תכנית היצירות לבגרות בספרות  2 -י"ל – קיץ תשע"ב ,י"א 3
 שירה

 סיפור קצר

שירת ימי הביניים

קבוצה א .סיפורי עגנון

א .ר' יהודה הלוי :ישנה בחיק ילדות .
ב .ר' יהודה הלוי :לבי במזרח
ג .ר' משה אבן עזרא :כתנות פסים.
ד .שמואל הנגיד :הים ביני ובינך
ה .שמואל הנגיד :מת אב ומת אלול

האדונית והרוכל
הרופא וגרושתו

קבוצה ב .סיפור קצר מהמחצית הראשונה
של המאה העשרים

שירת ביאליק

יעקב שטיינברג :העיוורת
י"ח ברנר :עוולה

א .הקיץ גווע
ב .על השחיטה
ג .לא זכיתי
ד .ואם ישאל המלאך
ה .לנתיבך הנעלם

אפלפלד :סיפור אהבה
סמי ברדוגו :חיזו בטטה

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה20-

קבוצה ד -סיפור קצר מתורגם

.1
.2
.3
.4
.5

שאול טשרניחובסקי :סונט י' מתוך "שירים לאילאיל"
א.צ .גרינברג :שיר אמי והנחל
רחל :פגישה חצי פגישה
לאה גולדברג :האומנם עוד יבואו ימים
נתן אלתרמן :דו-שיח

שירים מהמחצית השנייה של המאה ה20-
.6
.7
.8
.9
.10

חיים גורי :ירושה
יהודה עמיחי :שיר "( 10אני זוכר שאלה מספר לימוד
החשבון")
נתן זך :נגד פרדה
זלדה :כל שושנה
ארז ביטון :שיר זהרה אלפסיה

שירי בחירה
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

יהודה עמיחי :לא כברוש /תיירים
לאה גולדברג :סונט ט' מתוך "אהבתה של תרזה דימון"
זלדה :כאשר היית פה
דליה רביקוביץ :גרוויטציה
נתן זך -ציפור שנייה
נתן אלתרמן -ניגון עתיק
רוני סומק -שיר אושר

קבוצה ג .סיפור קצר מהמחצית השנייה
של המאה העשרים

א .פ .צ'כוב  :כינורו של רוטשילד
א.א .פו :הבור והמטוטלת
פרנץ קפקא :גזר הדין

 דרמה
דרמה קלאסית
ויליאם שקספיר :אותלו

דרמה מודרנית
פ .דירנמט :ביקור הגברת הזקנה
פרקן /נובלה

 רומאן ונובלה
רומאן מתורגם
ו .גולדינג :בעל זבוב

נובלה עברית
ביאליק :מאחורי הגדר

 פרק ה' – יצירה שלא נלמדה
במהלך השנה נתרגל עבודה עצמית על יצירות שלא נלמדו בכיתה

 ספרי קריאה
שני ספרי קריאה משותפים:
סטיינבק – של עכברים ואנשים
טיילור – מען לא ידוע
שני ספרים נוספים לפי בחירה אישית

אופי ההוראה והלמידה
א.

סגנון הלמידה :הלמידה תתבסס בעיקר על קריאה בקול בכיתה ,דיונים ,סיכום ועבודה בכיתה ,וכן על מטלות קריאה בבית .לא
יינתנו שעורי בית באופן סדיר ,אך במהלך השנה תידרשו לכתוב דו"ח קריאה .כמו-כן ,יינתנו מדי פעם חיבורים לכתיבה בבית .כל
מטלות הקריאה ייבדקו באמצעות בחנים.

ב.

חובת נוכחות בכל השיעורים .אין היעדרויות משיעורים ,אלא אם כן אישרתי אותן מראש ,ואני לא מאשרת.
שחרורים נוספים רק באישור מחנכת הכיתה ,וזאת אני ,ואני לא מאשרת.
אחריות לימודית :אם הפסדתם שיעור ,מכל סיבה שהיא ,באחריותכם להשלים את החומר.

ג.
ד.

הגעה בזמן לשיעור והשתתפות בו לכל אורכו:
הנכנסים לכיתה אחרי יחשבו למאחרים.
המסתובבים בכיתה לאחר שהודעתי על תחילת השיעור אף הם יחשבו למאחרים.
שלושה איחורים יחשבו להיעדרות בחישוב הציון.
אין לצאת מהכיתה בזמן השיעור.
תפקוד לימודי לפי הנדרש בשיעור :הקשבה ,השתתפות בדיונים ,סיכום דיונים ,כתיבה וקריאה.

ה.
ו.
ז.

התנהגות שקטה ומנומסת בשיעור ,לפי קוד ההתנהגות המקובל בביה"ס.
מדיניות בחנים :יהיו בחנים רבים במהלך השנה  .אין מועדי ב' לבחנים ,גם אם נעדרתם מסיבה שאני רואה כמוצדקת (טסט
לנהיגה בקרוסלה ,אליפות העולם בגלישה מגגות פח ,הופעה של צביקה פיק) .אם נעדרתם מבוחן ,ציונכם בו הוא  .0בסוף
המחצית אוריד לכל אחד מכם את ציון הבוחן הגרוע ביותר.
מדיניות מבחנים :מועדי ב' יאושרו רק במקרים נדירים ביותר (צונאמי בכינרת ,גיוס לחיל האוויר הקונגולזי).

ח.
ט.

מדיניות עבודות :עבודות שיוגשו עד שבוע לאחר התאריך הנקוב – ציונן יופחת באופן אוטומטי.
עבודה שלא תוגש עד שבוע לאחר המועד לא תתקבל ,וציונה יהיה .0
בכתיבת עבודות מותר להיעזר במקורות שונים ,כולל חברים ,אך חובה לציין מהם!
העבודות יוגשו ברובן באימייל או במשוב ,ובכל מקרה – לא בכתב יד.
משוב :הנחיות ,הודעות וחומרים שונים יועברו במשוב בלבד .באחריותכם לפתוח משוב דרך קבע ולהתעדכן.

י.

כיצד יחושב ציונכם הסופי?

 ציוני כל מחצית:



 - 20%נוכחות בשיעורים .שלושה איחורים יחשבו להיעדרות אחת" .איחור" הוא כניסה לכיתה לאחר שסגרתי את הדלת25% .
היעדרויות ומעלה ,כולל סיבות מוצדקות ,יזכו אתכם בציון  0בסעיף זה .תלמיד שיגיע ל 30%-היעדרויות לא יקבל ציון מגן במקצוע,




וזאת על-פי חוקי משרד החינוך!
 - 10%התנהגות בכיתה ותרומה לאווירה הלימודית.

 - 70%בחנים ,מבחנים ועבודות .

 ציון

י"א :ממוצע שתי המחציות ירכיב את ציון י"א.

 ציון ההגשה (נקרא גם :ציון שנתי ,ציון מגן):
 - 30%ציון י' - 50% ,ציון יא' - 20% ,ציון מבחן מסכם ,שיתקיים כשלושה שבועות לפני הבגרות,
ויקיף את כל חומר בחינת הבגרות.

 ציון בגרות סופי:

ציון ההגשה יהווה  50%מציון הבגרות בספרות.

בחינת הבגרות בספרות ,בהיקף  2יח"ל ,תתקיים השנה ,בקיץ.

כיצד תתארגנו ללימודי הספרות?
.1

רכשו מחברת והביאו לכל שיעורי הספרות.

.2

רכשו קלסר גדול וחלקוהו למדורים הבאים :שירה ,סיפור קצר ,דרמה ,רומן ונובלה ,כללי/שונות .לקלסר יש
להוסיף את החומר הלימודי מהשנה שעברה ,ולהביאו לכל שיעורי הספרות .את החומרים שיחולקו יש לתייק ולשמור – לא יחולקו
עותקים נוספים .מבחנים ובחנים יש לכתוב רק בעט כחול או שחור ,ורק על צד אחד של הדף.

אתם מוזמנים לפנות אלי בכל עת ובכל שאלה ,באמצעות המייל או המשוב.
אורית סוקרsokero@013.net.il ,0545905995 ,

