הנחיות לקראת מבחן י"ב – 25.3.19
ביום שני ה ,25.3.19-יתקיים מבחן בספרות על המחזה" :ביקור הגברת הזקנה" או
"חפץ" (בהתאם למחזה שלמדתם/ן בכיתה).
כחלק ממסגרת תכנית "חלוצי הערכה" ומתוך רצון לקיים הערכה חלופית ,בה
הלמידה והחשיבה באות לידי ביטוי ,בחרנו לקיים מבחן בדרך אחרת ממה שאתםן
רגיליםות.

לא להיבהל ...המטרה שלנו שתצליחו ..קראו עד הסוף...
מה זה אומר בפועל?
למבחן יהיו שלושה חלקים עם הפסקה באמצע.
חלק ראשון – אישי
חלק שני – קבוצתי
חלק שלישי – קבוצתי ואישי
השאלות במבחן יהיו שאלות אמריקאיות .שאלות הבנה וחשיבה ולא שאלות
בקיאות.

בחלק הראשון

– כל אחד/ת מכםן עונה על המבחן באופן אישי.

חלק זה מהווה  37.5נקודות.
(הבהרה – מכיוון ששני החלקים הראשונים תלויים אחד בשני – מי שיסיים את
החלק הראשון לא יוכל לצאת מהכיתה ..קחו זאת בחשבון והתארגנו בהתאם.
הביאו אוזניות ומוזיקה ,ספר או כל דבר שתרצו לעשות ,מבלי להפריע לשאר
החבריםות לסיים את המבחן).
בחלק השני – אנו נחלק אתכםן לקבוצות – אין אפשרות להחליף קבוצה!!!
וזה לא נתון למשא ומתן!!
סמכו עלינו שאנו בונים את הקבוצות מתוך הכרות איתכםן ומתוך רצון להצליח
לעמוד במטרות המבחן.
חלק זה הוא קבוצתי .עליכםן לדון יחד על השאלות והתשובות שכתבתםן בחלק
האישי (בדיוק אותו מבחן כמו באישי) ולהגיש טופס אחד של המבחן.
חלק זה מהווה  37.5נקודות.
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לאחר הפסקה בערך של חצי שעה ,תחזרו לחלק השלישי

– קבוצתי ואישי.

את החלק הזה תתחילו כקבוצה (אותן קבוצות) – תקבלו מאיתנו משימה עליה
תצטרכו לדון כקבוצה.
לאחר הדיון ,כל אחד/ת מכםן כותב/ת ומנסח/ת את תשובתו/ה באופן אישי.
המלצה – בשלב הדיון הקבוצתי ,בדקו שאתםן מביניםות את כל העמדות והתשובות
עליהם דיברתם וחשבתם ,כיוון שבזמן הכתיבה האישית לא תוכלו יותר להתייעץ
עם חבריכםן לקבוצה.
חלק זה מהווה  25נקודות.
אנו מאמינים שבצורת מבחן כזו ,תוכלו להביא לידי ביטוי את החשיבה ,ההבנה
והיצירתיות שלכםן.
סיכומים על המחזות יועלו עד סוף השבוע לאתר בית הספר.
בהצלחה,
צוות חלוצי הערכה  -ספרות
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