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 מיקוד הלמידה בחטיבת הביניים תשפ"א 
 

שלפניכם נבנה על סמך מפרט התכנים ופריסתם המופיעים בחוזר המפמ"ר לשנה"ל   1מיקוד התכנים
תשפ"א. תפיסת ההוראה של תחום הדעת עברית היא כי יש תכנים הנלמדים באופן ספירלי מדי 
שנה )ברמת מורכבות הולכת וגדלה(, ובכל שנה נוספים אליהם תכנים נוספים. מתוך הנחה כי 

נושאים עקב סגירת בתי הספר והמעבר ללמידה מרחוק, יצרנו מערך בשנה"ל תש"ף לא נלמדו כל ה
 שנתית.־חדש של תכנים אשר הם הליבה המחייבת בראייה התלת

 קביעת המיקוד נעשתה כך:

 מקצת התכנים הושמטו כליל בכל אחת משכבות הגיל.  •

מקצת התכנים הועתקו לשנה העוקבת, קרי תכנים המיועדים לכיתה ז יילמדו בכיתה  •
 ן הלאה.ח וכ

 הדגשים:
המסמך שלפניכם מפרט את תוכני הלמידה. בד בבד עם קריאתו יש לקרוא בעיון את חוזר  .1

שנתית על פי נושאים ומפורטים ההדגשים להוראת ־המפמ"ר. שם מוצגים התכנים בראייה תלת
כל אחד מהנושאים. כמו כן בחוזר המפמ"ר מופיעים הדגשים להוראה מרחוק וקישורים 

 ה מקוונים. לחומרי למיד
במשך השנה יהיה עיסוק בכל התחומים ואופניות השפה: הבנת הנקרא ואוצר מילים, הבעה  .2

 בכתב, הבעה בעל פה ולשון.
 כאמור, ההוראה היא ספירלית והתכנים נצברים משנה לשנה.  .3
בית הספר רשאי להוסיף על ליבת התכנים המובאת פה תכנים נוספים מהתוכנית המלאה  .4

מפמ"ר לשנה"ל תשפ"א. בתוך כך בית ספר אשר לא לימד תוכן מסוים המופיעה בחוזר ה
 המופיע בליבת התכנים של השנה שחלפה, ישלב את הנושא בתוכנית העבודה השנתית.

תחילת השנה תוקדש למיפוי התכנים ושליטת התלמידים בהם. לצורך המיפוי אפשר מומלץ כי   .5
להיעזר במבחני המפמ"ר ובמבחני מיצ"ב המופיעים בפורטל המורים לעברית. בכיתות ט אפשר 

 להעביר את מבחן המיצ"ב שיועד לכיתות ח בסוף שנה"ל תש"ף ואשר נשלח לבתי הספר. 

  

 
כל אמירה הנוגעת לתוכן כאן כוללת גם נושאי תוכן וגם מיומנויות הנלמדות במפורש. בתוך כך היא כוללת גם את  1

 סוגי הטקסטים והסוגות השונות. 
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וחוזר תוכנית הלימודים   כיתה

 המפמ"ר

מה במיקוד הלמידה 

 השנה

חומרי הוראה 

 ולמידה

 בשנה טקסטים 30-20 הבנת הנקרא ז
 :סוגי הטקסטים

מאמרים עיוניים  •
־במבנים לוגיים

רטוריים שקופים, כגון 
תיאור תופעה והצגת 

 רעיון על היבטיו
אנציקלופדיים  כיםער •

 וויקיפדיים
מאמרי עמדה ושכנוע  •

רטורי ־במבנה לוגי
 שקוף

בקשה, מכתבי שכנוע:  •
 תלונה והתנצלות

מחקרים, לרבות נגיעה  •
לרכיבי הטקסט 
המחקרי: עורכי 

המחקר ומשתתפיו, 
נושא המחקר, 

תוצאות המחקר 
 ומסקנות

 דוחות •
 ידיעות עיתונאיות •

, ועלוני מידע דפי מידע •
 הוראות והדרכה
דיאגרמות, טבלאות 

 שוטיםותרשימים פ
 

 :נושאי לימוד
: השאלה כטקסט •

ניתוח המטלה )פירוק 
השאלה( ותכנון 

 התשובה

 כגוןנסיבות השיח  •
רקע, מוען, נמען, זמן, 

ומודעות  במה, מטרה
 לנמען בטקסט

 הפקת מידע מכותרות •

טקסטים למטרות  •
שכנוע במבנה לוגי 

 שקוף:
הבחנה בין עובדה 

 לדעה
זיהוי טענה מרכזית 

 מפורשת
עמדות שונות זיהוי 

 המוצגות בטקסט

 בשנה טקסטים 20
 :סוגי הטקסטים

מאמרים עיוניים  •
־במבנים לוגיים

רטוריים שקופים, כגון 
תיאור תופעה והצגת 

 רעיון על היבטיו
מאמרי עמדה ושכנוע  •

רטורי ־במבנה לוגי
 שקוף

, ועלוני מידע דפי מידע •
 הוראות והדרכה

דיאגרמות, טבלאות  •
 ותרשימים פשוטים

 
 :נושאי לימוד

: השאלה כטקסט •
ניתוח המטלה )פירוק 

ותכנון השאלה( 
 התשובה

 כגוןנסיבות השיח  •
רקע, מוען, נמען, זמן, 

 במה, מטרה
 הפקת מידע מכותרות •

טקסטים למטרות  •
שכנוע במבנה לוגי 

 שקוף:
הבחנה בין עובדה 

 לדעה
זיהוי טענה מרכזית 

 מפורשת
זיהוי עמדות שונות 

 המוצגות בטקסט
הבחנה בין טענה 

 לביסוסה
חילוץ  פעולות סיכום: •

עיקרי המידע למטרות 
השונות, מיון פריטי 

מידע וניסוח 
 בהכללות.

הפקת מידע  •
 מתרשימים

מידע מיזוג מידע:  •
משלים או מתחרה 

המפוזר בכמה חלקים 
בטקסט או בכמה 

 טקסטים

לטיפים ללמידה 
מרחוק ולשיעורים 

מצולמים, לחצו 
 .כאן

 
לסביבת התנסות 

בתוכנית קיוון 
העברית בחטיבת 

 כאן.הביניים לחצו 
 

למצגות להוראת 
הבנה והבעה לחצו 

 .כאן
 

למשימות אורייניות 
מתוקשבות לחצו 

 כאן
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הבחנה בין טענה 
 לביסוסה

חילוץ  פעולות סיכום: •
עיקרי המידע למטרות 

השונות, מיון פריטי 
מידע וניסוח 

 בהכללות.
הפקת מידע  •

 מתרשימים

אחזור מידע בטבלה  •
של עד שלושה 

פריטים מושווים על 
בסיס טקסטים 

 נתונים:
שיבוץ נתונים לטבלה 

 מלאה בחלקה
לפי  שיבוץ נתונים

 תבחינים נתונים
ניסוח משפטי השוואה 

 על פי הטבלה
הסקת מסקנות 

 מהטבלה

השלמת תרשים  •
מלא בחלקו  זרימה

 ובסיוע מחסן היגדים
מידע מיזוג מידע:  •

משלים או מתחרה 
המפוזר בכמה חלקים 

בטקסט או בכמה 
 טקסטים

אסטרטגיות לטיפול  • אוצר מילים ז
במילים שאינן מובנות, 
אינן מוכרות או בעלות 

רבדים שונים של 
 משמעויות

הבנת משמעויותיהן  •
 של מילים בתוך הקשר

או באמצעות ידע 
מורפולוגי: שורש, 

תבנית, משפחות 
 מילים

יחסי מילים  •
ומשמעים: יחסי 
נרדפות, ניגודיות 

 והיכללות
התאמת ההגדרה  •

והמשמעות המילונית 
 להקשר

 דרכי החיפוש במילון •

אסטרטגיות לטיפול  •
במילים שאינן מובנות, 
אינן מוכרות או בעלות 

רבדים שונים של 
 משמעויות

משמעויותיהן הבנת  •
 של מילים בתוך הקשר

או באמצעות ידע 
מורפולוגי: שורש, 

תבנית, משפחות 
 מילים

ההגדרה  התאמת •
והמשמעות המילונית 

 להקשר

למצגות לימוד 
בנושאי מילים לחצו 

 .כאן
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בקול של  קריאה ● בעל פההבעה   ז
טקסט מנוקד ובלתי 

 מנוקד
פעילויות הוראה  ●

מתוכננות של 
או  בשיחההשתתפות 

באופן המותאם  בדיון
למוסכמות השיח 

 ולמשלב הלשוני

בקול של  קריאה ●
טקסט מנוקד ובלתי 

 מנוקד

למשימות קריאה 
 .כאן בקול לחצו

תכנון תשובה, כתיבת  • הבעה בכתב ז
 תשובה ושכתוב

סיכום של מקור מידע  •
 אחד

כתיבת עמדה מנומקת  •
)כתיבת טיעון( בזיקה 

ושאינה לטקסט 
בזיקה לטקסט 

בהיקפים שונים: 
מרמת התשובה 
לשאלה עד רמת 

 150־מאמר קצר )כ
 מילים(

כתיבת טקסט  •
 שימושי

 כתיבת כתבה לעיתון •
כתיבה ליומן רשת  •

  )בלוג(
כתיבת  השוואה: •

טקסט השוואה רציף, 
לכיד ומקושר על סמך 

 הטבלה

תכנון תשובה, כתיבת  •
 תשובה ושכתוב

סיכום של מקור מידע  •
 אחד

כתיבת עמדה מנומקת  •
)כתיבת טיעון( בזיקה 

לטקסט ושאינה 
בזיקה לטקסט 

בהיקפים שונים: 
מרמת התשובה 
לשאלה עד רמת 

 150־מאמר קצר )כ
 מילים(

 

לטיפים ללמידה 
מרחוק ולשיעורים 

 .כאןמצולמים, לחצו 
 

לסביבת התנסות 
בתוכנית קיוון 

העברית בחטיבת 
 כאן.הביניים לחצו 

 
למצגות להוראת 

הבנה והבעה לחצו 
 .כאן

 
למשימות אורייניות 

מתוקשבות לחצו 
 כאן

אופנויות השפה: לשון  ● לשון ז
 דבורה ולשון כתובה

 
 ההגה

ההגאים וסימני הכתב  ●
הכרת המושגים:  –

אות, עיצור, תנועה 
 וסימני הניקוד.

הכרת שמות התנועות  ●
וקריאה מדויקת של 

 טקסט מנוקד
 המילה

מבנה המילה: שורש  ●
; זיהוי השורש ותבנית

, תחיליותוהמוספיות: 
 וסופיות תוכיות

 ההגה
ההגאים וסימני הכתב  ●

הכרת המושגים:  –
אות, עיצור, תנועה 

 וסימני הניקוד.
הכרת שמות התנועות  ●

וקריאה מדויקת של 
 טקסט מנוקד

 המילה
 :חלקי הדיבור ●

שם  מילות התוכן:
שם  )לרבות העצם

, שם התואר, (הפעולה
, שם הפועלוהפועל 

תוארי הפועל 
השקופים )כגון לאט, 

הכינויים , יחד, מחר(

למצגות להוראת 
תכנים לשוניים לחצו 

 כאן
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)לרבות כינויים 
 חבורים(

 חלקי הדיבור: ●
שם מילות התוכן: 

שם  )לרבות העצם
, שם התואר, (הפעולה
, שם הפועלוהפועל 

תוארי הפועל 
השקופים )כגון לאט, 

 הכינויים, יחד, מחר(
מילות מילות תפקוד: 

 מילות הקישורו היחס
היכרות עם מערכת  ●

 הפועל: 
 ם )כוללזמניוההגופים 

הציווי( והשימוש בהם 
 בהקשר

 תפקידי צורות הבינוני
הכרת הבניינים: הדגש 

בשלב זה הוא על 
הכרת שמות הבניינים 

והיכולת לנוע עם 
הפועל באותו הבניין 
בין הגופים והזמנים 
 השונים בתוך הקשר

ִלימּו את דבריכם   –ַהשְׁ
ם את דבריכם, תֶּ ַלמְׁ  ִהשְׁ

ֵתב   –המסמך ִיכָּ
ַתב  המסמך ִנכְׁ

 הצירוף
 הצירופים השמניים:  ●

 – צירוף הסמיכות
 ,יידועזיהוי, תפקיד, 

 ריבוי,
צירוף שם העצם ושם 

יידוע זיהוי,  –התואר 
 וריבוי

ההבחנה שבין צירוף  ●
 למשפט

 המשפט
: משפטי יםהמשפט ●

שפטי חיווי לעומת מה
 שאלה

פירוק משפטים  ●
ברמה  והרכבתם

 .בסיסית
היחסים הלוגיים  ●

והַקשרים המבטאים 

מילות  מילות תפקוד:
 מילות הקישורו היחס

 הצירוף
 : הצירופים השמניים ●

 – צירוף הסמיכות
 ,יידועזיהוי, תפקיד, 

 ריבוי,
צירוף שם העצם ושם 

יידוע זיהוי,  –התואר 
 וריבוי

ההבחנה שבין צירוף  ●
 למשפט

 המשפט
: משפטי יםהמשפט ●

חיווי לעומת משפטי ה
 שאלה

: נקודה, סימני הפיסוק ●
ן שאלה, סימן סימ

קריאה, נקודתיים, 
 מירכאות

 שם המספר
המספר המונה )לצורך  ●

מניה, לציון תאריכים 
 ולציון סתמיות(
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אותם. את הקשרים 
הלוגיים יש להורות 

ברמת המשפט, 
הפסקה והטקסט 

השלם לצורכי ההבנה 
וההפקה של 

הטקסטים. יש לעמוד 
על השימוש המדויק 

של מילות הקישור 
יש . בתוך הטקסט

לעמוד על היחסים 
 ה:הלוגיים האל

זמן  הוספה,
)כרונולוגיה(, סיבה 

ותוצאה, תנאי, ניגוד, 
, ויתור והסתייגות
 .עימות והשוואה

: ת הדיבורדרכי מסיר ●
דיבור ישיר ודיבור 

 עקיף
סימני תפקידי  ●

הפיסוק: נקודה, סימן 
שאלה, סימן קריאה, 
 נקודתיים, מירכאות

 שם המספר
לציון המספר המונה  ●

 לציון תאריכיםומניה 
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 כיתה
תוכנית הלימודים וחוזר  

 המפמ"ר

מה במיקוד הלמידה 

 השנה

חומרי הוראה 

 ולמידה

 טקסטים בשנה 30-20 הבנת הנקרא ח
 

נוסף על סוגי הטקסטים 
של כיתה ז יש לעסוק 

 :הטקסים האלהבסוגי 
 

מכתבי תגובה  •
 למערכת 

 יומני רשת )בלוג( •

 תעמולה ופרסומות  •

 תגוביות •

מאמרי דעה ושכנוע  •
־במבנים לוגיים

רטוריים שאינם 
 שקופים בהכרח

הודעות ומסרים  •
בדוא"ל וברשתות 

חברתיות, כגון 
ואטסאפ, טוויטר, 

אינסטגרם, פייסבוק 
 ודומיהם

 קריקטורות •

דיאגרמות, טבלאות  •
 ותרשימים מורכבים

 
נוסף על הנושאים של 

כיתה ז יש ללמד את 
 :הנושאים האלה

 

טקסטים למטרות  •
 שכנוע:

זיהוי רכיבי מבנה 
בטקסט טיעון: טענה, 

ביסוס הטענה )הנמקה 
נימוקים,  –הצדקה(  /

 דוגמאות וטענות נגד
 ניסוח טענה

אחזור מידע בטבלה  •
 לרבות ניסוח תבחינים

 

 טקסטים בשנה 20
 

נוסף על סוגי הטקסטים 
של כיתה ז יש לעסוק 

 בסוגי הטקסים האלה:
מחקרים, לרבות נגיעה  •

לרכיבי הטקסט 
המחקרי: עורכי 

המחקר ומשתתפיו, 
נושא המחקר, 

תוצאות המחקר 
 ומסקנות

מאמרי דעה ושכנוע  •
־במבנים לוגיים

רטוריים שאינם 
 שקופים בהכרח

 
 :נושאים ללימוד

 

טקסטים למטרות  •
 שכנוע:

זיהוי רכיבי מבנה 
בטקסט טיעון: טענה 

נימוקים,  –וביסוסה 
 דוגמאות, וטענות נגד

 ניסוח טענה

אחזור מידע בטבלה  •
של עד שלושה 

פריטים מושווים על 
בסיס טקסטים 

 נתונים:
שיבוץ נתונים לטבלה 

 מלאה בחלקה
שיבוץ נתונים לפי 

 תבחינים נתונים
ניסוח משפטי השוואה 

 על פי הטבלה
מסקנות הסקת 

 מהטבלה

השלמת תרשים  •
מלא בחלקו  זרימה
 ובסיוע

 

לטיפים ללמידה 
מרחוק ולשיעורים 

מצולמים, לחצו 
 .כאן

 
לסביבת התנסות 

בתוכנית קיוון 
העברית בחטיבת 

 כאן.הביניים לחצו 
 

למצגות להוראת 
הבנה והבעה לחצו 

 .כאן
 

למשימות אורייניות 
מתוקשבות לחצו 

 כאן
 

נוסף על הנושאים של  אוצר המילים ח

ללמד את כיתה ז יש 

 :הנושאים האלה

נוסף על הנושאים של 

ללמד את כיתה ז יש 

 הנושאים האלה:

למצגות לימוד 
בנושאי מילים לחצו 

 .כאן
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מבנה ההגדרה:  •
ההבחנה בין הפירוש 

לבין הדוגמה 
; הגדרה על והמובאה

דרך ההכללה 
וההבחנה, הגדרה על 

דרך הנרדפות 
 והניגודיות

 פרטים דקדוקיים •
: מין דקדוקי, במילון

חלקי דיבור )שם, 
פועל, תואר(, נטייה 

 ושורש

יחסי מילים  •
ומשמעים: יחסי 

ניגודיות נרדפות, 
 והיכללות

נוסף על הנושאים של  הבעה בעל פה ח
 :ללמד נושא זהכיתה ז יש 

 מידע ורעיונות הצגה של

בפני בצורה ברורה וקולחת  

ובהתאמה לנסיבות קהל 

כשתי במשך  ולקהל היעד

. יש לשים דגש על דקות

עקרונות של דיבור בציבור, 

כגון פיתוח הרעיונות ואופן 

 .הצגתם

נוסף על הנושאים של 
 :ללמד נושא זהכיתה ז יש 

 מידע ורעיונות הצגה של

בצורה ברורה וקולחת 

ובהתאמה בפני קהל 

 קהל היעדלנסיבות ול

. יש כשתי דקותבמשך 

לשים דגש על עקרונות של 

דיבור בציבור, כגון פיתוח 

 .הרעיונות ואופן הצגתם

 

נוסף על הנושאים של  הבעה בכתב ח
ללמד את כיתה ז יש 

 :נושאים האלהה
כתיבה ממזגת על  •

בסיס שני מקורות 
למטרת סיכום, כתיבת 

עלון מידע, תכנון 
 מסלול וכדומה

כתיבת עמדה מנומקת  •
)כתיבת טיעון( בזיקה 

ליותר מטקסט אחד 
ושאינה בזיקה 

לטקסטים בהיקפים 
שונים: תגובית, 
תשובה לשאלה, 
תגובה לטקסט, 

 250־מאמר קצר )כ
 מילים(

מכתב ודוא"ל  •
 רשמיים

נוסף על הנושאים של 
ללמד את כיתה ז יש 

 :נושאים האלהה
כתיבה ממזגת על  •

בסיס שני מקורות 
כום, למטרת סי

כתיבת עלון מידע, 
 תכנון מסלול וכדומה

כתיבת עמדה מנומקת  •
)כתיבת טיעון( בזיקה 

ליותר מטקסט אחד 
ושאינה בזיקה 

לטקסטים בהיקפים 
שונים: תגובית, 
תשובה לשאלה, 
תגובה לטקסט, 

 250־מאמר קצר )כ
 מילים(

כתיבת  השוואה: •
טקסט השוואה רציף, 
לכיד ומקושר על סמך 

 הטבלה

לטיפים ללמידה 
מרחוק ולשיעורים 

 .כאןמצולמים, לחצו 
 

לסביבת התנסות 
בתוכנית קיוון 

העברית בחטיבת 
 כאן.הביניים לחצו 

 
למצגות להוראת 

הבנה והבעה לחצו 
 .כאן

 
למשימות אורייניות 

מתוקשבות לחצו 
 כאן

נוסף על הנושאים של  לשון ח
ללמד את כיתה ז יש 

 :נושאים האלהה

נוסף על הנושאים של 
ללמד את כיתה ז יש 

 :נושאים האלהה

למצגות להוראת 
תכנים לשוניים לחצו 

 כאן
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 המילה
מערכת הפועל בגזרת  ●

ה, מיון נטייהשלמים: 
של פעלים ויצירה 

 בתוך הקשר; 
 –משמעויות הפועל  ●

פעיל וסביל: זיהוי, 
המרה והתפקיד 

במשמעויות הרטורי 
 אלה בטקסט.

 
 המשפט

גרעיני המשפט  ●
הפועלי: גרעין הנושא 

וגרעין הנשוא 
 )הפועלי(. 

 התאם תחבירי ●
המרה ממשפט פעיל  ●

 למשפט סביל ולהפך
 

 שם המספר
 המספר הסודר

 

 המילה
מערכת הפועל בגזרת  ●

ה, מיון נטייהשלמים: 
של פעלים ויצירה 

 בתוך הקשר; 
 –משמעויות הפועל  ●

פעיל וסביל: זיהוי, 
המרה והתפקיד 

שימוש השל הרטורי 
במשמעויות אלה 

 בטקסט.
 המשפט

פירוק משפטים  ●
ברמה  והרכבתם

 .בסיסית
היחסים הלוגיים  ●

והַקשרים המבטאים 
. את הקשרים אותם

להורות הלוגיים יש 
ברמת המשפט, 

הפסקה והטקסט 
השלם לצורכי ההבנה 

וההפקה של 
הטקסטים. יש לעמוד 

על השימוש המדויק 
של מילות הקישור 

יש . בתוך הטקסט
לעמוד על היחסים 

 הלוגיים האלה:
זמן  הוספה,

)כרונולוגיה(, סיבה 
ותוצאה, תנאי, ניגוד, 

, ויתור והסתייגות
 .עימות והשוואה

 
 שם המספר

 סודרהמספר ה
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 כיתה
תוכנית הלימודים וחוזר  

 המפמ"ר

מה במיקוד הלמידה 

 השנה

חומרי הוראה 

 ולמידה

 טקסטים בשנה 30-20 הבנת הנקרא ט
 

הנושאים של נוסף על 
ח יש ללמד את -כיתות ז

 :הנושאים האלה
 

אחזור מידע בטבלה 
של עד חמישה 

 מושווים פריטים
 לרבות ניסוח תבחינים

 
ניתוח, מיפוי ובנייה  •

של תרשימי זרימה על 
פי היסודות 
המארגנים 

 בטקסטים: 
 טיעון,
 תופעה

אחזור מידע בטבלה  •
של עד חמישה 

 מושווים פריטים
 

ניתוח, מיפוי ובנייה  •
של תרשימי זרימה על 

פי היסודות 
המארגנים 

 בטקסטים: 
 טיעון,

 תופעה,
 בעיה ופתרונה,
 סיבה ותוצאה,

 השוואה,
 רצף כרונולוגי,

 היבטים
 

יושם דגש על תהליכים 
אלו: חיפוש מידע בכמה 
מקורות טקסטואליים, 

מיזוג מידע מכמה 
מקורות, הערכת 

המהימנות והאיכות של 
המידע והתמודדות עם 

קונפליקטים בין הרעיונות 
 ובין הכותבים.

 טקסטים בשנה 20
 

נוסף על הנושאים של 
ח יש ללמד את -כיתות ז

 :הנושאים האלה
 

אחזור מידע בטבלה 
של עד חמישה 

 מושווים פריטים
 לרבות ניסוח תבחינים

 
ניתוח, מיפוי ובנייה  •

של תרשימי זרימה על 
פי היסודות 
המארגנים 

 בטקסטים: 
 טיעון,
 תופעה

 

לטיפים ללמידה 
מרחוק ולשיעורים 

מצולמים, לחצו 
 .כאן

 
לסביבת התנסות 

בתוכנית קיוון 
העברית בחטיבת 

 כאן.הביניים לחצו 
 

למצגות להוראת 
הבנה והבעה לחצו 

 .כאן
 

למשימות אורייניות 
מתוקשבות לחצו 

 כאן
 

חזרה על נושאי הלימוד  אוצר המילים ט
ועיסוק שיטתי לצד עיסוק 

 מזדמן בהם

חזרה על נושאי הלימוד 
ועיסוק שיטתי ומזדמן 

 בהם

למצגות לימוד 
בנושאי מילים לחצו 

 .כאן
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 ט

נוסף על הנושאים של  הבעה בעל פה
ח יש ללמד נושא -כיתות ז

 :זה

 הרצאת דברים
 )פרזנטציה(: הצגה של
מידע ורעיונות בצורה 

בפני קהל ברורה וקולחת 
ובהתאמה לנסיבות ולקהל 

. כארבע דקותבמשך  היעד
יש לשים דגש על עקרונות 

של דיבור בציבור ושל 
הכנת מצגת הנלווית 

 להרצאה.

נוסף על הנושאים של 
ח יש ללמד נושא -כיתות ז

 :זה

 הרצאת דברים
 )פרזנטציה(: הצגה של
מידע ורעיונות בצורה 

בפני קהל ברורה וקולחת 
ובהתאמה לנסיבות ולקהל 

. כארבע דקותבמשך  היעד
יש לשים דגש על עקרונות 

של דיבור בציבור ושל 
הכנת מצגת הנלווית 

 להרצאה.

 

נוסף על הנושאים של  הבעה בכתב ט
ח יש ללמד את -כיתות ז

 :הנושאים האלה
 
ת טקסטים כתיב •

למטרות שונות 
 ברצפים לוגיים

 שונים: 
 , רצף כרונולוגי

 סיבה ותוצאה,
 בעיה ופתרונה,

גורמיה  ,תופעה
 ,והשפעותיה

 השוואה •

נוסף על הנושאים של 
ח יש ללמד את -כיתות ז

 :הנושאים האלה
 
 

ת טקסטים כתיב •
למטרות שונות ברצף 

 ,תופעהלוגי של 
 גורמיה והשפעותיה

לטיפים ללמידה 
מרחוק ולשיעורים 

 .כאןמצולמים, לחצו 
 

לסביבת התנסות 
בתוכנית קיוון 

העברית בחטיבת 
 כאן.הביניים לחצו 

 
למצגות להוראת 

הבנה והבעה לחצו 
 .כאן

 
למשימות אורייניות 

מתוקשבות לחצו 
 כאן

נוסף על הנושאים של  לשון ט
ללמד את יש  ח-ות זכית

 :נושאים האלהה
 

)בגזרת  מערכת הצורות

 השלמים(

מערכת הפועל בגזרת  ●
בשלמים לרבות 

שורשים בעלי ארבעה 
 עיצורי שורש

התצורה עקרון  ●
המסורגת לעומת 
התצורה הקווית 
בדרכי התצורה 

שורש ומשקל,   האלה:
בסיס וצורן סופי, 

 הלחם בסיסים
יש לעמוד על  ●

משמעויות 
משקלים נפוצים: 

ת,  לֶּ ל, ַקטֶּ ַקטָּ

נוסף על הנושאים של 
ללמד את יש  ח-ות זכית

 נושאים האלה:ה
 

 מערכת הצורות

מערכת הפועל בגזרת  ●
בשלמים לרבות 

שורשים בעלי ארבעה 
 עיצורי שורש

יצירת שמות בדרך  ●
 שורש ומשקל  של

יש לעמוד על 
משמעויות עקרון 

המשקלים 
ל,  הנפוצים: ַקטָּ
לֹון,  ת, ִקטָּ לֶּ ַקטֶּ

ה,  לָּ טָּ ל, ִמקְׁ טָּ ִמקְׁ
ה  ֵטלָּ ֵטל, ַמקְׁ ַמקְׁ
ומשקלי שמות 

 הפעולה 
 : המשפט והטקסטתחביר

למצגות להוראת 
תכנים לשוניים לחצו 

 כאן
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ל,  טָּ לֹון, ִמקְׁ ִקטָּ
ֵטל,  ה, ַמקְׁ לָּ טָּ ִמקְׁ
ה ומשקלי  ֵטלָּ ַמקְׁ

 שמות הפעולה 
יש לעמוד על  ●

משמעויות צורני 
ופיים הגזירה הס

ן,  הנפוצים: םָּ
ִםית, ִםיָּה, םֹון, ִםי 

)ליצירת שם 
 תואר(

 
המשפט הפועלי  תחביר

 והטקסט

סוגי המשפטים:  ●
פשוט, איחוי )מחובר( 

ומורכב. יש להורות 
את ההבחנה בין סוגי 

המשפטים בחתך רוחב 
)הדגש  ובמבט על.

בהוראה אינו בניתוח 
ותיחום איברים 

ופסוקיות. אין ללמד 
 סוגי פסוקיות(

בניית משפט משני  ●
משפטים והמרה בין 

 סוגי המשפטים
הפיסוק  ●

התקין: 
נקודה, 
פסיק, 
סימן 

שאלה, 
סימן 

קריאה, 
נקודתיים 
 ומירכאות

 

 שם המספר

 המספר סתמי

גרעיני המשפט  ●
הפועלי: גרעין הנושא 

וגרעין הנשוא 
 )הפועלי(. 

סוגי המשפטים:  ●
פשוט, איחוי )מחובר( 

ומורכב. יש להורות 
ההבחנה בין סוגי את 

המשפטים בחתך רוחב 
)הדגש  ובמבט על.

בהוראה אינו בניתוח 
ותיחום איברים 

ופסוקיות. אין ללמד 
 סוגי פסוקיות(

בניית משפט משני  ●
משפטים והמרה בין 

 סוגי המשפטים
הפיסוק התקין:  ●

נקודה, פסיק, סימן 
שאלה, סימן קריאה, 
 נקודתיים ומירכאות
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