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 צרפתית -לאור מצב החירום לערכה סופית המלצות

 
 

, ציון ף"תש בקיץ חיצונית היבחנות זה למקצוע אין על פי הנחיות החדשות לאור מצב החירום,
 .כציון פנימיבגרות יינתן על ידי המורה 

 שאלוןשל ה סופי ציוןה עם שישוקלל שנתי ציון יקבלעליו תלמיד ש בחירה מקצוע צרפתית הינו
.(017381) 

 
 פנימית-הערכה מסכמתגם ו( כולל הלמידה המקוונתהציון הסופי יכלול את הציונים השוטפים )

((EFI  מתכונת בחינתבצורה של )בחינה/ מסכמתעבודת הגשה /בית מבחן /)במקרה שיתאפשר 
 לבחינת דומהובחשיבות  יקףבה, 'סבי ל ידיבזום או בכל אמצעי טכנולוגי מאושר עבעל פה 

 .מיקודובהתייחס לנושאים המופיעים ב 15%במשקל , בגרות

 .השפה מיומנויותתו של ארבע לידיע ביחס התלמיד של הישגיו את נכון לשקף השנתי הציון על
צרפתית.  התלמיד למד בהם השנים בכל התלמיד בהישגי השנתי הציון בחישוב להתבסס יש

 .בחשבון אלו שנים לקחת יש ,שלוש/שנתיים במשך נלמד והמקצוע במידה
 

 להרכבת הציון הסופי: הצעה .1
 

 :שנתייםבמידה והמקצוע נלמד 

  25%  'אשנה 
 

 עם: 60%  'שנה ב 
 'סמסטר א 40%                                 

 סמסטר ב'  20%                                    

 

  הערכה פנימית מסכמת EFI 15%  
 

 שנה מכל לימודית התנהגות 10% מתוכם*                   
 

 :שנים שלושבמידה והמקצוע נלמד 

  20%  'אשנה  

  30%  'בשנה 

  עם: 35%  'גשנה 
 סמסטר א'  20%                    
 סמסטר ב'  15%                      

 

  הערכה פנימית מסכמת  EFI 15%  
 

 .שתשמר אקסל טבלת לתוך הציונים את ולאסוף לתעד יש ** 
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 EFI  (Evaluation Finale Interne  ): פנימית -מסכמתערכה צעות לה .2
 
 .15%ל ם משקל שעאת בחינת הבגרות החיצונית  מדמהסופית הינה משימה ההמסכמת הערכה ה

מתוך  בחירת תרגילה )בחירלתלמיד  ויאפשר ,רות מטהאדרכי היבחנות המתומומלץ שבכל 
 .מתוך מספר רב יותר לענות רק על מספר שאלות אפשרותדקדוק או תרגילי לשון או תרגילי 

 
a.  בחינת מתכונת 

 בחינתבבחינת מתכונת המדמה  יבחןתלמיד י, הבכיתה בכתב בחנותיוסרו מגבלות הבמידה וי
 .ילכפי שצוין לע הבגרות עם המלצות לשאלות בחירה

 
b. (בחנותילשמור על טוהר ה יש )(שעתייםבאורך של עד ) בית מבחן. 

 טקסט עם שאלות הבנה( הבנת הנקרא- texte+ questions) 

 ( קובץ שמעהבנת הנשמע – (compréhension orale+ questions 

 תיאור תמונה( הבעה בכתב-  description d'image  avec ou sans VIP ) 

 
c. כולל דקדוק ועם אופציה של  שנלמדו בכיתההבעה בכתב על נושאים  הבודקת עבודת הגשה(

 .(mini-soutenanceעבודה בעל פה )עם הגנה על ה תרגום(

 
d.  מצגת/ בלוג/ אתר בנושא: 

 אומנות 
 תרבות 
 ספרות 
 אקטואליה 
 דקדוק 

או בכול אמצעי  תלמידים, ההיבחנות תעשה בעל פה עם שאלות מכוונות בזום 15-בכיתות מתחת ל***

 .טכנולוגי המאושר על ידי בית הספר
 

e. או בכל אמצעי  בזום והבעה בעל פה , הבנת הנקראהבודק הבנת הנשמע מבחן בעל פה
 למשל: .סההמאושר על ידי ב'

 
 ( משחקי תפקידיםmise en situation) 
 תיאור תמונה (description d'image) 
 (או קטע שמע הבנת הנשמע )מתוך סרטון 
 שאלות סגורות רגיל ת( דקדוק-QCM) 
 קטע קצר עם שאלות בעל פה 

 

 שיחה+ תיק עבודה  017283 - 30%להערכה פנימית  ותהמלצ .3
 

או בכול אמצעי המאושר על ידי  ייבחנו בעל פה בזום 017285ויב' שנרשמו לבחינה  יא'תלמידי 
 .את תיק העבודות שלו שלחו למורהכן, שבוע לפני  לפחותכאשר  סהב'

 

 .ותמטלכול הל כהצעה לדוגמא ומבחנים מדף משימות יעלו ר"המפמ באתרי****
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 אקסטרנים /בודדים -ספרם בבית נלמד שלא מקצוע הלומדים תלמידים .4
 
 בכתב 'ר', מומלץ בחינת מפמספרם בבית נלמד שלאצרפתית  הלומדים תלמידים אודות

יש  .ל אמצעים טכנולוגים אחריםואו בכ בזום תערך 30% הבחינה שלכאשר  בתנאים מגבילים
 מטעם המנהל הפדגוגי. לחכות לעדכונים חדשים
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