
מבנה  שאלון בחינת  הבגרות  בספרות

הנחיות  לאחר  פרסום  המיקוד

(מועד חורף וקיץ)א"תשפלשנת 

בחינה חיצונית828170%שאלון 

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



ושירהסיפור קצר, דרמה, נובלה/ רומאן–פרקים ארבעהבבחינה 

!פרקבכלההנחיותי"עפולענותפרקיםבשלושהלבחוריש

.נקודות33.33מהפרקיםאחדכלשלמשקלו

א"תשפלאחר פרסום המיקוד (  8281שאלון )מבנה הבחינה 

:הזמןלחלוקתהמלצה

השאלותובחירתהשאלוןלקריאתדקות5להקדישמומלץ

דקות40-45-כפרקלכללהקדישמומלץ

תשובהכלבראששאלהמספרי,הדגשיםסימון:התשובותלבדיקתדקות5ולהשאיר

דקות25כלהקדישמומלץ(הקצרהסיפוראוהשירהמפרק)–קטנותשאלות

דקות40-45כלהקדישמומלץ(הרומאןאוהדרמהמפרק)–גדולותשאלות

(דקות150)וחצישעתייםהבחינהמשך

היוצריםושמותוגםהפרקיםמארבעתאחדבכלס"בביהשנלמדוהיצירותכלאתהכוללתיצירותרשימתתקבלוהבגרותבבחינתוגםהמתכונתבבחינתגם*



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

(נובלה עברית או נובלה מתורגמת)מתורגם  רומאןאועברי  רומאן

!  י  ההנחיות"עפשאלה אחתבפרק זה יש לענות על 

אורוול  / 1984הרומאןמתוכן שאלה אחת שמיועדת רק למי שלמד את . שאלות3בפרק זה יופיעו 

.שנלמד בכתהלרומאןושתי שאלות נוספות מהן יש לבחור בשאלה אחת ולענות בהתאם 

והיצירותההנחיותפירוטלהלן

:אם בחרת בפרק זה



(זהבפרקבחרתאםנקודות1X33.33=33.33)הדרמהפרק.ב

:(מודרנימחזה)מודרניתדרמהאו(קלאסימחזה)קלאסיתדרמה

:אם בחרת בפרק זה

אחתבשאלהלבחורישזהבפרק

בכתהשלמדתלמחזההמתאימההכותרתתחתשתופיעהשאלהאתלבחוריש

.השאלהבכותרתשתופיעספציפיתדרמהאו(שייקספירימחזהאויווניתטרגדייה)קלאסיתדרמה

20,21-המהמאה(מודרנימחזה)מודרניתדרמהאו



:אם בחרת בפרק זה

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

(נקודות16.65שאלהכלמשקל)ההנחיותלפישאלותשתיעללענותישזהבפרק

(  מתורגם, עברי, עגנון, מסויימתיתכן ותתבקשו לענות על סיפורים מקבוצה )

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

מנגיסטוגרמאומאת " חלום בדמי כבוד"-א "תשפחורףבמועד 

גוטפרוינדמאת אמיר " צלליות"-א "תשפקיץבמועד 

!אין אפשרות להדגים פעמים בעזרת אותו סיפור

!  שים        



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

. על יצירה שלא נלמדהשאלת בחירה תשולב 

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

נלמדהשלאיצירהעלבחירהשאלת
! שים      



(זהבפרקבחרתאםנקודות2X16.65=33)השירהפרק-ד

(נקודות16.65שאלהכלמשקל).שאלותשתיעללענותישזהבפרק

.למשנהואחדבחינהממועדלהשתנותועשויההבחינהבהנחיותתלויההשאלותלבחירתהאפשרות

:(בכתההמורהלהנחייתבהתאם)זהבפרקללמודשישהיצירות7כ"סה

ג"רשב/ לאטך דברי שירך אוג"רשב/ ראה שמש או משה אבן עזרא     / כתנות פסים . 1:שירים משירת ימי הביניים2

אבולעאפיהטודרוס/ חי אהבה אושמואל הנגיד    / הים ביני ובינך אוג"רשב/ מליצתי בדאגתי הדופה . 2

חוזה לך ברח או ואם ישאל המלאךאו לא זכיתי באור מן ההפקר.1:           שירים משירי חיים נחמן ביאליק 2

על  השחיטה. 2

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

באחד גלגולי  או מיכלאורק על עצמיאופגישה חצי פגישה:   רחל.  א
ליל קיץאועוד אבוא אל ספךאושיר משמראוירח:  אלתרמן נתן.  ב
אליהו הנביא  או תפילה אחרונהאושיר נס השיראושיר אמי והנחל: אורי צבי גרינברג.   ג

!המיקודאחרישמותרוהשירים7כלאתללמודישוכישירעללוותראפשרותאיןכי,להביןחשובלכן.זהבפרקלבחורתתבקשוכיצדיודעיםאנואין

:אם בחרת בפרק זה

.20-ההמאהשלהראשונההמחציתמשיריאוביאליקמשירילבחירהנוספתשאלהועלב"ימהמשיריאחתשאלהעללענותותתבקשויתכן:לדוגמה

.20-ההמאהשלראשונההמחציתמשיריאוב"ימהמשירילבחירהנוספתשאלהועלביאליקמשיריאחתשאלהעללענותותתבקשוויתכן

.ב"ימהמשיריאוביאליקמשירינוספתשאלהועל20-ההמאהשלהראשונההמחציתמשיריאחתשאלהעללענותשתתבקשויתכןוכן

.נלמדשלאשירעללבחירהנוספתשאלהותופיעיתכן,בנוסף



.'קצרסיפור'ו'שירה'הפרקיםמןשאלותושתיהדרמהמפרקאוהרומאןמפרקאחתשאלה,שאלותשלושעלהכלבסךלענותיש

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

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

(בטבלהההנחיותהמחשת).'קצרסיפור'מהפרקאחתושאלה

א"הנחיות לתלמידים הזכאים לבחינה מותאמת בקיץ תשפ

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

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

.הרגיליםהמענהחוקיפי-עלהנבדקותהרגילותהמחברותלקבוצתהבחינהמחברתובצירוףל"הנהמדבקהבהסרתמחויבס"שביהאלא,זאתלעשותכמובןיכולמותאמת

: ל"י ההנחיות הנ"לענות עפעליך 


