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 תכנית עבודה 
 עברית: לשון , הבנה והבעה 

 2022 - בתשפ" מחצית שלישית 
 011281שאלון  מס'  

 

 

 הקדמה 

  ולמיקוד   ב תשפ"  לחוזר מפמ"ר ,  לתכנית הלימודים בהתאמה  המשתתפים בתכנית: "המחצית השלישית",  כנית המוצעת להלן  נבנתה לתלמידים  והת

 .הלמידה

תחום   הבחינה:  של  התחומים  בשני  תתמקד  הדקדוקיהלמידה  והתחום  וההבעה  הערכה   יתקיימו  כניתוהתבמהלך  לשוני.  -ההבנה  אירועי    שני 

 בחינת מתכונת מסכמת.  ו מבחן( +  )בוחן והמצטברלחומר הנלמד  בהתאם 

מנקודת ראות של  שיוקדש להבנה ולהבעה יהיה זמן הוהתלמידים יעסקו בקריאה ובכתיבה.  טקסטים יעמדו יום למידהשל כל   חלק הראשוןמרכז הב

חלק  ביום הלמידה יתמקד  החלק השני של    כתיבת סקירה.  צורך  לממזגת    לרבות שאלה העוסקת במיומנות כתיבהחשיבה גבוה,    מסדר   שאלות

 השימוש.   ותתי ואוספר  המ  םמערכת הצורות וש  - של הבחינה הלשוני

 . תתקיים בחינת המתכונת בתחילת השבוע הרביעי ו, להטמעה רוחבית של כל החומר  ווקדשי  כנית וועות הראשונים של התשלושת השב

    הפקת הלקחים ממנה. לר ממצאי בחינת המתכונת ולאו תרגול החומרהמשך יוקדשו ללאחר בחינת המתכונת  שיוותרוימי הלמידה  
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 מבנה הבחינה 

 
 50%  -פרק א 

 
 חלק ראשון: הבנה והבעה 

 : פרק זה יכלול 

 . על המאמריםמסדר חשיבה גבוה שאלות 

 כתיבה של סקירה.  -ממזגת מטלת כתיבה 

 

 לשון  –חלק שני 

 פרק א: שם המספר, אותיות השימוש  

 סתמיוהמספר ה המספר הסודר, )היסודי( לרבות תאריכים מונההמספר ה הסוג:  ה ובהתאם;פר: בצורשם המסב תקנישימוש 

 אותיות השימוש )וכל"ב( בהצטרפותן לשם המספרהגייה תקנית של 

 

 פרק ב: תחביר 
 .1ראה הערה להלן -ברק" לא יתקיים חלק זה -במועד "חצב

 

 

 
 במועד חצב ברק תתאפשר בחינה רק בפרק מערכת הצורות.  -החלטת מפמ"ר עברית  בשיתוף עם מטה המחצית השלישיתעל פי  1
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 פרק ג: מערכת הצורות 

בפעלים ובשמות כפי שהם מופיעים במאמרים או ביחידות שיח שאינן מתוך המאמר. מקצת השאלות קושרות בין  השאלות במערכת הצורות עוסקות בעיקר  

בין    צורה למשמעות וכן בין המילה להקשרה. כל אחת מן השאלות יכולה להיות מתחום הפועל, מתחום השם או משני התחומים גם יחד. לא תיעשה הבחנה

 ל השם בלבד.שאלות על הפועל בלבד לבין שאלות ע

  בשנים האחרונות: השאלות בפרק זה יהיו על־פי רוב במתכונת השאלות שהופיעו בבחינות הבגרות 

 זיהוי חלקי הדיבור: שם עצם, שם תואר ופועל  •

יצירהניתוח • גוף, זמן  של פעלים  והטיה    ,  ל"י, ל"א  )לרבות מרובעים(,  שלמיםבגזרות האלה:    דרך  או לפי שורש, בניין,  שורשים י, לרבות  /ו , ע"פ"נ, פ"י/ו, 

 ושורשים בעלי עיצורים גרוניים  מורכבים

 ולשימוש בהן בטקסט וביחידות השיח ת הפועל למשמעות ו עמידה על הקשר בין צור •

 שורשים מורכבים י, לרבות  /ו פ"נ, פ"י/ו, ל"י, ל"א, ע" )לרבות מרובעים(, שלמיםניתוח, יצירה ומיון של שמות לפי שורש ומשקל בגזרות האלה:  •

 )גזירה( סופי שורש ומשקל, בסיס וצורן דרכי התצורה האלה: ומיון של שמות לפי , יצירה ניתוח •

 לרבות שמות הפעולה  משמעויות המשקלים •

 הבחנה בין צורני נטייה לצורני גזירה ומשמעויות הצורנים •

 שיקולי הדעת הדקדוקיים והסמנטיים. תקנית. יש לעמוד על משמעות התחדישים ועל ־ בלשון התקנית והתת שיקולי הדעת בחידושי מילים •

   ;נוְצרות /נוָצרות : בחירה בין שתי צורות תקניות בהקשר נתון, כגון דיוקי הגייה בהקשר •

נֵּס / ִהָכנֵּס   כַּ
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 מה יש ומה אין בבחינה במועד זה?  -על פי המיקוד תקציר:                      

   

 מה אין בבחינה?  מה יש בבחינה? 
 הבנה והבעה  הבנה והבעה 

  :שאלות שונות בהבנת הנקרא
 פתוחות וסגורות, כתיבת השוואה שאלות 

 זיהוי עמדת הכותבים, הבנת משמעויות ביטויים וצירופים
 כתיבת סקירה ממזגת 

 )הבעת עמדה/דעה/קול אישי(שאלות עמ"ר 

 שם המספר  שם המספר 
 מספר סודר, מספר מונה,  

 מספר סתמי )נטייה והתאם(
 ים מעורבים, מילות יחסשברים, מספר

  אותיות השימוש

 מערכת הצורות  מערכת הצורות 
 שלמים ומרובעים,    גזרות )פועל ושם(:

 י,  " א, נעו" י/ה, נל" חפ"נ, נפיו, נל
 שורשים מורכבים, גרוניים 

ושם(: )פועל  כפולים     גזרות  נפ"א,  חפי"צ, 
 )ע"ע( 

  שם עצם, שם תואר, פועל  חלקי דיבור: 

  :דרכי תצורת השם
 שורש ומשקל, בסיס וצורן סופי,  

 משמעויות המשקלים והצורנים הסופיים   

השם: תצורת  שאילה     דרכי  בסיסים,  הלחם 
 מלעז, נוטריקון )ראשי תיבות( 

 -------------- צורן גזירה וצורן נטייה( 

 -------------- ( וציון שמו  שמות פעולה )זיהוי הבניין

ה -------------- היווצרות  תנייניים  דרכי  מרובעים,  שורש: 
 וגזורי שורש 

 משמעויות הבניינים: פעיל, סביל  --------------

 ----------------- שיקולי הדעת בחידושי מילים

ובשם ( תקינות בפועל ובשם )בחירה בין צורות תקינות בלבד בהקשר נתון בפועל  הגייה    -תקינות  בין  הבחנה 
 משובשת להגייה תקינה 
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 ימוד חומרי הל 

 השנה נלמד ממספר מקורות מידע:  

 על ידי כל מרכז.   כנית והחומרים יצולמו לתלמידיםו החוברת תועלה באתר הת בעיקר לימים הראשונים. -חוברת פנימית . א

 ד"ר אורלי קיים.   -מאת " לשון עד לבגרות בקלי קלותספר לימוד: " .ב

 שיישלחו מעת לעת + קישורים המופיעים בתכנית הלימודים םחומרים נוספי  . ג

 . יועלה לאתר קובץ למורה ובו תשובונים לחוברת הפנימית  בנוסף:

 

 הדגשים חשובים 

 אלא אם כן הדבר צוין במפורש בתכנית.    רותאין לדלג בשום יום על הבנת הנקרא לטובת מערכת הצו •

 של המחצית ללא אישור.  מבחינות קודמותאו   בחינות בגרותתוך מ לתרגל  אין   •
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 16/6 -15/6שבוע ראשון: 

 

 
 
 
 
 

 

 -א
12/6 

 -ב
13/6 

 -א
14/6 

 15/6 -ד 
 בין השעות:  19:30 -15:30

 

 16/6 -ה
 בין השעות:  19:30 -15:30

 
    

 
  פנימי  בתוך קובץמופיעים ון שימו לב :  התרגולים ביום הראש    

 שיועלה באתר: לשון והבעה- תרגולים ראשונים  
 

 הבנת הנקרא והבעה: 
 )בקובץ הפנימי( כיצד לשלב טכנולוגיה בחינוך? -הטקסט 

 הדגשים להוראה: ניסוח טענה, ביסוס טענה, קריאה ביקורתית.  
 -עבודה על מושגים רווחים בבחינת הבגרות -השאלה כטקסט
 בקובץ התלמיד

 
  ות:מערכת הצור

 :   הפועל בגזרת השלמים
 .  הכרת זמני הפועל, הגופים ושבעת הבניינים. 1
   מרובעים.שורשים  . 2
  דגשים:ה

בתורת ההגה יוקנו תוך הכרחיים  מושגיםוהגרוניים הוראת  •
 . הצורות כדי למידת נושאי מערכת

בחירה תילמד תוך כדי הוראת כל גזרה )תקינות בפועל ובשם  •
 .בין צורות תקינות בלבד בהקשר נתון(

   :הבנת הנקרא והבעה
 )בקובץ הפנימי(  שפת הנוער שני טקסטים בנושא:
 הדגשים להוראה:  

נימוק, ביסוס, חיזוק    הצדקות:,  הסקת מסקנותטענה,  ת הכותב,  עמד
( נוספים  "קולות"  הבאת  באמצעות  רווחת,  טענה  נגד טענה    טענת 

 , נימת הכותב. (וכיו"ב
 

 מערכת הצורות: 
 נחי ל"י/הגזרת 

 לנלי/ה. כולל אנלוגיות גזרת נל"א
י, הרצאה, הבראה, פינו   ובשמות פעולה כגון:   ,וכו  קרוי, סמוי,ל:  בפוע
 . דיכוי

 
 בסוף היום  ביום ראשון בוחן קצר

 
. 
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 6/42 – 19/6שבוע שני:   

 
 

 19/6 - א

15.30 -19.30  

 20/6 -ב
 

 21/6 - ג 
8.30 - 13.45   

 22/6 - ד 
8.30 - 13.45 

 23/6 - ה
8.30 - 13.45     

 24/6 - ו
8.30 - 13.30 

 ר בוחן קצ
    (בשיעור האחרון קיים ית )
 

 : הבנת הנקרא והבעה
 גת סקירה ממז

מטרת  לגביהקדמה קצרה 
הסקירה הממזגת. אפשר  

 מט"ח: בסרטוןלשלב צפייה 
https://youtu.be/QPJN9l

aIKDE 

 
 :סקירה ממזגתהתנסות ב

.  הצחוק יפה לבריאות
  (הפנימי תוך הקובץ)ב

עקרונות עבודה   -העזרו ב
  ממזגת בהוראת סקירה

תשובון למשימת סקירה וב
 . בקובץ למורה  זו
 

 מערכת הצורות 
גזרות שנלמדו עד  החיזוק 

לפעלים עם כולל חשיפה  כה
  :עיצורים גרוניים

שלמים, מרובעים, נל"י/ה,  
 נל"א

תוספת  +  שיעור ) בוחן קצר
 ( זמן

   
 : הבנת הנקרא והבעה
 כתיבת סקירה בכיתה:

   –הפנימימתוך הקובץ 
ה משיגה  האם התעוד

 את מטרתה? 
 תשובון בקובץ למורה 

 

 מערכת הצורות 

   גזרת נחי פי"ו )נפי"ו(
 
 

 
 

 
 הבנת הנקרא והבעה 

 הטקסטים בנושא:עבודה על 
בקובץ ) . ריצה למרחקים ארוכים

 (הפנימי
את שאלות ההבנה + להכין  יש

 .הסקירה
   תשובון בקובץ למורה 

 
 מערכת הצורות 
 גזרת נחי עו"י 

 

 
חלק ראשון של היום 

  :למידה
כל הגזרות שנלמדו תרגול 
 .עד כה

 
 מבחן -של היום שני חלק 

שעתיים +  המבחן  יימשך 
 תוספת זמן למי שזכאי.

זהה יהיה   -לכולם    המבחן 
 . ללא מותאם

 

 
ספר בתוך  :סקירה ממזגת

תנו סמארטפונים :  הלימוד
 .לילדים

דוגמה  בסיום התרגול יש )
  -אותה לסקירה. לפני שקוראים

ערכו תהליך שלם עם 
התלמידים: קריאת המטלה, 
כתיבה בטבלה של הרכיבים 

, מדגשיםהנדרשים+ סימון ב
ה של יכתיבת פסקה והבני

הדברים באמצעות הכללה של  
   מידע מאחד ומידע מייחד(

 

 
 מערכת הצורות 

 )חפ"נ(  גזרת חסרי פ"נ •

   שורשים מורכבים •
 
 
 



 8 

 
 30/6 – 26/6:   ישישלשבוע 

 

 
 

 26/6  -א 
8.30 - 13.45 

 27/6 - ב
8.30 - 13.45 

 28/6 - ג 
8.30 - 13.45 

 29/6 -ד 
8.30 - 13.45                      

 ( מועד ב  -בגרות באנגלית )

 30/6 - ה
8.30 - 13.45     

 

 1/7 - ו
8.30 - 13.30 

מערכת   – א' יום מרוכז
 הצורות 

 
 דרכי תצורת השם: 

ראת הו –קל שורש ומש
גזרת  -משקלים שכיחים

 השלמים. 
 

    הדגשים:
 : משמעויות המשקלים

 המשקלים. משמעויות  1
 שמות פעולה. משקלי 2 

בבניינים השונים )משקל 
של שם פעולה= משמעות  

 (. שם פעולה של 
 תרגול המשקלים

מושגים חשוב שיכירו 
המופיעים בשאלות הבחינה  

כגון: שמות פעולה, חלקי  
לקי  בדגש על ח -דיבור

דיבור בצורות הבינוני , דרך 
 המשקל. תצורה ומשמעות

 

מערכת  –יום מרוכז ב' 
 הצורות 

 
 דרכי תצורת השם: המשך 

המשקלים בגזרות השונות. 
להדגים מכל גזרה את דרך 

 גזירת השמות. 
כולל   -בסיס + צורן סופי

משמעויות הצורנים, הבנת  
ההבדל בין דרך זו לשורש 
ומשקל. הבחנה בין צורני  

ירה לבין צורני נטייה,  גז
עמידה על משמעויות  
המשקלים ועל שיקולי 
 הדעת בחידושי מילים. 

 
 הלימוד   ספרמתרגול 

 
 

 הבנת הנקרא והבעה  
 השוואה

בפרק   בספר בלימוד
  -תתיש הבנת הנקרא 

.  השוואה בנושא:פרק 
בחלק זה ישנו תרגול 

בהבנת הנקרא בדגש על  
השוואה בעקבות שני 

הזום   טקסטים בנושא:
 והשפעותיו 

 :ב ר להיעזראפש בנוסף
מצגת מתוך  לקישור 

של שידורים מאגר ה
 . משרד החינוך

://meyda.educationhttps

.gov.il/files/pop/0files/r

-ecords

presentations/P1_xdavj

zgh.pptx 
 

שם המספר   -לשון
 מושואותיות השי

ספר  מהקנייה ותרגול 
 הלימוד.   

 

 
 הבנת הנקרא והבעה 

בתוך  :סקירה ממזגת
 בנושא: ספר הלימוד

אופניים חשמליים 
בתרגיל זה   -לנוחותכם)

מופיעה טבלה עם ארגון  
המידע וכן דוגמה  

להדגמה   -לסקירה
 לתלמידים(

  רוךלעמומלץ קודם 
משותף  תהליך שלם

    עם התלמידים. יחד
 

 מערכת הצורות 
ול כל הגזרות תרג

פועל  -שנלמדו עד כה
 .ושם

 
 
 

מערכת הצורות  תרגול 
 ושם המספר 

קישור   -מערכת הצורות
  תשל תרגולים מהבגרויו

 : לפי המיקוד -האחרונות
https://meyda.education

iv.gov.il/files/Pop/0files/
rit_habaah_lashon/chat

-ivat_elyona/bagrut
-2022/shapes-summer

sumer2022.pdf-mikud 

 
שם המספר ואותיות  

קישור  -השימוש
   תתרגולים מהבגרויול

https://meyda.education
.gov.il/files/Pop/0files/iv
rit_habaah_lashon/chat

-ivat_elyona/bagrut
-2022/Name-summer
-mikud-number

sumer2022.pdf 
 
 

 הבנת הנקרא והבעה 
למידה באמצעות הערכת 

תרגול   -כתיבה ממזגת
 . מתקדם
מערכת מצגת מתוך קישור ל

    :שידורים הלאומיתה
da.education.govhttps://mey

-.il/files/pop/0files/records
presentations/P1_oec3h0du

.pptx 

בחלק השני של הפעילות 
מתבססת על טקסט המצגת 

ממועד חורף תש"ף. ניתן  
לסרוק את הטקסטים מן 
 -המצגת. בשל קוצר הזמן

עותק מראש להדפיס מומלץ 
להלן קישור לכל תלמיד. 

  וג:לטקסט ולמטלת המיז
//meyda.education.gov.ihttp:

l/files/Pop/0files/ivrit_habaa

h_lashon/chativat_elyona/bu

-yonline

%20textandquestions.pdf 
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 7/6 – 7/3שבוע רביעי: 
 

 

 

 3/7 -א
 

 4/7 - ב
8.30 - 13.45 

 5/7 - ג 
8.30 - 13.45 

 6/7 -ד 
 

   -ה
7/7 
 

 

   בחינת מתכונת 

 

המשך תרגול לקראת בחינת 
אפשר לתרגל את . הבגרות

למידה  "   :תשפ"א בגרות
  " מטעויות

https://meyda.education.g
ov.il/files/Pop/0files/ivrit_h
abaah_lashon/chativat_el

-yona/matriculation
HEB.pdf-2021/011281 

 
 משרד החינוך:  פתרון

eyda.education.ghttps://m
ov.il/files/Pop/0files/ivrit_h
abaah_lashon/chativat_el

-yona/matriculation
-011281-2021/pitron

HEB.pdf 
 

  שרד החינוך:ממחוון הסקירה 
https://meyda.education.g
ov.il/files/Pop/0files/ivrit_h
abaah_lashon/chativat_el

-yona/matriculation
skira.pdf-2021/sargel 

 
 

 ".אקטיביזם"  – 2022גרות חורך ב  :תרגולהצעה ל
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0file

s/ivrit_habaah_lashon/chativat_elyona/bagru
-in-examination-win/Matriculation-t

language.pdf 
 

  פתרון משרד החינוך:
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0file

s/ivrit_habaah_lashon/chativat_elyona/bagru
language.pdf-in-solution-win/Maturity-t 

 
 :ינוךמשרד הח -מחוון הסקירה

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0file
lyona/mechs/ivrit_habaah_lashon/chativat_e

11281.pdf-van 
 
 
 

 

בחינת בגרות  
 עברית  ב

 בהצלחה!  
 

     

  
  
 
 
 
 


