מיקוד עברית  - 07%רגיל ומותאם  -קורונה  -קיץ תש"ף
כתבה לאה ישלח  /קל וחומר בלשון
מה יש בבחינה

מה אין בבחינה

הבנה וסקירה
הבנה

השוואה ,הבנת ביטויים וצירופים ,זיהוי עמדת הכותבים,
איתור מידע והבנה.

שאלת עמ"ר
(הבעת דעה)
סקירה

שאלת עמ"ר (הבעת דעה)
יש

שם המספר ,מילות היחס ואותיות השימוש
שם המספר

יש

מספר סתמי ,שברים

מילות היחס

-----

מילות יחס

אותיות השימוש –
ו,כ,ל,ב

-----

אותיות שימוש

מערכת הצורות
ידע מוקדם

חלקי דיבור ,צורת הבינוני ,צירוף שמני ,צירוף פועלי,
סמיכות ,משפט חיווי (ועוד?)

חלקי דיבור

שם עצם ,שם תואר ,פועל

צורות הבינוני

יש

ניתוח פעלים

שורש ,בניין ,גוף ,זמן  /דרך
 +הקשר בין צורת הפועל למשמעות

שמות פעולה

זיהוי הבניין

גזרות
(בפועל ובשם)

שלמים (+מרובעים),
נחי פ"י/ו ,נחי ל"ה/י ,נחי ל"א ,נחי ע"ו/י,
 +שורשים מורכבים ,גרוניים

חפ"נ ,חפי"צ ,כפולים ,נחי פ"א

דרך היווצרות
השורש

-----

דרך היווצרות השורש :מרובע ,תנייני,
גזור שם

משמעות הבניין

-----

פעיל ,סביל  +זיהוי
 +משמעות השימוש בהם
בטקסט וביחידות שיח

צורן גזירה  /צורן
נטייה

יש

דרך התצורה

שורש ומשקל ,בסיס וצורן סופי ,שאילה מלעז

הלחם בסיסים ,נוטריקון (ראשי תיבות)

משמעות

של המשקל ושל הצורן הסופי

שיקולי הדעת בחידושי מילים

תקינות בפועל
ובשם

-----

תקינות בפועל ובשם (בחירה  +נימוק +
כתיבת הצורה הנכונה בהקשרה)

תחביר – בעמוד הבא

כתבה לאה ישלח  /קל וחומר בלשון

המשך מיקוד עברית קורונה  -קיץ תש"ף –  07%רגיל
כתבה לאה ישלח  /קל וחומר בלשון

תחביר
מה יש בבחינה
ידע מוקדם

חלקי דיבור ,צורת הבינוני ,צירוף שמני ,צירוף פועלי,
סמיכות ,משפט חיווי (ועוד?)

סוג המשפט

פשוט ,מחובר ,מורכב
 +חלקים כוללים ,סתמי

תחימה

של איברים ,פסוקיות + ,פס' מצומצמת
 +משפטים בעלי כמה פסוקיות

פסוקיות

פס' נושא ,פס' נשוא ,פס' לוואי ,פס' מושא,
פס' תיאור (+סוג התיאור)

תפקיד תחבירי

נושא ,נשוא (פועלי ,שמני ,מודלי (אסור לעשן) , ,יש ,אין,
היה) ,אוגד ,לוואי ,מושא ,תיאור (בלי פירוט),
קריאה ,פנייה ,הסגר ,תמורה

קשר לוגי

השוואה ועימות ,ויתור (כולל ניגוד) ,זמן ,סיבה ותוצאה,
תכלית ,תנאי

מילות קישור

ריבוי והוספה ,ניגוד ,צמצום וברירה ועוד...
– תפקיד והמרה

המרות משפטים

 בין מבנים תחביריים  +הבדלי התפקוד ביניהם פירוק משפטים והרכבת משפטים -כתיבת קטע לכיד ממשפטים נתונים

דו משמעות

זיהוי  +המרה לחד משמעי
 +הסברים במונחים תחביריים

תקינות תחבירית

-----

תפקיד רטורי

ופונקציונלי של מבנים תחביריים

פיסוק

במשפט מחובר ובין חלקים כוללים

מה אין בבחינה

אין חלק ייחוד

אין נשוא מורחב

אין המרה מפעיל לסביל ולהיפך

אין תקינות תחבירית
(זיהוי שיבושים  +תיקון)

אין פיסוק בהסגר ,תמורה וכיו"ב

קשר בין מבנים תחביריים למטרות תקשורתיות (+המרות)

דרכי מסירה

דיבור ישיר ,דיבור עקיף ,הסגר

מודליות

נשוא מודלי (אסור לעשן) ,שימוש בציווי

סתמיות

נושא סתמי ,פס' נושא

הדגשה

לא/אין...אלא ,...סדר המילים במשפט (גם ,רק ,אפילו),
וכד'

כתבה לאה ישלח  /קל וחומר בלשון

אין נשוא מורחב

אין משפט ייחוד

