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 "%30 לימודי"  –סילבוס בספרות של יחידת ההערכה הבית ספרית 
 

 כללי

מן הציון  30%יורכב ציון הבגרות בספרות מציון הערכה בית ספרית המהווה  לפי הנחיות משרד החינוך

 מן הציון הסופי.   70%הסופי וכן מציון בחינת הבגרות המהווה 

שנה"ל  -מגוונות אותן תכינו במהלך שנת לימודים זאת ציון ההערכה הבית ספרית יתבסס על משימות 

 . בתלקיט. כל המשימות יאוגדו חתשע"

לאחר שיישלח הציון אין אפשרות נוך. למשרד החי חהציון הסופי של התלקיט יישלח בסיום שנה"ל תשע"

 לתקנו/ לשנותו, אלא בתום הלימודים בתיכון. 

 
 30%מטרות יחידת 

לסייע לכולם לראות את יופייה של הספרות ולמצוא את הרלוונטיות שלה לחיי היומיום של  .1

 כולנו. 

 ללמוד ספרות באופן חווייתי שיש בו גילוי עצמי, חקר, עבודה אישית ועבודה בקבוצות.  .2

לחשוף למגוון גדול של יצירות מז'אנרים שונים ובנושאים שונים ולהוכיח שהספרות היא תחום  .3

 מי, רגשי ויצרי.חי, דינ

 

 ח: לאורך כל שנת הלימודים תשע" מועד ההוראה

 

 

 המשימות : נושא , מסגרת הכנה, מועדי הגשה

 משימות כמפורט להלן:  3לאורך שנת הלימודים תתבקשו להכין 

 מועד הגשה מסגרת הכנה נושא המשימה 

 1משימה מס' 
 

 15/10/2017 תלמידים( 3בקבוצות )עבודה  וסיפורי אהבהשירי אהבה 

  2משימה מס' 
 

קריאת מחזה מודרני 
 והתייחסות אליו

 24/12/2017 עבודה בזוגות

  3משימה מס' 
 

יוצרת  –כתיבה חוקרת 
 בעקבות ספרי קריאה

 4/3/2018 תלמידים( 3עבודה בקבוצות )

 

 שימו לב: 

 ד. רהנחיות מפורטות בנוגע לכל משימה יימסרו בנפ 

  את החברים לקבוצות העבודה בחרו כבר כעת. מומלץ לבחור את חברי הקבוצה על בסיס עניין
 משותף בנושא העבודה, סגנון למידה וכיוצ"ב. 
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 הרכב הציון הסופי של התלקיט 

אחוז מן הציון הסופי על  המשימה

 התלקיט

 25% וסיפורי אהבה שירי אהבה – 1משימה מס' 
 35% מחזה מודרני – 2משימה מס' 
 35% בעקבות ספר קריאה – 3משימה מס' 
ח : הכנת העבודות בכיתה ובבית, עמידה בלותפקוד שוטף

, תיקון העבודות בהתאם להערות המורה, מידת זמנים
 התרומה לעבודת הצוות 

5% 

 


