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מיקוד הלמידה לנבחנים בשאלון מותאם לכבדי שמיעה
וחירשים בבחינת הבגרות בעברית ,שאלון – 11281
שנה"ל תשפ"ב
מיקוד הלמידה וההיבחנות לקראת בחינת הבגרות בשאלון החיצוני ( )70%המותאם לנבחנים כבדי
שמיעה וחירשים (סמל שאלון  )11281לשנה"ל תשפ"ב נגזר מתוכנית הלימודים וההיבחנות
המפורטת בחוזר המפמ"ר להוראת תלמידים כבדי שמיעה וחירשים ( 07קוד  3וקוד  )4לקראת
בגרות בעברית :הבנה ,הבעה ולשון .מיקוד התכנים שלפניכם זהה למיקוד ההיבחנות בשנה"ל
תשפ"א.
המסמך שלפניכם מציג את התכנים שייכללו בבחינה .שימו לב :בשנה"ל תשפ"ב לא יינתנו
ההתאמות החריגות שניתנו בתשפ"א כתוצאה מהלמידה מרחוק ,כגון צבירת הנקודות.

הבנת הנקרא וההבעה בכתב
סוגי הטקסטים





מאמרים עיוניים במבנים לוגיים־רטוריים שונים ,כגון תיאור תופעה והצגת רעיון על היבטיו
מאמרי עמדה ושכנוע
טקסטים בלתי רציפים ,כגון דיאגרמות ,טבלאות ותרשימים
טקסטים שימושיים

ממדי הבנת הנקרא
ייתכנו שאלות בכל ממדי ההבנה :איתור מידע ,הבנה (פרשנות והיסק) והערכה ביקורתית ורפלקציה
כמפורט בחוזר המפמ"ר .חלק משאלות ההבנה ייבדקו גם בהיבט הניסוח ,המבע והתקינות.
כתיבה
 כתיבה הממזגת בין שני טקסטים למטרת סקירה בהתאם לרכיבי התוכן במטלה.

לשון :תקינות בשם המספר


שימוש תקין בנטיית שם המספר ובהתאם .הסוג :המספר המונה (לרבות תאריכים) ,המספר
הסודר ,המספר סתמי

לשון :מערכת הצורות


ניתוח ,יצירה והטיה של פעלים לפי שורש ,בניין ,גוף ,זמן או דרך בגזרות האלה :שלמים,
מרובעים ,פ"נ ,פ"י/ו ,ל"י ,ל"א ,ע"ו/י



ניתוח ,יצירה ומיון של שמות בגזרות האלה :שלמים ,מרובעים ,פ"נ ,פ"י/ו ,ל"י ,ל"א ,ע"ו/י



ניתוח ,בנייה ומיון של שמות לפי דרכי התצורה האלה :שורש ומשקל ,בסיס וצורן גזירה
סופי



משמעויות המשקלים ,לרבות שמות הפעולה ומשקלי הבינוני כפי שמפורטים בחוזר המפמ"ר
לנבחני כו"ח



משמעויות הצורנים הסופיים כפי שמפורטים בחוזר המפמ"ר לנבחני כו"ח
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תחביר


סיווג משפטים מכל הסוגים :פשוט ,איחוי (מאוחה) ,מורכב ,לרבות משפט בעל חלקים כוללים



זיהוי תפקידיהם התחביריים של מילים וצירופים :נושא ,נשוא :פועלי ,שמני (שם עצם ושם
תואר) ,מורחב ,האוגד לסוגיו ,מושא (ללא הבחנה בין סוגי מושאים) ,תיאור (ללא הבחנה בין
סוגי תיאורים) ,לוואי ,תמורה
זיהוי ותחימה מדויקת של איברים ופסוקיות .במשפט המורכב יידרש זיהוי הפסוקיות האלה,:
לוואי ,מושא ,תיאור.
קשרים לוגיים בין חלקים במשפט ובין יחידות שיח :זמן ,סיבה ,תכלית ,תנאי השוואה ועימות,
ויתור (כולל ניגוד) .קשרים בין חלקים כוללים במשפט :ריבוי והוספה ,ניגוד ,צמצום וברירה
המרות בין מבנים תחביריים ,פירוק משפטים למשפטים עצמאיים והרכבת משפטים ליחידות
שיח.





