20
18
תלמידות ותלמידים יקרים,
עוד תקופה עומדת בפני סיומה ובקרוב כבר תצעדו ,צעד נוסף לקראת הכניסה ל"תיכון"
 ,וכדי שתוכלו לעשות זאת ביעילות ובהצלחה להלן מספר הנחיות ,שיסייעו לכם
להתכונן כראוי לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט:
הצגת תעודות סיום כיתה ט':
הנכם מתבקשים להגיע לבית הספר ביום חמישי 21.6.18 ,בין השעות - 08:30
 13:00למזכירות הראשית ולהביא תעודת סיום כתה ט' מקורית )מחצית א'+ב'
וציון שנתי( וכן צילום התעודה .
לאחר מסירת התעודה ,התלמיד/ה מתבקש/ת להגיע לחדר המורים להצטלם לצורך
שיבוץ התמונה במערכת המשו"ב של בית הספר.
תלמיד/ה שיש בידו/ה אבחון פסיכולוגי ודידקטי אשר לא מסר/ה אותו עדיין ,מתבקש/ת
למוסרו בתאריך  21.6.18ליועצת השכבה ,גב' פזית ברמץ.
תלמידים שהוזמנו בעת הרישום ,לשיחה עם רכז השכבה ,ו/או יועצת השכבה,
מתבקשים להגיע במועד שנקבע להם.
הערכות לכתה י' במקצועות מתמטיקה ועברית לשנה"ל תשע"ט:
מתמטיקה:
על מנת להקל עליכם את ההשתלבות בלימודי המתמטיקה בשנה הבאה ,הוכנו
עבורכם דפי עבודה לתרגול במתמטיקה במהלך חופשת הקיץ .עבודה זו תשמש לכם
חזרה על נושאי הלימוד המרכזיים שיידרשו בתחילת הלימודים בתיכון.
את העבודה יש להגיש בשבוע הראשון ללימודים .נושאי העבודה יכללו במבחן הראשון
בשנה"ל הבאה.
העבודה תועלה לאתר בית הספר החל מ 1.7.18 -עפ"י הכתובת הבאה:
" <-- www.alonschool.comבדף השער = עבודות קיץ במתמטיקה"  " <--שכבת י' "
עברית:
עליכם לגלות בקיאות בנושאים הבאים:
הבנת הנקרא :התמודדות עם טקסט באורך  500מילים עפ"י ארבעת ממדי הבנת
הנקרא.
)א( הבנת המשמעות הגלויה :הבנת מילה בתור הקשר ,איתור מידע מפורש) ,המצוי
בשורה ,בפסקה או בטקסט כולו( הבנת היחסים המפורשים בין חלקי הטקסט.
)ב( הבנת המשמעות הסמויה :הבנת יחסים לוגיים שאינם מפורשים בטקסט ,הסקת
מסקנות ,יצירת הכללות ,הבנת הרעיון המרכזי של הטקסט ,והמסר שלו זיהוי עמדת
הכותב.

)ג( הערכה וביקורת על תוכן הטקסט :הבחנה בין עובדה לבין דעה ,העלאת השערות
בעקבות הטקסט ,הבעת עמדה אישית מנומקת על הטקסט.
)ד( הבנה מטה-טקסטואלית :זיהוי רכיבי מבנה ,הבנת השימוש באמצעים רטוריים
בטקסט ,תפקידי סימני הפיסוק כאמצעי רטורי ,מאזכרים.
מבחן התאמה לדוברי אנגלית :
יתקיים ביום חמישי , 21.6.18 ,בשעות 09:00-11:30
יש להביא למבחן :מילון אנגלי-אנגלי או מילון אנגלי-אנגלי-עברי.
אנו מאחלים לכם סיום מוצלח של הלימודים בחטיבת הביניים וחופשת קיץ
מהנה.
שחר בלכרוביץ
רכז השכבה

רותי לוי
סגנית מנהל

