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הנחיות לבחינת גמר מ.א .מסלול ב' :החלק התיאורטי
(בחינה בכתב)
מטרת הבחינה :לבדוק את רמת השליטה בכלים תיאורטיים של חקר הספרות.
אופי השאלות  :השאלות בבחינה הן שאלות בעלות אופי כללי המתייחסות לסוגיות העיקריות
בחקר הספרות .תתבקשו לדון במאפיינים העיקריים של נושא מתודולוגי (תיאורטי) אחד תוך
התייחסות ליצירות ספרות רלוונטיות .לא תישאלנה שאלות הנוגעות לזרם ספציפי ,תקופה אחת
או מאמר ספציפי.
אפשרות בחירה:
תתבקשו לדון בשאלה מתודולוגית (תיאורטית) אחת מתוך שלוש.
הנחיות כלליות:
 .1הבחינה היא בכתב ומוקצבות לה ארבע שעות.
 .2מותר להביא לבחינה כל טקסטים ספרותיים או תיאורטיים לפי בחירתכם (

ללא הערות בכתב

ידכם).
 .3בתשובתכם לשאלת הבחינה ,יש להשתמש בכל הידע התיאורטי אשר צברתם במהלך הלימודים
לתואר הראשון והשני.
 .4לצורכי ההמחשה של הדיון התיאורטי ,נא הביאו דוגמאות מהטקסטים הספרותיים הרלוונטיים.
תתבקשו להדגים את דבריכם על פי טקסטים "קנוניים" או טקסטים שנלמדו בקורסים שבהם
השתתפתם .במידה ויש בדעתכם להתבסס על טקסטים אחרים יהיה עליכם לשוחח תחילה עם
יועץ הבחינה.
 .5התייחסו לטקסטים התיאורטיים הרלוונטיים לנושא הנבחר מתוך הרשימה הביבליוגרפית
המצורפת .נא התייחסו באופן מפורט לפחות לשני טקסטים מתוך הרשימה
 .6נוסף (אך לא במקום) על המאמרים הללו ,מותר להתייחס לכל חומר תיאורטי ,הרלוונטי לנושא.
במקרים אלה ,נא ציינו את המקורות באופן מדויק.
 .7לשאלות נוספות ,נא לפנות לד"ר ולדימיר פפרני –יועץ הבחינה.
 .8דוגמה של הבחינה מצורפת בזה.
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בחינת גמר :החלק התיאורטי (דוגמה)
 .1הבחינה היא בכתב ומוקצבות לה ארבע שעות.
 .2במהלך הבחינה יש להשתמש בחומר ביבליוגראפי מודפס ,ללא הערות בכתב יד.
 .3נא לדון בנושא מתודולוגי (תיאורטי) אחד מתוך שלושה ,משמעותו והבעיות הכרוכות בו על בסיס
הטקסטים הספרותיים המוכרים לך וניסיונך בחקר הספרות .נא לנתח את הדוגמאות הרלוונטיות.
 .4נא להתייחס לטקסטים הרלוונטיים לנושא הנבחר מתוך הרשימה הביבליוגרפית .רצוי להתייחס
באופן מפורט לפחות לשני טקסטים מתוך הרשימה הביבליוגרפית.

שאלות לבחירה:
 .1מימזיס
 .2ההיבט הפסיכולוגי של הספרות
 .3המחבר
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