי—אהבת הדסה

  ר' אברהם איבן עזרא–כותנות פסים 

                             

 שירה חדשה.
 רינה בת חיים.

 **תפילת המשורר  **ממלכת דמיון

 רחל לינטופ.

 **הארה.  

 צ. יאיר 

 **צרור  **התמונה והמסגרת 

 ה. תראל 

 **הונאה **ערגה

 פרוזה.

 הרב ד. זריצקי

 ולודיה נכסף להתפלל **מעשה בזוג נעליים ו**

 א. חיות

 סיפור על סיפור

 א. כי טוב

 וגילו ברעדה

 סיפור מתורגם.
 .ב. סוקולוב-גוזאלס  **פייבלה-**המשורר   קלארקא. -**קצירו של המגוצי

 מחזה 

 ה . ]פרקים נבחרים[לישרים תהיל

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


