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 ט"תשע ל"שנה א"י לכיתה בספרות סילבוס

 בספרות הבגרות ציון יורכב החינוך משרד הנחיות . לפיהבגרות בתעודת החובה מבחינות אחת היא בספרות הבגרות בחינת

 :הבא באופן

 .הסופי הבגרות מציון 30% מהווה – ספרית בית הערכה

 פירוט. ט"ל תשע"שנה - וז לימודים שנת במהלך תכינו ותןא  מגוונות בחינה ומשימות על יתבסס ספרית הבית ההערכה ציון

 .נפרד בסילבוס ימסר

 הציון מן %30, כאמור, החינוך ויהווה למשרד ל"שנה בסיום יישלח התלקיט של הסופי הציון. בתלקיט יאוגדו המשימות כל

 .בספרות הבגרות של הסופי

הלימודים בתיכון באמצעות  בתום אלא, לשנותו /לתקנו אפשרות אין ,החינוך למשרד הציון שיישלח לאחר: לב לתשומת

 .בחינת בגרות

 הסופי הבגרות מציון 70% מהווה – בגרות בחינת

 מקיפה הבחינה. יחידות לימוד 2 של בהיקף בספרות בגרות בבחינת תיבחנו  'הבאה, בסוף כתה יב הלימודים שנת של בסיומה

 .ורומן דרמה, תסיפור, שירה: אנרים'הז מן של יצירות רחב מגוון

 

 לקראת בחינת הבגרות החיצונית.  יצירותבנדון ביצירות במסגרת ההערכה הבית ספרית, וכן  '***במהלך כתה יא

במסגרת לימודי ההערכה הבית ספרית נדון בשירים וסיפורים בנושא זהויות /החברה הישראלית בין שבר ואיחוי, ברומן 

 נה/ סופוקלס.)במסגרת יומני הקריאה( וכן במחזה אנטיגו

 :ןה 70%( לימודי) הבגרות בחינת לקראת ט"בתשע שיילמדו היצירות

 סיפורים קצרים: מועקה/צ'כוב 

 האדונית והרוכל/עגנון

 :העשרים המאה של ראשונה שירים: מחצית

 גולדברג לאה /אורן 

 רחל /עצמי על רק או,  רחל/ פגישה חצי פגישה 

 טשרניחובסקי שאול/ אדמה ראי 

 ב"מהי שירי

 ל"ריה /במזרח לבי 

 הנגיד שמואל /ובינך ביני הים 
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 ביאליק שירי

 כנפך תחת הכניסיני 

 לבדי 

 ט"תשע הלימודים שנת במהלך לימודיות חובות

 :הלימוד ספר עם שיעוריםכל הל להגיע ת/חייב ה/תלמיד *כל

 .ב"י בכיתה לימודיכם במהלך גם אתכם תשמשזו  מקראה. שירים, סיפורים ואת המחזה אנטיגונה כוללת המקראה

ס למי שלא נרשם "ביה י"ע תימכר במסגרת הפרוייקט, המקראה אותה יקבלו ספרים השאלת לפרויקט השייכים תלמידים

 להשאלת הספרים. 

 .ת/המלמד המורה להנחיות בהתאם המשימות בתלקיט הכלולות המשימות כל *הכנת

 .בית ושיעורי עבודות, בחנים, *מבחנים

 סדירה, ובזמן.*נוכחות 

 :ציונים

 :ציונים שני יינתנו

 שתתקיים בספרות הבגרות לבחינת ההגשה מציון 20% יהווה השנתי הציון , לב שימו :ציון לנושאים שנלמדו לבחינת הבגרות

 .ט"תשע ל"בסוף שנה

 הציון יפורסם ל"שנה בתום. בלבד מילולית הערכה תפורסם 'א במחצית  -  30% ליחידת מסכם ציון

 .השנה ומתפקודו הלימודי במקצוע זה במהלך התלמיד שקיבל הציונים כל של שיורכב משקלול ,פיהסו

 :הם א"י בשכבה ספרות המלמדים המורים

 הדס קייזר ואורלי שוורץ חגית אדלר, זהבית שור, אורלי שפריר,

 .אורלי שוורץ: המקצוע רכזת

 


