
 
 
 
 
 

 
 
 

 תכנית ששב"ש שנתית להוראת השפה העברית בחברה הדרוזית
 

 ' חבשכבה 
 

  2022אוגוסט 

 שנה"ל תשפ"ג

 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף חינוך דרוזי וצ'רקסי ואגף שפות 
 הפיקוח על העברית במגזר הדרוזי

 מחוז צפון ומחוז חיפה



 מבוא לתכנית הששב"ש

. מערך בחברה הדרוזית מאורגנת לפי מערך ההוראה והלמידה במקצוע עברית כשפה שנייה במגזר הדרוזיבחטיבות הביניים תכנית ששב"ש 

 .חודש וכלה בשנה כולהה אל תוך ,השלםהבודדת אל השבוע  שעהזה נמתח לאורך השנה מה

חשיפה, הקנייה, תרגול  -ות על עקרונות הוראת העברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי, קרי סנוסף לכך, כדי להטמיע את המיומנויות המבוס

 .בהקשר והפקה שלמה, התכנית בנויה באופן ספיראלי

  ל.דרטיזציה עבור הבוגר בכל שכבת גינית הלימודים השלמה, שקובעת סטנר לציין שהתוכנית נגזרת מתוך תוכתמיו

הסטנדרטים בתוכנית ששב"ש מנוסחים כפעולות להשגה, המשלבות איתן את אופן המדידה וההערכה בשילוב כלים דיגיטליים. הגישה הרווחת 

האזנה והבנת הנשמע, קריאה  הוראת הדקדוק בהקשר, תקשורתית, שיש בה דגש חזק על-היום בעולם לרכישת שפה שנייה היא פונקציונלית

 .הפקה שלמה בע"פ והבעה בכתב, בהקשרים חברתיים משמעותייםלוהבנת הנקרא, ומכאן 

 

 .ברכות חמות לשנת לימודים פורייה ומוצלחת

 

 איאד מוהנא

 מפמ"ר עברית במגזר הדרוזי

 



 חודש ספטמבר 1שבוע 

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות

 
 הוראה

 לות המרה פעו
 )איך?(

אופן המדידה וההערכה 
)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 מועד המדידה
 וההערכה  

 1 קריאת משפטים  מיומנות:  קריאה : 1אופנות 
קריאת הגידים בקול בפני 

 שבועי קריאה תקינה מובנת. המליאה

 מיומנות:  האזנה :2אופנות 
התלמיד יזהה את נושא 

 ות ותשדיריםהאזנה לפרסומ 1 הטקסט המושמע
מבדקים /דפי 

 שבועי עבודה/קלאסרום

 אופן ההצגה והעבת המסר הצגת הכתבה בפני הכיתה 1 הצגת קטע מעיתון מיומנות:  הבעה בעל פה :3אופנות 
תחילת שבוע 

 שני

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
זיהוי נושא הטקסט והבנת 

 1 משמעותו
חשיפת התלמיד לאסטרטגיות 

 ביב נושא הטקסטדיון ס הקריאה
תחילת שבוע 

 שני

 מיומנות:  הבעה בכתב :5אופנות 

כתיבה באופן תקין , כתיבה 
כוללת חלקי הדיבור , סימני 

 1 הפיסוק
כתיבת משפט פשוט בהתאם 

 לתמונות מוצגות בפני התלמיד
כתיבה תקינה -דף עבודה 

 שבועי ,סימני פיסוק.

 מיומנות:  ידע לישוני :6אופנות 
משפט וחלקי זיהוי חלקי ה

   הדיבר

התלמיד יזהה בדף עבודה מובנה 
את חלקי המשפט ואת חלקי 

 שבועי  nearpodשימוש מושכל  הדיבר ללא שגיאות
 

  



 חודש ספטמבר 2שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

 מועד המדידה 
 וההערכה

 1 קריאת משפטים  מיומנות:  קריאה : 1אופנות 
קריאת הגידים בקול בפני 

 שבועי  מובן. קריאה בקצב תקין, המליאה

 מיומנות:  האזנה :2אופנות 
התלמיד יזהה את נושא 

 שבועי  דפי עבודה/קלאסרום האזנה לפרסומות ותשדירים 1 הטקסט המושמע

 מיומנות:  הבעה בעל פה :3אופנות 
שורי תקשורת , פיתוח כי

 מסוג ראיון לטקסטחשיפה  1  שימוש מושכל בשפה
דיון בנושא טקסט מסוג ראיון 

 כתוב
תחילת שבוע 

 שלישי

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
זיהוי נושא הטקסט 

 1 והבנת משמעותו
חשיפת התלמיד 

 דיון סביב נושא הטקסט לאסטרטגיות הקריאה
תחילת שבוע 

 שלישי

 שבועי  הערכת הכתיבה ע"י המורה כתיבה ע"פ רצף לוגי 1 כתיבת תקציר לכתבה  מיומנות:  בכתבהבעה  :5אופנות 

 מיומנות:  ידע לשוני  : 6אופנות 
זיהוי חלקי המשפט 

 1 וחלקי הדיבר

התלמיד יזהה בדף עבודה 
מובנה את חלקי המשפט ואת 

 סוף שבוע שני  קהוט-משחקי למידה תשגיאוחלקי הדיבר ללא 

 

 

 

 



 חודש ספטמבר  3עשבו
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

 מועד 
 המדידה 
 וההערכה

 1 קריאת משפטים  מיומנות:  קריאה : 1אופנות 
קריאת הגידים בקול בפני 

 המליאה
 שטף קריאה ודיוק במליאה,

 שבועי  פרטני 

 מיומנות:  האזנה :2ת אופנו

התלמיד ידע לנסח  • 
הרעיון המרכזי / המסר 

המושמע  הטקסטשל 
 האזנה לכתבה בפודקסט 1 בכתב/בעל פה 

דיון בכיתה והשתתפות 
 חודשי  התלמידים

 מיומנות:  הבעה בעל פה :3אופנות 
פיתוח כישורי תקשורת , 

 מסוג ראיון לטקסטחשיפה  1  שימוש מושכל בשפה
טקסט מסוג ראיון  דיון בנושא

 כתוב
תחילת שבוע 

 רביעי

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
זיהוי נושא הטקסט 

 1 והבנת משמעותו
חשיפת התלמיד לאסטרטגיות 

 דיון סביב נושא הטקסט הקריאה
תחילת שבוע 

 רביעי

 מיומנות:  הבעה בכתב :5אופנות 

, ןכתיבה באופן תקי
כתיבה כוללת חלקי 

 דוגמה לטקסט טיעון  1 יסוקהדיבור , סימני הפ
זיהוי חלקי הדיבר בטקס 

 סוף חודש  הטעוני

 מיומנות:  ידע לשוני  :6אופנות 
זיהוי תנועות לפי משחק 

 שבועי  מטלה בקלאסרום  חזרה על התנועות דרך משחק 1 מוזיקאלי

 

  



 חודש ספטמבר 4שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

ופן המדידה והערכה א
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

 מועד
 המדידה 
 וההערכה

 1 קריאת משפטים  מיומנות:  קריאה : 1אופנות 
קריאת הגידים בקול בפני 

 המליאה
הקלטה, עבודה בזוגות 

 שבועי  השותף מעריך.

 מיומנות:  האזנה :2אופנות 

התלמיד ידע לנסח  • 
הרעיון המרכזי / המסר 

שמע המו הטקסטשל 
 חודשי  בוחן  האזנה לפרסומות ותשדירים 1 בכתב/בעל פה 

 מיומנות:  הבעה בעל פה :3אופנות 
פיתוח כישורי תקשורת 
 מסוג ראיון לטקסטחשיפה  1 , שימוש מושכל בשפה 

השוואה בין שני סוגי 
 סוף חודש טקסטים )ראיון ומידע(

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
זיהוי נושא הטקסט 

 1 נת משמעותווהב
חשיפת התלמיד 

 לאסטרטגיות הקריאה
מטלת זיהוי טקסט והבנת 

 סוף חודש משמעות הטקסט.

 מיומנות:  הבעה בכתב :5אופנות 

כתיבה באופן תקין , 
כתיבה כוללת חלקי 

הדיבור , סימני 
 דוגמה לטקסט טיעון  1 הפיסוק

זיהוי חלקי הדיבר בטקס 
 סוף חודש  הטעוני

 1 דף תרגול לזיהוי תנועות מיומנות:  ני ידע לשו :6אופנות 
טקסט מנוקד התלמיד צריך 

 שבועי  משימה כיתתית בזוגות  לזהות רק תנועות 

 

  



 חודש אוקטובר 1שבוע 

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות

 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה וההערכה )בשילוב 
 כלים דיגיטליים(

 מועד המדידה
 וההערכה  

פנות או
 1 קריאת פסקות מנוקדות מיומנות:  קריאה בקול : 1

קריאת שירים וקטעים 
 שבועי  הקלטה  מנוקדים

אופנות 
 מיומנות:  האזנה :2

התלמיד ידע לנסח  הרעיון • 
 הטקסטהמרכזי / המסר של 

 סוף שבוע שני  הצגת הרעיון או המסר  בעל פה  סרטון/קטעי קול  1 המושמע בכתב/בעל פה 

ת אופנו
 מיומנות:  פה-הבעה בעל :3

פיתוח כישורי תקשורת , שימוש 
 1  מושכל בשפה

 4כל קבוצת תלמידים)עד 
תלמידים בכל קבוצה( 

בוחרים דמות שהם מעריץ 
 כתיבת שאלות והגשתה למורה ומנסחים עליו שאלות

תחילת שבוע 
 שני

אופנות 
 מיומנות:  הבנת הנקרא :4

הבנת משמעתן של מילים חדשות 
 אמצע חודש חידון מילים שימוש במילון 1 לתוכןבהקשר 

אופנות 
 מיומנות:  הבעה בכתב :5

כתיבה תקינה בהתאם לחלקי 
 מטלה כיתתית תרגול כתיבה בכיתה 1 הדיבר השונים

תחילת שבוע 
 שני

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני :6

הגייה נכונה של העיצורים 
 הצגת פתקים המכילים מילים 1 והתנועות

יד להגות נכון את המילים על התלמ
 המוצגןת

סוף שבוע 
 ראשון

 

 



 

 

 

 חודש אוקטובר 2שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה )בשילוב כלים 
 דיגיטליים(

 מועד המדידה 
 וההערכה

אופנות 
   קריאת פסקה מנוקדת מיומנות:  קריאה בקול : 1

ד מספר קריאת קטע מנוק
 הלימוד

שימוש בכלי קאפיש לשמיעת הקלטת 
   קטע

אופנות 
 מיומנות:  האזנה :2

התלמיד ידע לנסח  הרעיון המרכזי / • 
המושמע בכתב/בעל  הטקסטהמסר של 

 1 פה 
קריאת קטע מנוקד מספר 

 סוף שבוע שני  הצגת הרעיון במליאה  הלימוד

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

תקשורת , שימוש מושכל פיתוח כישורי 
 1  בשפה

כל תלמיד בוחר דמות שהוא 
 מעריץ ומכין עליו שאלות

תלמידים בכל  4כל קבוצת תלמידים)עד 
קבוצה( בוחרים דמות שהם מעריץ 

 סוף שבוע ומנסחים עליו שאלות

אופנות 
 מיומנות:  הבנת הנקרא :4

הבנת משמעתן של מילים חדשות 
 אמצע חודש WORD WALLק באמצעות כלי משח שימוש במילון 1 בהקשר לתוכן

אופנות 
 מיומנות:  הבעה בכתב :5

כתיבת תשובות לשאלות ברמות הבנה 
 תרגול במליאה 1 שונות

כל שני תלמידים, הראשון כותב שאלה 
 סוף השבוע והשני עונה עליה

אופנות 
 אמריקאיתתרגילים בשיטה  1 כתיבת הפועל והגייתו בצורה תקנית מיומנות:  ידע לשוני : 6

משחק אופציות ועל התלמיד לבחור את 
 האופציה הנכונה

תחילת שבוע 
 שלישי



 חודש אוקטובר 3שבוע 

מועד 

 המדידה

 וההערכה

אופן המדידה וההערכה 

)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה

 שבועי 

הקלטה והשוואת 
הקריאה של התלמיד 

 1 וקדת מקטע חיצוניקריאה פסקה מנ בקאפיש

קריאת פסקה 
מנוקדת תוך הקפדה 

סימני פיסוק,  -על
 קריאה בקול  מיומנות:  סימני ניקוד.

 :1אופנות 

 1 השמעת קטעי קול בנושאים מרתקים דף עבודה שבועי 

התלמיד יאתר מידע 
מתוך הטקסט 

המושמע בכתב ו/או 
 האזנה מיומנות:  פה-בעל

 :2אופנות 

 סוף שבוע
ות בדיקת השאל

 לתלמידים
התלמידים מתקנים את השאלות אחרי 

 1 בדיקת המורה

פיתוח כישורי 
תקשורת , שימוש 

 מיומנות:   מושכל בשפה
-הבעה בעל

 פה
 :3אופנות 

 סוף שבוע

משחק מילים נרדפות 
באמצעות כלי 
NEARPOD 

חזרה על המילים שנלמדו בהקשר מתוך 
 1 הטקסט

הבנת משמעתן של 
מילים חדשות בהקשר 

 הבנת הנקרא מיומנות:  לתוכן
 :4אופנות 

 סוף השבוע
דף עבודה הכולל שאילות 

 ברמות מגוונות
התלמיד יידרש לדלות מידע חיוני ורלבנטי 

 1 מתוך הטקסט
איתור מידע, הערכה 

 הבעה בכתב מיומנות:  וביקורת
 :5אופנות 

 1 כפת-מגוון מילים המכילות אותיות בגד תרגול במליאה סוף השבוע
ייה דגושה הבחנה בהג
 ידע לשוני מיומנות:  והגייה רפה

 :6אופנות 

  



 חודש אוקטובר 4שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה )בשילוב 
 כלים דיגיטליים(

 מועד
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 ספר הלימוד-קה לא מנוקדת קריאת פס 1 קריאת פסקה מנוקדת  מיומנות:  בקול 

קריאה קולית בזוגות והערכה ע"י 
 סוף חודש  השותף

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

איתור מידע מהטקסט 
 סוף חודש  דף עבודה/עבודה בקלאסרום  קטעי קול בנושאים מרתקים  1 המושמע 

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת 
 1  פה, שימוש מושכל בש

התלמידים מגישים את העבודה שלהם )שאלות 
 מנוסחות אחרי תיקון(

הגשת עבודות )שאלות מנוסחות 
 סוף חודש GOOGLE FORMES-ב

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הבנת משמעתן של 
מילים חדשות בהקשר 

 סוף חודש בוחן מילים חזרה על המילים שנלמדו בהקשר מתוך הטקסט 1 לתוכן

אופנות 
 נגד                  מידת השכנוע-דיבייט בעד 1 כתיבת פסקה בעד ונגד מיומנות:  הבעה בכתב :5

המורה יבדוק את מה שכתב 
 סוף שבוע התלמיד

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני :6

שימוש תקין בצורות 
 הגשת מטלה מסכמת בקלאסרום בחירה נכונה של צורת הפועל 1 הפועל

סוף חודש 
 אוקטובר

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נובמבר 1שבוע 

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות

 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה וההערכה )בשילוב כלים 
 דיגיטליים(

מועד 
 המדידה

 וההערכה  

אופנות 
1 : 

קריאה 
 קטעים מספר הלימוד  1 קריאת קטעים מנוקדים מיומנות:  בקול

ך את ומערי יהדיגיטלהתלמיד שומע את הקטע בספר 
 שבועי  עצמו 

אופנות 
 שבועי   דעהדיון בכיתה תוך הבעת   משדרי אקטואליה 1 הערכה ,נקיטת עמדה, תגובה מיומנות:  האזנה  :2

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת , שימוש 
 1  מושכל בשפה

בחירת נושא מסיק 
הזיתים ושיחה על ההבדל 
 שבוע שני דיון בכיתה בנושא )מה היה? מה השתנה?( בין העבר להווה במנהגים

אופנות 
4: 

הבנת 
 1 הכרת מאפייני הטקסט הטיעוני מיומנות:  הנקרא

חשיפה למרכיבי טקסט 
 טיעון

בחירת טקסט טיעון מספר הלימוד ולענות על שאלות 
 שבוע שני פתוחות

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  בכתב

יכולת הבעה תקינה של רעיון 
 בדיקת המחברת והערכה על ידי המורה כתיבת פסקאות במחברות 1 יספציפ

תחילת שבוע 
 שני

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני :6

זיהוי שורש, בניין, גוף וזמן של 
 סוף שבוע התלמיד יידרש לנתח פעלים מהטקסט המוצג הקרנת טקסט במליאה 1 הפועל

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 חודש נובמבר 2שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 עות ש

 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה )בשילוב 
 כלים דיגיטליים(

 מועד המדידה 
 וההערכה

אופנות 
 שבוע שני  הערכה עצמית לפי שמיעת הקטע  קטע מספר הלימוד  1 קריאת קטעים מנוקדים מספר הלימוד  מיומנות:  קריאה בקול  : 1

אופנות 
 שבוע שלישי  בע"פ דעהדיון בכיתה תוך הבעת  האזנה לקטע בפודקסט 1 יטת עמדה, תגובההערכה ,נק מיומנות:  האזנה  :2

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת , שימוש 
 1  מושכל בשפה

בחירת נושא מעניין ודיון 
 שבוע שלישי השתתפות פעילה  במליאה

אופנות 
 1 טקסט הטיעוניהכרת מאפייני ה מיומנות:  הבנת הנקרא :4

ניתוח הטקסט והצגת 
המאפיינים וארגון מידע 

איסוף  -בצורה שיטתית 
 נתונים

יצירת מטלות המורכבות ממגוון תכנים 
:שאלות פתוחות ,שאלות רב ברירה 

 שבוע שלישי ,השלמת מלים בטקסט

אופנות 
 קריאת דוגמאות במליאה   כתיבת פיסקה מיומנות:  הבעה בכתב :5

קלאסרום, חיזוקים הערכת עמיתים ב
 סוף שבוע חיוביים בעיקר

אופנות 
 מיומנות:  הבעה בכתב : 6

זמנים וגופים  -הגייההכרת דרכי 
 1 בשבעת הבניינים

ניתוח ובניית פעלים 
 בדיקה של המורה לתוצרי התלמיד בטבלאות

תחילת שבוע 
 שלישי



 חודש נובמבר 3שבוע

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה 
והערכה 

)בשילוב כלים 
 דיגיטליים(

 מועד 
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 מיומנות:  בקול 

קריאת טקסט מנוקד, סימני הפיסוק 
 קריאת ערך במילון  1 .

קריאה 
שיתופית מורה 

 שבוע שלישי  תלמידים.

אופנות 
 השמעת טקסט טיעון ושכנוע 1 דה, תגובההערכה ,נקיטת עמ מיומנות:  האזנה  :2

עבודה 
 שבוע שלישי  בקלאסרום

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת , שימוש 
 הכנת דיאלוג בנושא גיל ההתבגרות 1  מושכל בשפה

הצגת הדיאלוג 
 שבוע רביעי במליאה

אופנות 
4: 

הבנת 
 יני טקסט טיעוןישום מאפיפתרון המטלה וי 1 ניהכרת מאפייני הטקסט הטיעו מיומנות:  הנקרא

הצגת מידע 
ושיתוף תכנים 
בדרך חזותית 

של לוח 
וירטואלי 

padlet סוף שבוע 

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  בכתב

היכולת לנסח רעיון מרכזי ומשפט 
 1 מפתח

קריאת הניסוח של התלמיד בפני הכיתה הערכת 
 הערכת עמיתים עמיתים

תחילת שבוע 
 רביעי

אופנות 
 סןף שבוע תרגול משחק התאמת פעלים                    שליטה במשחק 1 שליטה מעמיקה בנושא בניינים מיומנות:  ידע לשוני :6

 

 

 

 

 

 



 

 חודש נובמבר 4שבוע 

 מועד המדידה

 וההערכה

אופן המדידה וההערכה 

 )בשילוב כלים דיגיטליים(
 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה

 שסוף חוד
הקלטה, אוצר מילים 

 ערך במילון  בפודקאסט
1 

 קריאה בקול  מיומנות:  טקסט  מנוקד 
 :1אופנות 

 השמעת טקסט טיעון ושכנוע עבודה בקלאסרום סוף שבוע
הערכה ,נקיטת עמדה,  1

 האזנה  מיומנות:  תגובה
 :2אופנות 

תחילת חודש 
 דצמבר

NEARPOD הכנת מצגת
וכתיבת השוואה בין המנהגים 

 הכנת מצגת  ובהווה בעבר

1 
בחירת נושא מסיק 
הזיתים ושיחה על 
ההבדל בין העבר 

 מיומנות:  להווה במנהגים
-הבעה בעל

 פה

 :3אופנות 

 כתיבת פסקה טיעונית הערכת מורה לפי מבנה טיעון  
הכרת מאפייני  1

 הבנת הנקרא מיומנות:  הטקסט הטיעוני
 :4אופנות 

 תרגול בגוגל פורם בדיקת התרגול בגוגל פורם סוף שבוע
יכולת כתיבת טקסט  1

 הבעה בכתב מיומנות:  טיעון על פי המודל
 :5אופנות 

סוף חודש 
 נובמבר

כלים ליצירת דפי עבודה 
ומבחנים אינטראקטיביים 

 דפי עבודה סמקוונים בגוגל פורמ
הכרת סוגי דגשים                                           1

 ידע לשוני מיומנות:  משחק בקווזיז
 :6אופנות 

 

 

[ 

 

 

 

 



 חודש דצמבר 1שבוע 

 מועד המדידה

 וההערכה

אופן המדידה וההערכה 

)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה

  
פיתוח קריאה רהוטה 

 1 קטעי עיתונות מהעיתון
קריאת קטעים חסרי 

 :1אופנות  קריאה בקול מיומנות: ניקוד

  

נים בעד ונגד הצגת טיעו
התנסות  בעל פה או בכתב,

 למשל בנושא מיחזור נייר.
 

 1 פייה בסרטון מידעצ
בחירה  בין  טיעון,
 :2אופנות  האזנה מיומנות: חיפוש מידע חלופות,

 סוף שבוע

NEARPOD הכנת מצגת
וכתיבת השוואה בין 
 ובהווה המנהגים בעבר

בחירת נושא מסיק הזיתים, ההבדל 
 1 ה במנהגיםבין העבר להוו

פיתוח כישורי 
תקשורת , שימוש 

 מושכל בשפה
-הבעה בעל מיומנות:

 פה
 :3אופנות 

 תחילת שבוע שני

ניתוח הטקסט והצגת 
המאפיינים וארגון מידע 

איסוף  -בצורה שיטתית 
 נתונים

 1 בחירת כתבה מעיתון או אתר חדשות
הכרת מאפייני 
 :4אופנות  הבנת הנקרא מיומנות: הטקסט הטיעוני

 תחילת שבוע שני
בדיקת ביסוס החיבור ע"י 

 :5אופנות  הבעה בכתב מיומנות: שליטה במבנה הטיעון 1 כתיבת קטע טיעוני טיעונים ונימוקים

 סוף שבוע
wizer-me  חשיפה ותרגול למילות הניגוד

 1 וההשוואה
הכולת לסכם טקסט 

מידע לצורך הכנת 
 פרזנטציה

 :6אופנות  ידע לשוני מיומנות:

 

 

 

 

 

 



 חודש דצמבר 2שבוע 

 מועד המדידה

 וההערכה

אופן המדידה וההערכה )בשילוב 

 כלים דיגיטליים(
 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה

 קטעי עיתונות פיתוח קריאה רהוטה מהעיתון  סוף שבוע 
קריאת קטעים חסרי  1

 קריאה בקול מיומנות:  ניקוד
 :1אופנות 

 שבוע שני 

גד בעל פה או הצגת טיעונים בעד ונ
 מיחזורהתנסות לשל בנושא  בכתב,

 נייר.
 צפייה בסרטון ,חידון.

1 

חירה  בין ב טיעון,
 האזנה  מיומנות:  חיפוש מידע  חלופות,

 :2אופנות 

 סוף שבוע

 GOOGLEהכנת שאלות בכלי 
FORMES  ותיקונן לאחר בדיקת

 תרגול קטע טיעוני המורה

פיתוח כישורי  1
תקשורת , שימוש 

 מיומנות:   מושכל בשפה
-הבעה בעל

 פה
 :3אופנות 

 סוף שבוע
הצגת מידע ושיתוף תכנים בדרך 

 padletחזותית של לוח וירטואלי 
בחירת כתבה מעיתון או 

 אתר חדשות
הכרת מאפייני  1

 הבנת הנקרא מיומנות:  הטקסט הטיעוני
 :4אופנות 

 דפי עבודה רלבנטיים סוף שבוע
עריכת השוואה בין שני 

 דברים מוצעים

היכולת לערוך  1
השוואה ברורה 

 הבעה בכתב מיומנות:  ומשכנעת
 :5אופנות 

   השלמת משפטים המצריכים פועל חסר סוף החודש

שיבוץ תקין של פעלים  1
במשפט או בטקסט 

 ידע לשוני מיומנות:  כתוב
 :6אופנות 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש דצמבר 3שבוע 

מועד 

 המדידה

 וההערכה

אופן המדידה 

ב וההערכה )בשילו

 כלים דיגיטליים(

 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה

  
דיוק בקריאה  פרטני 

 קטעי עיתונות  מליאה /
קראית קטעים לא  1

 קריאה בקול מיומנות:  מנוקדים 
 :1אופנות 

  

-מטלה בקלאסרום 
סיכום ממצאים 

,תיעוד מילולי 
 צפייה בסרטון מידע לסרטון.

1 

בחירה  בין  טיעון,
 האזנה  מיומנות:  מידע חיפוש  חלופות,

 :2אופנות 

 סוף חודש

הגשת המצגת 
באמצעות  ןוהריאיו

 NEARPODכלי 
ראיון מוקלט עם מבוגר והוספתו למצגת בכלי 

NEARPOD 

פיתוח כישורי  1
תקשורת , שימוש 

 מיומנות:   מושכל בשפה
-הבעה בעל

 פה
 :3אופנות 

 סוף שבוע
בחירת כתבה מעיתון 

 מעיתון או אתר חדשותבחירת כתבה  או אתר חדשות
הכרת מאפייני  1

 הבנת הנקרא מיומנות:  הטקסט הטיעוני
 :4אופנות 

 סוף חודש
באמצעות הכלי 

 השוואה חזותית בין שני עצמים במליאה padletהדיגיטלי 

שליטה סבירה  1
בעריכת השוואה בין 

 הבעה בכתב מיומנות:  דברים
 :5אופנות 

 סוף שבוע
 googleדרך הכלי 

forms סקה נתונה וניתוחםייית שמות מפדל 

זיהוי ואבחנה בשורש  1
ומשקל של שמות 

 ידע לשוני מיומנות:  נתונים
 :6אופנות 

  
דיוק בקריאה  פרטני 

 קטעי עיתונות  מליאה /
קראית קטעים לא  1

 קריאה בקול מיומנות:  מנוקדים 
 :1אופנות 

 

 

 

 

 

 



 חודש דצמבר  4שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 מועד
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
 חופשת החורף חופשת החורף 1 קריאת קטעים לא מנוקדים  מיומנות:  קריאה בקול  : 1

חופשת 
 החורף

אופנות 
 חופשת החורף פשת החורףחו 1 חיפוש מידע  בחירה  בין חלופות, טיעון, מיומנות:  האזנה  :2

חופשת 
 החורף

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת , שימוש מושכל 
 חופשת החורף חופשת החורף 1  בשפה

חופשת 
 החורף

אופנות 
 חופשת החורף חופשת החורף 1 הכרת מאפייני הטקסט הטיעוני מיומנות:  הבנת הנקרא :4

חופשת 
 החורף

אופנות 
 חופשת החורף חופשת החורף 1 זיהוי היחסים הלוגיים וארגונם מחדש מיומנות:  ה בכתבהבע :5

חופשת 
 החורף

אופנות 
 חופשת החורף חופשת החורף 1 הכרת משמעויות צורנים סופיים רווחים מיומנות:  ידע לשוני :6

חופשת 
 החורף

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש ינואר 1שבוע 

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות

 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה 
וההערכה )בשילוב 
 כלים דיגיטליים(

 מועד המדידה
 וההערכה  

אופנות 
1 : 

קריאה 
 חופשת החורף חופשת החורף חופשת החורף 1 קריאת טקסט מידע  מיומנות:  בקול 

אופנות 
 חופשת החורף חופשת החורף ורףחופשת הח 1 שימוש במידע מכוון לביצוע מטלות-הבנת הנשמע  מיומנות:  האזנה :2

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת התקשורתית ופיתוח מודעות -פרזנטציה
 חופשת החורף חופשת החורף חופשת החורף 1 לכללי הדיבור

אופנות 
4: 

הבנת 
 ורףחופשת הח חופשת החורף חופשת החורף 1 הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני )טענה( מיומנות:  הנקרא

אופנות 
5: 

הבעה 
 חופשת החורף חופשת החורף חופשת החורף 1 יכולת בניית טקסט טיעון מנומק לצורכי שכנוע מיומנות:  בכתב

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני :6

יכולת זיהוי. המרה והשלמה של משפטי קיום ומשפטי 
 חופשת החורף חופשת החורף חופשת החורף 1 שייכות

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 חודש ינואר  3שבוע 

 ינואר חודש 2שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה )בשילוב 
 כלים דיגיטליים(

מועד 
 המדידה 
 וההערכה

 1 קריאה של טקסט בלתי מנוקד  מיומנות:  קריאה בקול  : 1אופנות 
טקסט מדעי מעובד לפי מאמרים ממגזין 

 מדעי לילדים 
ה שימוש בפודקאסט להקלט

 סוף שבוע  והשמעה 

 מיומנות:  האזנה  :2אופנות 
שימוש במידע -הבנת הנשמע 

 שבוע שני  הבנה ויישום מידע  קטע קול של טקסט מפעיל  1 מכוון לביצוע מטלות

 צפייה בסרטונים שונים ביוטיוב  1 הכרת מאפייני הפרזנטציה מיומנות:  פה-הבעה בעל :3אופנות 
דיונים בכיתה על מאפייני 

 סוף שבוע הפרזנטציה בעקבות הצפייה

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
הכרת הרצף הלוגי של הטקסט 

   התאמת מילות קישור לפי רצף לוגי הצגת טקסט ללא מילת קישור 1 לפי מילות קישור

 מיומנות:  הבעה בכתב :5אופנות 
יכולת תכנון נכון של הכתיבה 

 סוף שבוע  הצגת התוצרים במליאה ן ושכתוב מחדשתרגול במליאה. תיקו 1 לפני הביצוע

 מיומנות:  ידע לשוני : 6אופנות 
הבחנה במשפטי קיום ומשפטי 

 חזרה על החומר מהשבוע שעבר 1 שייכות
מדברים קומיקס. יצירה ועריכת 

 שבוע שני  מט"ח



 מועד המדידה

 וההערכה

אופן המדידה וההערכה 

לוב כלים דיגיטליים()בשי  
 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה

 סוף שבוע
שימוש בפודקאסט להקלטה 

 והשמעה 
טקסט מדעי מעובד לפי מאמרים 

 ממגזין מדעי לילדים 
קריאה של טקסט  1

 קריאה בקול  מיומנות:  בלתי מנוקד 
 :1אופנות 

 קטע קול של טקסט מפעיל  הבנה ויישום מידע  סוף שבוע 

שימוש -בנת הנשמע ה 1
במידע מכוון לביצוע 

 האזנה  מיומנות:  מטלות
 :2אופנות 

 סוף שבוע
דיונים בכיתה על מאפייני 

 הפרזנטציה בעקבות הצפייה

צפייה בסרטונים שונים ביוטיוב 
בהם אנשים מדברים בפני קהל 
 ודיונים בסרטונים אלה בכיתה

1 
הכרת מאפייני 

 מיומנות:  הפרזנטציה
-הבעה בעל

 פה
 :3אופנות 

תחילת שבוע 
 דף עבודה רביעי

הסבר מה זאת טענה ע"י המורה 
 ודוגמאות לטענות שונות

הכרת רכיבי הטקסט  1
 הבנת הנקרא מיומנות:  הטיעוני )טענה(

 :4אופנות 

  
בדיקה של המורה למחברות 

 החבורים
התלמיד ישכתב את מה שכתב 

 בהתאם להערות המורה
1 

 ה בכתבהבע מיומנות:  היכולת לשכתב
 :5אופנות 

 תרגול באמצעות דפי עבודה בוחן מסכם  

שימוש תקין בצורות  1
 ידע לשוני מיומנות:  חזרות -הפועל

 :6אופנות 

 

  



 חודש ינואר   4שבוע 

מועד 

המדי

 דה

וההע

 רכה

אופן המדידה וההערכה 

 )בשילוב כלים דיגיטליים(
 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה

סוף 
 חודש 

מדעי מעובד לפי מאמרים טקסט 
 ממגזין מדעי לילדים 

טקסט מדעי מעובד לפי מאמרים ממגזין 
 1 מדעי לילדים 

קריאה של טקסט 
 קריאה בקול  מיומנות:  בלתי מנוקד 

 :1אופנות 

סוף 
 1 קטע קול של טקסט מפעיל  קטע קול של טקסט מפעיל  חודש 

שימוש -הבנת הנשמע 
במידע מכוון לביצוע 

 האזנה  ות: מיומנ מטלות
 :2אופנות 

סוף 
 חודש

צפייה בסרטונים שונים ביוטיוב 
בהם אנשים מדברים בפני קהל 
 ודיונים בסרטונים אלה בכיתה

צפייה בסרטונים שונים ביוטיוב בהם אנשים 
מדברים בפני קהל ודיונים בסרטונים אלה 

 1 בכיתה
הכרת מאפייני 

 מיומנות:  הפרזנטציה
-הבעה בעל

 פה
 :3אופנות 

סוף 
 חודש

התלמידים יחברו טענות לפי 
 1 התלמידים יחברו טענות לפי נושאים שונים נושאים שונים

הכרת רכיבי הטקסט 
 הבנת הנקרא מיומנות:  הטיעוני )טענה(

 :4אופנות 

 1 כתיבה, סיכום ושכתוב כתיבה, סיכום ושכתוב  
כתיבה מיטבית 

 הבעה בכתב מיומנות:  ותקינה
 :5אופנות 

  
שלמה שהמורה מכין פתקיות ה

 ידע לשוני מיומנות:  הלחם בסיסי 1 פתקיות השלמה שהמורה מכין מראש מראש
 :6אופנות 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

        

 פברוארחודש  1שבוע 

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות

 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה וההערכה )בשילוב 
 כלים דיגיטליים(

מועד 
 המדידה

 
 וההערכה 

 טקסט טיעוני  1 קריאת טקסט חסר ניקוד  מיומנות:  קריאה בקול  : 1פנות או
קריאה רהוטה ומודעות למבנה  

 שבוע שני  הטקסט במליאה או פרטני )הקלטה(

 מיומנות:  האזנה  :2אופנות 
אוצר  זיהוי המסר, איתור מידע,

 השמעת טקסט סיפורי  1 מילים 
כתיבת המסרים על לוח  דף עבודה,

 וף שבוע ס דיגיטלי

 1 פרזנטציה מיומנות:  פה-הבעה בעל :3אופנות 
הכרת השלבים להכנת פרזנטציה 

 הסבר ע"י המורה 
עבודה משותפת) דוגמה להכנת 

 שבוע שני פרזנטציה(

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 

 1 )טענה(
התלמידים יחברו טענות לפי 

 נושאים שונים

בכיתה וכל  ותמסוימ בדילמותדיון 
תלמיד יביע את הדעה שלו בצורה 

 סוף שבוע ברורה

 מיומנות:  הבעה בכתב :5אופנות 
מיצוי יכולת הכתיבה בכל טקסט 

   כתיבה לפי נושא נדרש תרגול כתיבה בבית 1 נתון

   בניתוח משפטים רמת שליטה התלמידים ינתחו לפי מה  שנלמד   ניתוח משפטים  מיומנות:  ידע לשוני :6אופנות 



 פברוארחודש  2שבוע

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות 
הורא

 ה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה )בשילוב כלים 
 דיגיטליים(

מועד 
 המדידה 
וההערכ

 ה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 בקול 

מיומנות
 טקסט טיעוני  1 קריאת טקסט חסר ניקוד  : 

למילת  קריאה במליאה, קריאה נכונה
 שבועי  הקישור.

אופנות 
 האזנה  :2

מיומנות
 : 

אוצר  זיהוי המסר, איתור מידע,
 סוף שבוע מטלה בקלאסרום  השמעת טקסט סיפורי  1 מילים 

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 פה

מיומנות
 1 פרזנטציה  : 

הכרת השלבים להכנת פרזנטציה 
   עבודה משותפת) דוגמה להכנת פרזנטציה( הסבר ע"י המורה 

אופנות 
4: 

הבנת 
 הנקרא

מיומנות
 : 

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 )הסברים ונימוקים(

כל תלמיד יביע את הדעה שלו 
בנושא מסוים ואחר כך הוא צריך 

לנמק ולהסביר מדוע הוא חושב 
 כך

התלמידים עונים על שאלות במסמך 
GOOGLE FORMES סוף שבוע 

אופנות 
5: 

הבעה 
 בכתב

מיומנות
 1 ה בסוגי טקסטיםהעמקה והבחנ : 

במליאה בקבוצות  לעוד תרגו
 סוף שבוע  טלות בקלאסרוםמ תחרות

אופנות 
 ידע לשוני : 6

מיומנות
 סוף שבוע  מסירת הפתרונות כמטלת חובה סימון מושא עקיף וישיר 1 הכרת מושאים  : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש פברואר  3שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 מועד 
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 קריאת טקסט טיעוני  1 קריאת טקסט בלתי מנוקד  מיומנות:  בקול 

שילוב האזנה וחיקוי הגייה 
 סוף שבוע  נכונה למילים הקשות 

אופנות 
 השמעת טקסט סיפורי  1 סיכום , פענוח תכנים . מיומנות:  האזנה  :2

התוכן בעל פה  הצגת המסר,
 סוף שבוע  בכיתה 

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 1 פרזנטציה  מיומנות:  פה

הכרת השלבים להכנת פרזנטציה 
 הסבר ע"י המורה 

עבודה משותפת) דוגמה 
 סוף שבוע להכנת פרזנטציה(

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 ם ונימוקים()הסברי

מסוימת ודיון בה בתוך  דילמהבחירת 
 הכיתה

הצגת הטענות והנימוקים 
באמצעות לוח שיתופי 

NEARPOD סוף שבוע 

אופנות 
5: 

הבעה 
 סוף חודש  הצגת התשובות במליאה השמעת טקסטים מסוגים שונים 1 יכולת לכתוב טקסט טיעון מכל סוג מיומנות:  בכתב

אופנות 
 מנות: מיו ידע לשוני :6

לדעת להגות את שם המספר בצורה 
 1 נכונה

קריאת טקסטים המכילים שמות 
 מספר

השמעת הטקסטים עם 
 סוף שבוע  שמות המספר במליאה

 

 

 

 

  



 חודש פברואר 4שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה )בשילוב כלים 
 דיגיטליים(

 מועד
  המדידה
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 סוף חודש  עבודה בזוגות הערכה ע"י השותף קריאת טקסט טיעוני  1 קריאת טקסט חסר ניקוד  מיומנות:  בקול

אופנות 
 סוף חודש  התוכן בעל פה בכיתה  הצגת המסר, השמעת טקסט סיפורי  1 סיכום ,פענוח תכנים  מיומנות:  האזנה  :2

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח מודעות 

 1 לכללי הדיבור
עבודה בזוגות ובחירת 

 נושא לכל זוג
כל זוג מגיש את הנושא שנבחר ומדוע הם 

 סוף חודש בחרו בנושא זה )הגשה באמצעות מגת(

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 בחירת טקסט טיעון  1 ()הסברים ונימוקים

לסמן את הנימוקים וההסברים בטקסט 
 סוף חודש בנוסף לטענה

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  בכתב

שליטה מלאה ברכיבי טקסט 
 טיעון קריאת טקסט 1 הטיעון

ריכת בוחן בנושא זיהוי רכיבים בטקסט ע
 הטיעון

סןף 
 החודש

אופנות 
 1 הכרת הלוואי מיומנות:  ידע לשוני :6

ודה קבוצתית עב
 הערכת עמיתים במליאה

סוף 
 החודש

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש מרץ 1שבוע 
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות

 הוראה 

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה וההערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

מועד 
 המדידה

 וההערכה  

אופנות 
1 : 

קריאה 
 סוף שבוע  קריאה רהוטה ומובנת  ר עמדה )טיעוני(קריאת מאמ 1 קריאת טקסט חסר ניקוד מיומנות:  בקול 

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

הצגת עמדה, נימוקים וסיכום 
 1 בעל פה או בכתב 

משדר אקטואלי או השמעת דילמה 
 שבועי  דפי עבודה/משימה כיתתית  חברתית 

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת -פרזנטציה
מודעות  התקשורתית ופיתוח

 עבודה בזוגות ובחירת נושא לכל זוג 1 לכללי הדיבור

כל זוג מגיש את הנושא שנבחר 
ומדוע הם בחרו בנושא זה )הגשה 

 סוף שבוע באמצעות מגת(

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 )מסקנה והמלצה(

הסבר נושא ההמלצה והמסקנה 
צות ע"י המורה ודוגמאות להמל

 ומסקנות שונות 
הבדיל בין מסקנה להמלצה ל

 סוף שבוע באמצעות משחק מיון משפטים

  
הבעה 
 מיומנות:  בכתב 

מיצוי יכולת הכתיבה בנושא 
 1 נתון

התלמיד יידרש לכתוב בנושאים 
   שונים ומגוונים

בכל שיעור 
 הבעה

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני  :6

יישום מה שהוטמע בנושא 
 1 תקין דיבור

התלמידים יידרשו לעמוד מול 
המליאה ולהביע דעה מנומקת 

 בדיבור תקין
הקרנת סרטונים אקטואליים 

   המצריכים תגובה
 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש מרץ 2שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

מועד 
 המדידה 
 וההערכה

 1 קריאת טקסט חסר ניקוד מיומנות:  קריאה בקול  : 1אופנות 
קריאת מאמר עמדה 

 סוף חודש  זיהוי שגיאות עי התלמידים  )טיעוני(

 1 הערכת הנאמר ונקיטת עמדה מיומנות:  האזנה :2אופנות 
משדר אקטואליה /השמעת 

 דילמה
הצגת עמדה, נימוקים וסיכום 

 בעל פה או בכתב 
סוף שבוע 

 שלישי 

 מיומנות:  פה-הבעה בעל :3אופנות 

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח מודעות 

 1 לכללי הדיבור
עבודה בזוגות ובחירת נושא 

 לכל זוג

הגשת טיוטה ראשונה )סיכום 
לאחר קריאת מידע משני 

 סוף שבוע מקורות לפחות(

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 

 1 קנה והמלצה()מס

הסבר נושא ההמלצה 
והמסקנה ע"י המורה 

ודוגמאות להמלצות 
 ומסקנות שונות 

הבדיל בין מסקנה להמלצה ל
באמצעות משחק מיון 

 סוף שבוע משפטים

 1 שיבה ביקורתיתפיתוח ח מיומנות:  הבעה בכתב :5אופנות 
התלמיד יידרש לחוות את 

 דעתו על הנכתב
ב משוב מורה ועמיתים בכת

 או בעל פה

עם סיום 
ההצגה 
של כל 

 המליאה

 : 6אופנות 
הכרה וזיהוי של סוגי 

 מיומנות:  משפטים
אבחנה בין סוגי משפטים 

 1 בעזרת מאפיינים
עריכת טבלת מיון בין שני 

 סוגי המשפטים
חיבור משפטים הכוללים את 

 שני הסוגים, נושא הדיון
בסוף 

 החודש
 

 

 

  



 חודש מרץ 3שבוע
 יעדי שליטה

 מה?()

 מספר 
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

 מועד 
 המדידה 
 וההערכה

 1 קריאת טקסט חסר ניקוד מיומנות:  קריאה בקול  : 1אופנות 
קריאת מאמר עמדה 

 סוף חודש  קריאה נכונה במליאה  )טיעוני(

 מיומנות:  האזנה  :2אופנות 
דה, נימוקים הצגת עמ

 1 וסיכום בעל פה או בכתב 

משדר אקטואלי או 
השמעת דילמה 

 חברתית 
כתיבת סיכום למשדר הנשמע 

 סוף חודש  בפדלט והצגתו בכיתה.

 :3אופנות 
-הבעה בעל

 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח 

 1 מודעות לכללי הדיבור
עבודה בזוגות וכתיבת 

 טיוטה ראשונה 

גשת טיוטה ראשונה )סיכום ה
לאחר קריאת מידע משני מקורות 

 סוף שבוע לפחות(

 מיומנות:  הבנת הנקרא :4אופנות 
הכרת רכיבי הטקסט 

 בחירת טקסט טיעון 1 הטיעוני )מסקנה והמלצה(

כל תלמיד יכתוב את הטענה או 
ההמלצה בטקסט באמצעות לוח 

 סוף שבוע שיתופי

 1 מיון והכללה  מיומנות: הבעה בכתב :5אופנות 
בחירת טקסט טיעון 

 סוף שבוע בדיקה של המורה  וניתוחו  
סימון משפטים 

פועליים 
ומשפטים 

שמניים בקטע 
 מיומנות:    נתון

זיהוי הרכיבים 
התחביריים השונים 

 1 במשפט
חשיפה למגוון רחב של 

 משפטים שונים
התלמיד יידרש לספר מה הוא 

 בסוף החודש רואה בתמונה
 

 

  



 חודש מרץ 4שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 מועד
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 חופשת האביב חופשת האביב 1 קריאת טקסט חסר ניקוד מיומנות:  בקול

חופשת 
 האביב

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

עמדה, נימוקים וסיכום בעל פה או הצגת 
 חופשת האביב חופשת האביב 1 בכתב 

חופשת 
 האביב

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת התקשורתית -פרזנטציה
 חופשת האביב חופשת האביב 1 ופיתוח מודעות לכללי הדיבור

חופשת 
 האביב

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

יעוני )מסקנה הכרת רכיבי הטקסט הט
 חופשת האביב חופשת האביב 1 והמלצה(

חופשת 
 האביב

אופנות 
5: 

הבעה 
 חופשת האביב חופשת האביב 1 שליטה בנושא התחבירי בכתיבה מיומנות:  בכתב

חופשת 
 האביב

אופנות 
 חופשת האביב חופשת האביב 1 לדבר  ולכתוב בצורה ממוקדת מיומנות:  ידע לשוני :6

חופשת 
 האביב

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש אפריל  1שבוע 

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות

 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה 
וההערכה 

)בשילוב כלים 
 דיגיטליים(

 מועד המדידה
 וההערכה  

אופנות 
1 : 

קריאה 
 חופשת האביב חופשת האביב חופשת האביב 1 טקסט חסר ניקוד /מנוקד  מיומנות:  בקול 

אופנות 
 מיומנות:   האזנה :2

הערכת מטרתו של  זיהוי קשרים לוגיים מפורשים, איתור פרטים,
 חופשת האביב חופשת האביב חופשת האביב 1 הטקסט 

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 חופשת האביב חופשת האביב חופשת האביב 1 פיתוח היכולת התקשורתית ופיתוח מודעות לכללי הדיבור-פרזנטציה מיומנות:  פה

אופנות 
4: 

 הבנת
 חופשת האביב חופשת האביב חופשת האביב 1 הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני )חזרה על כל המרכיבים( מיומנות:  הנקרא

אופנות 
5: 

הבעה 
 חופשת האביב חופשת האביב חופשת האביב   כתיבה קולחת, עניינית וממוקדת לצורכי שכנוע מיומנות:  בכתב

אופנות 
 חופשת האביב חופשת האביב חופשת האביב   שהוטמעו וכתיבה תקינה יישום הכללים מיומנות:  ידע לשוני :6

 

 

  



 

 חודש אפריל  2שבוע

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות 
 הוראה

פעולות 
 המרה 
 )איך?(

אופן 
המדידה 
והערכה 
)בשילוב 

כלים 
 דיגיטליים(

מועד 
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 חופשת האביב 1 קוד טקסט מנוקד /חסר ני מיומנות:  בקול 

חופשת 
 האביב

חופשת 
 האביב

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

הערכת מטרתו של  זיהוי קשרים לוגיים מפורשים, איתור פרטים,
 חופשת האביב 1 הטקסט 

חופשת 
 האביב

חופשת 
 האביב

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 חופשת האביב 1 דיבורפיתוח היכולת התקשורתית ופיתוח מודעות לכללי ה-פרזנטציה מיומנות:  פה

חופשת 
 האביב

חופשת 
 האביב

אופנות 
4: 

הבנת 
 חופשת האביב 1 הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני )חזרה על כל המרכיבים( מיומנות:  הנקרא

חופשת 
 האביב

חופשת 
 האביב

אופנות 
5: 

הבעה 
 חופשת האביב 1 עמידה עם בטחון עצמי מול התלמידים מיומנות:  בכתב

חופשת 
 האביב

 חופשת
 האביב

אופנות 
 חופשת האביב 1 דיבור שוטף ותקין  מיומנות:  ידע לשוני : 6

חופשת 
 האביב

חופשת 
 האביב

 

 

 

 

 

 



 חודש אפריל 3שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

 מועד 
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

אה קרי
 קטע מספר הלימוד  1 קריאת טקסט מנוקד /חסר ניקוד מיומנות:  בקול 

 סימני פיסוק, קריאה תקינה,
 סוף שבוע  סימני ניקוד 

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

זיהוי קשרים לוגיים  איתור פרטים,
 סוף שבוע  מטלה בקלאסרום קטע סיפורי  1 הערכת מטרתו של הטקסט . מפורשים,

אופנות 
3: 

-בעל הבעה
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת התקשורתית -פרזנטציה
 1 ופיתוח מודעות לכללי הדיבור

עבודה בזוגות וכתיבת 
 טיוטה ראשונה 

הגשת טיוטה ראשונה )סיכום 
לאחר קריאת מידע משני מקורות 

 סוף שבוע לפחות(

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני )חזרה על 
 1 בים(כל המרכי

בחירת טקסט טיעון 
וסימון מרכיבי הטקסט 

 סוף שבוע דף עבודה הטיעוני

אופנות 
5: 

הבעה 
 1 פיתוח יכולת לכללי כתיבה תקינים מיומנות:  בכתב

עמידה מול קהל וקריאת 
 סוף שבוע דיבור בפני המליאה מה שנכתב

אופנות 
 סוף חודש תרגילים ברמות שונות ומגוונות צעות תרגוליישום באמ   הפגנת בקיאות במה שנלמד מיומנות:  ידע לשוני :6

 

 

 

 

 

 

 

 



 אפריל  4שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 מועד
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
 חג הנביא שועייב הנביא שועייבחג  1 חג הנביא שועיב עליו השלום  מיומנות:  קריאה בקול : 1

חג הנביא 
 שועייב

אופנות 
2: 

האזנה והבנת 
 חג הנביא שועייב חג הנביא שועייב 1 חג הנביא שועיב עליו השלום  מיומנות:  הנשמע

חג הנביא 
 שועייב

אופנות 
 מיומנות:  פה-הבעה בעל :3

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח מודעות 

 חג הנביא שועייב ג הנביא שועייבח 1 לכללי הדיבור
חג הנביא 

 שועייב

אופנות 
 חג הנביא שועייב חג הנביא שועייב 1 הכרת מרכיבי טקסט טיעון מיומנות:  הבנת הנקרא :4

חג הנביא 
 שועייב

אופנות 
 מיומנות:  הבעה בכתב :5

קריאה בטון התאים לטקסט 
 חג הנביא שועייב חג הנביא שועייב 1 הכתוב

חג הנביא 
 ועייבש

אופנות 
 חג הנביא שועייב חג הנביא שועייב 1 שליטה בכללי הדיבור מיומנות:  ידע לשוני :6

חג הנביא 
 שועייב

 

  



 חודש מאי 1שבוע 

 יעדי שליטה
 )מה?(

 מספר 
 שעות

 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה וההערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

מועד 
 המדידה

 וההערכה  

אופנות 
1 : 

קריאה 
 1 טקסט מנוקד/חסר ניקוד  מיומנות:  בקול 

 קשה,ב ,תלונה–קריאת סוגי מכתבים 
 סוף שבוע  ריאה במליאה ק ביקורת .

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

ניתוח  שאלות מעודדות חשיבה,
 1 תכנים.

קטעי קול/סרטונים בנושאי מדע/תופעות 
 שימוש במפת חשיבה לייצוג ידע בטבע.

סוף שבוע 
 ני ש

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח מודעות לכללי 

 הצגת התלמידים בפני הכיתה וקבלת משוב 1 הדיבור
כתיבת משוב באמצעות כלי 

MENTINETER סוף שבוע 

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 )חזרה על כל המרכיבים(

ניתוח הטקסט והצגת המאפיינים וארגון 
 נתוניםאיסוף  -מידע בצורה שיטתית 

יצירת מטלות המורכבות ממגוון 
תכנים :שאלות פתוחות ,שאלות 

 סוף שבוע רב ברירה ,השלמת מלים בטקסט

אופנות 
5: 

הבעה 
 כל שיעור נות בכתבמילוי הוראות הנית כתיבת תגובה לתמונה מוצגת 1 ניסוח תקין למשפטים מיומנות:  בכתב

אופנות 
 חזרות בכתב וגם בעל פה במליאה 1 הפנמה ויישום כל מה שנלמד מיומנות:  ידע לשוני :6

-wizerאו  google formsבעזרת 
me בסוף השנה 

 

 

  



 חודש מאי 2שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה )בשילוב 
 גיטליים(כלים די

 מועד המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 1 טקסט מנוקד/חסר ניקוד  מיומנות:  בקול 

-קריאת סוגי מכתבים 
 סוף שבוע   ריאה במליאה ק ביקורת  תלונה ,בקשה,

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

יתוח נ שאלות מעודדות חשיבה,
 1 תכנים.

קטעי קול/סרטונים 
בנושאי מדע/תופעות 

 סוף שבוע שני  שימוש במפת חשיבה לייצוג ידע בטבע.

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח מודעות לכללי 

 1 הדיבור
הצגת התלמידים בפני 

 הכיתה וקבלת משוב
כתיבת משוב באמצעות כלי 

MENTINETER סוף שבוע 

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

בי הטקסט הטיעוני הכרת רכי
 1 )חזרה על כל המרכיבים(

ניתוח הטקסט והצגת 
המאפיינים וארגון 

 -מידע בצורה שיטתית 
 נתוניםאיסוף 

יצירת מטלות המורכבות ממגוון 
תכנים :שאלות פתוחות ,שאלות רב 

 סוף שבוע ברירה ,השלמת מלים בטקסט

אופנות 
5: 

הבעה 
 הצגה במליאה 1 תכתיבת פרזנטציה ברמה הולמ מיומנות:  בכתב

padlet- בדרך חזותית  תכנים שיתוף
י                               של לוח וירטואל  סוף שבוע  

אופנות 
 1 דיבור ושימוש תקין בשפה מיומנות:  ידע לשוני : 6

העלאת נושא אקטואלי 
 במליאה

חיבור משפטים ברצף ובעזרת 
 סוף שיעור קשרים לוגיים מתאימים

 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש מאי 3שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 ר מספ
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 מועד 
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 1 טקסט חסר ניקוד  מיומנות:  בקול 

 משל, קריאת טקסט סיפור,
 סוף חודש אודיו  קריאה שיתופית, ביוגרפה

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

ח שיח סביב הבנת הנשמע ופיתו
 טקסט מדעי  1 התכנים  

השתתפות במליאה בפיתוח 
 שבועי  שיח 

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח מודעות 

 1 לכללי הדיבור
הצגת התלמידים בפני הכיתה 

 וקבלת משוב
כתיבת משוב באמצעות כלי 

MENTINETER סוף שבוע 

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 )חזרה על כל המרכיבים(

ניתוח הטקסט והצגת 
המאפיינים וארגון מידע 

איסוף  -בצורה שיטתית 
 נתונים

יצירת מטלות המורכבות 
ממגוון תכנים :שאלות 

פתוחות ,שאלות רב ברירה 
 סוף שבוע ,השלמת מלים בטקסט

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  בכתב

כתיבה עניינית וקולחת הכוללת 
 1 חשיבה ביקורתית והצעות 

קריאה הדדית בין זוגות 
 בכל שיעור במליאה, במהלך השיעור תלמידים ומתן משוב בסוף

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני :6

הצגת שאלות ברמה נאותה 
 1 ובעברית תקינה

ארגון המידע והסדר הכרוני 
שבעלילה בעזרת מילות 

פיסוק קישור וסימני 
 בסוף  השנה משוב עמיתים מתאימים

 

 

 

 

 

 

 



 חודש מאי 4שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
 )בשילוב כלים דיגיטליים(

 מועד
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קריאה 
 1 טקסט חסר ניקוד  מיומנות:  בקול 

 משל, קריאת טקסט סיפור,
 הביוגרפי

קריאה במליאו /הקלטה 
 סוף חודש )פרטני(

אופנות 
 טקסט מדעי 1 הבנת הנשמע ופיתוח שיח  מיומנות:  האזנה  :2

השתתפות במליאה לאחר 
 שבועי  ההשמעה ופיתוח דיון ושיח 

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח היכולת -פרזנטציה
התקשורתית ופיתוח מודעות 

 1 לכללי הדיבור
התלמידים בפני הכיתה הצגת 

 וקבלת משוב
כתיבת משוב באמצעות כלי 

MENTINETER סוף שבוע 

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 )חזרה על כל המרכיבים(

ניתוח הטקסט והצגת המאפיינים 
 -וארגון מידע בצורה שיטתית 

 סוף חודש בוחן נתוניםאיסוף 

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  תבבכ

היכולת לכתוב דעה מנומקת 
 1 בנושאים חברתיים ואישיים

שכתוב קטע או מאמר הנוגע 
 לתלמיד 

התלמיד ישכתב טקסט ויגלם 
 סוף שנה את תפקיד הכותב או המחבר

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני :6

הפנמה ויישום כל מה שנלמד 
במהלך השנה מבחינת תקינות 

 1 תחבירית ולשונית
שוטף ותקני של כלל דיבור 

 התלמידים
עמידה במליאה והצגת נושא 

 סיכום שנה אקטואלי ברמה נאותה
 

 

 

 

 

 

 

 



 חודש יוני 1שבוע 
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות

 הוראה 

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה 
וההערכה )בשילוב 
 כלים דיגיטליים(

מועד 
 המדידה

 וההערכה  

אופנות 
1 : 

קראיה 
 1 קריאת טקסט חסר ניקוד  נות: מיומ בקול 

קטע  ,אנציקלופדיערך 
קטע מידע  מספרי מידע,

 במדעים.
 קריאה במליאה,

 סוף חודש קריאת מצגת הקלטה,

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

הבנת הנושא ,איתור הרעיון 
איתור מידע מתוך  המרכזי,

 מהדורת חדשות  1 הטקסט, הערכת הנאמר.

משימה כיתתית 
יטה הבודקת את השל

 סוף חודש  במגוון המיומנויות .

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת , 
 1 שימוש מושכל בשפה 

חזרות ומיקוד החומר 
 לקראת תקופת המבחנים

דיון בנושאים 
 סוף שבוע אקטואליים והבעת דעה

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 כל המרכיבים()חזרה על 

חזרות ומיקוד החומר 
 סוף שבוע טקסט טיעון ושאלות לקראת תקופת המבחנים

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  בכתב 

כתיבה עניינית וקולחת 
הכוללת חשיבה ביקורתית 

 1 והצעות 
קריאה הדדית בין זוגות 

 תלמידים ומתן משוב בסוף
במליאה, במהלך 

 סוף חודש  השיעור

אופנות 
 מיומנות:  לשוני  ידע :6

הצגת שאלות ברמה נאותה 
 1 ובעברית תקינה

ארגון המידע והסדר הכרוני 
שבעלילה בעזרת מילות 

קישור וסימני פיסוק 
 סוף חודש  משוב עמיתים מתאימים

 

 

 

 

 

 

 



 

 חודש יוני 2שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 
 הוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
 ב כלים דיגיטליים()בשילו

מועד 
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קראיה 
 1 קריאת טקסט חסר ניקוד מיומנות:  בקול

 קטע מספרי מידע, ,אנציקלופדיערך 
 קטע מידע במדעים.

 הקלטה, קריאה במליאה,
קריאת מצגת לפי בחירת 

 סוף חודש  התלמיד 

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

הבנת הנושא ,איתור הרעיון 
איתור מידע מתוך  מרכזי,ה

 סוף חודש  בוחן /מטלה  השמעת טקסט מידע  1 הטקסט, הערכת הנאמר.

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת , 
 1  שימוש מושכל בשפה

חזרות ומיקוד החומר לקראת 
 תקופת המבחנים

דיונים בנושאים אקטואליים 
 סוף שבוע והבעת דעה

אופנות 
4: 

 הבנת
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט 
הטיעוני )חזרה על כל 

 1 המרכיבים(
חזרות ומיקוד החומר לקראת 

 תקופת המבחנים
פתרון שאלות של טקסט 

 סוף שבוע טיעון

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  בכתב 

 כתיבת דעה מנומקת 
בנושאים אישיים 

 וחברתיים, 
 או כתיבת טענה מנומקת 

 ות בנושאים רחבים דילמ
 1 ערכיות

חזרה על מגוון מיומנויות הכתיבה 
 סוף חודש  עבודת סיכום שנתית  וסיכום סוף שנה .

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני  : 6

ידע ושליטה בנושאי הלשון 
 1 של כיתה ח

חזרה וסיכום הנושאים בחוברת 
 סוף חודש  מבחן סיכום שנתי  קלאסרום /

 

 

 

  



 חודש יוני 3שבוע
 יעדי שליטה

 )מה?(

 מספר 
 שעות 

 ההוראה

 פעולות המרה 
 )איך?(

אופן המדידה והערכה 
)בשילוב כלים 

 דיגיטליים(

 מועד 
 המדידה 
 וההערכה

אופנות 
1 : 

קראיה 
 מאמר עמדה )טיעוני( 1 קריאת טקסט חסר ניקוד  מיומנות:  בקול

מדויקת  קריאה שוטפת,
 סוף חודש ובקצב תקין.

אופנות 
 מיומנות:  האזנה  :2

בנת הנושא ,איתור הרעיון ה
איתור מידע מתוך  המרכזי,
 טקסט מידע  1 הטקסט.

שליטה במגוון  -בוחן 
המיומנויות בהבנת 

 סוף חודש  הנשמע.

אופנות 
3: 

-הבעה בעל
 מיומנות:  פה

פיתוח כישורי תקשורת , 
 1  שימוש מושכל בשפה

חזרות ומיקוד החומר 
 לקראת תקופת המבחנים

דיונים בנושאים 
 שבועי יים והבעת דעהאקטואל

אופנות 
4: 

הבנת 
 מיומנות:  הנקרא

הכרת רכיבי הטקסט הטיעוני 
 1 )חזרה על כל המרכיבים(

חזרות ומיקוד החומר 
 לקראת תקופת המבחנים

פתרון שאלות של טקסט 
 סוף חודש  טיעון

אופנות 
5: 

הבעה 
 מיומנות:  בכתב

 כתיבת דעה מנומקת 
 בנושאים אישיים וחברתיים, 

 יבת טענה מנומקת או כת
 בנושאים רחבים דילמות 

 1 ערכיות

חזרה על מגוון מיומנויות 
 הכתיבה וסיכום סוף שנה 

 סוף חודש  בודת סיכום שנתית ע

אופנות 
 מיומנות:  ידע לשוני  :6

ידע ושליטה בנושאי הלשון של 
 1 כיתה ח

חזרה וסיכום הנושאים 
 סוף חודש  מבחן סיכום שנתי  בחוברת /קלאסרום 

 

 

 

 

 

 

 


