מיקוד בחינת הבגרות – לשון שאלון ב – חורף+קיץ תשע"ה
פרק ראשון – הבנה והבעה

–  05נק'

מאמר – 055מילים
הבנה –  05נק'
מאמר טיעון ,פרשנות וביקורת
שאלות על התוכן ,על המבנה ,על הלשון
איתור מידע ,פרשנות ,הסקת מסקנות ,הערכה וביקורת ['הבע דעתך']
 ההקשר הנסיבתי;  -קישוריותשאלות על רכיבי טקסט טיעון :טענה[ ,טענות גלויות וסמויות] ,נימוקים,
טענת הנגד ,הפרכה ,הסתייגות;
קשרים רעיוניים בין המשפטים בטקסט ובין הפסקות בטקסט
אמצעים רטוריים* :מילים טעונות (קונוטציה)* ,שאלות רטוריות* ,מילים
מעצימות* ,מילים נרדפות* ,מילים מנוגדות* ,חזרות* ,ניבים,
*מטפורה* ,דימוי* ,שדה סמנטי* ,מודאליות.

הבעה

1025

מה אין?

שבירת צירף כבול ,שימוש במילים
ארכאיות ,הומונימיה ,חריגות
משלבית ,שימוש מיוחד בסימני
פיסוק ,מילים קמאיות

–  05נק'

 כתיבת תגובה לטקסט נתון ??? -כתיבת מאמר טיעון (שכנוע) באורך כעמוד וחצי [כ 055-מילים]

פרק

שני – תחביר –  02נק'
עונים על  0שאלות :שאלת חובה  1 +שאלות בחירה (מתוך .)2

מה אין?

מה יש?
סוג משפט (פועלי ושמני) :פשוט ,מחובר (איחוי) ,מורכב,
 +בעל חלקים כוללים ,ייחוד ,סתמי
תפקיד תחבירי( :במשפטים ובטקסטים)
נושא (גם סתמי) ,נשוא [פועלי ,שמני ,נש' מורחב ,קיומי (יש/אין) ,מודאלי],
אוגד ,לוואי ,מושא ,תיאור ,הסגר ,תמורה
פסוקיות :נושא ,לוואי ,מושא ,תיאור
המרות :בין מבנים תחביריים (למשל ,ממורכב למחובר)
ועמידה על הבדלי התפקוד ביניהם
משמעות ותפקיד רטורי של מבנים תחביריים
קשרים לוגיים – זיהוי והמרה (החלפת מילות הקישור)
תקינות – זיהוי ותיקון:
 -בהתאם;  -ה"א היידוע;  -מילות יחס;  -מילות קישור/שעבוד;

פרק שלישי –

משפט שהוא גם מורכב וגם מחובר
(פס' מחוברת או איבר מורכב)

משפט חסר
קריאה ,פנייה
תפקידי שם הפועל
פסוקית נשוא (הילד הוא ש)...
פסוקית תמורה
דו משמעות
אין בתקינות:
 -תקינות של צירופי סמיכות

מערכת הצורות –  06נק'
עונים על  0שאלות :שאלת חובה  1 +שאלות בחירה (מתוך .)2

מה יש?
גזרות :פ"א ,ל"א ,ל"ה ,ע"ו/י ,פ"י/ו ,מרובעים ,שלמים

מה אין?
גזרות :חפ"נ ,חפי"צ ,כפולים ,עיצורים גרוניים

מה יש בפועל?
נטייה של פעלים
זיהוי ,הבנת משמעות וניתוח של פעלים מתוך המאמר:
 שורש ,בניין ,זמן (או דרך) ,גוף ,גזרהמשמעות הבניינים :הדדי ,חוזר ,גורם

שורש תנייני
פועל גזור שם
תפקיד הבינוני
כל המשמעויות פרט ל -הדדי ,חוזר ,גורם
תקינות בפועל

מה יש בתצורת השם?

מה אין בתצורת השם?

דרך התצורה  -מיון והסבר של מילים מתוך המאמר:
 שורש ומשקל ,בסיס וצורן סופי ,הלחם בסיסיםמשמעות המשקלים ומשמעות הצורנים הסופיים

שורש תנייני
שאילה מלעז ,ראשי תיבות
צורני גזירה וצורני נטייה
תקינות בשם

לאה ישלח ,קל וחומר בלשון www.bagrut11.com

