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  בספרות מותאמת הנבחני� בבחינה   לתלמידי�
  

  "השירה"פרק . 1

  ! שאלות3 משני הפרקי� האלה יש לענות על !שי� לב "הספור הקצר"פרק . 2

  )שאלה אחת   (. לבחירתו– מהדרמה או מהרומא�מפרקי . 3

  ! חובה) "אנסי�"(פורי שלא נלמד בכיתה יס$קטעשיר או : 'ה פרק. 4

שאלה ;  שאלות מפרק השירה והסיפור הקצר3: פרקי� בלבדארבעה  ייבח� בהתלמיד

  .  האנסי�– מפרק החובה אחתושאלה ;  הדרמהאו מפרק הרומא� אחת
  

   !! לפי בחירתו–הדרמה או ,הרומא� מפרק אחדהוא פטור מלענות על 
  

יענה על השאלה בפרק , ע נבח� שאושרה זכאותו לבחינה מותאמת"החל משנת תש

   נקודות12 =  של שאלת האנסי� משקלה                                    ) חובהפרק (י החמיש

   נקודות20= כל שאלה .                 מפרקי השירה והסיפור הקצר :  שלוש שאלות ל ע

  : השירה מ� הפרק אחת והסיפור הקצר מ� הפרק אחת על שאלה

   נקודות 60= כ "     סה      .יפור קצר מסאומפרק השירה , לבחירתו, אחתועוד שאלה 

  על התלמיד, פרקי השירה והסיפור הקצרשאלות שיענה מבנוס+ ל

     ) מחזה (הדרמהאו מפרק  הרומא�לפי בחירתו מפרק , אחתלענות על עוד שאלה 

   נקודות 28= את זהשאלה  הל                                                                        משקלה ש

  !שימו לב

� עברייוכל לבחור א� לכתוב על רומא� , א� הנבח� יבחר לענות על שאלה מפרק הרומא

 �  : כלומר) !ג� במקרי� שנוסח השאלו� איננו מאפשר בחירה כזו( מתורג�או רומא

השאלה על הרומא� יכולה להתבסס , וייתכ� ג� השנה, בהרבה שאלוני� משני� קודמות

יכול , תלמיד שנבח� בבחינה מותאמתאו אז , רי או רק על רומא� מתורג�רק על רומא� עב

  .למרות ההגבלה, ויענה על פי בחירתו )בי� עברי ובי� מתורג�( לבחור בי� השניי�
  

  ! שאלות5השאלות שהתלמיד חייב לענות עליה� הוא . כל ס

  :    הואא� כ�וס. כל הנקודות 

  . נקודות20= שכל אחת מה� משקלה ,  שאלות מפרקי השירה והסיפור הקצרשלוש

                                                                                                                     3 X 20 =  60   

    X  28 = 28 1 נקודות       28=  שמשקלה הדרמה מפרק או הרומא�מפרק אחת  שאלה

   X 12   =12 1                                   12=  אנסי� שמשקלה – החובה אחת מפרק שאלה

  100= כ   "                                                                                                                    סה
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