תכנית לימודים  -לשון – ציר טקסטואלי

עמ' 1

הבנת הנקרא
סוגי מאמרים
סוגי מאמרים
מאמר מידע
האם יש מאמר מידע אובייקטיבי
רכיבי מבנה של מאמר טיעון ותבניות לשוניות
מאמרי טיעון
מאמר טיעון
סוגים של מאמרי טיעון
מאמר פרשנות
מאמר תגובה
מאמר ביקורת
ניתוח מאמרים
סוגי שאלות בהבנת הנקרא
מכל"ת – מרכיבי המאמר
ניתוח מאמרים לפי מכל"ת
ניתוח מאמרים לפי מכל"ת
ניתוח מאמר מידע לפי מכל"ת
ניתוח מאמר טיעון לפי מכל"ת
זיהוי רכיבי הטיעון במאמרי בגרות
זיהוי מרכיבי המבנה במאמר
זיהוי רכיבי מבנה בשאלות על המאמר
שאלה 1
שאלה 2
שאלה 3
שאלה 4
מכל"ת – סיכום
ממדי ההבנה
ממדי ההנה ומשמעותם
סוגי שאלות
שאלות על פי ממדי ההבנה – דוגמה 1
הקראת המאמר
שאלה 1
שאלה 2
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עמ' 2

שאלה 3
שאלה 4
שאלות על פי ממדי ההבנה – דוגמה 2
הקראת המאמר
שאלה 1
שאלה 2
שאלה 3
שאלה 4
שאלה 5
שאלה 6
שאלה 7
שאלה 8
שאלות על פי ממדי ההבנה – דוגמה 3
הקראת המאמר
שאלה 1+2
שאלה 3
שאלה 4
שאלה 5
שאלה 6
שאלה 8
שלושת האמים – הבנת הנקרא בשיטה אחרת
אמצעים רטוריים
אמצעים רטוריים
אמצעים רטוריים נוספים
המסע אחר אמצעים רטוריים – צעד ראשון
סוגי אמצעים רטוריים ותפקידיהם
זיהוי אמצעים רטוריים במאמרי טיעון 1
זיהוי אמצעים רטוריים במאמרי טיעון 2

הבעה
הפסקה
כתיבת פסקה
דוגמאות לפסקאות מתוך מאמרים
פסקת השוואה על סמך תרשימים

© כל הזכויות שמורות לוואלה ! סקול .אין להעתיק ,לשכפל ,או לצלם חומר לימוד זה או קטעים מתוכו ,ואין ללמד על פיו ,בחלקו או בשלמותו ,בכל מסגרת שהיא ,ללא אישור.

תכנית לימודים  -לשון – ציר טקסטואלי

עמ' 3

פסקת תגובה – מבנה ודוגמה
מטלת כתיבה של פסקת תגובה 1
מטלת כתיבה של פסקת תגובה 2
כתיבת מאמר טיעון וכתיבת מאמר תגובה
רכיבי מבנה של מאמר טיעון ותבניות לשוניות
ניתוח נושאים מבחינות בגרות
נושא ומאמר – מאמר טיעון
נושא ומאמר א'
נושא ומאמר ב'
איך מעריכים מאמר טיעון
נושא ומאמר – מאמר תגובה
איך כותבים מאמר תגובה
כתיבת מאמר תגובה
קישוריות ולכידות
קישוריות ולכידות – סוגים
קישוריות ולכידות במאמר
סימני פיסוק ומשמעותם הרטורית
סוגי סיכומים
סוגי סיכומים
הסיכום הבורר
הסיכום הממזג
הסיכום הממזג – דוגמה נוספת
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