תוכנית הלימודים בספרות  2יח"ל לקראת בגרות קיץ תשע"ב

י"ב חנ"מ
שירה
שירת ימי הביניים

(הילה)
סיפור קצר
קבוצה א  -סיפורי עגנון

א.
ב.
ג.
ד.

ר' יהודה הלוי -ישנה בחיק ילדות
ר' יהודה הלוי :לבי במזרח
ר' שלמה אבן גבירול :כתב סתיו
ר' שמואל הנגיד :הים ביני ובינך

א .האדונית והרוכל
ב .מדירה לדירה

ה.

ר' שמואל הנגיד :מת אב ומת אלול

קבוצה ב  -סיפור עברי מהמחצית הראשונה של
המאה ה20-

שירי חיים נחמן ביאליק
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הקיץ גווע
על השחיטה
לא זכיתי באור
לבדי
הולכת את מעמי

שירת המאה ה20-
שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה20-
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אלתרמן נתן -עץ הזית
גולדברג לאה -האמנם עוד יבואו ימים
גרינברג אורי צבי -שיר אמי והנחל
טשרניחובסקי שאול -הוי ארצי מולדתי
רחל -זמר נוגה

שירים מהמחצית השנייה של המאה ה20-
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ביטון ארז -דברי רקע ראשוניים
גורי חיים -ירושה
זך נתן -נגד פרדה
זלדה -שני יסודות
עמיחי יהודה -תיירים

שירי בחירה
פגיס דן -עדות
סומק רוני -שיר אושר
יונה וולך -שיר
אגי משעול -יקבע בהמשך
אפרת מישורי-יקבע בהמשך

א .שטיינברג יעקב -העיוורת
ב .דבורה בארון -שפרה

קבוצה ג  -סיפור עברי מהמחצית השנייה של המאה
ה 20-ועד המאה ה21-
א .ברדוגו סמי -חיזו בטטה
ב .אפלפלד אהרון -סיפור אהבה

קבוצה ד  -סיפור מתורגם
א .צ'כוב אנטון פבלוביץ' -כינורו של רוטשילד
ב .מחפוז נג'יב -אחרי עשרים שנה
ג .בשביס זינגר יצחק  -המפתח

רומאן
נובלה עברית
בן נר יצחק -עתליה

רומן מתורגם
ויליאם גולדינג -בעל זבוב

דרמה
טרגדיה
סופוקלס -אנטיגונה

מחזה מודרני
סטרינדברג אוגוסט-העלמה יוליה

כיצד נתארגן ללימודי הספרות
יש להכין לקראת שיעורי ספרות קלסר גדול ולחלקו למדורים הבאים :שירה ,סיפור קצר,
דרמה ,רומן .ציוד חובה נוסף הוא :דפדפות ,עטים (מבחנים ייכתבו רק בעט!) ציוד מומלץ:
טושים צבעוניים

כמה כללים לשיעורי הספרות
 היעדרויות :אין היעדרויות משיעורים ,אלא אם כן אישרתי אותן מראש .אם הפסדתם
שיעור ,באחריותכם להשלים את החומר .תלמיד
שיגיע ל 03%-היעדרויות לא יקבל ציון מגן
במקצוע ,וזאת על-פי חוקי משרד החינוך!
 מדיניות מבחנים :מועדי ב' יאושרו רק במקרים
נדירים ביותר .לבחנים אין מועדי ב'.
 מדיניות עבודות :עבודות יוגשו בתאריך שנקבע
בלבד .באישור מיוחד ניתן יהיה להגיש עבודה
באיחור (עד  5ימים) תוך הורדת ציון .לאחר מכן,
לא אקבל עבודות.

כיצד יחושב ציון המקצוע
 מבחנים ובחנים – 03%
 עבודות – 03%
 תלמידיות –  ( 03%נוכחות ,הגעה בזמן לשיעור ,השתתפות ,עמידה במטלות)...



ציון ההגשה (נקרא גם :ציון שנתי ,ציון מגן):
 - 03%ציון שנתי - 03% ,ציון מבחן מסכם ,שיתקיים כשלושה שבועות לפני הבגרות ,ויקיף את כל
חומר בחינת הבגרות.



ציון בגרות סופי :ציון ההגשה יהווה  53%מציון הבגרות בספרות.
בחינת הבגרות בספרות ,בהיקף  0יח"ל ,תתקיים השנה ,בקיץ.

הילה הררי ,טל' , 054-5572615 / 077-6755530
hillaharari@walla.co.il

