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 8281שאלון  תשע"ט –יח"ל  2רשימת היצירות לבגרות בספרות 

 שירה –פרק א' 

 שירת ימי הביניים

 ישנה בחיק ילדות / ריה"ל .א
 לבי במזרח / ריה"ל .ב

 הים ביני ובינך / שמואל הנגיד .ג
 ראה שמש / רשב"ג או כתונת פסים / ר' משה בן עזרא .ד

 שירת ח.נ. ביאליק

 לא זכיתי באור מן ההפקר .א
 לבדי .ב

 תחת כנפך הכניסיני .ג
 על השחיטה .ד

 שירה מהמחצית הראשונה של המאה העשרים

 נתן אלתרמן: ירח או שיר משמר .א

 לאה גולדברג: אורן .ב
 אצ"ג: שיר אמי והנחל .ג

 שאול טשרניחובסקי: ראי אדמה .ד
 רחל: רק על עצמי או חצי פגישה .ה

 

 סיפור קצר –פרק ב' 

 : האדונית והרוכל, פרנהייםסיפורי עגנון

 : הניה/שופמןית הראשונה של המאה העשריםסיפורים עבריים מהמחצ

 העיוורת/שטיינברג                                                                               

 : צפירה/אתגר קרתסיפורים עבריים מהמחצית השנייה של המאה העשרים

 אח קטן/רונית מטלון                                                                              

                                                                                                                                                             

 חיזו בטטה/סמי ברדוגו

 סיפורים מתורגמים

 יגון )מועקה( –צ'כוב 
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 המפתח –זינגר י.ב 

 4מספר  –אידריס 

 : מנגיסטו גרמאוחלום בדמי כבוד/ סיפור ממוקד

 רומן עברי:  -פרק ג 

 עגנון/סיפור פשוט

 

 דרמה  קלאסית–פרק ד' 

 אנטיגונה/סופוקלס

 

 

 מבנה בחינת הבגרות:

 : שעתיים וחצימשך הבחינה

 פרקים )שירה, סיפור קצר, דרמה ורומן(. 4: בבחינה מבנה הבחינה

 

 )לא ידוע איזה פרק יהיה פרק החובה(. רק הראשון יהיה פרק חובה!הפ

 פרקים נוספים בהתאם להנחיות בכל פרק. 2-הפרקים האחרים יש לבחור ב 3מבין 

 נק'. 32 –ניקוד הפרקים: פרק החובה 

 נק' לכל פרק. 34 –פרקי הבחירה  2                     

 בפרק "סיפור קצר".  אנסין יופיע כשאלת בחירה בפרק "שירה" או 

 

 

 בהצלחה רבה!

 צוות ספרות, תיכון "היובל"
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 לתלמידים שאושרה להם בחינה מותאמת בספרות

 8281שאלון  טתשע" –יח"ל  2רשימת היצירות לבגרות בספרות 

 שירה –פרק א' 

 שירת ימי הביניים

 א. ישנה בחיק ילדות / ריה"ל     

 לבי במזרח / ריה"לב. 

 הים ביני ובינך / שמואל הנגידג. 

 ראה שמש / רשב"ג או כתונת פסים / ר' משה בן עזראד. 

 שירת ח.נ. ביאליק

 לא זכיתי באור מן ההפקרא. 

 לבדיב. 

 הכניסיני תחת כנפךג. 

 על השחיטהד. 

 שירה מהמחצית הראשונה של המאה העשרים

 א. נתן אלתרמן: ירח או שיר משמר     

 לאה גולדברג: אורןב. 

 אצ"ג: שיר אמי והנחלג.      

 שאול טשרניחובסקי: ראי אדמהד. 

 רחל: רק על עצמי או חצי פגישהה. 

 

 סיפור קצר –פרק ב' 

 : האדונית והרוכל, פרנהייםסיפורי עגנון

 : הניה/שופמןסיפורים עבריים מהמחצית הראשונה של המאה העשרים

 העיוורת/שטיינברג                                                                               
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 : צפירה/אתגר קרתסיפורים עבריים מהמחצית השנייה של המאה העשרים

 אח קטן/רונית מטלון                                                                            

 סיפורים מתורגמים

 יגון )מועקה( –צ'כוב 

 תחהמפ –י.ב זינגר 

 4מספר  –אידריס 

  מנגיסטו גרמאוחלום בדמי כבוד/ סיפור ממוקד :סיפור ממוקד

 רומן עברי:  -פרק ג 

 עגנון/סיפור פשוט

 דרמה  קלאסית–פרק ד' 

 אנטיגונה/סופוקלס

 :לתלמידים שאושרה להם בחינה מותאמת מבנה בחינת הבגרות

 : שעתיים וחצימשך הבחינה

 רה, סיפור קצר, דרמה ורומן(פרקים )שי 4: בבחינה מבנה הבחינה

 )לא ידוע איזה פרק יהיה פרק החובה(. הפרק הראשון יהיה פרק חובה!

 

 :שאלות 3על  בסה"כעל הנבחן לענות 

 נק'. 40 –"דרמה"  אושאלה אחת מפרק "רומן" 

 נק' כל שאלה.  30 –שאלות מהפרקים "שירה" ו"סיפור קצר"  2

חובה, חובה לענות על שתי השאלות בפרק זה, ובנוסף על שאלה אחת  אם פרק "שירה" או "סיפור קצר" יהיה פרק

 מפרק "רומן" או "דרמה". 

 

 בהצלחה רבה!

 צוות ספרות, תיכון "היובל"
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