מבנה שאלון בחינת הבגרות בספרות
הנחיות לאחר פרסום המיקוד
לשנת תשפ"א (מועד חורף וקיץ)
שאלון  70% 8281בחינה חיצונית
*** לתלמידים הזכאים לבחינה מותאמת מצורפות (בהמשך המצגת) הנחיות שונות למבנה הבחינה ,לבחירת השאלות ולמשקלן.

מבנה הבחינה (שאלון  )8281לאחר פרסום המיקוד תשפ"א
בבחינה ארבעה פרקים – רומאן /נובלה ,דרמה ,סיפור קצר ושירה
יש לבחור בשלושה פרקים ולענות עפ"י ההנחיות בכל פרק!
משקלו של כל אחד מהפרקים  33.33נקודות.

משך הבחינה שעתיים וחצי ( 150דקות)
המלצה לחלוקת הזמן:

מומלץ להקדיש  5דקות לקריאת השאלון ובחירת השאלות
מומלץ להקדיש לכל פרק כ 40-45 -דקות
ולהשאיר  5דקות לבדיקת התשובות :סימון הדגשים ,מספרי שאלה בראש כל תשובה
שאלות קטנות – (מפרק השירה או הסיפור הקצר) מומלץ להקדיש כ  25דקות
שאלות גדולות – (מפרק הדרמה או הרומאן) מומלץ להקדיש כ 40-45דקות

* גם בבחינת המתכונת וגם בבחינת הבגרות תקבלו רשימת יצירות הכוללת את כל היצירות שנלמדו בביה"ס בכל אחד מארבעת הפרקים וגם ושמות היוצרים

להלן פירוט ההנחיות והיצירות

אם בחרת בפרק זה:
א -פרק הרומאן  /נובלה

( 33.33=33.33X1נקודות)

רומאן עברי או רומאן מתורגם (נובלה עברית או נובלה מתורגמת)

בפרק זה יש לענות על שאלה אחת עפ"י ההנחיות!
בפרק זה יופיעו  3שאלות .מתוכן שאלה אחת שמיועדת רק למי שלמד את הרומאן  / 1984אורוול

ושתי שאלות נוספות מהן יש לבחור בשאלה אחת ולענות בהתאם לרומאן שנלמד בכתה.

אם בחרת בפרק זה:
ב .פרק הדרמה

( 1X33.33=33.33נקודות אם בחרת בפרק זה)

דרמה קלאסית (מחזה קלאסי) או דרמה מודרנית (מחזה מודרני):
בפרק זה יש לבחור בשאלה אחת
יש לבחור את השאלה שתופיע תחת הכותרת המתאימה למחזה שלמדת בכתה

דרמה קלאסית (טרגדייה יוונית או מחזה שייקספירי) או דרמה ספציפית שתופיע בכותרת השאלה.
או דרמה מודרנית (מחזה מודרני) מהמאה ה 21 ,20 -

אם בחרת בפרק זה:
ג .פרק הסיפור הקצר

( 2X16.65=33.33נקודות)

בפרק זה יש לענות על שתי שאלות לפי ההנחיות (משקל כל שאלה  16.65נקודות)

(יתכן ותתבקשו לענות על סיפורים מקבוצה מסויימת ,עגנון ,עברי ,מתורגם)
בפרק זה יופיעו  3שאלות ומתוכן ,השאלה השלישית תהיה על היצירה העומדת במוקד –
במועד חורף תשפ"א " -חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו
במועד קיץ תשפ"א " -צלליות" מאת אמיר גוטפרוינד

שים

!

אין אפשרות להדגים פעמים בעזרת אותו סיפור!

שים

!

שאלת בחירה על יצירה שלא נלמדה

בפרק ה"שירה" או בפרק ה"סיפור הקצר" (ואז תופיע שאלה )4
תשולב שאלת בחירה על יצירה שלא נלמדה.
רק בשעת הבחינה נדע באיזה משני הפרקים (שירה או סיפור קצר) משולבת שאלה זו.

אם בחרת בפרק זה:
ד -פרק השירה ( 33=16.65X2נקודות אם בחרת בפרק זה)
בפרק זה יש לענות על שתי שאלות( .משקל כל שאלה  16.65נקודות)
האפשרות לבחירת השאלות תלויה בהנחיות הבחינה ועשויה להשתנות ממועד בחינה אחד למשנהו.
לדוגמה :יתכן ותתבקשו לענות על שאלה אחת משירי ימה"ב ועל שאלה נוספת לבחירה משירי ביאליק או משירי המחצית הראשונה של המאה ה.20-
ויתכן ותתבקשו לענות על שאלה אחת משירי ביאליק ועל שאלה נוספת לבחירה משירי ימה"ב או משירי המחצית ראשונה של המאה ה.20-
וכן יתכן שתתבקשו לענות על שאלה אחת משירי המחצית הראשונה של המאה ה 20-ועל שאלה נוספת משירי ביאליק או משירי ימה"ב.

בנוסף ,יתכן ותופיע שאלה נוספת לבחירה על שיר שלא נלמד.

אין אנו יודעים כיצד תתבקשו לבחור בפרק זה .לכן חשוב להבין ,כי אין אפשרות לוותר על שיר וכי יש ללמוד את כל  7השירים שמותרו אחרי המיקוד!

סה"כ  7היצירות שיש ללמוד בפרק זה (בהתאם להנחיית המורה בכתה):
 2שירים משירת ימי הביניים:

 .1כתנות פסים  /משה אבן עזרא

ראה שמש  /רשב"ג

או

או

לאטך דברי שירך  /רשב"ג

 .2מליצתי בדאגתי הדופה  /רשב"ג או הים ביני ובינך  /שמואל הנגיד או חי אהבה  /טודרוס אבולעאפיה
 2שירים משירי חיים נחמן ביאליק :

 .1לא זכיתי באור מן ההפקר

או

ואם ישאל המלאך

או

 .2על השחיטה
 3שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה( 20 -שיר אחד מאת כל משורר)

א .רחל :פגישה חצי פגישה או רק על עצמי או מיכל או באחד גלגולי
ב .אלתרמן נתן :ירח או שיר משמר או עוד אבוא אל ספך או ליל קיץ
ג .אורי צבי גרינברג :שיר אמי והנחל או שיר נס השיר או תפילה אחרונה

או

אליהו הנביא

חוזה לך ברח

הנחיות לתלמידים הזכאים לבחינה מותאמת בקיץ תשפ"א
שים

! שאלון הבחינה המותאמת זהה לשאלון הבחינה הרגילה אבל ,ההנחיות שונות וחישוב הנקודות שונה.

עליך לענות עפ"י ההנחיות הנ"ל:
יש לענות בסך הכל על שלוש שאלות ,שאלה אחת מפרק הרומאן או מפרק הדרמה ושתי שאלות מן הפרקים 'שירה' ו'סיפור קצר'.
משקל התשובה לשאלה מפרק 'רומאן' או הדרמה ,יהיה  40נק' ומשקל כל אחת משתי התשובות הנוספות יהיה  30נק' ,סה"כ  100נק'.
תוכל לבחור לענות על שתי שאלות מהפרק 'שירה' (על פי ההנחיות בפרק זה) ,או על שתי שאלות מהפרק 'סיפור קצר' (על פי ההנחיות בפרק זה) ,או על שאלה אחת מהפרק 'שירה'
ושאלה אחת מהפרק 'סיפור קצר'( .המחשת ההנחיות בטבלה)

מחברת בחינה שעליה מודבקת מדבקת 'בחינה מותאמת' חייבת להיבדק ככזו ,קרי ,על-פי כללי ההתאמה הרלוונטיים .תלמיד הרוצה לוותר על זכאותו לבחינה
חשוב לזכור!
מותאמת יכול כמובן לעשות זאת ,אלא שביה"ס מחויב בהסרת המדבקה הנ"ל ובצירוף מחברת הבחינה לקבוצת המחברות הרגילות הנבדקות על-פי חוקי המענה הרגילים.

