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 )ללא מתכונת(   מרכיב הערכה לקראת בגרות כ עבודה בעברית 

 תלמידים יקרים, 

בעקבות המצב עמדו בפנינו אפשרויות הערכה שונות. כדי להבטיח את הצלחתכם  
וכדי להכין אתכם באופן מיטבי לכל אפשרות החלטנו להעריך את הישגיכם באופן  

 הבא:  

 מבחנים שנעשו והערכת מורה של מחצית א'.   .1

 עבודות שיוגשו במקום בחינת מתכונת על פי ההנחיות שלהלן.  .2

 ים בזום.  הערכת מורה על שיעור  .3
   

 הנחיות להגשת עבודה כמרכיב הערכה במקום בחינת מתכונת 

 2020 ביוניאחד : ת העבודהמועד הגש

 .  על פי הפירוט שישה מבחנים בהיקף של בחינת בגרותבעבודה זו עליכם לפתור  

הישגים  מטרת העבודה לאפשר חיזוק מיומנויות, היערכות לקראת בגרות ובדיקת 

 .  עבודה עצמית בלבדאישיים, על כן יש לעבוד  

יש לענות לפי הבחירה הנתונה בפרק התחביר. תלמיד אשר יגדיל ויענה על כל השאלות  

 בפרק התחביר ישפר את ידיעותיו. 

 העבודה יובילו לפסילת העבודה ולציון אפס.חשד להעתקה, חשד לאי קיום טוהר 

 אחד בלבד. PDFהעבודה תיכתב בכתב יד ברור וקריא ותיסרק בעזרת סורק לקובץ 

   הבחינות

 (2019)חצב ברק  שאלון מותאם – מנהיגים באמת .1

 )2018)חצב ברק   שאלון מותאם – בתי ספר מקצועיים .2

 )2017)חצב ברק  שאלון מותאם – דים דיגיטלייםייל - 24/7 מחוברים .3

 רגילשאלון  תחביר בלבדשם המספר ו - )2019ש ייענש )החינוך העצמאי ונע .4

 שם המספר ותחביר בלבד שאלון רגיל - )2018מותר האדם )החינוך העצמאי  .5

 )2019בחירות )מתכונת תיכון בן צבי  .6

 *פירוט נרחב של מרכיבי ההערכה ותנאי ההערכה יופיעו במסמך נוסף 

 המורה יבחר אמצעי נוסף להערכתם  –** תלמידים שלא נבחנו בקדם מתכונת 

 

 בהצלחה רבה,    

 צוות עברית 
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 מיקוד לבגרות בעברית תש"ף 

 הבעה והבנה   – חלק ראשון  

 הבנה  

 מילים.  1300שאלות משלושה טקסטים שהיקפם 

 שאלות בהבנה והבעה: איתור מידע, מיזוג מידע והסקת מסקנות. 

 המיומנות: השוואה, הבנת משמעותם של מילים וצירופים, זיהוי עמדת הכותב. 

 הבעת דעה    – הופחת: שאלת עמ"ר 

 כתיבה 

 כתיבה ממזגת על פי שלושת הטקסטים בהתאם להנחיות. 

 

 לשון   – חלק שני 

 אותיות השימוש  שם המספר, מיליות היחס ו   – פרק א 

 כמו שהיה עד עתה.  –שימוש תקין בשם המספר: הנטייה וההתאם 
 הופחת: מספר סתמי, מספר מעורב ושברים, אותיות השימוש ומיליות יחס. 

 פרק ב: תחביר  

 סיווג משפטים: פשוט, מורכב, מחובר  ✓

 מבנה מיוחד: משפט סתמי, משפט בעל חלקים כוללים ✓

 תחימה של איברים ופסוקיות )גם פסוקית מצומצמת(  ✓

זיהוי התפקיד התחבירי של מילים ופסוקיות: נושא, נשוא, אוגד, מושא, תיאור, לוואי,  ✓
 תמורה, קפ"ה 

 תפקידן והמרת מילת קישור במילת קישור אחרת –קשרים לוגיים: מילות קישור  ✓

משפט סתמי לנושא המרות משפטים: מסוג לסוג תוך שמירה על הקשר הלוגי, מ ✓
מפורש, מפסוקית מצומצמת לרגילה והפוך, המרות של דרכי מסירה, מפסוקית אחת 

 לפסוקית אחרת

 כתיבת קטע לכיד ומקושר ממשפטים נתונים ✓

 פיסוק: פסיק במשפט איחוי, בין חלקים כוללים ✓

 מבנים תחביריים להדגשה: )"אין... אלא( ✓

 דו משמעות ✓
 הופחת:  

 תקינות תחבירית ✓

 מורחבנשוא  ✓

 משפט ייחוד  ✓

 המרה ממבנה פעיל למבנה סביל ולהיפך ✓

 

 . הוא כמבנה השאלון המותאם   בחינת הבגרותמבנה 


