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 מבנה הבחינה בספרות

 : שלוש שעות משך הבחינה .א

 

: בשאלון חמישה פרקים הפרק הרביעי והחמישי בבחינה הם המבנה השאלון ומפתח ההערכ .ב

 חובה, ויש לענות בסך הכל על ארבעה פרקים. 

 דוגמא למבנה הבחינה:

 

X 14 2ׁ  ) – פרק ראשון .1  ׁ )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק,  שירהנקודות   28 –( ׁ 

 (20-שירת המאה ה

X 14 2))     – פרק שני .2  ׁ  סיפור קצר נקודות   28 –( ׁ 

 )סיפור פשוט( רומאן ונובלהנקודות  28 –(X28 1)  - רק שלישיפ .3

)קלאסית: אנטיגונה או מודרנית: ביקור דרמה נקודות ) 25 -( X28 1)–  - פרק רביעי .4

 הגברת(

 )שיר או סיפור שלא נלמד(  אנסיןנקודות  16 –( 1X16) –פרק חמישי  .5

 נקודות 100 –סה"כ 

 

פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק )  יבשנמשלושת הפרקים הראשונים יש לבחור 

 נקודות(.  28 –לכל פרק 

. חובהנקודות( הם  16 –נקודות( והפרק החמישי )סיפור שלא נלמד  28 –הפרק הרביעי )דרמה 

  עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההוראות בכל פרק. 

 

על שיר, שאלה  אחתת: שאלה יענו על חמש שאלו שאושר להם מבחן מותאם: תלמידים שים לב

 28דרמה )  אונקודות. רומאן  60על סיפור, ואז בחירת עוד שיר או עוד סיפור = סה"כ  אחת

 נקודות(. 12נקודות(, ואנסין )

 

 בחנים אינטרניים רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו( לנ1) : חומר עזר מותר בשימוש .ג

 ורפת( לנבחנים אקסטרניים: תכנית הלימודים המצ2)  

 הוראות מיוחדות: ד.

 ( רשום בראש כל תשובה את מספר ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה. 1)

 ( לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף לחוברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו. 2)

 ( אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות. 3)
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 הבחירה במבחן

עשויים להופיע בבחינה שירים שלא למדתם. ומגוונת לכן,  תוכנית הלימודים בספרות היא רחבה

 עליכם להקפיד לבחור שאלות על היצירות שלמדתם בלבד.

 

 מבנה הבחינה והבחירה במבחן:

הפרק הרביעי והפרק החמישי הם פרקי חובה בבחינה. פרק החובה לא נמסר מראש, לכן אין  .1

 אפשרות להמר. 

 רקים נוספים.מלבד פרק החובה, יש לענות על שלושה פ .2

שירת ביאליק, שירת המחצית הראשונה של או שירת ימי הביניים  -בפרק השירה יש בחירה  .3

 שירי אהבה או המאה העשרים

שאלות מתוך שלוש. סיפור ממוקד עליו תהיה שאלה: שתי סיפורים קצרים: יש לענות על  .4

תורגם יגון + אח קטן; עגנון: פרנהיים או האדונית והרוכל מחצית ראשונה: הניה או מ

 כינורו של רוטשילד

 סיפור פשוט.  -רומאן   .5

 ביקור הגברת הזקנה  אואנטיגונה  –דרמה  .6
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 למידה נכונה למבחן

נשמע ברור מאליו? אז זהו, שהרוב לא עושים זאת.  - בדקו שיש לכם את כל החומר למבחן •

ש חומר שלא בדקו האם יש לכם את כל החומר או שחלק חסר? יש לכם את הספרים בבית? י

 הספקתם לכתוב? קודם כל צריך לסדר את החומר! 

חלקו את החומר שיש ללמוד לתת נושאים אותם תלמדו כבל יום. השתדלו  - תכננו את הזמן •

 לסיים את החומר יום לפני המבחן, כדי שיישאר זמן לחזרות ולשאלות. 

את החומר: פתרו  : לקרוא סיכומים והסברים זה חשוב, אבל חשוב עוד יותר ליישםתרגול •

 מבחנים והקפידו לתרגל כתיבת תשובות. 

: יש הרבה חומר, לכן, חשוב לסדר אותו כך שיהיה לכם נוח לקרוא: למרקר את ארגון החומר •

הטקסט, לעשות טבלאות השוואה, צירי זמן, תרשימי זרימה, משחקי מילים, סיפורים כדי 

 לזכור פרטים טוב יותר, אסוציאציות. 

ככל שתבינו את החומר טוב יותר כך יהיה לכם קל יותר לזכור אותו.  - להביןלא לשנן אלא  •

רוב המקצועות הם הגיוניים )כן, גם ספרות(, וצריך להבין את משמעות היצירה והתהליך 

 המתואר לאורכה. זה מאוד מקל על הלמידה. 

ת הפייסבוק התיישבתם ללמוד? מדהים! את הטלפון הנייד שימו בסלון, סגרו א - בלי הפרעות •

במחשב, כבו את הטלוויזיה ברקע ולמדו! ברור שאפשר לקחת הפסקות, רק החליטו עליהן 

 מראש )כל פרק זמן מסוים או אחרי כל נושא(. 

כנראה אלו הנושאים שהכי  -התחילו ללמוד מהנושאים שהמורה לימד הכי הרבה שיעורים  •

 ה או נוסחה חשובה. חשובים עבורו. חשבו אם הוא אמר לזכור משפט מפתח בעל פ

 .יש להקפיד לתרגל כתיבת תשובות •
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 איך ניגשים למבחן? 

לקרוא היטב את  –יש להקפיד לפעול על פי ההנחיות המצורפות בכל פרק ולבצע אותן  •

 הכותרות, המנחות ליצירות השונות, ולהקפיד להתאים את התשובה לדרישות השאלה

לבדוק מה פרק החובה, ולתכנן מלבד פרק  –מומלץ להקדיש רבע שעה לקריאת המבחן כולו  •

 החובה והאנסין, על איזה שלושה פרקים נוספים תרצו לענות. 

רומאן או דרמה, ואחר כך  –נקודות*  28כדאי להתחיל עם שאלות בעלות ניקוד גבוה ) •

 להתפנות לכתיבת תשובות על סיפורים קצרים שירים ואנסין

 הנחיות הרלבנטיות בכל פרק.  וודאו שמספר השאלות אליהן עניתם תואם ל •

 

: בבחינה יופיעו שירים שלא למדתם, ויש להקפיד לענות רק על השירים שאתם מכירים. הערה* 

 לכן, בבית, עוד לפני יום המבחן, שימו לב להנחיות הבחינה על פי המבחנים לדוגמה המצורפים.  

 

רוצים לדון בהם  כתבו ליד כל השאלות שבחרתן )על הטופס( נקודות רלבנטיות שאתם •

 . תשובה

עושים את זה בהתחלה כי זה מוריד את הסיכוי שתשכחו משהו. גם אם תיזכרו אחרי אפשר 

 תמיד להוסיף נקודות. הקפידו לשלב בדבריכם אמצעי עיצוב/ אמצעים רטוריים. 

 

 :חלוקת זמנים למבחן •

 לות. שא 6עומדים לרשותכם שלוש שעות מרגע קבלת הטופס עד החזרתו, לענות על 

 קריאת המבחן כולו בהתחלה.  –דקות  15

 כתיבת נקודות לתשובה –דקות  25

 דקות.  20כתיבת כל תשובה לא יותר מ   - 6דקות *   20

 לוודא שעניתם על כל השאלות על פי ההנחיות בכל פרק.  –דקות  10
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 ?ספרותאיך עונים על שאלה ב

 מר אלא הבנת שאלות הבגרות. הוא לא הבנת החו בספרותאחד הקשיים הגדולים יותר 

לא תמיד קל לענות על השאלות האלו. למה? כי הן לא תמיד מוצגות בצורה שקל לנו להבין מה 

 רוצים מאיתנו. בנוסף, לרוב יש בהן תת שאלות שיש לשים אליהן לב. 

 

 שאלה לדוגמה הלקוחה מפרק הרומאן: 

 ן שלמדת. הסבר את הגורמים למתחים או למחלוקות בין דמויות ברומא

כיצד מתחים או מחלוקות אלה מניעים את עלילת הרומאן ומסייעים בבניית משמעותו? הסבר 

 והדגם את דברייך. 

 

 איך נתמודד עם השאלה:

 סמנו  את מילות ההוראה בשאלה ומספרו אותן.  .1

 סמנו במרקר את מילות השאלה וכתבו לעצמם מה צריך לעשות:  .2

לכתוב מספר דוגמאות ממקומות שונים  – דגםהלהרחיב בפירוט.  – הסברלדוגמה: 

 בעלילה. 

בדף טיוטה, או על דף הבחינה, רשמו לכם בנקודות )לא משפטים שלמים!!!( מילות  .3

 מפתח, דוגמאות ושלושה אמצעי עיצוב מרכזיים שתרצו להשתמש בתשובה. 

, הירשל מול אימו צירל –לדוגמה: גורמים למתחים או למחלוקות בין דמויות ברומאן 

סצינת  –אנלוגיה ניגודית בין בלומה לבין מינה, סמל התרנגול, מוטיב הבית, דוגמאות 

 השיגעון של הירשל ותהליך החזרה לשגרה.  

 חשוב לכתוב תמיד את משמעות היצירה.  .4

שימו לב שאתם עונים על מה שביקשו מכם, לא פחות ולא יותר. לא צריך "למרוח" או  .5

כל הנקודות, אלא לכתוב תשובה עשירה המתייחסת לחזור על דבריכם כדי לקבל את 

 בצורה מעמיקה ליצירה הנידונה. 

הקפידו על מבנה התשובה: פסקת פתיחה המכילה את שם היצירה שם המחבר ותקציר  .6

ענייני במיוחד, גוף התשובה,פסקת סיכום המכילה מסקנה עקרונית שלכם בעקבות 

 הדיון. 

 על דבריכם לאורך התשובה. הקפידו לכתוב בשפה ברורה, ולא לחזור  .7

 

 אמצעי עיצוב מרכזיים בתשובה.   3יש להציג ולהסביר   – 3חוק ה 
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 הערה:

חשבו על המורה בעת כתיבת התשובה. הוא צריך לבדוק מאות מבחנים. ככל שתשובתכם תהיה 

ל מסודרת יותר, כך יהיה קל יותר לבדוק את המבחן, ואולי המורה יהיה במצב רוח טוב. הקפידו ע

 חלוקה לפסקאות, רווחים בין חלקי השאלה, ואם אפשר אז מספור חלקי השאלה. 

 

 

 ניתוח שיר או סיפור שלא נלמד –אנסין  

הקדישו זמן לפרק האנסין, התמודדו איתו כשאתם עירניים ובעלי סבלנות לגלות בטקסט  -

 שכבות של משמעות.

אלו את עצמכם מה קראו את הטקסט ואת השאלה הנלווית אליו פעמיים לפחות, וש -

 המשמעות של הטקסט? מה היה חשוב ליוצר להדגיש?

השתמשו בפרטים הנמסרים בשאלה, לעתים פרטים אלה יכולים לעזור להבנת  משמעות  -

 היצירה. 

מוטיב פרט או חפץ שחוזר על עצמו ותורם למשמעות  –השתדלו לאתר בטקסט אמצעי עיצוב  -

 היצירה, מטאפורה דימוי או האנשה . 

 דו לשלב בתשובתכם דיון באמצעי העיצוב. הקפי -

שאלות אפשריות לפענוח משמעות היצירה: מה הסיטואציה המתוארת? מיהו הדובר? מה  -

 מצוקה שלו? איזה שינוי  או תהליך עובר עליו לאורך הטקסט?ה
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 : כל מילת הוראה מכוונת לסוג אחר של מהלכי ביצוע בכתיבת התשובה. מילות הוראה

 מהלכי ביצוע מעות מילת ההוראהמש מילת ההוראה

כתיבת פרטי התוכן של הפעולה/אירוע לפי  הצג 
הנדרש בשאלה, תוך התייחסות לתהליך 

 המתואר ביצירה

 יש לפרט  את הדברים בסדר הגיוני 

הצג את הביקורת בסיפור מאת  –למשל 
 עגנון שלמדת

: בסיפור "פרנהיים" מאת עגנון מופיעה דוגמא
בורגנית, ולאופן בה היא ביקורת ביחס לחברה ה

שופטת את פרנהיים שחזר מן השבי. החברה 
הבורגנית שופטת את האדם על פי מעמדו הכלכלי 

 ותפקודו, ומתעלמת מצרכיו הרגשיים. 

ביאור או פירוש לנושא, תוך ניתוח  הסבר
האירוע/התהליך מבחינת הסיבות 

 התוצאות וההשפעות.

הסבר כיצד הביקורת נבנית  –דוגמא 
 ך הסיפורבמהל

יש להתמקד בתיאור המפגש בין פרנהיים לבין 
שטיינר, תוך הבלטת קור הרוח של שטיינר אל מול 
האהבה של פרנהיים לאינגה. כמו כן, יש לדון 
במפגש האחרון בין פרנהיים לאינגה אהובתו, שם 
הוא מבין שעליו  לוותר עליה והוא נותר בודד 

 בעולם.  

עולה מהיצירה התייחסות  מלאה לסוגיה ה דון
כלומר להראות אצ המורכבות הקיימת  –

ביצירה על ידי כמה נקודות מבט שונות זו 
 מזו .

 (2016)חורף,  –דוגמא לשאלה 

"אח קטן הוא סיפור המתאר תהליך 
שתחילתו בשכול ובכישלון וסיומו בתיקון. 
דון בטענה זו, והסבר כיצד תהליך זה 

 מעוצב בסיפור".

נתונה בשאלה ולבסס יש להתבסס על הקביעה ה
 –אותה על ידי דוגמאות נקודתיות מהסיפור כמו 

תיאור הטראומה של ניסו אל מול התנהגותו 
השונה בסיטואציה עם חני לקראת סיום הסיפור. 
יש להמחיש את השינוי שחל בניסו לאורך הסיפור, 
בעקבות עיבוד הטראומה הכרוכה באובדן אחיו, 

אב ולהמשיך ולצד החוויה שעליו להפנים את הכ
 הלאה. 

ביסוס דעה או טענה המוצגת בשאלה על  נמק/ בסס
סמך  התהליך הנפרש ביצירה באמצעות 

 דוגמאות רלבנטיות

 

לכתוב דוגמאות מהיצירה הממחישות את  הדגם
המשמעות של היצירה או התהליך שעובר 

 הגיבור

יש לשים לב לעולם לא לתאר את העלילה 
כרונולוגי בדיוק  בשלמותה, או לספר אותה באופן

מה קורה אחרי מה. אלא, יש לבחור דוגמאות 
ספציפיות הממחישות בצורה הטובה ביותר את 

 דרישות השאלה הנתונה  ואת כוונתך
 

בבחינה בספרות, יש להקפיד להשתמש בתשובות באמצעים רטוריים )אמצעים אמנותיים או 

בשאלה באופן מפורש, יש להשתדל אמצעי עיצוב( ותרומתם למשמעות היצירה. גם אם לא כתוב 

 להכניס שלושה אמצעי עיצוב. 
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 שירת ימה"ב

 מבוא
 

 15 -לספירה עד המאה ה 5 -תקופה המתייחסת למאה ה –הביניים -המשוררים פעלו בתקופת ימי

לספירה. תקופה זו זכתה  13 – 9 -לספירה. באופן ספציפי יותר, אפשר להתייחס במיוחד למאות ה

ל יהודי ספרד", משום שהיהודים חוו תקופה של שגשוג ופריחה מבחינה לשם "תור הזהב ש

 אומנותית, כלכלית ותרבותית.

 

בתקופה זו, כתיבת השירה הייתה דומה לזו שאנו מכירים גם היום וכללה בתים, דובר, נמען וכן 

 הלאה. יחד עם זאת, צריך להכיר מושגים מסוימים שאפיינו את כתיבת השירה של אותה תקופה:

יק ַיְלדּות" : כל שורה בשיר מוגדרת כבית אחד שלםהשירמבנה  • ָנה ְבחֵׁ . כלומר, בשיר "ְישֵׁ

כמו  גם כאשר מדובר בשיר ארוךבתים, כאשר כל שורה מוגדרת בית. בהתאם לכך,  5יש 

יֶנָך"" יִני ּובֵׁ  בתים.  15 -שורות, כל שורה מוגדרת בית ולכן השיר מורכב מ 15ובו יש  ֲהָים בֵׁ

 " / ". – פסקחלקים שונים, כאשר ביניהם מפריד  2 -כל בית בנוי מ הבית:מבנה  •

 של הבית דלת: חלקו הימני .1

 של הבית  סוגר: חלקו השמאלי .2

הביניים, חשוב לעשות הבחנה בין שני -כאשר עובדים עם שיר מתקופת ימי סוגי השירים: •

 סוגים מרכזיים:

לה, יש כוונה להכניסם לתוך שירים בעלי אופי דתי מובהק. בשירים א שירת קודש: .1

 התפילה ולהקל על הזיכרון של המתפללים. 

שירים שבהם האופי הדתי לא בא לידי ביטוי בצורה בולטת. בטקסטים  שירת חול: .2

אלה, יש כוונה להציג את יכולתו של המשורר או לעורר הנאה אצל השומעים. 

ן, הטבע, הקינה הנושאים בהם עוסקים הטקסטים האלה יכולים להתמקד בנושא היי

 וכן הלאה. 

 

למשל,  –בנוסף, בתקופה זו, כתיבת השירה כללה אמצעים אומנותיים שאנו מכירים גם היום 

אך גם אמצעים אומנותיים שאפיינו באופן ספציפי את תקופת  –חזרה, ניגוד, מטפורה וכן הלאה 

 ימי הביניים:

  הכוונה לחריזה זהה בסופם של כל סוגרי השיר. חרוז בריח: •
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העברת המסר של כלל השיר באופן תמציתי ומעניין כבר בבית א'.  תפארת הפתיחה: •

פעמים רבות, הפתיחה תהיה עוצמתית מאוד הודות לריבוי אמצעים אומנותיים וחריזה 

 בין הדלת והסוגר של הבית הראשון. 

העבר המסר של כלל השיר באופן תמציתי ומעניין בבית האחרון. גם  תפארת החתימה: •

 סביר להניח שיהיו אמצעים אומנותיים רבים.  פה,

 בתוך הטקסט של השיר.  והצבת המילים שבמקראשימוש בתנ"ך  שיבוץ מקראי: •

מילים המקיימות מכנה משותף בולט ברמת הצליל שלהן, אך נבדלות ברמת  צימודים: •

המשמעות שלהן. הצימודים השונים מעידים על כושר כתיבתו של המשורר ומקשטים את 

 הביניים: -סט. ישנם מספר צמודים עיקריים המופיעים בשירת ימיהטק

 דוגמה הבדל דמיון 

ַיִמים ָיִמיםּוִמתֹוְלדֹות " משמעויות שונות זהות צלילית צמוד שלם " ִיְסֲערּו כְּ

 )ישנה בחיק ילדות(

 יום, תקופת זמן – ָיִמים

ַיִמים  כמו מקורות מים  – כְּ

 דמיון צלילי משום צמוד גזרי

 זהה שהשורש

ֲערּו" משמעויות שונות עֹוֶרת ִננְּ עּוִרים ַכנְּ )ישנה  "נְּ

 בחיק ילדות(

 השורש: נ.ע.ר

עּוִרים   תקופת חיים – נְּ

עֹוֶרת  סיבי פשתן – ַכנְּ

ֲערּו  עפו ברוח – ִננְּ

ֶחֶבלִצּיֹון " משמעויות שונות זהות צלילית אות-צמוד שונה ֶכֶבלֱאדֹום ַוֲאִני  בְּ  "ֲעָרב בְּ

 במזרח( )לבי

 "ֶבלכֶ בְ  –ֶבל חֶ בְ "

אותיות זהות, ניקוד  תנועה-צמוד שונה

 שונה

" )כתנות ֻחַדׁשִלְזָמן  ָחָדׁשָכל ִציץ " משמעויות שונות

 פסים(

 new – ָחָדׁש

 מתייחס לאביב – ֻחַדׁש

 

הביניים. אנשים אלה -בנוגע ליוצרים של הטקסטים, כדאי לשים לב לאנשים שפעלו בתקופת ימי

 קו בכתיבת שירה ופעמים רבות גם בתחומים נוספים. עס

השירה נחשבה באותה התקופה לסימן היכר של אדם משכיל ובעל מעמד ולא רק ככישרון 

אומנותי. במקרים מסוימים, היו יהודים שנהנו מהגנה של אנשים עשירים שסיפקו להם את כל 

 צרכיהם, וכך יכלו להפנות את זמנם ללימודים וכתיבת שירה. 


