י "ב-מגמה – -תשע "ב
מורה :אורית סוקר

הסבר כללי ע ל תכנית הלימודים של מגמת הספרות5 –,
יחידות
תכנית הלימודים מתחלקת לארבעת החלקים הבאים:

יחידות

 : 1-2החומר הנלמד בכיתות האם .על שתי יחידות אלה נבחנתם בקיץ של

השנה שעברה – בהצלחה ,כך אני מקווה .ניתן לשפר ציון בחורף השנה – שאלו אותי
איך!

יחידה

 : 3יחידה בית-ספרית" :מסיפור קצר למחזה" – הושלמה במהלך החופש של

כיתה י' .הציונים דווחו למשרד החינוך בשנה שעברה.

יחידה

 : 4מבחר יצירות מספרות העולם .יחידה זאת למדנו בשנה שעברה,ועדיין נותר

לנו פרק השירה ,וכן המחזה "אמא קוראז'" .תיבחנו עליה בסוף השנה ,ביחד עם
יחידה .5

יחידה

 : 5נושא בחירה :לא הכל ריאליסטי :מן המיתולוגי אל הפנטסטי

על נושא זה תבחנו בבחינה ארצית בסוף השנה ,ביחד עם יחידה .4

אילו צ'ופרים מצפים לנו השנה?
 סדנאות כתיבה עם אלדד כהן :מתוכננים שני מפגשים,
המותנים באישור תקציבי.
 נסיעה להצגה בתיאטרון רפרטוארי ,אשר תבחר בהמשך
השנה .השנה ננסה לשלב בנסיעה ביקור במוזיאון הקומיקס
בחולון ,או בבית ביאליק.

אורית סוקר6421106 ,
oritsoker@gmail.com

סילבוס לשנה "ל תשע "ב – י "ב  – -נושא בחירה

"לא הכל ריאליסטי ; מן המיתולוגי אל
הפנטסטי "
סיפור קצר ונובלה
 .1קפקא ,פרנץ :רופא כפרי (סיפור) (ח)
 .2פו ,אדגר אלן :החתול השחור (סיפור) (ח)
 .3עגנון ,שמואל יוסף :פת שלמה (סיפור) (ח)
 .4יהושע ,א.ב :חתונתה של גליה (סיפור) (ח)
 .5ג'יימס ,הנרי :פיתול כפול (בתרגום קודם" :בטבעת החנק") (נובלה) (ח)
 .6חוליו קורטאזאר :אחרי ארוחת הצהריים (סיפור ,ב)
 .7גי דה מופאסאן :המתה (סיפור ,ב)
 .8קארל צ'אפק :האיש שידע לעופף (סיפור ,ב)
 .9אתגר קרת :דבק מטורף (סיפור ,ב)
 .11סיפור קצר נוסף (אולי מד"ב) (ב)

רומן
 .11קרול ,לואיס :הרפתקאות אליס בארץ הפלאות (רומן) (ב)

דרמה
 .12יונסקו ,יוג'ין :קרנפים (ח)
 .13ברכט ,ברתולד :אמא קוראז' – חוב מהשנה שעברה

סרטים
 .14וודי אלן :שושנת קהיר הסגולה (אם יאפשר הזמן)(ב)

שירה
כעשרים שירים ממבחר השירה המתורגמת ,חוב מהשנה שעברה.

הצעות לגיוון המבחר יתקבלו בברכה ובחיוך רחב!!!

