
מבנה  שאלון בחינת  הבגרות  בספרות

הנחיות  לאחר  פרסום  המיקוד

(מועד חורף וקיץ)ג"תשפלשנת 

בחינה חיצונית828170%שאלון 

. לבחירת השאלות ולמשקלן, הנחיות שונות למבנה הבחינה( בהמשך המצגת)מצורפות לבחינה מותאמתלתלמידים הזכאים *** 

.אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי, בלשון רביםההנחיות והשאלות מנוסחות **** 



ושירהסיפור קצר, דרמה, נובלה/ רומאן–פרקים ארבעהבשאלון הבחינה 

!פרקבכלההנחיותלפיולענותפרקיםבשלושהלבחוריש

.נקודות33.33מהפרקיםאחדכלשלמשקלו

ג"תשפלאחר פרסום המיקוד (  8281שאלון )מבנה הבחינה 

:הזמןלחלוקתהמלצה

השאלותובחירתהשאלוןלקריאתדקות5להקדישמומלץ

דקות40-45-כפרקלכללהקדישמומלץ

תשובהכלבראשהשאלהמספרציון,הדגשיםסימון:התשובותלבדיקתדקות5להשאירמומלץ

דקות25כלהקדישמומלץ(הקצרהסיפוראוהשירהמפרק)–קטנותשאלות

דקות40-45כלהקדישמומלץ(הרומאןאוהדרמהמפרק)–גדולותשאלות

.(סעיפיםלחבראין)משלוניקודסעיףלכל.בנפרדסעיףכלעללענותישסעיפיםשכוללותבשאלות

הבחינותאגףלהנחיותבכפוףלהשתנותעשויהבחינהמשך–(דקות150)וחצישעתייםהבחינהמשך

היוצריםושמותוגםהפרקיםמארבעתאחדבכלס"בביהשנלמדוהיצירותכלאתהכוללתיצירותרשימתתקבלוהבגרותבבחינתוגםהמתכונתבבחינתגם*



(נקודות1X33.33=33.33)הנובלה/הרומאןפרק-א

(נובלה עברית או נובלה מתורגמת)מתורגם  רומאןאועברי  רומאן

!  י  ההנחיות"עפשאלה אחתבפרק זה יש לענות על 

אורוול  / 1984את הרומאן למי שלמדו מתוכן שאלה אחת שמיועדת רק . שאלות3בפרק זה יופיעו 

.בכתהשנלמד לרומאןולענות בהתאם , אחתושתי שאלות נוספות מהן יש לבחור בשאלה

והיצירותההנחיותפירוטלהלן

:בפרק זהתבחרו אם 



(נקודות1X33.33=33.33)הדרמהפרק.ב

:(מודרנימחזה)מודרניתדרמהאו(קלאסימחזה)קלאסיתדרמה

:בפרק זהתבחרו אם 

אחתבשאלהלבחורישזהבפרק

:בכתהשנלמדלמחזההמתאימההכותרתתחתשתופיעהשאלהאתלבחוריש

.השאלהבכותרתיופיעששמהספציפיתדרמהאו(שייקספירימחזהאויווניתטרגדיה)קלאסיתדרמה

.19,20,21–המהמאה(מודרנימחזה)מודרניתדרמהאו



:בפרק זהתבחרו אם 

(נקודות2X16.65=33.33)פרק הסיפור הקצר    . ג

.(נקודות16.65שאלהכלמשקל)ההנחיותלפישאלותשתיעללענותישזהבפרק

(.  מתורגםאו סיפור , עברייםאו סיפורים , עגנוןי.שסיפור מאת : למשל, מסויימתיתכן ותתבקשו לענות על סיפורים מקבוצה )

–השאלה השלישית תהיה על היצירה  העומדת במוקד ,  שאלות ומתוכן3בפרק זה יופיעו 

גוטפרוינדמאת אמיר " צלליות"-ג"תשפקיץובמועד חורףבמועד 

.יצירה שלא נלמדהנוספת לבחירה על שאלהותופיעיתכן* 

!אין אפשרות להדגים פעמים בעזרת אותו סיפור

!  שימו       



( 4בו תופיע שאלה " )סיפור הקצר"בפרק האו"  שירה"בפרק ה

. על יצירה שלא נלמדהשאלת בחירהתשולב 

.משולבת שאלה זו"( סיפור קצר"או " שירה)"רק בשעת הבחינה תדעו באיזה משני הפרקים 

נלמדהשלאיצירהעלבחירהשאלת

! שימו       



(נקודות2X16.65=33)השירהפרק-ד

(נקודות16.65שאלהכלמשקל).שאלותשתיעללענותישזהבפרק

.למשנהואחדבחינהממועדלהשתנותועשויההבחינהבהנחיותתלויההשאלותלבחירתהאפשרות

:(בכתההמורהלהנחייתבהתאם)זהבפרקללמודשישהיצירות7כ"סה

יהודה הלוי' ר/ הבא מבולאויהודה הלוי     ' ר/ יפה נוףאויהודה הלוי    ' ר/ לבי במזרח. 1:שירים משירת ימי הביניים2

יהודה הלוי' ר/ ישנה בחיק ילדותאושלמה אבן גבירול     ' ר/ שחי לאלאושלמה אבן גבירול  ' ר/ טרם היותי. 2

חוזה לך ברח אוואם ישאל המלאךאולא זכיתי באור מן ההפקר.1:          שירים משירי חיים נחמן ביאליק 2

לבדי. 2

(שיר אחד מאת כל משורר)20-שירים מהמחצית הראשונה של המאה  ה3

באחד גלגולי  אומיכלאורק על עצמיאופגישה חצי פגישה:   רחל.  א
הסתכלות בדבורהאוולא היה בינינו אלא זוהראוהאמנם עוד יבואו ימיםאואורן:   לאה גולדברג.  ב
לא רגעי שנת טבעאולאילאילשירים אוראי אדמהאואומרים ישנה ארץ:   שאול טשרניחובסקי.   ג

!המיקודאחרישנותרוהשירים7כלאתללמודישוכי,שירעללוותראפשרותאיןכי,להביןחשובלכן.זהבפרקלבחורתתבקשוכיצדיודעיםאנואין

:בפרק זהתבחרו אם 

.20-ההמאהשלהראשונההמחציתמשיריאוביאליקמשירילבחירהנוספתשאלהועלב"ימהמשיריאחתשאלהעללענותותתבקשויתכן:לדוגמה

.20-ההמאהשלראשונההמחציתמשיריאוב"ימהמשירילבחירהנוספתשאלהועלביאליקמשיריאחתשאלהעללענותותתבקשוויתכן

.ב"ימהמשיריאוביאליקמשירינוספתשאלהועל20-ההמאהשלהראשונההמחציתמשיריאחתשאלהעללענותשתתבקשויתכןוכן

.נלמדשלאשירעללבחירהנוספתשאלהותופיעיתכן,בנוסף



.'קצרסיפור'ו'שירה'הפרקיםמןשאלותושתי,הדרמהמפרקאוהרומאןמפרקאחתשאלה,שאלותשלושעלהכלבסךלענותיש

.'נק100כ"סה',נק30יהיההנוספותהתשובותמשתיאחתכלומשקל',נק40יהיה,הדרמהאו'רומאן'מפרקלשאלההתשובהמשקל

'שירה'מהפרקאחתשאלהעלאו,(זהבפרקההנחיותפיעל)'קצרסיפור'מהפרקשאלותשתיעלאו,(זהבפרקההנחיותפיעל)'שירה'מהפרקשאלותשתיעללענותלבחורתוכלו

.(בטבלהההנחיותהמחשת)'קצרסיפור'מהפרקאחתושאלה

ג"בתשפהנחיות לתלמידים הזכאים לבחינה מותאמת 

.ההנחיות  שונות  וחישוב  הנקודות  שונה,  אבללשאלון הבחינה הרגילה  זההשאלון  הבחינה  המותאמת  !    שימו             

לבחינהזכאותםעללוותרהרוציםתלמידים.הרלוונטייםההתאמהכלליפי-על,קרי,ככזולהיבדקחייבת'מותאמתבחינה'מדבקתמודבקתשעליהבחינהמחברת!לזכורחשוב

.הרגיליםהמענהחוקיפי-עלהנבדקותהרגילותהמחברותלקבוצתהבחינהמחברתובצירוףל"הנהמדבקהבהסרתמחויבס"שביהאלא,זאתלעשותכמובןיכוליםמותאמת

: ל"לענות לפי ההנחיות הניש 

.אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי, ההנחיות והשאלות מנוסחות בלשון רבים**** 
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