
 1 

 ט כיתה   בעברית כנית לימודים  ות
 תשפ"א 

 
 : סביבת למידה מקוונת

 –השנה נלמד באמצעות סביבת למידה הנקראת "עכשיו עברית" באתר "אופק על יסודי 
 מט"ח". כניסה עם סיסמת הזדהות אחידה של משרד החינוך. 

 
 

 ? לכל שיעור מה להביא
 

 מטח  טלכיתה  "עכשיו עברית"חוברת  ✓

 : חוצצים 4עם  מחברת ✓

 הבנה והבעה  .1

 מילון  .2

 תחביר  .3

 צורות  .4

 

 עטים + מדגש )=מרקר(   2: כלי כתיבה ✓

 
 

 מה נלמד השנה? 

 הבנה והבעה 

תיק עבודות, שיתעד את העבודה שלכם במהלך השנה )נרכז בו   – בתלקיטהלמידה שלכם תתועד 

 כתיבות ארוכות טווח, כתיבות קצרות טווח, טקסטים ומבחנים(.  

במהלך השנה נקרא טקסטים רבים ונלמד כיצד להבין אותם ולענות על שאלות שונות בעקבות  

     תתמקד במהלכי כתיבה קצרי טווח וארוכי טווח.   הלמידה הקריאה. בהבעה:

 בהיקפים שונים ובסוגות שונות.    רציפים ובלתי רציפים יהיו טקסטים  שתקראוהטקסטים 

 עברית: הבעה, הבנה ולשון ברוכים הבאים לשיעור 

מחכה לנו שנת לימודים מרתקת ומהנה: נקרא טקסטים מרתקים הקשורים  

לעולמכם, נכתוב ונביע דעה אישית, נשתף את החברים לכיתה בדעות שלנו,  

משפטים, לנתח פעלים  נלמד לזהות חלקי דיבור, לנתח משפטים, לזהות סוגי 

ושמות, נעשיר את אוצר המילים שלנו, נלמד להשתמש בשם המספר, נצפה  

      יהיה כיף  .סרטונים, חידונים ומשחקים , נכין בסרטונים, נשחק
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 הבנת טקסטים מסוגים שונים ✓

 הבנת שאלה וכתיבת תשובה  ✓

 כד'( וטקסטים לא רציפים )גרפים, טבלאות,   ✓

 מבנים לוגיים בטקסט  ✓

 כתיבת מאמר טיעון  ✓

 כתיבת סיכום  ✓

 כתיבת סיכום ממזג  ✓

 

 תחביר 

 הדיבור חלקי   ✓

 צירופים שמניים )סמיכות, שם ותוארו(  ✓

 הבחנה בין צירוף למשפט  ✓

 , נשוא  המשפט: נושאעיקרי   ✓

            מורכב ואיחוי, סוגי המשפטים : פשוט ✓

                   והמרה בין סוגי המשפטים   בניית משפט משני משפטים ✓

 : נקודה, סימן שאלה, מירכאות, נקודתייםהתקין פיסוקה ✓

 

 תורת הצורות  

 זיהוי רכיבי הפועל: שורש, בניין, זמן וגוף )גזרת השלמים וגזרת המרובעים( ✓

 משמעויות הפועל : פעיל וסביל  ✓

 דרכי תצורת שם העצם ✓

 משמעויות המשקלים  ✓

 משמעויות צורני הגזירה הסופיים ✓

 

 אוצר המילים וסמנטיקה

 פרטים דקדוקיים במילון 

 המילונית להקשר התאמת ההגדרה והמשמעות 
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 דרכי החיפוש במילון 

 יחסים בין מילים ומשמעים : נרדפות, ניגודיות והיכללות 

 

  כיצד יחושב הציון?
 40%בחנים ומבחנים   •

 10%:הערכת מורה  •

 15%השתתפות בשיעורים מקוונים  •

 15%הערכה חלופית  •

 20%הגשת מטלות מקוונות  •

 

 

 

 

  

שנה טובה  

 ובהצלחה לכולם!

 צוות לשון


