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 תשפ"ג   75281מיקוד לשאלון 

  המפרט משלים מסמך הוא זה ומסמך, כולה מפורטת התוכנית בקובץ ההדגשים בעברית תשפ"ג

 .  מהתוכנית הכללית השנה ייגרע מה

    .ב ומועד קיץ :ג"תשפ  ל"בשנה ההיבחנות לשני מועדי תקף פה המוצג המיקוד

 . ב"תשפ ל" בשנה שפורסמו המיקוד מסמכי  את מחליף מיקוד זה

   .מיקוד אין - 75282 לשאלון

   .להיבחנות תכנים מיקוד עוד יהיה לא ד"תשפ ל"משנה

  פירוט

 (  נקודות 25)  הבנת הנקרא

 .  לטקסטים בזיקה מצומצם בהיקף מנומקת אישית עמדה כתיבת יכלול לא זה פרק

  

  (נקודות 25) כתיבה

 .  המטלה לרכיבי בהתאם סקירה למטרת טקסטים שני בין הממזגת כתיבה תידרש זה בפרק

 

 ( נקודות (10  היחס ומילות המספר שם

 יכלול  לא זה פרק

 בשברים  המספר שם של תקני שימוש -

 היחס  במילות תקני שימוש -

  

 (נקודות 40) תחביר צורות:  אותחביר  –פרקי הבחירה 

  יכלול לא זה פרק 

   והמרתם ייחוד חלק  בעלי משפטים וניתוח זיהוי -

   והמרתם סתמי נושא בעלי משפטים וניתוח זיהוי -

 מצומצמת   פסוקית בעלי למשפטים והמרה מצומצמת פסוקית של ותחימה זיהוי -

  ותיקונם משובשים תחביריים מבנים זיהוי :תקינות -

י נושא סתמי  בתרגילי ההמרה לא יינזקו נבחנים אשר ינסחו משפטי ייחוד, משפטים בעלהערה: 

שיעמדו   ינוסחו משפטים  עוד  כל  לכך,  נדרשו  לא  גם אם  מצומצמת,  פסוקית  בעלי  או משפטים 

   בהוראה הנדרשת.
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 (  קודותנ 40)הצורות  תורת

  יכלול לא זה פרק

    . (ע"ע) כפולים   ,א"פ, צ"פי :בגזרות דרך או זמן  ,גוף, בניין ,שורש לפי פעלים של והטיה ניתוח, יצירה -

   .השלמים גזרת דרך על הנוטים אלה בגזרות ושמות פעלים יינתנו: הערה

    .(ע "ע( וכפולים צ"פי :  בגזרות ומשקל שורש לפי שמות של ומיון יצירה ,ניתוח -

   .השלמים גזרת דרך על הנוטים אלה בגזרות ושמות פעלים יינתנו: הערה

  השם גזורי והשורשים התנייניים השורשים, המרובעים השורשים היווצרות דרכי -

   תקנית.   שהגייתה מילה  ובין משובשת שהגייתה מילה בין הבחנה :הגייה תיקוני -

 בהקשר נתון,   שתי צורות תקניותיינתנו דיוקי הגייה בהקשר, קרי בחירה בין 

 ְצרֹות.  ָצרֹות / נולדוגמה נו

      
  


