
3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 חומרי לימוד 

"בשבילי   הלימוד וספר (,30% חביר )ת  של מט"ח סביבת לשון לתיכוןהשנה נלמד בעזרת 

 הטקסט"

 כניסה עם סיסמת הזדהות אחידה של משרד החינוך.  

 

 מיקוד תשפ"א – ( 30%) כיתות י' לחומר הלימוד 

   הבנה והבעה 

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

     תתמקד במהלכי כתיבה קצרי טווח וארוכי טווח.  הלמידה בהבעה: 

)תציגו את הטיוטות   מילים 700–500-כ בהיקף של )לפחות(  מהלך ארוך טווח אחדלכתוב  תידרשו

 בכתיבת טיעון  במחצית א' נתמקדקבלו ואת השכתוב שתעשו בעקבותיו(. שתכתבו, את המשוב שת

   כתיבה ממזגת מידע ממספר מקורות. –ובמחצית ב' נתמקד בכתיבת סקירה ספרותית 

 בהיקפים שונים ובסוגות שונות.    רציפים ובלתי רציפים טקסטים יהיו  שתקראו הטקסטים 

 

 מחצית א(  )  תחביר 

 חלקי הדיבור ✓

 תלמידים יקרים, 

 !ברוכים הבאים לשיעורי לשון

 לכם שנת לימודים נהדרת,  יםאנו מאחל

  – והכי חשובהצלחה 

 והנאה מהלמידה! אושר, בריאות
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 ההבחנה בין צירוף לבין משפט  ✓

 לרבות השימוש התקין בהםקשרים לוגיים,   ✓

 והסגר   תיאור, מושא ,לוואי,  )הפועלי והשמני(  נשואוה נושאההמשפט: עיקרי  ✓

                            )מאוחה( מורכב ואיחוי, סוגי משפטים : פשוטהבחנה בין  ✓

 המרות בין סוגי משפטים ✓

 פיסוק וב בהתאםתקינות  ✓

 מחצית ב –בשם ובפועל הצורות   מערכת

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

 משמעויות הבניינים  ✓

 דרכי תצורת שם העצם ✓

 

 

 

 

  

 

 

  ?מחציתה כיצד יחושב ציון

 10%  הערכת מורה ✓

 40%: ומבחנים  בחנים ✓

 15% תלקיט: ✓

 20%בשיעורים מקוונים :  השתתפות  ✓

 15%הגשת מטלות מקוונות :  ✓
 

 הערכה פנימית  - 30%ציון בגרות  
 

 נושאי הלימוד במסגרת ההערכה הפנימית. בסוף מחצית א' יסיימו תלמידי שכבה י' ללמוד את 
 

 מציון הבגרות.  30%הציון של מחצית א' מהווה 
 

 הציון נקבע לפי הפרמטרים המפורטים מעלה. 
 

 ,העברית  לכם הצלחה גדולה והנאה מרובה מלימודי הלשון ותמאחל  ואנ 
 עברית ל ות צוות המור 

 : להביא לכל שיעוריש 

 )רצוי להמשיך לכתוב במחברת של כיתה ט'(  מחברת נושאים. 1

 שם המספר ותקינות לשונית   .4 צורות .3תחביר . 2הבנה והבעה  .1שמות החוצצים: 

  (ים)מרקר  ים בצבעים שוניםמדגשעטים +   2כלי כתיבה: . 2

 מהציון.ניכר  הם חלק  – בחוברת ובסביבה הדיגיטלית  פתרון התרגיליםהאימון ולב,   מו. שי3

      להצליח ונחישות רצוןרוח טובה, והכי חשוב 
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 י' כיתות  
 

 


