תיכון חדש הרצליה

תכנית הלימודים בעברית -הבנה הבעה ולשון לשנה"ל תשע"ח
שכבה י"א
בסיומה של שנת הלימודים תיבחנו בבחינת בגרות חיצונית בלשון  .בחינת הבגרות
בלשון היא אחת מבחינות החובה בתעודת הבגרות.
מבנה בחינת הבגרות:
פרק א' :הבנת הנקרא והבעה:
 הבנה :פרק הבנת הנקרא יכלול שניים עד ארבעה טקסטים מסוגים שונים
בהיקף של עד  2500מילים סה"כ.
השאלות תהיינה שאלות הבנה מסוג :איתור מידע וארגונו מחדש ,פרשנות
והיסק ,הערכה וביקורת ,אמצעים רטוריים.
סוגי הטקסטים :טקסט מידע ,טקסט טיעון וטקסט מדריך.
 הבעה :סקירה ממזגת של שניים עד ארבעה טקסטים מסוגים שונים (יש
לדעת להשמיט ,להכליל ולהבנות מחדש את הרעיונות) .אזכור מקורות
המידע :דרכי מסירה ,פועלי הבעה ,רישום ביבליוגרפי על פי המוסכמות
האקדמיות.
סקירה זו נועדה להכשיר אתכם לסקירה של כמה מקורות לטקסט ולשמש
אתכם בעיקר לכתיבת עבודות .היקף הכתיבה הנדרש הוא  300-500מילים.
פרק ב -החלק הלשוני:
א .מערכת הצורות
הפועל:
 זיהוי ,הבנת המשמעות ,ניתוח ונטייה של פעלים מכל הגזרות.
 שורשים גזורי שם ושורשים תנייניים.
 משמעויות עיקריות וברורות של הבניינים :פעיל וסביל.
 תקינות בצורות הפועל.
השם:
 ניתוח שמות לפי כל דרכי התצורה.
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 ניתוח שמות לפי שורש ומשקל (מכל הגזרות) ,בסיס וצורן סופי (תחילי
וסופי) ,בסיס ובסיס (הלחם) ,נוטריקונים (=ראשי תיבות) ,שאילה מלעז.
 גזירה קווית ומסורגת.
 הבחנה בין צורני גזירה לבין צורני נטייה.
 זיהוי של משמעות המשקלים והסופיות.
ב .תקינות בשם המספר ,באותיות השימוש ובמילות היחס.

הציוד הדרוש:
לכל שיעור יש להביא :
 .1קלסר ובו ארבעה חוצצים:
חוצץ הבנה והבעה ,חוצץ לפועל ,חוצץ לשם העצם ,חוצץ לשם המספר ומילות
היחס.
חוברת לימוד "לשון לתיכון" בהוצאת מט"ח.

פירוט הרכב הציון:
מחצית א':
מבחן 30% -1
מבחן 40% -2
מבדקים /מטלות ( 20% -בהתאם לכמות המבדקים שיתקיימו)
הערכת מורה( 10% -הציון ניתן על סמך תפקוד בכיתה * ,נוכחות סדירה בשיעורים,
הגעה בזמן ,ביצוע מטלות ,הבאת ציוד והכנת ש"ב).
*העדרויות בלתי מוצדקות תגרורנה הורדת ציון ,בהתאם לסעיף  3.2בתקנון
ביה"ס.
מחצית ב':
מבחן 50% -1
מבדקים /עבודה – 40%
הערכת מורה10% -
מבחן המתכונת אינו נכלל בציון המחצית והוא יהווה  30%מציון ההגשה (ציון
המגן) לבחינת הבגרות.
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בברכת שנת לימודים פורייה,
צוות לשון.

