
  

 
  החוג לספרות עברית והשוואתית

  

 

  החלק התיאורטי:בחינת גמר 

 
  . את רמת השליטה בכלים תיאורטיים של חקר הספרותלבדוק :בחינהמטרת ה

  

לסוגיות העיקריות  הן שאלות בעלות אופי כללי המתייחסות בחינהבשאלות ה .אופי השאלות

תהליכי ב, צורות ספרותייםמאפיינים העיקריים של תכנים ותתבקשו לדון ב. בחקר הספרות

 . התרבותי וההיסטורילהקשרםחסי הגומלין בין טקסטים ספרותיים יב או ,של הספרותהתפתחות ה

  .תקופה אחת או מאמר ספציפי, לא תישאלנה שאלות הנוגעות לזרם ספציפי

  

  :שאלהל הדוגמ

טים טקסניתוח של ו את הדיון על ידי המחיש.  המגדר בספרות ובייצוגהת בבעיינא לדון"

  ." למקורות הביבליוגרפיים הרלוונטייםוהתייחסנא . ספרותיים

  

  : בחירהרותאפש

המחקר משמעותה התיאורטית ובעיות ,  מתוך שלושאחת תתבקשו לדון בשאלה מתודולוגית 

  . בחקר הספרותכםנו וניסיכם על בסיס הטקסטים הספרותיים המוכרים ל-הכרוכות בה 

  

  :הנחיות כלליות

 . שעותארבע  כתב ומוקצבות לההבחינה היא ב .1

 הערות ללא  (כל טקסטים ספרותיים או תיאורטיים לפי בחירתכם בחינהמותר להביא ל .2

 ).בכתב ידכם

התיאורטי אשר צברתם במהלך יש להשתמש בכל הידע , בחינהבתשובתכם לשאלות ה .3

 .השניוהלימודים לתואר הראשון 

הטקסטים הספרותיים גמאות מו דוהביאנא , ההמחשה של הדיון התיאורטילצורכי   .4

טקסטים שנלמדו או " קנוניים"טקסטים תתבקשו להדגים את דבריכם על פי . םהרלוונטיי

במידה ויש בדעתכם להתבסס על טקסטים אחרים יהיה עליכם . בקורסים שבהם השתתפתם

  .לשוחח תחילה עם יועץ הבחינה

  הרשימה הביבליוגרפיתהרלוונטיים לנושא הנבחר מתוךהתיאורטיים טקסטים התייחסו ל .5

  . אחד משתי הקבוצות   באופן מפורט לפחות לטקסטהתייחסו נא .לדלקמן



במקרים  .הרלוונטי לנושא , לכל חומר תיאורטיסמותר להתייח, הללומאמרים הנוסף על  .6

  .  את המקורות באופן מדויקנא ציינו, אלה

 .1802חדר , דניס סובולב' נא לפנות לדר, לות נוספותלשא .7
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