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 הבעה ולשון לשנה"ל תשע"ח ,הבנה -תכנית הלימודים בעברית

 %30 –ספרית -יחידת ההערכה הבית

 עולים חדשים -שכבה י"א

 כללי

מתקיימים במשך לעולים חדשים הבעה, הבנה ולשון -עבריתהלימודים במקצוע 

 (.בי"-שנות לימוד )ישלוש 

 רכיבים:לפי הנחיות משרד החינוך, ציון הבגרות במקצוע יורכב משני 

תבסס על מגוון משימות שת". 30%"יחידת  -יחידת הערכה בית ספרית .1

 מציון הבגרות הסופי. 30%הווה בתלקיט, ותשיאוגדו 

: לאחר שיישלח הציון למשרד החינוך אין אפשרות לתקנו/ כםלתשומת לב

 .לשנותו, אלא בתום הלימודים בתיכון 

. בחינת בכיתה י"ביחלו ת בחינת בגרות חיצונית . הלימודים לבחינת הבגרו .2

 הבגרות תתקיים בקיץ תשע"ט. 

 מהציון הסופי. 70%ציון בחינת הבגרות מהווה 

 :%30מטרות יחידת 

 

פה -בעלחופשי ילדים שעברית אינה שפת אמם יוכלו להשתמש בה שימוש  להביא לכך כי

אותו ובכתב במגוון רחב של סוגי לשון בהקשרים חברתיים שונים ברמה של ילדים בני 

 .גיל הדוברים עברית כשפת אם

 
 (:%30במסגרת ההערכה הבית ספרית )יחידת ח הנושאים שיילמדו בתשע"

 הבנה והבעה:  .א

ידע, טקסט מ ם שונים: במרכז הפרק יעמדו טקסטים מסוג-הבנת הנקרא  .1
 .פיתוח אוצר מילים מתוך הקשר )מדריך(. טקסט שימושי

ב, מכתכתיבת  ,עמדה והנמקתהבעת , כגון: הטקסטעקבות כתיבה ב -הבעה .2
 .הזמנה, הודעה וכדומה

ון או דיון, פתרון בעיות או דילמות בתחומים שונים, ריאי -הבעה בעל פה .3
 ה.הרצא

 תחביר: .ב

מאפייניהם והשימוש בהם )זיהוי, צורת ריבוי, נטייה, יידוע  –חלקי הדיבור  .1
 והתאם(.

 תקין.זיהוי משפט לעומת צירוף. יצירת משפטים בעלי סדר מילים  .2

 משפטי קיום ושייכות )יש/אין; היה( .3

 קשרים לוגיים. .4
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 דיבור ישיר ודיבור עקיף. .5

 מערכת הצורות: .ג

 הכרת שמות הבניינים וצורני הבניין, הזמן והגוף. .1

 צורות פעילות וסבילות. .2

 דרכי יצירת שמות בעברית. .3

 שימוש תקני בשם המספר. .4

 

  %30 -במסגרת יחידת ההמשימות 
 

 מועד נושא המשימה
 אוקטובר שאלות על טקסט

בהתאם ללוח  מבחן בתחביר
 המבחנים

 דצמבר פה-מצגת והצגה בעל
עבודה המשלבת חקר 

 70ויצירתיות סביב הנושא של 
 שנה למדינה

 ינואר

 מרץ משימת כתיבה
 הנחיות מפורטות בנוגע לכל משימה תימסרנה בנפרד.*
 

 הרכב הציון הסופי של התלקיט:
 

 אחוז מן הציון המשימה
 הסופי על התלקיט

 10% שאלות על טקסט
 20% מבחן

 20%  מצגת והצגה בעל פה
 30% עבודה יצירתית
 10% משימת כתיבה
נוכחות סדירה בשיעורים, הגעה בזמן,  הערכת מורה: 

 ביצוע מטלות, הבאת ציוד והכנת ש"ב
10% 

 
 הציוד הנדרש:

צים בהתאם לנושאים הנלמדים לכל שיעור יש להגיע עם קלסר ובו חוצ
 )הבנה+הבעה, תחביר, מערכת הצורות, שם המספר ומילות היחס(

 טקסטים שחולקו בכיתה.
 
 
 

 בהצלחה!


