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מה ירד במיקוד הנוסף לקראת  רשימת נושאי הלימוד על פי מיקוד אוגוסט 
 הקיץ

על מה תהיה הבחינה  -מה נשאר 
 בקיץ 

702382 
מבוא לשפה הסינית, ברכות, היכרות, 
משפחה, בית ספר, סדר יום, מיקום, 
קניות, זמנים ואירועים, אוכל, עונות 

 השנה, בריאות וגוף האדם, 
 

הסימנים ואופן תצורתם, ארבעת 
不הטונים, שם+פועל מצב; תוארי 

，很，也  פועל )והסדר בעת :
שיופיע ברצף(; ריבוי בני אדם; 

שאלת "האם?" ומענה עליה; השאלה 
(, שם+פועל+שם; 呢האליפטית )

，什么;מילות שאלה ;) 是הפועל 

哪 ספציפיות שאלת "האם?" במבנה )

 ;v/sv +不 + v/sv  המילית吧 ,

 的תיאורים; מילית השעבוד 
;מספרים; מילות מדידה; מילות 

 几ו - 多少הפועל;  有השאלה 

, 谁, השאלה  没ושלילתו ע"י 

 这 那הכינויים הרומזים ),

;שלילת הציווי; פועלי  每)והמילית 
עזר; הרכבי פועל ותוצאה ושלילתם, 

 来תאור זמן; מושא טבעי; הפעלים 

; שעות,  哪儿;מילת השאלה  去 -ו

。。 . 一מילות מקום; המבנה 

。边。。。一边 ...到…从 

;)פעלי תנוחה  在;מילות יחס ) 

  在)ומילת היחס 
המשפט נטול הפועל; צבעים; הכפלת 

 -ו 和;מילות הקישור  一下הפועל + 

跟   תואר הפועל;一起 מילת ,

 些; מילת המדידה  怎么样השאלה 

702382 
 חגים

 

了  להבעת שינוי מצב
 )ושלילתו(;

 
 מילות יחס 

 
 הרכבי פועל מצב שבראשם

 好או难  

 
 
 
 

702282  &385-702 

 קריירה ומקצועות
 שפת מחשבים

 במטוס וברכבת

 

 le ,了 : המילית .1

 לציון עתיד קרוב. דוגמא: -

冬天快要来了 

האספקט הפרספקטיבי  -
ה שבו המושא בנ)במ

 מתואר( ושלילתו:

我买了三本书. 

我没买三本书 

שלילה מוחלטת שלילה  .2
מוחלטת של שמות עצם 

 ספירים ובלתי ספירים

 אין שינוי
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)כללית, מסמנת רבים(; המשם שם 
המספר )מאות ואלפים(; משפטי 

 太。。。了;המבנה  比השוואה 
תיאורי זמן )ימות השבוע, חודשים, 

שנים(; המשפט נטול הפועל )המשך(; 
。。可以 先 -ו 能עלי היכולת פו

。再  ;המבנה。。。 ; 

 有 一点儿 -ו 一点儿הצירופים  
 ;מילות יחס )המשך(

(* ר' הערה 过אספקט ההתנסות 

。。。因为בסוף הטבלה(; מבנה 

所  הקישור以 ;。。。מילת 

 为什么 השאלה

- 。如果 虽然。。מבני הקישור 

就 ;。。。。。但, 。。。。ו

是 

 )בחינה בע"פ( 385-702&  702282

בעיר: תחביבים, במלון ובמסעדה, 
נסיעה  ,הזמנת מונית ,ברחוב

ביקור במרפאה , ברכבת התחתית
עונות , אופנה ולבוש, ובבית החולים

 ,השנה, מזג אויר
הפעם בה  ,מספרים סודרים

 התבצעה הפעולה ותדירות הפעולה

. 

 以 后-ו 以前 :ביטויי זמן

משלים יכולת ושלילתו. המלצה  (

 (.כהעשרה בלבד

משלים יכולת ושלילתו. המלצה  (

 (.כהעשרה בלבד

(来/去) כיוון מ 

 。。以。。除了 .外 המבנה

 ושלילתו) 过) אספקט ההתנסות

我一点儿法语也不说 

 他一本书也不想买 
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ההבדל  –פעלי עזר להבעת חובה 

要 ,应 ושלילתם.הסמנטי שבין 

该 的时候 המבנה 

 yuè ,כשלאחריו  越来越הביטוי

lái yuè  מופיע פועל מצב. 

להדגשת חלק  的。。。是 מבנה

) הבדלת פרט מתוך הכלל משפט 

有的 ( שימוש במילת היחס比) 

 (עם צירוף כמות המכיל מספר

 ("סוג" , 种 מילת המדידה (

 得:עם/בלי מושא –משלים דרגה 

 

  חוקי מענה לקיץ 
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קובץ שאלות  שינויי למועד קיץ  מבנה המבחן בעת שגרה  רשימת נושאי הלימוד
מבחינות הבגרות 

 )לא חובה(

  אין שינוי אין שינוי אין שינוי -כנ"ל 

    

  

 קישור למיקוד:

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Sinit/mikud_sinit_2021.pdf 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Sinit/mikud_sinit_2021.pdf

