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la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.
yy Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 

dans la salle d’examen.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].
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Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 
puntuación alta.
yy No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
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ענו על אחד מן הנושאים הבאים. בחלק זה של הבחינה עליכם לבסס את תשובתכם לפחות על שתי 
יצירות ספרותיות שלמדתם לפי חלק 3, והשוו ועמתו את היצירות האלה בתשובותיכם. תשובות שאינן 

מבוססות על דיון בשתי יצירות לפחות מחלק 3 לא יקבלו ציון גבוה.

דרמה

דונו בדרכים בהן מחזאים משתמשים בדמויות כדי לשקף נושאים חברתיים. התייחסו ליצירות   .1
של לפחות שניים מהמחזאים שלמדתם.

קונפליקט הוא המהות של הז'אנר הדרמטי. דונו והשוו בין עימותים )קונפליקטים( בשני מחזות   .2
או יותר שלמדתם. תנו דוגמאות.

בהתייחסות לשני מחזות או יותר שלמדתם, הראו כיצד נבנית ומעוצבת האווירה, והסבירו את   .3
חשיבותה להבנת המחזה כולו. תנו דוגמאות.

סיפור קצר

כיצד השתמשו יוצרים בקול אחד או בריבוי של קולות כדי לספר את הסיפור? בתשובתכם   .4
התייחסו לפחות לשתי יצירות שלמדתם. תנו דוגמאות.

נתחו והשוו את תפקיד הסימבולי בהתייחסות לשתי יצירות או יותר שלמדתם. תנו דוגמאות.  .5

דונו בטכניקות המשמשות לעיצוב או לתיאור טוב ורע בשתי יצירות או יותר שלמדתם.   .6 
תנו דוגמאות.
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רומן

בהתייחסות לשתי יצירות או יותר שלמדתם, השוו את הדרכים בהן יוצרים בונים את ציפיות   .7
הקוראים, ואת יעילותן של הדרכים האלה. תנו דוגמאות.

“פתיחת הרומן צריכה לרמוז אך לא לחשוף או לגלות יותר מדי.” דונו בנכונותה של אמירה זו   .8
תוך התייחסות לפחות לשני רומנים שלמדתם. תנו דוגמאות.

כיצד ובאילו אמצעים משתמש מספר לא מהימן על מנת להשפיע על האופן בו הקוראים מבינים   .9
 את היצירה כולה? בתשובתכם השוו בין המספרים הלא מהימנים בשני רומנים או יותר 

שלמדתם. תנו דוגמאות.

רשימות ומסות

השוו ועמתו את השימוש בגוף ראשון ואת האפקטים המושגים בשימוש זה. התייחסו לפחות   .10
לשתי יצירות שלמדתם. תנו דוגמאות.

האם רשימה או מסה חייבת להיות רצינית? הסבירו ונמקו את תשובתכם בהתייחסות לטכניקות   .11
או אמצעים רטוריים בהם משתמשים לפחות שני יוצרים שלמדתם. תנו דוגמאות.

באילו אמצעים משתמשים יוצרים על מנת ליצור אמינות ומהימנות בקרב הקוראים? בססו את   .12
תשובתכם על שתי יצירות או יותר שלמדתם. תנו דוגמאות.
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שירה

משוררים משתמשים בדימויים ויזואליים )חזותיים( כדי ליצור אווירה מסוימת או לעורר רגש   .13
או תחושה. השוו את השימושים השונים בדימויים חזותיים ואת מידת האפקטיביות שלהם אצל 

שניים או יותר מהמשוררים שלמדתם. תנו דוגמאות.

לעיתים קרובות, משוררים משתמשים בניגודים – למשל בין חיים ומוות, או בין ּכפריּות ועירוניות   .14
)אורבניּות( – על מנת לבטא רגשות או רעיונות. התייחסו לשניים או יותר מהמשוררים שלמדתם 

והשוו את השימוש שהם עושים בניגודים ואת משמעותו. תנו דוגמאות.

השוו ודונו במוסכמות הפואטיות המשמשות להבעת פסימיות ביצירותיהם של שני משוררים   .15 
או יותר. תנו דוגמאות.
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