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 קיץ תש"פמיקוד לעולים חדשים, 
 

 

 

 לעולים חדשיםהבנה, הבעה ולשון  עבריתמיקוד 

 , קיץ תש"ף48257שאלון 

 מן החומר המפורט להלן. חוברוהשאלות במבחן  שים לב!

 חובה לכלל בתי הספר - %47מרכיב  -'חלק א': פרקים א', ב', ג

 נקודות( 00)  הבנה והבעה —פרק א 

 (נקודות 30)  שאלות הבנה

 מילים. 900ולל של כ־כשני טקסטים בהיקף  -

ת סגורות ופתוחות בממדי ההבנה שאלות הבנה בזיקה לכל אחד מן הטקסטים. יינתנו שאלו -

 איתור מידע, הבנה )פרשנות והיסק(, הערכה ושיקוף.    השונים:

 שאלה על רכיבי מבנה -

 טקסטים.המיזוג מידע על סמך שני  של השאלות יהיו שאלותמקצת  -

 באחת משאלות מיזוג המידע יובא טקסט זעיר. -

 פירושי מילים וביטויים  -

 נקודות( 20)  העשאלות הב

 .ההוראותסיכום ממזג: כתיבה ממזגת של שני הטקסטים על פי  -

 מילים. 100-היקף הכתיבה כ -

 (נקודות 20)  תחביר — בפרק 

 השלמת משפטים והמרת משפטים בהתאם לקשר לוגי נתון. -

 השלמת מילות קישור בקטע נתון. -

 חיבור משפטים לקטע לכיד תוך שימוש במילות הקישור המתאימות. -

 משפטי הוספה והדגשה: לא רק... אלא גם... -

  , תכלית, אופן., ויתור(קיים)משפטי זמן, סיבה, תנאי  -

 תקינות תחבירית:  -

זיהוי שיבושים תחביריים בהתאם ותיקונם: התאמת הפועל לנושא והתאמת האוגד לנושא במין   

     ובמספר, 

 שימוש תקין בה"א הידיעה.  

 בזמנים השונים. (היה, יש, יהיה)מרה של משפטי קיום ה  

 

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 

 קיץ תש"פמיקוד לעולים חדשים, 
 

 (נקודות 30) שם המספר ומערכת הצורות –פרק ג 

 שם המספר

 תאריכים. ,..."יּפ"צירוף ל מספר יסודי, סידורי, –נטייה והתאם שימוש תקין בשם המספר:  -

 

 מערכת הצורות

 בתוך הקשר. ייכללו הגזרות האלה: פעלים ושמותזיהוי שורשים, הטיה ושיבוץ של  -

 נחי ע"י/ו נחי ל"א,  נחי ל"י/ה,  ,  נחי פ"י/ו, (לרבות מרובעים)שלמים   

 ומשקל, בסיס וצורן סופי.מיון שמות לפי דרך התצורה: שורש   -

 של פועל לפי משמעות ולפי הגייה נכונה.נכונה : בחירת צורה תקינות   -

 

 מילות היחס

 שימוש במילות היחס הנכונות בהצטרפותן לפועל. -

 

 לבתי ספר ללא הכרה בציון שנתי - %07מרכיב  -חלק ב': פרק ד'

 שבחרו בבחינה במקום תלקיטלבתי ספר או 

 נקודות( 00)   והבעההבנה   - 'דפרק 

 (נקודות 20)  שאלות הבנה

 מילים. 000-כבהיקף של  אחד טקסט -

 . יינתנו שאלות סגורות ופתוחות בממדי ההבנה השונים: לטקסטשאלות הבנה בזיקה  -

 , הערכה ושיקוף.(פרשנות והיסק)מידע, הבנה  איתור   

 .בטקסטפירושי מילים וביטויים  -

 מאזכרים. -

 

 (נקודות 20) העהב מטלת

 כתיבת מכתב.או כתיבת טיעון  - כתיבה בזיקה לטקסטים -

 מילים. 100-היקף הכתיבה כ -

 

 (נקודות 00)  תחביר ומערכת הצורות

  שם העצם ושם התואר

 התאמת שם התואר לשם העצם במין ובמספר. -

 שמות עצם.של ריבוי צורת ה -

 בכינוי פרוד ולהיפך. המרת הכינוי החבור - צירוף שם עצם ביחיד וברבים -

 תקינות ביידוע השם, ה"א היידוע. -
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  הפועל

 .או בקטע במשפטאו שם פועל ושיבוצו פועל  בניית -

 התאם במין ובמספר בין הפועל לשם במשפט. -

 

  מילות יחס

 נטיית מילות היחס השונות לרבות התאם. -

 התאמת מילות היחס ואותיות היחס המוצרכות לפועל. -

 

  תחביר

 .)קיים( ניגוד, תנאי ,ויתור ,בחירת מילת הקישור המתאימה במשפטי סיבה -

 התאם בין האוגד )מסוג כינוי גוף( לנושא במין ובמספר.  -

 

 


