צרפתית
כללי
 .1הבחינה בצרפתית נמנית עם בחינות החובה .צרפתית היא אחת מן השפות הזרות שניתן להיבחן בהן.
 .2התכנית לבחינות הבגרות בצרפתית מבוססת על עיקרון של צבירת נקודות .ניתן להיבחן בצרפתית
בהיקף של יחידת לימוד אחת ,של שלוש יחידות לימוד ,של ארבע יחידות לימוד ושל חמש יחידות
לימוד.


הבחינה בהיקף של יחידת לימוד אחת מורכבת מן השאלון שמספרו .105



הבחינה בהיקף של  3יחידות לימוד מורכבת מן השאלונים שמספריהם .105 + 105



הבחינה בהיקף של  4יחידות לימוד מורכבת מן השאלונים שמספריהם .103 + 105 + 105



הבחינה בהיקף של  1יחידות לימוד מורכבת מן השאלונים שמספריהם .101 + 105 + 105

 .3תכנית הלימודים המפורטת להלן ,המותאמת למסמכי ההלימה ,מיועדת לנבחנים בשנת תשע"ד
בלבד.
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נושאי הלימוד לבחינה בצרפתית
יחידת לימוד אחת
101 שאלון מספר
 שעה וחצי:משך הבחינה

.צרפתי מותר-עברי ובמילון עברי-השימוש במילון צרפתי
מבנה הבחינה
 נקודות30

) טקסט לא מוכר ושאלות הבנה (שאלות סגורות:'חלק א

 נקודות50

 מודעות שונות ושאלות הבנה:'חלק ב

 נקודות34

 תרגילי דקדוק ולשון:'חלק ג

 נקודות56

 שאלות על תרבות צרפת והעולם הפרנקופוני:'חלק ד

Exercice de civilisation basé sur les questions de la brochure "Culture et Civilisation françaises" mais
ne les reprenant pas systématiquement.

נושאי הלימוד
Grammaire )(דקדוק
–

Les 3 groupes de verbes, le présent, le passé composé, l' impératif, le futur proche

–

Les articles: contractés (au, à la, à l', aux , du, de la, de l', des), possessifs (mon, ton, son…)

–

Les pronoms personnels sujets (je, tu, il, elle), directs (le, la, l’, les) et toniques (moi, toi, lui...)

–

Les pronoms relatifs (qui, que, qu')

Les thèmes – Expression orale
–

Se présenter

–

La famille, les animaux domestiques

–

L'habitation

2

 יחידה אחת/ צרפתית
–

La ville

–

La vie à l'école

–

Les loisirs

–

La mode

–

Les vêtements

–

Le travail

–

Les transports

Civilisation française ()תרבות צרפת
–

Les régions de France: Provence, Bretagne.

–

Les grands noms de la littérature.

–

Les grands noms de la chanson, du cinéma et de la mode.

–

Les évènements sportifs et les festivals.
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נושאי הלימוד לבחינה בצרפתית
שתי יחידות לימוד (השלמה ל 3-יח"ל)
שאלון מספר 102
משך הבחינה :שעתיים

השימוש במילון צרפתי-עברי ובמילון עברי-צרפתי מותר.
מבנה הבחינה
חלק א' :שני טקסטים קצרים לא מוכרים ושאלות הבנה (שאלות סגורות)

 10נקודות

חלק ב' :תרגילי לשון ודקדוק

 30נקודות

חלק ג' :תרגיל הבעה בכתב מבוסס על תמונות

 50נקודות

נושאי הלימוד
(דקדוק) Grammaire
Les 3 groupes de verbes + le verbe pronominal au présent, à l'impératif, au passé composé, à

–

l'imparfait, au futur simple
Les articles partitifs du, de la, de l', des

–

Les pronoms personnels: indirects, y, en

–

Les pronoms relatifs: dont, où

–
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נושאי הלימוד לבחינה בצרפתית
יחידת לימוד אחת (השלמה ל 4-יח"ל)
שאלון מספר 103
משך הבחינה :שעה וארבעים וחמש דקות

השימוש במילון צרפתי-עברי ובמילון עברי-צרפתי מותר.
מבנה הבחינה
חלק א' :טקסט לא מוכר ושאלות הבנה

 10נקודות

חלק ב' :כתיבה מודרכת ))Ecriture dirigée

 51נקודות

חלק ג' :תרגילי דקדוק ולשון

 31נקודות

נושאי הלימוד
(דקדוק) Grammaire
Les 3 groupes de verbes + le verbe pronominal à l'imparfait, au passé composé, au conditionnel

–

présent.
Le style indirect simple

–

Connaissance passive: la négation spéciale

–

1

נושאי הלימוד לבחינה בצרפתית
שתי יחידות לימוד (השלמה ל 1-יח"ל)
שאלון מספר 101
משך הבחינה :שעתיים

השימוש במילון צרפתי-עברי ובמילון עברי-צרפתי מותר.
מבנה הבחינה
חלק א' :טקסט לא מוכר ושאלות הבנה

 31נקודות

חלק ב' :תרגילי דקדוק ולשון

 30נקודות

חלק ג' :שאלות בספרות

 31נקודות

הנבחנים ייבחנו על שני טקסטים מתוך הרשימה המפורטת בנושאי הלימוד.

נושאי הלימוד
(דקדוק) Grammaire
Les 3 groupes de verbes + le verbe pronominal au passé composé, à l'imparfait, au plus-que

–

parfait, au subjonctif présent.
Le style indirect avec le verbe principal au passé

–

(ספרות) Littérature

על הנבחנים ללמוד שני טקסטים – טקסט אחד מכל תקופה.

המאה ה)17ème siècle( 11-
Le malade imaginaire (acte I, scène 5) de Molière

1.

 / Ouאו
Le Loup et le Chien, Jean de La Fontaine

2.
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) יח"ל1- שתי יחידות (השלמה ל/ צרפתית
)19ème siècle( 11-המאה ה
1.

La Parure, Guy de Maupassant

 או/ Ou
2.

1

Les Misérables, Victor Hugo (Tome 1-Livre II -Chapitres III, X, XI, XII )

