
  טיפים לקראת בחינת הבגרות בספרות

  ארגן את רשימת היצירות שאותן אתה הולך ללמוד למבחן לפי הפרקים במבחן.  .1

, ולא להסתפק בלימוד ניתוח לקרוא את היצירות שעליהן אתה נבחןחשוב מאוד   .2
התמצאות בפרטים הקטנים, או טעויות בתוכן, או אי ידיעת סדר -היצירות. אי  
עלולים ליצור רושם אצל הבוחן שאינך מכיר היטב את היצירה  - האירועים או כיו"ב    
  שעליה אתה כותב בתשובתך.  

פרוס את למידת החומר בהתאם למספר הימים שעומדים לרשותך עד המבחן, ואל   .3
  תדחה את לימוד החומר לדקה התשעים.  

תלמד ביסודיות ותתקדם רצוי להתחיל בלימוד החומר שאתה פחות בקיא בו, אותו   .4
  ללימוד החומר שאתה בקיא בו ביותר.

  בתחום השירה והסיפור הקצר. על המושגים והמאפיינים הספרותיים חזור  .5

  :הדרכים המומלצות להפנמת החומר  .6

  קרא את היצירה עצמה.   א.  

  קרא את ניתוח היצירה  שאותה אתה לומד.  ב.  

  תוח.רצוי לסמן בטוש את משפטי המפתח בני  ג.  

כתוב על  –לאחר סיום נושא מסוים ביצירה (למשל עיצוב הדמות המרכזית)     
, כאשר כל משפט תקציר הנושא במילים שלךדף במשפטים בודדים את   
  יזכיר לך רעיונות רבים בנושא.   

רצוי לסכם את הנושאים השונים בניתוח היצירה לפי נושאים מרכזיים ותת     
  פור "האדונית והרוכל" מאת עגנון:נושאים. ניקח לדוגמא את הסי  

 סוג הסיפור 
 עלילת הסיפור 
 האקספוזיציה ותפקידיה 
 ההתקרבות בין האדונית לבין הרוכל 
 ההתרחקות בין האדונית לבין הרוכל 
 דמותו של הרוכל 
 דמותה של האדונית 
 אמצעים אמנותיים בסיפור: 

 מוטיבים 
 אנאלוגיה 
 רמזים מטרימים 
 דמות המספר 

 משמעות הסיפור 

. לאלה באמצעות שמיעהיש תלמידים המפנימים את החומר טוב יותר   ד.
, כי לימוד בצוותא מועיל לפיתוח רעיונות מומלץ מאוד ללמוד עם חבר/ה

ולבירור סוגיות שלא היו ברורות במהלך הלמידה. הלימוד בצוותא מסייע גם 
    לזכירת החומר.

היצירה מקריא או מדבר על ניתוח  , להקליט את עצמךאפשרות אחרת  
  ולשמוע את ההקלטה כמה פעמים.

 מומלץ – באמצעים חזותייםלתלמידים שמפנימים את החומר טוב יותר   ה.
להשתמש בטבלאות, תרשימי זרימה, תקצירים, סימון במרקר או משפטים 

  עיקריים בניתוח היצירה.

על השאלות המתקשרות לאותה יצירה  בסיום לימוד כל יצירה רצוי שתענה  ו.
  בגרות. כך תבחן את בקיאותך בחומר.מבחינות 
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פתור את המבחנים שיש באינטרנט והקפד  –בסיום לימוד כל החומר למבחן   ז.
  לעמוד בזמנים המומלצים לכל פרק.

  :2017בלינק לפניך בחינת הבגרות שהתקיימה בחורף   

https://files.geva.co.il/bagrut/2017/safrut8281_q_winter2017.pdf  

  

  מבנה מבחן
  : שעתיים וחצימשך הבחינה

  נק' 32 – הפרק הראשון הוא פרק חובה

ולענות על השאלות  בשני פרקיםלבחור יש  – מהפרקים השני, השלישי והרביעי
  נק' 34 –בהתאם להוראות בכל פרק. משקל כל אחד מהפרקים 

  כל אחד מהפרקים יעסוק בז'אנר (=סוגה) אחר: שירה, רומן, סיפור קצר, דרמה

האנסין שאלת האנסין יכולה להיות שיר או סיפור ובהתאם לכך היא תשובץ בבחינה. 
  הוא לא חובה!

  ישובץ בפרק השירה. הוא –אם הוא יהיה שיר 

  הוא ישובץ בפרק הסיפור הקצר. –אם הוא יהיה סיפור 

  את ההוראות היטב כדי להימנע מטעויות!והכי חשוב בזמן המבחן קרא 

  יש לענות על שתי שאלות, בהתאם להוראות בפרק.  - בפרק השירה 

  יש לענות על שתי שאלות בהתאם להוראות בפרק. – בפרק הסיפור הקצר

  יש לענות על שאלה אחת. שים לב להוראות בפרק! – הנובל/רומןבפרק 

  יש לענות על שאלה אחת, רק על "אנטיגונה"/סופוקלס. – בפרק הדרמה

  

  הכללים לכתיבת תשובה בספרות

  

את  סמן בשאלה,מהן הדרישות קרא את השאלה היטב, וודא שאתה מבין בדיוק   .1
על כל חלקי השאלה ועל כל חלקי השאלה בטוש זוהר. בתשובתך הקפד לענות 

  שים לב לדקויות של השאלה והתייחס אליהם.כל הסעיפים שלה. 

רצוי לכתוב ראשי פרקים בקצרה/בקודים על כל מה  – לפני כתיבת התשובה  .2
שעולה בדעתך בהקשר לנושא שעליו נשאלת. לאחר מספר אותם לפי קו מנחה, 

  שתחליט עליו;  רצוי להקדיש לכל פרט ברשימה פסקה אחת.

על נושא היצירה. לאחר מכן כתוב  כללית וקצרה בפתיחההתחיל את תשובתך   .3
ך. הקפד להתייחס לשאלה כלשונה, לא על מה אתה עומד לענות בתשובת

  לשכוח שום פרט.

  הקפד על העניינים הבאים: בגוף התשובה  .4

  הקפד לענות על מה שנשאלת ואל תסתפק בכתיבת תוכן היצירה וכל מה
 שאתה יודע עליה ללא הבחנה, כי מכך נראה שלא הבנת את השאלה.

 אנא אל תענה בשיטת ה -SMS – ובה כלומר אל תענה בקצרנות, התש
הקפד בספרות חייבת להיות מודגמת ומפורטת כמתבקש מהשאלה. 

במילים שלך או בציטוט מהיצירה (בשירה אפשר).  להוכיח את טיעוניך,
 זכור! שהציטוט יופיע תמיד במרכאות.

, תוך פירוט והתייחסות לפסיכולוגיה, למסקנות, דוגמאות רלוונטיותהבא 
את  השתדל לענייןיים לשאלה. למוטיבים, לסמלים וכיו"ב שכמובן רלוונט

  הבוחן בתובנותיך הספרותיות המתקשרות ליצירה שעליה אתה כותב.
  לא מספיק לציין את האמצעים  –אם נשאלת על דרכי העיצוב ביצירות

אלא יש להסביר כיצד האמצעים   - האמנותיים (הרטוריים) בלבד 
 מויות.משמשים דרך לעיצוב הרעיונות / המסרים ביצירה או בעיצוב הד
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זכור! האמצעים האמנותיים חייבים להיות משולבים בהסבר הנושא 
  ולא ברשימה מנותקת מהנושא שעליו אתה כותב תשובתך.

  הצג את רעיונותיך באופן ברור תוך הקפדה על עברית נכונה והימנע
 משפת דיבור ומסלנג.

  יש לכתוב את ! אין לענות בטבלה –בשאלות העוסקות בהשוואה
באופן מילולי, תוך שימוש במילות השוואה מתאימות (אפשר התשובה 

 לערוך טבלה כטיוטה בלבד!).
  עובדות המופיעות ביצירה לבין הפרשנויות חשוב להבחין בין

בהצגת הפרשנויות רצוי לנקוט בלשון זהירה תוך   המשתמעות ממנה.
 שימוש במילים כמו: "כנראה", "אולי", "ייתכן שהכוונה היא ל..".

  לדוגמא: הסיפור "האדונית באזכור שם היצירהלשים מרכאות הקפד ,
 והרוכל" הוא....

וזכור את המינוח הנכון של היצירה, לדוגמא: אל תכנה רומן או דרמה 
  בשם סיפור.

 .כתוב בפסקאות 
 .התחל כל שאלה בעמוד חדש 

כתוב סיום או סיכום קצר לרעיונותיך המרכזיים שהצגת  – בסיום התשובה  .5
  בתשובתך.

  כמה זמן מומלץ להשקיע לכל פרק?

  דקות. 150 –משך הבחינה הוא שעתיים וחצי 

  דקות. 45-כ –דקות לא יותר  2X22שתי שאלות להקדיש  – לפרק השירה

  דקות. 60-כ   - דקות    2X30שתי שאלות להקדיש  – לפרק הסיפור הקצר

  דקות. 35-להקדיש כ - שאלה אחת                               –לפרק הדרמה 

  דקות. 35- להקדיש כ  -שאלה אחת                                –לפרק הרומן 

  דקות.    150 -נקודות                      סה"כ            5בערך  –בדיקה נוספת 

  

  

  

  

 

 

 

   

  שים לב!!!
אם תענה על פרק הדרמה/רומן  עליך לענות רק על שלושה פרקים.

יישאר לך יותר זמן (כמש דקות) שאותן תקדיש לפרק השירה או  –
 הסיפור הקצר.
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 !/היקר /התלמיד

  
 14:00בשעה   5/6/2017 -בחינת הבגרות מתקיימת ביום חמישי  ה.  
  עליך להגיע חצי שעה לפני הבחינה ולבדוק באיזה חדר את/ה נבחן, ולהשאיר את

  הטלפון הסלולרי בהשגחה. 
 .עליך להיות מצויד בתעודת זהות 
  של דף המחברת.  משני הצדדיםבלבד ולכתוב  בעט כחול או שחורעליך לכתוב

 .בפסקאותהקפד על כתיבה 
 השאלות שעליהן תענה. הקפד את כל שאלות הבחינה וסמן לך את  קרא בעיון רב

  !לקרוא היטב את ההוראות
  מתחילה.  להתפנות בטרם הבחינהזוהי בחינה ארוכה ולכן חשוב  
  למעקב אחר זמן הבחינה, במים וכריך ובבגד חם במידה  להצטייד בשעוןחשוב גם

 והמזגן יקרר יתר על המידה.
  

  מאחת לך את כל ההצלחה שבעולם!
  זהבה סטר

  
  

  


