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 40%הערכה בית ספרית  

585283 

 60% שאלון היבחנות חיצוני      

                      585381    

  

 דקות( 180) שלוש שעות  משך הבחינה

משקל 

השאלון מציון 

 הבגרות

40% (20%+20%) 60% 

 י"ב-י"א-כיתות  י"ב  -י"א-כיתות י" משך הלימוד
 (20%תלקיט )  פרקי הלימוד

  המטלות מתבצעות על פני שנתיים לפי החלטת

 י"ב(-י"א או י"א-ביה"ס )י'

 (  2יומני קריאה)  נתכה  

 (2הגשת פרויקטים) 
   

 (20%)מבחן בע"פ 
 נערך באותה שנה עם המבחן בכתב אך לפניו

 שיח על ספרים -דו
 (10%)שנקראו

  :היסטוריה    תרבותדיאלוג בנושאי/

 (10%) נהגים/מ אתרי מורשת ותיירות/
 
 או              

                                                                     
מבחן בע"פ   בספרות רוסית  

 לעולים חדשים ותלמידי נעל"ה
 

 
 
 
  

 הבנת הנקרא 
 הבנת הנשמע 

 אוצר מילים ודקדוק 
 תחביר 

 חיבור 
 

 
  

דרכי הערכה 
 חלופיות

  יומני  נתכה תלקיט הכולל
קריאה, הגשת פרויקטים 

על תרבות, היסטוריה, 
 אתרי מורשת ותיירות,

 מנהגים.  
  ניתנת אפשרות לעבודות

יצירתיות, עבודה 
 בקבוצות, מצגות וכו'   

  חומר הלימוד במסגרת
מפורט בתוכנית   40%

 וכולל כלי הערכה

  ציון בית ספרי הנו ציון
משוכלל המורכב מתוצאות 

למידה משמעותית ומבחן 
 בע"פ
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  תכנית ההיבחנות ברוסית בהלימה לתכנית ההיבחנות במסגרת רפורמת הלמידה 

 המשמעותית

 

 

 

 

 

רק לתלמידים אקסטרנים ונבחני משנה. מיועד חיצוני(  40%)  585282שאלון  

 לפרטים נוספים ודוגמאות של מבחנים כנסו לקישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bag

rut/Rusit.htm 

 

 שאלות עמ"ר                                

 

חשיבה החל משנת הלימודים תשע"ז, ברוב בחינות הבגרות תהינה שאלות שהן שאלות 

מסדר גבוה הנוגעות לחיי הלומדים או עוסקות בערכים מתוך תכנית הלימודים של תחום 

בשנה הקודמת העמקנו את מושג העמ"ר )ערך נקודות.  5הדעת, בהיקף של לפחות 

מעורבות ורלוונטיות(, בלמידה, בהוראה ובהערכה, הדבר בא לידי ביטוי בפיתוח 

נקודות העוסקות בעמ"ר בבחינת הבגרות  5כהמקצועי שלנו, בשיח בכיתה, ובהכנסת 

החיצונית. בהמשך למה שעשינו בשנה הקודמת אנו נעמיק ונרחיב השנה את השיח של 

המעורבות, הרלוונטיות והערכיות בתוך הלמידה, ובהערכה. אנו מבקשים מכם לשלב את 

השיח הזה בלמידה ובכיתות.  בהמשך להעמקת השיח בכיתה אנו נרחיב את שאלות 

אנו מזכירים שעיקר מטרתנו היא    .נקודות 10-מ"ר במבחנים הבגרות עד לכדי כהע

 הלמידה בכיתה, ושתשובה נכונה תהא רק תשובה המבוססת על ידע של תחום הדעת.

יץ ק מועדלהלן שאלות העמ"ר כפי שהופיעו בתחום הדעת שלנו בבחינות הבגרות ב

   .תשע"ז

 למאמרים בנושא שאלות העמ"ר ולשאלות נוספות בכלל תחומי הדעת ראו  כאן.

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/Rusit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Bagrut/Rusit.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
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 מידה על ההשתלמות  הארצית למורים               

תתקיים השתלמות  קרובה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה במהלך השנה

למורים לרוסית. מועדים מדויקים של המפגשים יפורטו בהודעות של האוניברסיטה 

 הפתוחה.

 

 

 

 

 

 

על פרויקטים ותחרויות לתלמידים ומורים מטעם הפיקוח  מידע

 ומרכז תרבות רוסיהעל הוראת רוסית בשיתוף עם שגרירות 

 אי" –שפה הרוסית עבור תלמידי כתות ז' אולימפיאדת ה. 1

. תחרות בין מורים )מבנה שיעור, שיטות לימוד מודרניות, שימוש בטכנולוגיות 2

 .וכו'( בשיתוף עם מרכז תרבות רוסיה

 

 נספח

שנה למדינת ישראל 70       

 כיתות יעד: תלמידי כיתות ז' - ח' 

 כותבים ספר העלייה ביחד -  סיפור של המדינה – ההעלייסיפור  תחרות

 סיפורי המשפחה, ראיונות עם קרובי משפחה, חברים שמספרים)תמונות, מצגות, 

 על העלייה ועל העולים החיים במולדת החדשה(.
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   צגים ייהמתערוכה )מצגת, הרחבת הספר דיגיטלי או סרטונים  הקמת תיאור הפרויקט:

  .העלייה מחבר העמים( את

 

 כיתות יעד: תלמידי כיתות ט' – י'

 

תמונה ...  שקשור להיסטוריה של המשפחה,  /סיפור החפץ – סיפור מהארון תחרות

 לעלייה מחבר העמים קרובי משפחה או של הדמות המסוים.

 צגים אתיהמי יםמקורי , סרטונים תיאור הפרויקט: הקמת תערוכת חפצים, תמונות

 העלייה מחבר העמים

 

 כיתות יעד: תלמידי כיתות יא'-יב'

עסקים, \, אנשי תעשיהםהאומנים, מדענים, ספורטאיעבודת חקר על  -הבאנו הצלחה 

תיאור הפרויקט: פוליטיקאים יוצאי חבר העמים שהביאו הצלחה וגאווה למדינת ישראל. 

 עבודות חקר תחרות

 

 

 

 

 
 
 
 
  


