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 מבוא

בשליטהבמיומנויותהרמהבחינתהבגרותבעבריתמציבהאת בישראל מערכתהחינוך המצופהמבוגר
מהמטרות העולות גבוה, מסדר החשיבה ובמיומנויות והלשון, בכתב ההבעה הנקרא, הבנת השפה:
שליטהבמיומנויותאלהדורשתמידה וממטרותתכניתהלימודיםבעברית. החינוך משרד הכלליותשל

ו הפנמהוהטמעה, גםצמצוםהחומרלקראתרבהשלהעמקהבלמידה, נרחבלעבודה. מצריכהפרקזמן
ואין מחייביםהעמקהבתכנים, צורות( וההתמקדותבחטיבהלשוניתאחת)תחביראו החיצוני השאלון

להסתפקעודבהוראההטכניתכבעבר.

הדורשותשליטה2020עדשנת כלבחינותהבגרותבכלתחומיהדעתיכללושאלותמסדרחשיבהגבוה,
טקסטב עם התמודדות של גנריות אורייניות בנושאים(אנסין)עלוםמיומנויות מנומקת עמדה הבעת ,

וכדומה. מסקנות הסקת השוואה, הדעת, בתחום החינוךשונים במשרד הפדגוגית המזכירות כך בתוך
)ערך,מעורבותורלוונטיות(במטרהלעודדלמידהמעמיקהמבקשתלהמשיךבמהלךפיתוחשאלותעמ"ר

עמ"ר שאלות תשע"ו(. הפדגוגית, המזכירות )איגרת התלמיד אישיות מכלול את ביטוי לידי המביאה
מבקשותלקדםלמידהשתרחיבאתהיכולותהאינטלקטואליותלצדעולמוהפנימי,שיפוטווערכיוברוח

בבשאלוןחורףתשע"ז(3)דוגמתשאלהתהלימודים.השאלותהללומדיניותהמשרדוברוחמטרותתכני
יכללוהיבטיםמשמעותייםשלרגש,מעורבותאישיתועמדהערכית.

ומכוון, שיטתי באופן עצמן, בפני כמטרה הלשון לימודי במסגרת הנלמדות האורייניות, המיומנויות
והןהכרחיותלהצלחתהתלמי הדעת, משמשותמסדלכלתחומי ,בהבעתדגםבתחומיהדעתהאחרים.

לשירות והכתיבההנדרשתבהםכאמצעי הדעתהשוניםוהקריאה החשיפהלטקסטיםמרוביםבתחומי
גם בהכנתו ומסייעות יחד גם והדיסציפלינרי הגנרי המילים אוצר את התלמיד, את מעשירות התוכן,

ושךלקראתההיבחנות.בתוךכךהמחקריםלבחינתהבגרותבעברית.מכאןעולהחיוניותושלפרקזמןממ
בשפה השימוש בהתפתחות המים" פרשת כ"קו י"א כיתה על כאחד כולם מצביעים השונים בתחומים

בכיתהי"אמתחילשינוימהותי,(.כלומר2007מורכבתוברכישתהשליטהבמיומנויותהאורייניות)קפלן,
 וכתיבהלצרכיםלימודייםוהכנהלחייםהבוגרים.בגמישותהחשיבתיתוהלשוניתהכוללתתהליכיקריאה

) האוריינות" ל"לשון ומתממש2008Berman & Ravid ,המעבר הספר בית שנות במהלך מתרחש )
Smith, 1986; Lee, -Chafe, 1994; Karmiloffבאמצעותמגווןמערכותהפועלותבממשקרכישהביניהן)

Torrance & Olsonנותלשונית"נדרשותשניםשלהבשלהקוגניטיביתולשונית(.לשםהשגת"אוריי2011,
) וחברתיות אקדמיות אורייניות, בפעילויות ומגוונת מרובה הכתובה,2007Berman ,והתנסות השפה .)

ת)שמשתמהמשמשתמודל־עלכללילחשיבהמפורשתולייצוגהשפההדבורהוהכתובה, דֶּ (פלטפורמהַמסֶּ
) האוריינות לשוני1994Olson ,הכרחיתלהשגתלשון שליטהברפרטואר הואזההמציג אדםאורייני .)

שונות)דבורהוכתובה(,סוגיהיהעשירשלהשפההנתונהויכולתלנועבמיומנותוגמישותלאורךאפנּויֹות
פורמל )יומיומי, מגוון משלבי שימוש עיתונאי(, מידעי, )נרטיבי, מגוונים ותפקודיםשיח ספרותי( י,

 (.2002Ravid & Tolchinsky ,תקשורתייםשונים)אינטראקטיבי,רפרנציאלי()

בחשבוןכשירותםהשפתיתשלהתלמידיםיובאוחשובכיבשיקולהדעתבבחירתמועדההיבחנותאילכך,
כן כמו הבחינה. דרישות עם להתמודד ו,ויכולתם ההוראה במהלך שניתנת התשתית ערכהההחשובה

בכתיבה%30ברכיבה הכוללתעיסוקרבבקריאה, הספירליתוהממושכת, חשובההלמידההתהליכית, .
תוךשמירהעלסטנדרטאלהכל-ליםבהקשרובהבעהבעלפהתוךבחינתההיבטיםהלשונייםואוצרהמי

ראויומהימןהמתאיםלשלבזהשלהלמידה.
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תשתיתלמבוא.ששימשולרשותכםרשימתמקורותנבחרים

.ירושלים:איגרתהמזכירותהפדגוגית–התאמתשאלותהבגרותלמטרותהלמידהוינשטוק,מ')תשע"ו(.
משרדהחינוך.
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 כללי - מועד חורף תשע"ז

חורףבראייהארציתרב בהשוואהלממוצעמועדיהממוצעבהםנמוךיותרששנתיתהםמועדים־מועדי
למועדהמקביללואשתקדזהההקיץ,בכללזהגםמועדהחורףהאחרון.עםזאת,ממוצעחורףתשע"ז

,חורףתשע"ו(,לרבותאחוזהנבחניםהנכשלים.מכאןעולהכיהטענות011108)בהשוואהלשאלוןבהישן,
קו אופי בעלות טענות לרבות במיוחד, קשה בחינה בדבר שלשנשמעו מכוונת הקשחה על נספירטיבי

 הבחינה,אינןעולותבקנהאחדעםהנתוניםהמעידיםעליציבותבממוצעהציונים.

גילינוכיעיקרהתלונות,הוגנתבלתיובבואנולמקדאתטענותציבורהמוריםוהתלמידיםעלבחינהקשה
 בודדים ובסעיפים המילים באוצר התששמתמקד שונה היה בהם שהורגלאול ציבורמהתשאול לו

חדשותומאתגרותהיושנתפסוקשות,התמונההמתגלההיאשדווקאהשאלות.כבעברהנבחניםומוריהם
בכלפרק,כפישיוצגבהמשך.הערותנוספותשהגיעוהאחרותשאלותלהשאלותהמוצלחותיותרבהשוואה

 אופי הטקסטים, אורך הבחינה, משך על הלפתחי בזשאלות בפורהוכיוצא ויילמדו מיםונלמדו
 צוותמדריכותהפיקוח,ועדתהמקצועוועדתשאלוןהבגרות.:הרלוונטייםהשונים

עלובמהלךהערכתהבחינותואשרטובוראוילחדדאותםשבמסמךזהאנימבקשלהציגענייניםשונים
 לשםהשבחתההוראה.
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 הערות כלליות

 בלבולי שאלונים ●

מספקיםלציבורהנבחניםשתימערכותשאלונים:שאלוניהעולםהישן,המיועדיםבמועדיםהקרוביםאנו
גםבמועדזה נתקלנובמקריםשבהם,כמובמועדהקיץ,לבוגריםולנבחנימשנהושאלוניהעולםהחדש.

11281נבחנתבכיתהי"בשביקשהלגשתשובלשאלון,נבחניםקיבלואתהשאלוניםהלאנכונים,לדוגמה
 .011108שאלוןענתהעל

עלציבורהמורים בו. שהואנבחן התלמידמקבלאתהשאלון עלרכז/תהבחינותבביתהספרלוודאכי
השאלון סמל ובו השאלון את לידיו קיבל הוא הבחינה בעת כי הוא אף לוודא התלמיד את להנחות

 המתאים.

 נבחן כך שאלוניםכללייםלשאלוניםמותאמים. התופעהנפוצהיותרהיאשלהחלפהבין לשאלוןזכאי
ובמקצת התשאול בדרך שונה המותאם לנבחן השאלון כידוע, ולהפך. כללי שאלון לידיו קיבל מותאם

להינזק בהחלט עלול כללי שאלון לידיו שקיבל מותאם שנבחן עולה מכאן הלשוניים. ציוןבהנושאים
מלואמידתהרחמים.בהערכתהבחינהנפעלאםבגםהבחינה

המאמריםלשאלוניםהמותאמיםמצוין בכריכתנספחי בכריכתהשאלוניםהמותאמיםוכן כי לב שימו

כדאילהסבאתתשומתלבםשלהנבחניםבשאלוןהמותאם .שאלון מותאםבאותיותמודגשותוברורות
 לכך.

 כתבי יד בלתי קריאים ●

 קריא בלתי יד כתב כי לציין מיותר בעליל. קריאים בלתי יד בכתבי המחברות מדי עלרבות מקשה
כתבהידשלהםבלתיקריאלקוראחיצוני)שאינוהתלמיד(הואבסמכותש.מתןשעתוקלנבחניםההערכה

לנבחן,יפנולהסבנזקהעשוייםהנתקליםבכתביידבלתיקריאים,ראויכימוריםעלכן.ועדהביתספרית
 בקשהלשעתוק.

טיוטה,בתוךכך עמודי ניתנו לתלמיד מחברתהבחינה". "ניקיון על כללי להעירבאופן שראוי הןנועדו
לטיוטה אםהן עלשאלות. לבקש,קיםיהטיוטהאינםמספעמודימקוםנוסףלענותבו התלמידרשאי

 הראשונה. למחברת שתצורף נוספת מחברת נתקללצערנו, אנו ים בקשקושיםעדיין מרושלת, בכתיבה
יש תהבחינה.מקשיםעלקריאּוהקוויםעלקווים,חציםושארמרעיןבישין,רבים,בכתיבהבשוליהעמוד

קריאותהטקסטשלשמירהעליצירתתרבותלהסבתשומתלבהתלמידיםגםלפןהזהשלכתיבתבחינה.
 עשויהלשנותמצבזה.-בהוראהובלמידהאסתטיקה,טיוטושכתוב-

 הבחינה: המבנה והתכנים אתהיכרות הנבחן  ●

ניכרכיכמותלאקטנהשלתלמידיםלאהוכנהכראוילבחינהבכללולשאלוןהמסויםשבונבחנה.הדבר
התבטאבנבחניםשכתבומאמריטיעוןבמטלתהסקירה,בנבחניםרביםשכתבובשאלותמסוימותכילא

 )בעיקר החומר את אולמדו המצומצמת( והפסוקית התחבירית התקינות ההגייה, תיקוני בשאלות
 בנבחניםשלאענובהתאםלהנחיותהפרקוהשאלות.

 בפרק השאלות כל על שענה תלמיד שאלות, בין ניתנתהבחירה בפרקיםשבהם כי להזכיר ראוי -כאן
עלפיסדרהשאלות.אללולתלמידלצפותכיהמעריכיםבמחברתהבחינהשלוייבדקוהשאלותהראשונות

עלאילושאלותברורובולטיעריכואתהשאלותהטובותביותרמביןאלהשענה.עלהתלמידלסמןבאופן
 אינומעונייןכיייבדקו.ענה,ואילושאלות
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 הנקרא הבנתפרק הערות ל

לאאחתעולהכיהתלמידיםאינםמביניםלעומקהאתהשאלהשנשאלו.הדברבולטגםכשהשאלהעצמה
,קלוחומרכשהגרייןלשאלהמורכביותראואםלשאלה"נסחאתהטענההמשותפת"אינהמורכבת,כמו

 עצמהיששנימרכיבים:

 הסברשלהערהזובטקסטזה?מהיהמטרה -
 אותם.הדגםאתדבריךונמק -

מוריםרביםתוליםזאתבהעדרפעילותמטרימהשלסימוןמילותההוראהוהשאלהאו"פיצוחהשאלה".
זאת עם כיוון,יחד השאלה מרכיבי סימון של קבועות פרוצדורות בהעדר רק הקושי את לתלות קשה

בתהליךההוראהדגשעל יינתן כי ראוי כן. לפני ואף בכיתהז שטכניקותאלהנלמדותומיושמותהחל
תהליכים חבריו, ותשובות הוא תשובותיו את התלמיד של הערכה על מעמיקות, תשובות כתיבת

 הבנייתהידע,ולארקעלמשובהמורה.המבוססיםעל

בתוךכךרצויכיבמהלךההוראהוהעבודהעלטקסטיםיציגהמורהכמהמתשובותהתלמידיםלשאלות,
 והתלמידיםעצמםיצטרכולהעריךולקבוע:

 מהי התשובה הטובה ביותר מבין התשובות 
 מה הופך את התשובה שבחרו לתשובה טובה יותר 
 פחות טובה לתשובה טובה יותרמה יהפוך את התשובה ה 

צפייהישכילהתלמידלהביןטוביותרמההיהחסרבתשובתומבתהליךזההמבוססעלתאורייתהלמידה
 ואיךלשפראותה.

 ממזגת הכתיבה פרק ההערות ל

זהוהמועדהשלישישבוהתלמידיםנדרשולכתיבהממזגתלמטרתסקירה.ניכרשהתלמידיםהפנימואת
אזכור ולארגונודרכי המידע לתוכן אשר הביבליוגרפיה. כתיבת ואת עדיין-המידע רבים תלמידים

מבצעיםתהליךשל"גזירהוהדבקה"מהטקסטיםבלאיצירהשלהכללות,בעיקרכאשראותורעיוןהופיע
ךההתייחסותלמערכתהחינו-איןנעשיתבאמתפעולתמיזוג.כךלדוגמה-ביותרממקורמידעאחד,קרי

)מאמרושלצזנה(.הנבחןנדרש2)מאמרושלשכטר(ובטקסט1כיוםכמערכתשמרניתהופיעהבטקסט
את )ולאזכר לצזנה הן לשכטר, הן מאחד כפריט בהכללה שיוכו תוך הזה המידע את בסקירתו להציג

אותופעםהמקורותבהתאם(.היונבחניםשהציגואתהמידעהזהתוךשיוכורקלכותבאחד,והיושהציגו
 תוךשיוכולשכטרופעםנוספתתוךשיוכולצזנה.תאח

 חשובלהשקיעאתמאמציההוראהבמהותכתיבתהמיזוג:

 הבחנהביןמידעמשותףלמידעמתחרה -
 ניסוחבהכללהשלהמידעהמשותף -

התמקדבעיקרבהיבטיםטכנייםשלאזכורמקורותלמידה־שתהליךההוראהמבדיקתמחברותרבותניכר
פחותהושםדגש רישוםביבליוגרפי. ושל מידע ומציאתעל משותף במידע בהכללה ניסוחו מציאתלצד

המידעהמייחדכלמאמר.

מיזוגמידעבכללוכתיבתסיכוםממזגבפרטהםמיומנויותהנדרשותכברבחטיבתהביניים.אילכךחשוב
 העיסוק כי הלימוד שנות כל לאורך ספירלי יהיה רקוכיבזה המיזוג במיומנויות יעסוק לא התלמיד

נחלתהכתיבההממזגתאינןמיזוגמידעפעולותשללזכורכייתרהמזאת,חשוב.לקראתבחינתהבגרות
מיזוגמידעמחלקיםשוניםבתוךהטקסטאומטקסטיםלדרושהנקראעשויותהבנתבבלבד.גםשאלות

דרשההסתמכותעלפישא2א,שדרשהטענההמשותפתלשלושתהטקסטים,שאלה1נים.ראושאלהשו
 שניטקסטיםוכדומה.
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לרבות שונות שאלות ובסוגי הגיל חתכי בכל שונות, ברמות וסינתזה( )אינטגרציה במיזוג לעסוק יש
 בכתיבה.

 

 שם המספר, שימוש תקין באותיות השימוש ומילות היחספרק הערות ל

,כצפוי,פרקזהזוכהלממוצעציוניםגבוה,וניכרכילקראתהבחינההתלמידיםשולטיםבו.יחדעםזאת
אנועדיםלכךשבדיבורהיומיומיההגייההתקניתשלשםהמספר)ואףשלמילותהיחס(אינהרווחת.על

ובכתב,כן פה בעל המספר שם תרגול של אותנטיות סיטואציות לתלמידים לַזמן עליש נוסף כלומר, .
נתונות, צורות כמה מבין הנכונה הצורה ובחירת במילים המספר כתיבת הקבועות: התשאול תבניות
 התלמידיכוללהידרשלכתיבהתקניתשלשםהמספרגםבתשובותמלאות,כתיבתמשפטשלםאוטקסט.

צורות,אשרכתיבתןזהה,ידעפעילבניקוד,לאמןהנמנעשבבדרךכללאףעלפישהבחינהאינהדורשת
כךהואהדיןגםבנוגעלאותיותהיחסנ  ה/שמונ  יהיהעלהתלמידלהטילניקודמבחין:שמו שתיים,ּוה.

 שמונה.ּו

לצדארבעה וחצי חדרים,לדוגמהכישתיהןתקניותתלמידלאיצטרךלהכריעביןשתיחלופותאשרנקבע
 וכדומה.תשעו  לצדתשעו   י;ארבעה חדרים וחצ

 ו  :אשר מובחן בהגייההתלמידיצטרךלהבחיןבניקודהתקנישלאותיותהשימוש)וכל"ב( שניים,ּואחת,
 ֲחמישה.ו  

בשאלותהעוסקותבמילותהיחסיידרשהתלמידהןלהשלמתמילתהיחסאואותהיחסהמתאימהלפועל
בהנתון:הגעתי הנכונהרכבתהןלהטיהעם רכבת/ אצלםשלמילותהיחס, ההטיהצריכהאצלהםאו .

 .בשבילם/בשבילןלהיותגםתקניתוגםנכונהתחבירית,לדוגמה:הןיקרותלימאוד,ועשיתיזאת

 הןבשםהמספרהןבמילותהיחסהנבחןיכוללהידרשלהסברלשוני.

 

 תחבירפרק ההערות ל

 7שאלה ●
 דורשתמיומנויותבסיסיותבו.המטלהשלניתוחמשפטיםהיאמטלהשכיחהואופייניתלפרקהתחביר,

אנונתקליםבכלמועדמחדשבהישגיםנמוכיםדווקאבמטלהזאת.גםבמועדזהההישגים,יחדעםזאת
 :הדורשיםחידודותרגולבההיונמוכיםמאוד.הקשייםהעיקריים

ל - ידעו לא הנבחנים רוב משפט את פשוטIIסווג והשימושמשפט הכוללים החלקים כי ייתכן .
 בשמותפעולההטעואתהתלמידים.

הנבחניםהתקשולזהותפסוקיתבתוךפסוקית.אפשרלהצביעעלה"אהזיקההפותחתפסוקית -
הנבחניםבמשפט…המושתתת) שהקשתהעל )I הדבוקותבמשפט מילותהקישור שתי IIIועל
 (ר...שכאשהבעיההיא)

 קושיבהמרות,ובפרטקושיביצירתמשפטפשוט. -


 9שאלה ●

 משאלהזאתעולותהתובנותהבאות:

 זאת להסביראתהשימושיםהפונקציונלייםשלהמבניםהתחבירייםהשונים. הנבחניםהתקשו
שאלותעלתפקידםהפונקציונלישלמבניםתחבירייםשוניםנשאלופעמיםרבות.חרףהעובדהש
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תקשורתיותעל למטרות שונים תחביריים מבנים שבין הקשר את להדגיש התחביר הוראת
 ופרגמטיות.חשובלגווןאתצורותהתשאולבנושאזה:

 מהתפקידושלהשימושבסתמי/בצורותמודליות/במשפטיייחוד? -
הסברבעזרתשימושבמונחיםתחבירייםוהדגםבעזרתהמשפטיםהנתוניםכיצדניסוח -

 טיםמסייעלהשגתהמטרות:מתןעצה/אזהרה/קביעתאמתכללית.המשפ
העלמתעושההפעולה/הדגשתעושההפעולה/דגשעלביצועהפעולהיכוליםלהתבטא -

במבניםתחבירייםשונים.בחרמשפטהמדגישזאתוהסבראיךהמבנההתחבירימשרת
 אתהמטרה.

 נושאהפסוקיתהמצומצמת.תלמידיםמבתיספרניכרבאופןבולטכימוריםרביםלאלימדואת
במפרט הופיע שהנושא אף על זאת הנושא. את למדו לא כי הבחינה טופס גבי על כתבו רבים
התכניםלבחינהבחוזרהמפמ"רתשע"זוהודגשכייופיעבבחינה.אנורואיםבחומרהאתהעובדה

ובדגשיםהנשלחי בהוראות באתרומתפרסמיםםמהפיקוחשמוריםאינםמתעדכניםבהנחיות,
 מדריכותהפיקוח.באמצעותוהפיקוח,בקהילתהמוריםבמרשתת

  החלקהתחבירי יחדעםזאתפנייההפִנייה. רבותבבחינותהבגרות, הואנפוץמאוד,לאהופיע
לךאלהנמלה,עצל,ראה"טקסטיםקנונייםנוספים.בבחינההופיעבמשפטבשיריםובבפתגמים,

.נבחניםרביםטעולחשובכימדוברבנושא,אףעלפישהפועלשקדםלפנייהנוטה"דרכיהוחכם
אך נושאהמשפט, ישזהותתוכניתעם לנמען המשפט דובר האישיתשל אמנםלפנייה בציווי.

 אתהנושאוהנשואהתחביריים.משמשהמבחינהתחביריתהפועלבציוויהוא
םהמכיליםפנייהולעמודעלתפקידההתחביריכדאילחשוףבפניהתלמידיםמשפטיםנוספי

 והפרגמטי:

 בואי, אימא, שבי אתי עד שאגדל.
 .)משלי,א,ח( שמע, בני, מוסר אביך

 .)דברים,ל"ב,ב( שמעו שמים, והאזיני ארץ
 .)תהילים,נ"ה,ב(מתחינתי  האזינה, אלוהים, תפילתי ואל תתעלם

 האופייניתללשוןהמקרא.()ופהיפהגםלהראותאתצורתהציוויהמוארכת

ידיהפנייההאישית־בהפנייתהקשבשלהנמעןעלנייהמודעלהתפקידהרטורישלהּפראוילע
כבוד ליצירתרשמיותומרחק:–,ולעתיםדווקאלהפךאליווביצירתהקרבהביןהמועןלבינו

שבוישפנייה.מבחינהתחביריתישלשיםלבכיהפועלבמשפטוכדומההנשיא, הוד מעלתה
 יופיעבציווי,והפנייהלרובתופרדבפסיקים.



 10שאלה ●
שאלהזאתהייתההחלשהמביןשאלותהתחביר.ניכרכיגםנושאהתקינותהתחביריתלאנלמדכראוי

 לקראתמועדזה.

לדו־דו שנים. ארוכת הוראה מסורת למרות לנבחנים קשה היה זה נושא גם משמעות־משמעות.
 בהוראתהתחבירחשיבותגדולהלפיתוחהרגישותהתחביריתשלהתלמידולהשבחתההבעהבכתב.

משמעות־דו להעשרתהמורהוהתלמידיםולעזרבהוראהמומלץלקרואאתמאמרהשלרוניתגדיש,
 .תחביראתבהור

 מהאומיהוצגובכינוס?משמעותבמשפט:־זאתנדרשהנבחןלנסחשאלהשתבהיראתהדובשאלה

 משמעות:־שאלותנוספותשייתכנובנושאדו

 משמעותבמשפט.־סמןאתהמילהאוהצירוףהיוצריםדו -
 משמעותבמשפט.־צייןאתתפקידיוהתחבירייםשלהחלקהיוצרדו -

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/IgrotMeida/35/Du-Mashmaut.htm
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 .שבמשפטשמעותמ־נסחשאלהשתבהירמהיהדו -
 באילושניאופניםאפשרלהביןאתהמשפט? -
 משמעי.־כתובשנימשפטיםשכלאחדמהםיבטאמשמעותאחתשלהמשפטהדו -
משמעות־נסחמשפטאחדשיבהיראתאחתהמשמעויותשלהמשפט;נתחאתהחלקהיוצרדו -

 עלפיהמשמעותשעולהמהמשפטשניסחת.
רעלפיההקשר.נסחקטעקצרשבוישולבהמשפטמשמעיעשוילהתבה־עלפירוב,משפטדו -

 משמעיכךשתובןממנואחתהמשמעויות.־הדו

 .הוגיההמצאות,שהוצגובכינוס,הםדמויותמעוררותהשראהלדוגמה,עלפישאלוןהחורף:

בפנינוהמצאותחדשותומפתיעות.איןביותר.במשךשעותארוכותהוצגוהכינוסאמשהיהמרשים
 .הוגי ההמצאות, שהוצגו בכינוס, הם דמויות מעוררות השראהספקכי

 :אולחלופין

אין הכינוסאמשהיהמרשיםמאוד.המפגשעםמפתחיההמצאותוההוגיםשלהןהותירבנוחותם.
 .הוגי ההמצאות, שהוצגו בכינוס, הם דמויות מעוררות השראהספקכי

  

 מערכת הצורותפרק הערות ל

 12שאלה ●
ר-צ-בהוראתהגזרותישלהבהירכישורשיםמסוימיםנוטיםלעתיםעלדרךגזרותשונות.כךהשורשי/ו

צֹּרועלפיגזרתנחיפ"י/וכמובמּוָצר.  יכוללנטותעלפיגזרתחפי"צכמובאֶּ

וכפי התחביר, למערכת וגם הצורות למערכת גם הבסיס הוא השונים הדיבור חלקי בין הבחנה נושא
בבחוזרהמפמ"רייתכנושאלותעלנושאזה.לאייתכןעיסוקהןבתחבירהןבמערכתהצורותללאשנכת

ההבחנהביןתבניותהשפההבסיסיותהללו.התלמידנחשףלחלקיהדיבורכברבשלביםהמוקדמיםבבית
בסעיף שהיה שמותעצםכפי יידוע אופן על שאלות קבוע. וישלעסוקבהםבאופן היסודי, שלהספר ג

 נהגנולשאולתדירעודבשאלוןא.12שאלה

 13-14שאלות ●
בהשוואההממוצעשלהןהיההטובביותרספגואתעיקרהביקורותלאחרהבחינה,14-ו13אףכישאלות

 .לשארהשאלותבפרקזה

 15שאלה ●
הופע למרות זאת לנבחנים, קושי להוות ממשיך שם גזורי ושורשים תנייניים שורשים גםנושא תו

 בשאלוניםהקודמים.חשובלעסוקבובאופןספירליומתמשךתוךכדילימודהגזרות.

 16שאלה ●
בהקדםאסורשגוריםבפיהםשלבניהנוער,פעליםדוגמתשאינםשימושבפעליםהופנונגדטענותרבות

  .ליהדרךאצהלסניףהדואר;

ורקצורותשאותןלמדוותרגלו.איןספקשמילהמטענותאלהעולהכירצוןהתלמידיםוהמוריםלנתחאך
אתדווקאבצורותהשכיחותפחותבשפההמדוברת,אפשרלבחון,מוכרתמקלהעלניתוחה.יחדעםזאת

ראויכיבמהלךהתרגולהרביתורגלוגםצורותפחותשגורותבמיומנויותהלשוניותשרכש.שליטתהנבחן
עללשונושלהתלמיד.

עסקובנושאזהלאנלמד,וכימוריםרביםלאהתקינותהלשוניתשנבדקבשאלהזאתפרקניכרהיהשגם
כמובן,עלנושאהתקינותלהיותשזורבהוראתהגזרותוהפרקיםהשוניםולאלהילמד.זהלקראתהבחינה
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הרלוונטייםגםכנושאהעומדבפניעצמו.חלקמענייניהתקינותנוגעיםבהבנתמונחייסודבתורתההגה,
הגזרותעצמן.המעמיקהשללהבנ


הממצאים לגיבוש תרומתם על והמעריכים המעריכות לקבוצת להודות מבקש אני מסמך של בסיומו

והתובנות.

לקראתשאלוןהקיץבפרט.ולהכנהההוראהבכלללהשבחתצוותההדרכהואנימקוויםכיהמסמךיסייע
ספרייםבחידודהתובנותשעלובמסמךובתרגומן־הצוותיםהביתהמדריכותוהמדריכיםעומדיםלרשות

להוראההשוטפת.

 
כה, בבר

תומרבוזמן
 המפמ"רעלהוראתעברית

 

 
 
 

 העתקים
ד"רמשהויינשטוק,יו"רהמזכירותהפדגוגית

 מרמשהזעפרני,מנהלאגףאשפות


