
 

 

 ד"מלמ מכללת 

  6102שנת הלימדים 

 

 : לשון ג'מקצועה

 המורה: מלכה טורגובניק

 אירגון המקצוע והשיעורים

המקצוע יתארגן בשני כמעט בחצי השיעורים,  לשתי קבוצית הייות והקבוצה תחולק
 מסללולים:

 ל השפה הפורמאלי, בו ישתתפו שתי הקבוצות ומסל 

  בו תשתתף המימנויות בשפה בצורה מאוזנתמסלול שיתרכז בפיתוח ארבעת ,
 הקבוצה ברמה הגבוהה.

 מטרות כלליות למקצוע

  צורה מאוזנת את ארבעת מיומנויות השפה: הבנת הנשמע, יפתחו בישהתלמידים
 הבעה בעל פה, הבנת הנקרא והבעה בכתב.

 ואתרים  ך עיתוניםוומאמרים אמיתיים מת שהתלמידים יתמודדו עם טקסטים
וירטואלים, ברמה גבוהה, על מנת להעשיר את אוצר המילים שלהם בשדות סמנטיים 

 שונים.

  שהתלמידים יישמו את המושגים שנלמדו בשנה א', על מנת להצליח בקריאה נכונה
 ללא ניקוד.

 ליישומן בשעת  ןשהתלמידים יכירו את התופעות הפורמאליות של השפה, וילמדו אות
 כתיבה או פיענוח מילים חדשות.

  שהתלמידים יחקרו בתקופות השונות בהתפתחות השפה העברית, וילמדו על
 מנגנונים שונים ליצירת מילים חדשות בשפה.

 .שהתלמידים יכירו מילים שחודשו בשנים האחרונות, מהקשר המדע והטכנולוגיה 

 קבוצה שלמה – תכנים למסלול הפורמאלי

 א'סמסטר 

 .חזרה על כל בינייניי הפועל הפעילים בגזרות השונות 

 תורת הניקוד 

 לימוד שיטתי של הפעלים הסבילים, ויישומם השכיח בכותרות עיתון 

 שם הפעולה הנגזר מכל  ביניין ומיקומו במשפט 

 



 

 סמסטר ב'

 צורות פועל נוספות, כמו בינוני ָפֵעל ובינוני ָפעּול 

 משקלים 

  וחידושיי מילים עד היוםתולדות השפה  העברית 

 

 תכנים למסלול ההבעה – קבוצה מתקדמת

 :-מקד בתדמת, נורים בהם נעבוד עים הקבוצה המתקעיבש

 תרגול בקריאה ללא ניקוד 

 הבנת טקסטים מסוגים שונים 

 הן בעל פה והן בכתבהבעת דעות על נושאים שונים , 

 כתיבת תרגילים ליישום אוצר המילים הנלמד 

   לתכניות רדיו ולשירים למיניהםהאזנה מודרכת 

 צפיה בסרטוני וידאו ממקורות שונים 

 ישה באתריי האינטרנטלג 

 בשיערים האלה נעבוד סביב הנושאים הבאים, בין אחרים:

 רשתות חברתיות 

 פרופיל המורה ביימינו 

 אומנות ותרבות 

 פרסומות 

 תולדות השפה העברית ואיפיונייה 

 

 חומר לימודי

  Maaboretהאפליקציה "מעבורת", עם שאלת ומשימות עבודה.סיפורים לבחירה מתוך 

 סוף הקורס תימסר רשימה מפרטת של החומר הנלמדב

 

 

 הערכה צורת

 :מונולוג בסוג  בעל פהTED   קשור לנושא שניתן יהייה ליים בו אוצר מילים הנלמד
 בקורס

 דבכתב: מבחן על הנלמ 
 

 מלכה טורגובניק         


