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מבוא
בחינת הבגרות בעברית מציבה את הרמה המצופה מבוגר מערכת החינוך בישראל בשליטה במיומנויות
השפה :הבנת הנקרא ,ההבעה בכתב והלשון ,ובמיומנויות החשיבה מסדר גבוה ,העולות מהמטרות
הכלליות של משרד החינוך וממטרות תכנית הלימודים בעברית .שליטה במיומנויות אלה דורשת מידה
רבהשלהעמקהבלמידה,הפנמהוהטמעה,ומצריכהפרקזמןנרחבלעבודה.גםצמצוםהחומרלקראת
השאלון החיצוני וההתמקדות בחטיבה לשונית אחת (תחביר או צורות) מחייבים העמקה בתכנים ,ואין
להסתפקעודבהוראההטכניתכבעבר .
עדשנת 2020כלבחינות הבגרותבכלתחומיהדעתיכללושאלותמסדרחשיבה גבוה,הדורשותשליטה
במיומנויות אורייניות גנריות של התמודדות עם טקסט עלום (אנסין) ,הבעת עמדה מנומקת בנושאים
שונים בתחום הדעת ,השוואה ,הסקת מסקנות וכדומה .בתוך כך המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
מבקשתלהמשיךבמהלךפיתוחשאלותעמ"ר (ערך,מעורבותורלוונטיות)במטרהלעודדלמידהמעמיקה
המביאה לידי ביטוי את מכלול אישיות התלמיד (איגרת המזכירות הפדגוגית ,תשע"ו) .שאלות עמ"ר
מבקשותלקדםלמידהשתרחיבאתהיכולותהאינטלקטואליותלצדעולמוהפנימי,שיפוטווערכיוברוח
מדיניותהמשרדוברוחמטרותתכניתהלימודים.השאלותהללו (דוגמתשאלה3בבשאלוןחורףתשע"ז)
יכללוהיבטיםמשמעותייםשלרגש,מעורבותאישיתועמדהערכית. 
המיומנויות האורייניות ,הנלמדות במסגרת לימודי הלשון כמטרה בפני עצמן ,באופן שיטתי ומכוון,
משמשותמסדלכלתחומי הדעת,והןהכרחיות להצלחתהתלמיד גםבתחומיהדעתהאחרים.בהבעת,
החשיפה לטקסטים מרובים בתחומי הדעת השונים והקריאה והכתיבה הנדרשת בהם כאמצעי לשירות
התוכן ,מעשירות את התלמיד ,את אוצר המילים הגנרי והדיסציפלינרי גם יחד ומסייעות בהכנתו גם
לבחינתהבגרותבעברית.מכאןעולהחיוניותושלפרקזמןממושךלקראתההיבחנות.בתוךכךהמחקרים
בתחומים השונים מצביעים כולם כאחד על כיתה י"א כ"קו פרשת המים" בהתפתחות השימוש בשפה
מורכבתוברכישתהשליטהבמיומנויותהאורייניות(קפלן,.)2007כלומר,בכיתהי"אמתחילשינוימהותי
בגמישותהחשיבתיתוהלשוניתהכוללתתהליכיקריאהוכתיבהלצרכיםלימודייםוהכנהלחייםהבוגרים.
המעבר ל"לשון האוריינות" ( )Berman & Ravid, 2008מתרחש במהלך שנות בית הספר ומתממש
באמצעותמגווןמערכותהפועלותבממשקרכישהביניהן( Chafe, 1994; Karmiloff-Smith, 1986; Lee,
,Torrance & Olson.)2011לשםהשגת"אוריינותלשונית"נדרשותשניםשלהבשלהקוגניטיביתולשונית
והתנסות מרובה ומגוונת בפעילויות אורייניות ,אקדמיות וחברתיות ( .)Berman, 2007השפה הכתובה,
המשמשתמודל־עלכללילחשיבהמפורשתולייצוגהשפההדבורהוהכתובה,משמשת  ַמ ֶּס ֶּדת(פלטפורמה)
הכרחית להשגת לשון האוריינות ( .)Olson, 1994אדם אורייני הוא זה המציג שליטה ברפרטואר לשוני
עשירשלהשפההנתונהויכולתלנועבמיומנותוגמישותלאורךאפנּויֹותיה השונות(דבורהוכתובה),סוגי
שיח מגוונים (נרטיבי ,מידעי ,עיתונאי) ,שימוש משלבי מגוון (יומיומי ,פורמלי ,ספרותי) ותפקודים
תקשורתייםשונים(אינטראקטיבי,רפרנציאלי)(.)Ravid & Tolchinsky, 2002
אילכך,חשובכיבשיקולהדעתבבחירתמועדההיבחנותיובאובחשבוןכשירותםהשפתיתשלהתלמידים
ויכולתם להתמודד עם דרישות הבחינה .כמו כן ,חשובה התשתית שניתנת במהלך ההוראה וההערכה
ברכיב ה . 30%חשובה הלמידה התהליכית ,הספירלית והממושכת ,הכוללת עיסוק רב בקריאה ,בכתיבה
ובהבעהבעלפהתוךבחינתההיבטיםהלשונייםואוצרהמיליםבהקשר-כלאלהתוךשמירהעלסטנדרט
ראויומהימןהמתאיםלשלבזהשלהלמידה .
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מועד חורף תשע"ז  -כללי
מועדי חורף בראייה ארצית רב־שנתית הם מועדים שהממוצע בהם נמוך יותר בהשוואה לממוצע מועדי
הקיץ,בכללזהגםמועדהחורףהאחרון.עםזאת,ממוצעחורףתשע"זזהה למועדהמקביללואשתקד
(בהשוואהלשאלוןבהישן,,011108חורףתשע"ו),לרבותאחוזהנבחניםהנכשלים.מכאןעולהכיהטענות
שנשמעו בדבר בחינה קשה במיוחד ,לרבות טענות בעלות אופי קונספירטיבי על הקשחה מכוונת של
הבחינה,אינןעולותבקנהאחדעםהנתוניםהמעידיםעליציבותבממוצעהציונים.
בבואנולמקדאתטענותציבורהמוריםוהתלמידיםעלבחינהקשהובלתיהוגנת,גילינוכיעיקרהתלונות
מתמקד באוצר המילים ובסעיפים בודדים שהתשאול בהם היה שונה מהתשאול שהורגל לו ציבור
הנבחניםומוריהם.כבעברהתמונההמתגלההיאשדווקאהשאלותשנתפסוקשות,חדשותומאתגרותהיו
השאלותהמוצלחותיותרבהשוואהלשאלותהאחרותבכלפרק,כפישיוצגבהמשך.הערותנוספותשהגיעו
לפתחי על משך הבחינה ,אורך הטקסטים ,אופי השאלות וכיוצא בזה נלמדו ויילמדו בפורומים
הרלוונטייםהשונים:צוותמדריכותהפיקוח,ועדתהמקצועוועדתשאלוןהבגרות.
במסמךזהאנימבקשלהציגענייניםשוניםשעלובמהלךהערכתהבחינותואשרטובוראוילחדדאותם
לשםהשבחתההוראה.
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הערות כלליות
● בלבולי שאלונים
במועדיםהקרוביםאנומספקיםלציבורהנבחניםשתימערכותשאלונים:שאלוניהעולםהישן,המיועדים
לבוגריםולנבחנימשנהושאלוניהעולםהחדש.גםבמועדזה ,כמובמועדהקיץ ,נתקלנובמקריםשבהם
נבחניםקיבלואתהשאלוניםהלאנכונים,לדוגמה ,נבחנתבכיתהי"בשביקשהלגשתשובלשאלון11281
ענתהעלשאלון.011108
על רכז/ת הבחינות בבית הספר לוודא כי התלמיד מקבל את השאלון שהוא נבחן בו .על ציבור המורים
להנחות את התלמיד לוודא אף הוא כי בעת הבחינה הוא קיבל לידיו את השאלון ובו סמל השאלון
המתאים.
תופעה נפוצה יותר היא של החלפה בין שאלונים כלליים לשאלונים מותאמים .כך נבחן הזכאי לשאלון
מותאם קיבל לידיו שאלון כללי ולהפך .כידוע ,השאלון לנבחן המותאם שונה בדרך התשאול ובמקצת
הנושאים הלשוניים .מכאן עולה שנבחן מותאם שקיבל לידיו שאלון כללי עלול בהחלט להינזק בציון
הבחינהגםאםבהערכתהבחינהנפעלבמלואמידתהרחמים .
שימו לב כי בכריכת השאלונים המותאמים וכן בכריכת נספחי המאמרים לשאלונים המותאמים מצוין
באותיותמודגשותוברורותשאלון מותאם .כדאילהסבאתתשומתלבםשלהנבחניםבשאלוןהמותאם
לכך.
● כתבי יד בלתי קריאים
רבות מדי המחברות בכתבי יד בלתי קריאים בעליל .מיותר לציין כי כתב יד בלתי קריא מקשה על
ההערכה.מתןשעתוקלנבחניםשכתבהידשלהםבלתיקריאלקוראחיצוני(שאינוהתלמיד)הואבסמכות
ועדהביתספרית.עלכןראויכימוריםהנתקליםבכתביידבלתיקריאים,העשוייםלהסבנזקלנבחן,יפנו
בקשהלשעתוק.
בתוך כך , ראוי להעיר באופן כללי על "ניקיון מחברת הבחינה" .לתלמיד ניתנו עמודי טיוטה שנועדו הן
לטיוטה הן מקום נוסף לענות בו על שאלות .אם עמודי הטיוטה אינם מספיקים ,התלמיד רשאי לבקש
מחברת נוספת שתצורף למחברת הראשונה .לצערנו ,אנו נתקלים עדיין בכתיבה מרושלת ,בקשקושים
רבים,בכתיבהבשוליהעמוד,קוויםעלקווים,חציםושארמרעיןבישיןהמקשיםעלקריאּותהבחינה .יש
להסבתשומתלבהתלמידיםגםלפןהזהשלכתיבתבחינה.יצירתתרבותשלשמירהעלקריאותהטקסט
אסתטיקה,טיוטושכתובבהוראהובלמידה-עשויהלשנותמצבזה.● היכרות הנבחן את הבחינה :המבנה והתכנים
ניכרכיכמותלאקטנהשלתלמידיםלאהוכנהכראוילבחינהבכללולשאלוןהמסויםשבונבחנה.הדבר
התבטאבנבחניםשכתבומאמריטיעוןבמטלתהסקירה,בנבחניםרביםשכתבובשאלותמסוימותכילא
למדו את החומר (בעיקר בשאלות תיקוני ההגייה ,התקינות התחבירית והפסוקית המצומצמת) או
בנבחניםשלאענובהתאםלהנחיותהפרקוהשאלות.
כאן ראוי להזכיר כי בפרקים שבהם ניתנת הבחירה בין שאלות ,תלמיד שענה על כל השאלות בפרק -
ייבדקוהשאלותהראשונותבמחברתהבחינהשלועלפיסדרהשאלות.אללולתלמידלצפותכיהמעריכים
יעריכואתהשאלותהטובותביותרמביןאלהשענה.עלהתלמידלסמןבאופןברורובולט עלאילושאלות
ענה,ואילושאלותאינומעונייןכיייבדקו.
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הערות לפרק הבנת הנקרא
לאאחתעולהכיהתלמידיםאינםמביניםלעומקהאתהשאלהשנשאלו.הדברבולטגםכשהשאלהעצמה
אינהמורכבת,כמו"נסחאתהטענההמשותפת",קלוחומרכשהגרייןלשאלהמורכביותראואםלשאלה
עצמהיששנימרכיבים:

-

מהיהמטרהשלהערהזובטקסטזה?הסבר
נמקאתדבריךוהדגםאותם.

מוריםרביםתוליםזאתבהעדרפעילותמטרימהשלסימוןמילותההוראהוהשאלהאו"פיצוחהשאלה".
יחד עם זאת ,קשה לתלות את הקושי רק בהעדר פרוצדורות קבועות של סימון מרכיבי השאלה כיוון
שטכניקות אלה נלמדות ומיושמות החל בכיתה ז ואף לפני כן .ראוי כי יינתן בתהליך ההוראה דגש על
כתיבת תשובות מעמיקות ,על הערכה של התלמיד את תשובותיו הוא ותשובות חבריו ,תהליכים
המבוססיםעלהבנייתהידע,ולארקעלמשובהמורה.
בתוךכךרצויכיבמהלךההוראהוהעבודהעלטקסטיםיציגהמורהכמהמתשובותהתלמידיםלשאלות,
והתלמידיםעצמםיצטרכולהעריךולקבוע:
 מהי התשובה הטובה ביותר מבין התשובות
 מה הופך את התשובה שבחרו לתשובה טובה יותר
 מה יהפוך את התשובה הפחות טובה לתשובה טובה יותר
בתהליךזההמבוססעלתאורייתהלמידהמצפייהישכילהתלמידלהביןטוביותרמההיהחסרבתשובתו
ואיךלשפראותה.

הערות לפרק הכתיבה הממזגת
זהוהמועדהשלישישבוהתלמידיםנדרשולכתיבהממזגתלמטרתסקירה.ניכרשהתלמידיםהפנימואת
דרכי אזכור המידע ואת כתיבת הביבליוגרפיה .אשר לתוכן המידע ולארגונו  -תלמידים רבים עדיין
מבצעיםתהליךשל"גזירהוהדבקה"מהטקסטיםבלאיצירהשלהכללות,בעיקרכאשראותורעיוןהופיע
ביותרממקורמידעאחד,קרי-איןנעשיתבאמתפעולתמיזוג.כךלדוגמה-ההתייחסותלמערכתהחינוך
כיוםכמערכתשמרניתהופיעהבטקסט 1(מאמרושלשכטר)ובטקסט 2(מאמרושלצזנה).הנבחןנדרש
להציג בסקירתו את המידע הזה תוך שיוכו בהכללה כפריט מאחד הן לשכטר ,הן לצזנה (ולאזכר את
המקורותבהתאם).היונבחניםשהציגואתהמידעהזהתוךשיוכורקלכותבאחד,והיושהציגואותופעם
אחתתוךשיוכולשכטרופעםנוספתתוךשיוכולצזנה.
חשובלהשקיעאתמאמציההוראהבמהותכתיבתהמיזוג:
-

הבחנהביןמידעמשותףלמידעמתחרה
ניסוחבהכללהשלהמידעהמשותף

מבדיקתמחברותרבותניכרשתהליךההוראה־למידההתמקדבעיקרבהיבטיםטכנייםשלאזכורמקורות
מידע ושל רישום ביבליוגרפי .פחות הושם דגש על מציאת מידע משותף ובניסוחו בהכללה לצד מציאת
המידעהמייחדכלמאמר .
מיזוגמידעבכללוכתיבתסיכוםממזגבפרטהםמיומנויותהנדרשותכברבחטיבתהביניים.אילכךחשוב
כי העיסוק בזה יהיה ספירלי לאורך כל שנות הלימוד וכי התלמיד לא יעסוק במיומנויות המיזוג רק
לקראתבחינתהבגרות .יתרהמזאת,חשוב לזכורכיפעולותשלמיזוגמידעאינןנחלתהכתיבההממזגת
בלבד.גםשאלותבהבנת הנקראעשויותלדרוש מיזוגמידעמחלקיםשוניםבתוךהטקסטאומטקסטים
שונים.ראושאלה1א,שדרשהטענההמשותפתלשלושתהטקסטים,שאלה2אשדרשההסתמכותעלפי
שניטקסטיםוכדומה.
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יש לעסוק במיזוג (אינטגרציה וסינתזה) ברמות שונות ,בכל חתכי הגיל ובסוגי שאלות שונות לרבות
בכתיבה.

הערות לפרק שם המספר ,שימוש תקין באותיות השימוש ומילות היחס
כצפוי,פרקזהזוכהלממוצעציוניםגבוה,וניכרכילקראתהבחינההתלמידיםשולטיםבו.יחדעםזאת,
אנועדיםלכךשבדיבורהיומיומיההגייההתקניתשלשםהמספר(ואףשלמילותהיחס)אינהרווחת.על
כן ,יש לזַמן לתלמידים סיטואציות אותנטיות של תרגול שם המספר בעל פה ובכתב .כלומר ,נוסף על
תבניות התשאול הקבועות :כתיבת המספר במילים ובחירת הצורה הנכונה מבין כמה צורות נתונות,
התלמידיכוללהידרשלכתיבהתקניתשלשםהמספרגםבתשובותמלאות,כתיבתמשפטשלםאוטקסט.
אףעלפישהבחינהאינהדורשתבדרךכללידעפעילבניקוד,לאמןהנמנעשבצורות,אשרכתיבתןזהה,
יהיהעלהתלמידלהטילניקודמבחין:שמונה/שמונה.כךהואהדיןגםבנוגעלאותיותהיחסּושתיים,
ּושמונה.
תלמידלאיצטרךלהכריעביןשתיחלופותאשרנקבעכישתיהןתקניות,לדוגמהארבעה וחצי חדריםלצד
ארבעה חדרים וחצי; ותשעלצדותשעוכדומה.
התלמידיצטרךלהבחיןבניקודהתקנישלאותיותהשימוש(וכל"ב)אשר מובחן בהגייה:ואחת,ּושניים,
וחֲ מישה.
בשאלותהעוסקותבמילותהיחסיידרשהתלמידהןלהשלמתמילתהיחסאואותהיחסהמתאימהלפועל
הנתון:הגעתיברכבת/עם רכבתהןלהטיה הנכונה שלמילות היחס ,אצלם או אצלהם.ההטיה צריכה
להיותגםתקניתוגםנכונהתחבירית,לדוגמה:הןיקרותלימאוד,ועשיתיזאתבשבילן/בשבילם.
הןבשםהמספרהןבמילותהיחסהנבחןיכוללהידרשלהסברלשוני.

הערות לפרק התחביר
● שאלה7
מטלהשלניתוחמשפטיםהיאמטלהשכיחהואופייניתלפרקהתחביר,הדורשתמיומנויותבסיסיותבו.
יחדעםזאת ,אנונתקליםבכלמועדמחדשבהישגיםנמוכיםדווקאבמטלהזאת.גםבמועדזהההישגים
בההיונמוכיםמאוד.הקשייםהעיקרייםהדורשיםחידודותרגול:
-

רוב הנבחנים לא ידעו לסווג את משפט  IIמשפט פשוט .ייתכן כי החלקים הכוללים והשימוש
בשמותפעולההטעואתהתלמידים.
הנבחניםהתקשולזהותפסוקיתבתוךפסוקית.אפשרלהצביעעלה"אהזיקההפותחתפסוקית
(המושתתת…) שהקשתה על הנבחנים במשפט  Iועל שתי מילות הקישור הדבוקות במשפט III
(הבעיההיאשכאשר)...
קושיבהמרות,ובפרטקושיביצירתמשפטפשוט.



● שאלה9
משאלהזאתעולותהתובנותהבאות:


הנבחנים התקשו להסביר את השימושים הפונקציונליים של המבנים התחביריים השונים .זאת
חרףהעובדהששאלותעלתפקידםהפונקציונלישלמבניםתחבירייםשוניםנשאלופעמיםרבות.
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על הוראת התחביר להדגיש את הקשר שבין מבנים תחביריים שונים למטרות תקשורתיות
ופרגמטיות.חשובלגווןאתצורותהתשאולבנושאזה:
 מהתפקידושלהשימושבסתמי/בצורותמודליות/במשפטיייחוד? הסברבעזרתשימושבמונחיםתחבירייםוהדגםבעזרתהמשפטיםהנתוניםכיצדניסוחהמשפטיםמסייעלהשגתהמטרות:מתןעצה/אזהרה/קביעתאמתכללית.
 העלמתעושההפעולה/הדגשתעושההפעולה/דגשעלביצועהפעולהיכוליםלהתבטאבמבניםתחבירייםשונים.בחרמשפטהמדגישזאתוהסבראיךהמבנההתחבירימשרת
אתהמטרה.


ניכרבאופןבולטכימוריםרביםלאלימדואת נושאהפסוקיתהמצומצמת.תלמידיםמבתיספר
רבים כתבו על גבי טופס הבחינה כי לא למדו את הנושא .זאת על אף שהנושא הופיע במפרט
התכניםלבחינהבחוזרהמפמ"רתשע"זוהודגשכייופיעבבחינה.אנורואיםבחומרהאתהעובדה
שמורים אינם מתעדכנים בהנחיות ,בהוראות ובדגשים הנשלחים מהפיקוח ומתפרסמים באתר
הפיקוח,בקהילתהמוריםבמרשתתובאמצעותמדריכותהפיקוח.



הפ ִנייה .החלק התחבירי פנייה לא הופיע רבות בבחינות הבגרות ,יחד עם זאת ,הוא נפוץ מאוד
בפתגמים,בשיריםובטקסטיםקנונייםנוספים.בבחינההופיעבמשפט"לךאלהנמלה,עצל,ראה
דרכיהוחכם" .נבחניםרביםטעולחשובכימדוברבנושא,אףעלפישהפועלשקדםלפנייהנוטה
בציווי .אמנם לפנייה האישית של דובר המשפט לנמען יש זהות תוכנית עם נושא המשפט ,אך
מבחינהתחביריתהפועלבציוויהואהמשמשאתהנושאוהנשואהתחביריים.
כדאילחשוףבפניהתלמידיםמשפטיםנוספיםהמכיליםפנייהולעמודעלתפקידההתחבירי
והפרגמטי:
בואי ,אימא ,שבי אתי עד שאגדל.
שמע ,בני ,מוסר אביך (משלי,א,ח).
שמעו שמים ,והאזיני ארץ (דברים,ל"ב,ב).
האזינה ,אלוהים ,תפילתי ואל תתעלם מתחינתי (תהילים,נ"ה,ב) .
(ופהיפהגםלהראותאתצורתהציוויהמוארכתהאופייניתללשוןהמקרא).
ראוילעמודעלהתפקידהרטורישלהּפנייהבהפנייתהקשבשלהנמעןעל־ידיהפנייההאישית
אליווביצירתהקרבהביןהמועןלבינו,ולעתיםדווקאלהפך–ליצירתרשמיותומרחק:כבוד
הנשיא ,הוד מעלתה וכדומה.מבחינהתחביריתישלשיםלבכיהפועלבמשפטשבוישפנייה
יופיעבציווי,והפנייהלרובתופרדבפסיקים.


● שאלה10
שאלהזאתהייתההחלשהמביןשאלותהתחביר.ניכרכיגםנושאהתקינותהתחביריתלאנלמדכראוי
לקראתמועדזה.
דו־משמעות .גם נושא זה היה קשה לנבחנים למרות מסורת הוראה ארוכת שנים .לדו־משמעות
בהוראתהתחבירחשיבותגדולהלפיתוחהרגישותהתחביריתשלהתלמידולהשבחתההבעהבכתב.
להעשרתהמורהוהתלמידיםולעזרבהוראהמומלץלקרואאתמאמרהשלרוניתגדיש ,דו־משמעות
בהוראתתחביר.

בשאלהזאתנדרשהנבחןלנסחשאלהשתבהיראתהדו־משמעותבמשפט:מהאומיהוצגובכינוס?
שאלותנוספותשייתכנובנושאדו־משמעות:
-

סמןאתהמילהאוהצירוףהיוצריםדו־משמעותבמשפט.
צייןאתתפקידיוהתחבירייםשלהחלקהיוצרדו־משמעותבמשפט.
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-

נסחשאלהשתבהירמהיהדו־משמעותשבמשפט.
באילושניאופניםאפשרלהביןאתהמשפט?
כתובשנימשפטיםשכלאחדמהםיבטאמשמעותאחתשלהמשפטהדו־משמעי.
נסחמשפטאחדשיבהיראתאחתהמשמעויותשלהמשפט;נתחאתהחלקהיוצרדו־משמעות
עלפיהמשמעותשעולהמהמשפטשניסחת.
עלפירוב,משפטדו־משמעיעשוילהתבהרעלפיההקשר.נסחקטעקצרשבוישולבהמשפט
הדו־משמעיכךשתובןממנואחתהמשמעויות.

לדוגמה,עלפישאלוןהחורף:הוגיההמצאות,שהוצגובכינוס,הםדמויותמעוררותהשראה.

הכינוסאמשהיהמרשים ביותר.במשךשעותארוכותהוצגובפנינוהמצאותחדשותומפתיעות.אין
ספקכיהוגי ההמצאות ,שהוצגו בכינוס ,הם דמויות מעוררות השראה.
אולחלופין:

הכינוסאמשהיהמרשיםמאוד.המפגשעםמפתחיההמצאותוההוגיםשלהןהותירבנוחותם.אין
ספקכיהוגי ההמצאות ,שהוצגו בכינוס ,הם דמויות מעוררות השראה.

הערות לפרק מערכת הצורות
● שאלה12
בהוראתהגזרותישלהבהירכישורשיםמסוימיםנוטיםלעתיםעלדרךגזרותשונות.כךהשורשי/ו-צ-ר
יכוללנטותעלפיגזרתחפי"צכמובאצֹּרועלפיגזרתנחיפ"י/וכמובמּוצָ ר.
ֶּ
נושא הבחנה בין חלקי הדיבור השונים הוא הבסיס גם למערכת הצורות וגם למערכת התחביר ,וכפי
שנכת בבחוזרהמפמ"רייתכנושאלותעלנושאזה.לאייתכןעיסוקהןבתחבירהןבמערכתהצורותללא
ההבחנהביןתבניותהשפההבסיסיותהללו.התלמידנחשףלחלקיהדיבורכברבשלביםהמוקדמיםבבית
הספר היסודי ,ויש לעסוק בהם באופן קבוע .שאלות על אופן יידוע שמות עצם כפי שהיה בסעיף ג של
שאלה12נהגנולשאולתדירעודבשאלוןא.
● שאלות14-13
אףכישאלות13ו14-ספגואתעיקרהביקורותלאחרהבחינה,הממוצעשלהןהיההטובביותרבהשוואה
לשארהשאלותבפרקזה.
● שאלה15
נושא שורשים תנייניים ושורשים גזורי שם ממשיך להוות קושי לנבחנים ,זאת למרות הופעתו גם
בשאלוניםהקודמים.חשובלעסוקבובאופןספירליומתמשךתוךכדילימודהגזרות.
●

שאלה16

טענותרבותהופנונגד שימושבפעליםשאינם שגוריםבפיהםשלבניהנוער,פעליםדוגמתאסור בהקדם
לסניףהדואר;אצהליהדרך .
מטענותאלהעולהכירצוןהתלמידיםוהמוריםלנתחאךורקצורותשאותןלמדוותרגלו.איןספקשמילה
מוכרתמקלהעלניתוחה.יחדעםזאת , דווקאבצורותהשכיחותפחותבשפההמדוברת,אפשרלבחוןאת
שליטתהנבחן במיומנויותהלשוניותשרכש.ראויכיבמהלךהתרגולהרביתורגלוגםצורותפחותשגורות
עללשונושלהתלמיד. 
ניכרהיהשגםפרקהתקינותהלשוניתשנבדקבשאלהזאתזהלאנלמד,וכימוריםרביםלאעסקובנושא
זהלקראתהבחינה. כמובן,עלנושאהתקינותלהיותשזורבהוראתהגזרותוהפרקיםהשוניםולאלהילמד

7

כנושאהעומדבפניעצמו.חלקמענייניהתקינותנוגעיםבהבנתמונחייסודבתורתההגה,הרלוונטייםגם
להבנהמעמיקהשלהגזרותעצמן. 

בסיומו של מסמך אני מבקש להודות לקבוצת המעריכות והמעריכים על תרומתם לגיבוש הממצאים
והתובנות .
צוותההדרכהואנימקוויםכיהמסמךיסייעלהשבחתההוראהבכללולהכנהלקראתשאלוןהקיץבפרט.
המדריכותוהמדריכיםעומדיםלרשות הצוותיםהבית־ספרייםבחידודהתובנותשעלובמסמךובתרגומן
להוראההשוטפת .
בברכה ,
תומרבוזמן 
המפמ"רעלהוראתעברית

העתקים
ד"רמשהויינשטוק,יו"רהמזכירותהפדגוגית 
מרמשהזעפרני,מנהלאגףאשפות
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