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הגיים בטעם

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק:

מודעות פונולוגית ויכולת הבנה מטא-לשונית.•
יכולת ייצוג מפורש של הגיים, המופיעים בחלק מהמערכת הלשונית.•
יכולת לבודד הגיים - פירוק רצף צלילי לחלקיו.•
ניתוח הגיים, תוך שימוש במונחים בסיסיים מתחום תורת ההגה.•
חשיבה על הסמנטיקה של השורש ועל תפקיד השורש במשמעות המילה.•
את להבין ויכולת פונולוגי, עיסוק המזמן מטקסט, מידע להפיק יכולת•

תורת ההגה לטקסט. הפונקציונליות של
יישום של הנלמד על מושגי הפונולוגיה (חריזה, הומופונים).•
הבנה של מערכת הכתב ושל דרכי הייצוג של ההגיים בכתב.•

תיאור כללי
אחת ממטרות החינוך הלשוני היא לקדם את ההתבוננות המטא-לשונית, כלומר,
לקדם את המודעות הלשונית ואת היכולת להתבונן בשפה "מבחוץ", על מרכיביה
השונים ועל תופעותיה השונות. ההגיים ובתוכם העיצורים, התנועות וכן ההברות

והטעם הם החלקיקים הקטנים ביותר, שהלשון בנויה מהם.

משימה זו בודקת את יכולתם של התלמידים להבחין ב"חלקיקים" אלה, לקבוע
 מלעיל/מלרע), ולהבין,את מקומם (בטעם), למיינם (עיצור/תנועה, אם קריאה

את הקשר/ההבדל בין ייצוגם בשפה הכתובה לבין ייצוגם בשפה הדבורה.

במרכז המשימה שיר, שכן בשירים (לסוגיהם השונים) הצליל, המצלול, החריזה,
החזרה על צלילים - כל אלה הם חלק אינטגרלי ממבנה השיר וממשמעותו. במרכז

חק במילים הומופוניותַ - משחק המילים - הצלילים. השיר משביום של חורףהשיר 
(מילים שוות בהגייה אך שונות במשמעות).

של המושגים: הגה, עיצור, תנועה, הברה, טעם, חריזה, משפחת מילים,ידע נדרש 
אם קריאה. אמנם המשימה מתייחסת להומופונים, אך התלמידים אינם נדרשים

לדעת מושג זה.

מבנה המשימה
   זמן מקוםפעילויות

90 דקות כיתה / חנניה רייכמןביום של חורףטקסט שירי - הבנה:
הומופונים, חריזה, עיצור, תנועה, הברה, אם קריאה,לשון:

טעם מלעילי, טעם מלרעי
הכללה/הסבר, חרוזים, משפחות מיליםכתיבה:

מילות מפתח:

חרוז ■
הומופון ■
הגה ■
עיצור ■
תנועה ■
הברה ■
אם קריאה ■
טעם ■
מלעיל ■
מלרע ■
משפחת מילים ■
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הסבר כללי
בחרנו לעסוק בנושא זה, כיוון שאחת מן המטלות החשובות בהכרת הלשון היא פירוק רצף
של הגיים לחלקיו. המודעות הפונולוגית - ייצוג מפורש של ההגיים ושל היחידות שהם מופיעים
בהן - היא קריטית ביכולת להבנות את תהליכי הבנת הנקרא, אך היא חשובה גם בתפיסת
המערכת הלשונית. משימה זו תבדוק את יכולת בידוד ההגיים של התלמידים, אך מטרתה
אינטגראטיבית יותר: הלשון הדבורה והלשון הכתובה הן שתי פנים של אותה יכולת לשונית,
והלשון הכתובה מייצגת במערכת הכתב בדרכיה שלה את ההגיים. בעברית ייצוג זה אינו
מלא, שלם, סדיר וחד-משמעי, והמשימה גורמת לתלמידים להתבונן באותם מקרים שרצף
הגיים אחד מיוצג בהם על-ידי רצפי אותיות שונים. בכך מקודמת מודעותם הפונולוגית, וכן
ההבנה שהטקסט הדבור והכתוב הם היבטים שונים של אותה היכולת המחייבת אינטגראציה

בין סימני דיבור לבין סימני כתב.

Î˜· ¯È˘‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ Â·˙Æ‰¯ˆ

מטרה
לבדוק את הבנת תוכנו של השיר.

הערה
סיפור תוכן השיר מעיד על הבנתו, משום שהחרוזים וההומופונים מעמעמים את ההבנה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: תוכן השיר שנכתב מוכיח הבנה של השיר, ומכיל את כל 5 המרכיביםרמה 4

 נפל לתוך בורג. איש הלך וקרא;  ב. יום חורף/קר;  א.המרכזיים שלו, ללא שגיאות: 
 מוסר השכל: הוא זכרה. לא קרה לו כלום, אבל נקרע לו הבגד;  ד.שמישהו חפר;  

מה שקרה, ולכן שוב לא קרא בזמן הליכה.
■·· ÍÂ˙Ï ¨ÏÙ Â‰˘Ó· Ú˜˙ ÌÂ‡˙ÙÂ ¨Â‰˘Ó ‡¯˜Â „Á‡ ˘È‡ ÍÏ‰ ¨Û¯ÂÁ Ï˘ ¯˜ ÌÂÈ¯Â

‡Â‰Â ÔÂÈ‚È‰ ˘È‡· ÒÎÈ Ê‡Â ¨ÌÈ„‚·‰ ˙‡ Ú¯˜ ˜¯ ‡Â‰ ¨ÌÂÏÎ ÂÏ ‰¯˜ ‡Ï Æ¯ÙÁ Â‰˘ÈÓ˘

· ÂÎÏÂ‰· ¯Á‡ Â‰˘Ó· „ÂÚ ˜ÒÚ˙‰ ‡ÏÆ·ÂÁ¯

תוכן השיר מוכיח הבנה של השיר ומכיל את כל/רוב המרכיבים המרכזיים, בניסוחרמה 3
פחות טוב מרמה 4; מעט שגיאות (כתיב, תחביר).

■··‡ ¨ÔÓÊ Â˙Â‡· ‡¯˜Â ÍÏ‰ Ì„‡ Û¯ÂÁ Ï˘ ÌÂÈ·Ï ÏÙ ‡Â‰ Ê‡ Ï·‡ ¨¯ÂÂÏ ‰¯˜ ‡Ï ÌÂÏÎ Ï

·‡ ‡¯˜ ˙ˆ˜ „‚·‰ ˜¯· ‡Â¯˜Ï ‡Ï „ÓÏ ‡Â‰ ÏÆÍÏÂ‰ ‡Â‰˘ ÔÓÊ

.נקרע" במקום נקרא וכן שגיאת כתיב: "הבגד אבל חזרה על המילה הערה:

תשובה חלקית: הבנה חלקית של השיר. שני מרכיבים חסרים בטקסט יחסיתרמה 2
לרמה 4, עם או בלי שגיאות כתיב.

■·Ï ÏÙ ‡¯˜˘ Â‰˘ÈÓÆÍÏÂ‰ ‡Ï ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ÂÈ˘ÎÚ ¨„‚·‰ ÂÏ Ú¯˜ ¨‰˘Ú Â‰˘ÈÓ˘ ¯Â

תשובה חלקית או שגויה: הבנה חלקית ביותר של השיר, וכן שלושה מרכיבים חסריםרמה 1
בטקסט יחסית לרמה 4, עם או בלי שגיאות כתיב; ניסוח לקוי מאוד או טעות

במסירת תוכן השיר.
■··„ Â‰˘Ó ÂÏ ‰¯˜ Û¯Á‰ Ï˘ ÌÂÈ¯ÎÊ ̆ È‡‰ ̈ ·ÂË Ú¯ ̆ È‚¯‰ ‡Â‰ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÂÏ ÂÚ‚Ù ÌÈ¯

ÆÂ‰˘Ó ÂÏ ‰¯˜ ‡Ï ¯˙ÂÈÂ ‰¯˜ Â‰˘Ó˘
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Î ˙‡ ¯È˘· ÂÓÒ ‰ÏÈÓ‰ ÌÚ ˙ÂÊ¯Á˙Ó‰ ¨ÌÈÏÈÓ‰ Ï‰¯˜øÌ˙‡ˆÓ ‰ÓÎ Æ

מטרה
לבדוק יכולת לזהות חריזה בשיר.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: סימון נכון של 10-9 מילים מתחרזות. המילים הן: קרה, קרא, כרע,רמה 4

כרה, קרה, קרע, כרע, קרה, קרה, קרא.

תשובה חלקית: סימון נכון של 8-6 מילים מתחרזות או סימון של יותר מעשר מילים.רמה 3

תשובה חלקית: סימון נכון של 5-3 מילים מתחרזות.רמה 2

תשובה חלקית: סימון נכון של 2 מילים מתחרזות או פחות.רמה 1

ÌÈÏÈÓ ∂ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ Â¯È·Ò‰ ÆÆÆÌ˙ÓÈÒ˘ ‰Ï‡ ÍÂ˙Ó ˙ÂÂ˘

מטרות
לבדוק ידע מילוני (עושר לשוני) ויכולת להבחין בין הגייה/כתיב/משמעות.

הערה
יש לקבל כל הסבר, שמרמז על המשמעות הנכונה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הסבר נכון למשמעות של 6-5 מילים, ללא שימוש במילה המוסברת.רמה 4

כל המילים הן:
 - אירע,ָקָרה  - חפר;ָרהָּכ  - נפל;ַרעָּכ - עיין בספר/בעיתון; ָקָראפֹור; ְ - קֹור, ּכָקָרה

.חמה - ההפך מָקָרה - כמו הרע (ההפך מטוב); ַרעָּכ - תלש; ָקַרעהתרחש; 

תשובה חלקית: הסבר נכון למשמעות של 4-3 מילים.רמה 3

תשובה חלקית: הסבר נכון למשמעות של 2 מילים.רמה 2

תשובה חלקית: הסבר נכון למשמעות של מילה אחת.רמה 1

ÎÏ Û˙Â˘Ó ‰ÓÆÆÆ ø˙ÂÂ˘ Ô‰ ‰Ó· ø≤ ÛÈÚÒ· Ì˙ÓÈÒ˘ ÌÈÏÈÓ‰ Ï

מטרות
לבדוק הבחנה בין הגייה/כתיב/משמעות וכן הבנה של ההבדל בין ייצוג בשפה הכתובה לבין

הדבורה. ייצוג בשפה

Æ≥
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05

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הסבר מסודר, עקבי, המכיל חלק גדול מהמרכיבים הדומים והשונים.רמה 4

 - הצלילים (התנועותהמשותףאזכור השוני במשמעות הוא חובה ברמה זו. למשל: 
או הניקוד), החרוז, חלק מן העיצורים/האותיות, שתי הברות, 3 אותיות, הטעם

בשני מקרים יש גם הבדלים במבנה  - משמעות, כתיב: כ-ק, א-ה-ע,השונההמלרעי; 
ובחלק הדיבור: כטוב כרע, בינה קרה.

■˙Á‡ ‰ÚÂ˙Â ÌÈ¯ÂˆÈÚ ≤ ˘È ÔÏÂÎÏ Æ˙ÂÊ¯Á˙Ó Ô‰ ÆÔ‰Ï˘ ÏÈÏˆ‰ ‰Ê ÌÈÏÈÓÏ Û˙Â˘Ó‰

˙ÂÚÓ˘Ó‰ Æ‰ÓÂ„ ÌÈ‡Ë·Ó˘ ‰≠Ú≠‡ ¨Î≠˜ Ô‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯‡˘Â ß¯ ˘È ÔÏÂÎ· Æ‰ÓÂ„ ·È˙Î‰Â

ÆÈ¯Ó‚Ï ‰Â˘ Ô‰Ï˘

תשובה חלקית: ציון חלק מהמרכיבים הדומים והשונים וכן טעות כלשהי. אזכוררמה 3
השוני במשמעות הוא חובה ברמה זו.

■Û˙Â˘Ó‰ ·„ Â˙Â‡ ÌÈÚÓ˘ ÌÏÂÎ ∫·˙ÂÎ Í‡ ¯˙ÂÈ˙Â‡‰ ¨‰Â˘ Ì˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰Â˘ Ì˙Â‡ ÌÈ

ÆÚ¯ÏÓ ˘È ÌÈ„Á‡·Â ÏÈÚÏÓ ˘È ÌÈ„Á‡·Â ˙ÂÂ˘

הדומים והשונים, או אין אזכור של תשובה חלקית: ציון חלק קטן מהמרכיביםרמה 2
ההבדל במשמעות, או יש טעות.

■Û˙Â˘Ó‰ ‡Ï ≠ ‰Â˘ ÆıÓ˜ ‰ÚÂ˙‰ ‰ÚÈÙÂÓ ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ· ̈ ß¯ ̇ Â‡‰ ‰ÚÈÙÂÓ ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ· ∫

Æ˙Â‡‰ ‰˙Â‡· ˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ ÔÏÂÎ ‡Ï ¨Á˙Ù ‰ÚÂ˙‰ ‰ÚÈÙÂÓ ÔÏÂÎ·

 לא הוזכר השוני במשמעות, ולכן התשובה היא ברמה 2.הערה:

■ÂÊ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¨ÌÈÓÂ„ ‰ÏÈÓ·˘ ÌÈÏÈÏˆ‰ Æ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÂ„ ‰˙·È˙ÎÂ ‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

Æ‰ÚÂ˙ ‰˙Â‡ ‡È‰ ‰ÚÂ˙‰ Í‡ ÂÊÓ

תשובה דלה או שגויה.רמה 1
■Æß‡ ÏÈÏˆ· ˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ ÔÏÂÎ ÆÌÈÏÚÙ Ì‰ ßÚ≠·Â ß‡≠· ˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ˘ ÌÈÏÈÓ‰

Î „ÈÏ Æ˙Â˘‚„ÂÓ ÌÈÏÈÓ ˘È ÌÎÈÙÏ˘ ËÒ˜Ë·Î ÆÆÆ‰ÏÈÓ ÏÌÈÏÈÓ ÆÆÆÂ·˙

ÆÌÈÏÈÓ‰ ˙ÁÙ˘Ó ‰˙Â‡Ó

מטרות
לבדוק חשיבה על הסמנטיקה של השורש, בנייה של משפחת מילים מתאימה, גמישות לשונית,

אוצר מילים.

הערות
ואת היכולות המורפולוגיות של התלמידים. סעיף זה בוחן את היכולות המילוניותא.
, כי אין לה משפחת מילים ענפה.ַרעָּכ , תיחשב מתאימה רק במילהלכרועצורת שם הפועל, כגון: ב.
.ּכֹוֶרהצע, כגון: ַכנכונה צורת הווה, שיש לה משמעות מב תתקבלג.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: 3-2 מילים מאותה המשפחה, הקשורות בקשר של גזירה בשלושרמה 4

ה,ְָקָראְִקָרא, מִֵרא, מֹה, קוְָקִריא  -ָקָרא הנתונות. דוגמות: מילים לפחות, מתוך החמש
ְקָרה,ְִקִרּיּות, נְִקֶרה, מִ - מָקָרהה; ִָרּיְֶרה, ּכֶֹרה, ּכוְכִ - מָרהָּכ; ַֹרעְִכה, לִָריעְ- ּכ ַרעָּכָקִריא; 

ְקַרע.ִ, נַעה, ָקרּוָע - ְקִריָקַרעְקִרית; ַּת

סימול
מחשב
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תשובה חלקית: מילה אחת לפחות בקשר של גזירה ל-3, ל-4 או ל-5 מילים.רמה 3

תשובה חלקית: 3-2 מילים בקשר של נטייה ברוב המילים הנתונות.רמה 2

מילה או יותר בקשר של נטייה בחלק קטן מהמילים הנתונות.רמה 1

Î ‰ÏÈÓ‰ ÌÚ ˙ÂÊ¯Á˙Ó‰ ¨ÌÈÏÈÓ ≥ Â·˙‰¯˜ÆÆÆ 

מטרות
לבדוק יכולת להפיק רשימה של מילים בעלות הברות מתחרזות ויכולת ליישם מושגים

פונולוגיים.

הערות
סעיף זה והסעיף הבא (סעיף 7) עוסקים בתפיסת החרוז. הערות אלה מתייחסות לשני הסעיפים.

תפיסת החרוז היא היכולת הבסיסית ביותר של ערנות פונולוגית, שנדרשת לתהליכי קריאהא.
וכתיבה ולהתמודדות עם מטלות לשון מהסוג, שנדרש בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.
תפיסת החרוז היא החלון לניתוח פונולוגי של המילה ברמת הפונמה, ההברה והטעם במילה.

, שהיא הקלההאישחוסר הצלחה בביצוע מטלה מסוג זה (בעיקר במציאת חרוז למילה ב.
צריך להדליק נורה אדומה אצל המורים. עליהם לבדוק מדוע תלמידים מבין שתי המילים)

מטלה קלה מבחינת הדרישה לגילם. ליקוי בעיבוד פונולוגי יכול אינם מסוגלים לבצע
להצביע על בעיה בתהלוך שפה, וכאמור, זהו תמרור אזהרה למורים.

פעילות מסוג זה מזמנת חשיבה ודיון כיתתי בשאלה: "מהו חרוז משובח?", ומאפשרת גםג.
עיסוק במבנה ההברה.

 מעידה על הבחנה פונולוגית מתקדמת.קרהחריזה משובחת למילה ד.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: שלוש מילים (לא מהשיר ולא מהדוגמות), המסתיימות בצליל המתאיםרמה 4

ָרא.ָָרה, ּבָֹרה, ּתוֹמו ובטעם הנכון, כלומר, חרוז משובח. למשל:

תשובה חלקית: שלוש מילים, שאחת מהן בחרוז לקוי (שמלה יפה), או שהיא לקוחהרמה 3
מהשיר/מהדוגמות.

תשובה חלקית: חרוז משובח אחד או שתי מילים בחרוז לקוי.רמה 2

אין חרוזים משובחים, או כל החרוזים לקויים, או אין כל חרוז.רמה 1

Î ‰ÏÈÓ‰ ÌÚ ˙ÂÊ¯Á˙Ó‰ ¨ÌÈÏÈÓ ≥ Â·˙˘È‡‰Æ

מטרות
לבדוק יכולת להפיק רשימה של מילים בעלות הברות מתחרזות ויכולת ליישם מושגים

פונולוגיים.

הערה
ראו את ההערות הכלליות בסעיף הקודם.

סימול
מחשב
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: שלוש מילים (לא מהשיר ולא מהדוגמות), המסתיימות בצליל המתאיםרמה 4

יׁש.ְִרּגַיׁש, מִיׁש, חִּטַיׁש, ּפִבְּכ ובטעם הנכון, כלומר - חרוז משובח. למשל:

תשובה חלקית: שלוש מילים, שאחת מהן בחרוז לקוי, או שהיא לקוחה מהשיר/רמה 3
מהדוגמות.

תשובה חלקית: חרוז משובח אחד או שתי מילים בחרוז לקוי.רמה 2

אין חרוזים משובחים, או כל החרוזים לקויים, או אין כל חרוז.רמה 1

ÎÂ ÆÆÆÌÈÈ‚‰Ï ˙Â‡·‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ Â˜¯ÙÎ· ˘È ÆÆÆ‰ÓÎ Â·˙Æ‰ÏÈÓ Ï

מטרות
ערנות לבדוק יכולת לבודד מילה להגיים ולהבחין בין הגה - עיצור/תנועה. כלומר, לבדוק

פונולוגית והבחנה פונולוגית.

הערות
פירוק להגיים קשה הרבה יותר מחריזה ומפירוק להברות, כיוון שהוא דורש רמה גבוההא.

יותר של הפשטה (אבסטרקציה). בפירוק להגיים נדרשים להבחין בין עיצורים לתנועות,
ומשום כך זהו פריט חשוב ברמה של ניתוח.

חלוקה להברות ולא להגיים מעידה על חוסר יכולת לבודד הגיים, ולכן היא תיחשב לרמה 2.ב.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הבחנה מדויקת במספר העיצורים והתנועות בכל 5 המילים. הפירוקרמה 4

אך לא חייב להיות מושלם. סביר, צריך להיות

מספר תנועותמספר עיצוריםפירוק להגייםמילים■

42 /  לַ‘ /  כ  /  ׁש  / ִנ  /   ַלְׁשִכנ

32 /  ףֶ‘ /  ר  / ֹ‘ח  / ֶרףֹח

32ֹ /  ג  /  ּד  /  וִ‘ּב  / ֹּדוְִגּב

32הֶ‘  /  ק  /  ר  /  ִ‘מ  /  ְקֶרהִמ

22הָ‘י  /  נ  /  ִ‘ּב  /  ָהינִּב

תשובה חלקית: הבחנה מדויקת במספר העיצורים והתנועות ב-4-3 מילים; פירוקרמה 3
סביר.

תשובה חלקית: הבחנה מדויקת במספר העיצורים והתנועות במילה אחת או בשתיים.רמה 2

אין הבחנה מדויקת במספר העיצורים והתנועות, והפירוק להגיים שגוי, או שהפירוקרמה 1
להגיים נכון אך אין ציון של מספר העיצורים והתנועות.

סימול
מחשב
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∫Ô‰· ˘È˘ ¨ÌÈÏÈÓ ¥ ÆÆÆ¯È˘‰Ó Â˜È˙Ú‰ ÈÚ ≤ÈÚ ≥ ¨ÌÈ¯ÂˆÆÌÈ¯Âˆ

מטרות
 ויכולת לזהות את מספר העיצורים במילה.עיצורלבדוק הבנה של המושג 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: 4 מילים בנות 2 עיצורים (למשל: של, יום, קרה, קרא) ועוד 4 מיליםרמה 4

ֶרף, אדם, הלך).ֹבנות 3 עיצורים (למשל: ביום, ח

ועוד 3 מילים בנות 3 עיצורים. תשובה חלקית: 3 מילים בנות 2 עיצוריםרמה 3

ועוד 2 מילים בנות 3 עיצורים. תשובה חלקית: 2 מילים בנות 2 עיצוריםרמה 2

ועוד מילה אחת בת עיצור אחד. תשובה חלקית: מילה אחת בת 2 עיצוריםרמה 1

ÈÚ ¥ ∫Ô‰· ˘È˘ ¨ÌÈÏÈÓ ≥ ÆÆÆ¯È˘‰Ó Â˜È˙Ú‰ÈÚ ÆÆÆÌÈÏÈÓ ≥≠Â ¨ÌÈ¯ÂˆÆ„Á‡ ¯Âˆ

מטרות
 ויכולת לזהות את מספר העיצורים במילה.עיצורלבדוק הבנה של המושג 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: זיהוי של 6-5 מילים נכונות לפי ההוראות - מילים בנות 4 עיצוריםרמה 4

, ֹלא, הּוא). שימוֹ(למשל: פתאום, נכשל, בדרך) ומילים בנות עיצור אחד (למשל: לו
 אינו מילה....ְולב: 

תשובה חלקית: זיהוי של 4-3 מילים נכונות לפי ההוראות.רמה 3

מילים נכונות לפי ההוראות. תשובה חלקית: זיהוי של 2רמה 2

תשובה חלקית או שגויה: זיהוי של מילה אחת נכונה לפי ההוראות, או אין מילים נכונות.רמה 1

Î ˙‡ ÆÆÆ¯È˘‰Ó Â˜È˙Ú‰Æ˙Á‡ ‰¯·‰ Ô‰· ˘È˘ ¨ÌÈÏÈÓ‰ Ï

מטרות
 ויכולת לזהות אותה במילים.הברהלבדוק הבנה של המושג 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: זיהוי של 10-8 מילים נכונות בנות הברה אחת (של, יום, לו, שום, לא,רמה 4

רק, את, הוא, קצת, לא).

תשובה חלקית: זיהוי של 7-6 מילים נכונות בנות הברה אחת.רמה 3

תשובה חלקית: זיהוי של 5-4 מילים נכונות בנות הברה אחת.רמה 2

תשובה חלקית: זיהוי של 3 מילים נכונות בנות הברה אחת או פחות.רמה 1

סימול
מחשב

09Æπ

10Æ±∞

11Æ±±

7



‰‚ÈÈÌ ·ËÚÌ
‰¯
ÂÓÏ

ÍÈ¯„Ó

138

È·‰ ÌÎÈÙÏÎ ˙‡ ÆÆÆÂÙÈ˜‰ ÆÆÆ¯È˘‰ Ï˘ È˘ÈÏ˘‰ ˙Æ‰‡È¯˜‰ ˙ÂÓÈ‡ Ï

מטרות
 ויכולת לאתר אותן בטקסט נתון.אימות קריאהלבדוק הבנה של המושג 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
,ה, ָקָרָהנִי, ּבהָאָי ב,ֹוּטַ, ּכהְקֶרִתשובה מלאה: זיהוי של 10-8 אימות קריאה (מרמה 4

).א, ָקָרא, ֹלהׁש, ָקָריִאָה

תשובה חלקית: זיהוי של 7-6 אימות קריאה.רמה 3

תשובה חלקית: זיהוי של 5-4 אימות קריאה.רמה 2

תשובה חלקית: זיהוי של 3 אימות קריאה או פחות.רמה 1

È·‰ ÍÂ˙Ó Â˜È˙Ú‰ ˙Â‡‰˘ ¨‰ÏÈÓ ÆÆÆ¯È˘‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˙‡ÈÈÓ ‰· ˙‚ˆ
ÈÚ ÆÆÆ¯ÂˆÈ ˙Â‡‰˘ÈÈÓ Æ‰‡È¯˜ Ì‡ ‰· ˙‚ˆ

מטרות
 ויכולת לאתר אותן בטקסט נתון.אימות קריאהלבדוק הבנה של המושג 

הערה
אמנם בסעיף זה ובסעיף הקודם נבדק אותו עולם הידע, אך יש הבדל בין שני הסעיפים ברמת

המשותף כתנועות.  בתפקידןאהו"יהתשאול. בסעיף הקודם עסקנו בכל אותיות  הקושי ובדרך
יותר מהעבודה בסעיף זה, שהדרישה בו היא אנאליטית וספציפית. כאן זאת עבודה מכלילה

ובתפקוד הכפול שלה. אם כן, סעיף זה קשה יותר אנו עוסקים בכל פעם באות מסוימת
מהקודם. ככלל, חשוב לבדוק נושא מסוים מזוויות שונות.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: איתור של 8-7 מילים נכונות. המילים הן:רמה 4

;ָקָרא; אם קריאה: םְֹאִתּפ, ָדםָאעיצור: -א
;ָרהָּכ, ָקָרה; אם קריאה: הּוֶיׁשִֶּמׁש, ְַךלָהעיצור: -ה
;הּוֶיׁשִֶּמׁש, בֹורְל, לֹו, יֹום, יֹוםְּב; אם קריאה: ... ָקָראְועיצור: -ו
.הּוֶיׁשִֶּמׁש; אם קריאה: יֹום, יֹוםְּבעיצור: -י

תשובה חלקית: איתור של 6-5 מילים נכונות.רמה 3

תשובה חלקית: איתור של 4-3 מילים נכונות.רמה 2

תשובה חלקית: איתור של 2 מילים נכונות או פחות.רמה 1

סימול
מחשב
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Î· ÂÓÒÈÁ·Ó ÔÙÂ„‰ ̇ ‡ˆÂÈ ‰ÏÈÓ‰ ̇ ‡ ‰ˆÂ·˜ ÏÆ‰ÏÈÓ· ÌÚË‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ̇ 

מטרות
במילה ולהבחין בין מלעיל למלרע. לבדוק יכולת לזהות את הטעם

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
;ֶרףֹחתשובה מלאה: סימון נכון של 3 המילים המלעיליות יוצאות הדופן: קבוצה א - רמה 4

.ֶרְךֶּד; קבוצה ג - ַעֶגּפקבוצה ב - 

תשובה חלקית: סימון נכון של 2 מילים יוצאות דופן.רמה 3

תשובה חלקית: סימון נכון של מילה אחת יוצאת דופן.רמה 2

תשובה שגויה: סימון שגוי של כל המילים יוצאות הדופן.רמה 1

Î· ÌÚË‰ ˙‡ ÂÓÒÆ˙ÂÊ¯Á˙Ó‰ ÌÈÏÈÓ‰ Ï

מטרות
במילה ולהבחין בין מלעיל למלרע. לבדוק יכולת לזהות את הטעם

הערה
ביצוע נכון של סעיף זה מוכיח הבנה לגבי החרוז, שגם הטעם חשוב בו.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
9 המילים, המתחרזות בטעם מלרעי: תשובה מלאה: סימון נכון של כלרמה 4

. קרא, קרה, קרה, כרע, קרע, קרה, כרה, כרע,קרא(קרה), 

תשובה חלקית: סימון נכון של 8-7 מילים, המתחרזות בטעם מלרעי.רמה 3

תשובה חלקית: סימון נכון של 6-5 מילים, המתחרזות בטעם מלרעי.רמה 2

בטעם מלרעי. תשובה חלקית: סימון נכון של 4 מילים או פחות, המתחרזותרמה 1

 ÂÓÒÂ ¨Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ· ÆÆÆÌÚËÏ ·Ï ÂÓÈ˘✔˜ÒÓ‰ „ÈÏ  ÆÆÆ ∫˙ÂÂÎ‰ ˙Â

מטרה
לבדוק יכולת להכליל ולהבין שמקום הטעם, העיצורים והתנועות הם חלק מהחריזה

המוקפדת - החרוז המשובח.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
).ד + אתשובה מלאה: סימון 2 המסקנות הנכונות (רמה 4

תשובה חלקית: סימון מסקנה נכונה אחת.רמה 3

תשובה שגויה: סימון מסקנות לא נכונות.רמה 1+2

סימול
מחשב
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הגיים בטעם - ריכוז המחוונים למשימה
         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד

מחשב

הבנה חלקית ביותרהבנה חלקית של השיר.תוכן השיר מוכיחתוכן השיר מוכיח 012
של השיר, וכן שלושהשני מרכיבים חסריםהבנה של השיר ומכילהבנה של השיר, ומכיל

מרכיבים חסריםבטקסט, יחסיתאת כל/רוב המרכיביםאת כל 5 המרכיבים
בטקסט, יחסית לרמהלרמה 4, עם או בליהמרכזיים, בניסוחהמרכזיים שלו -

4, עם או בלי שגיאותשגיאות כתיב.פחות טוב מרמה 4;ללא שגיאות.
כתיב; ניסוח לקוימעט שגיאות (כתיב,

מאוד או טעותתחביר).
במסירת תוכן השיר.

סימון נכון של 2 מיליםסימון נכון של 5-3סימון נכון של 8-6סימון נכון של 10-9 023
מתחרזות או פחות.מילים מתחרזות.מילים מתחרזות אומילים מתחרזות.

סימון של יותר מעשר
מילים.

הסבר נכון למשמעותהסבר נכון למשמעותהסבר נכון למשמעותהסבר נכון למשמעות 033
של מילה אחת.של 2 מילים.של 4-3 מילים.של 6-5 מילים,

ללא שימוש במילה
המוסברת.

תשובה דלה או שגויה. ציון חלק קטןציון חלק מהמרכיביםהסבר מסודר, עקבי, 043
הדומים מהמרכיביםהדומים והשונים וכןהמכיל חלק גדול

והשונים, או אין אזכורטעות כלשהי. אזכורמהמרכיבים הדומים
של ההבדל במשמעות,השוני במשמעות הואוהשונים. אזכור השוני
או יש טעות.חובה ברמה זו.במשמעות הוא חובה

ברמה זו.

מילה או יותר בקשר3-2 מילים בקשר שלמילה אחת לפחות3-2 מילים מאותה 054
של נטייה בחלק קטןנטייה ברוב המיליםבקשר של גזירה ל-3,המשפחה, הקשורות

מהמילים הנתונות.הנתונות.ל-4, או ל-5 מילים.בקשר של גזירה
בשלוש מילים לפחות,

הנתונות. מתוך החמש

אין חרוזים משובחים,חרוז משובח אחד או3 מילים, שאחת מהן3 מילים, המסתיימות 065
או כל החרוזים לקויים,שתי מילים בחרוז לקוי.בחרוז לקוי, או שהיאבצליל המתאים

או אין כל חרוז.לקוחה מהשיר/ובטעם הנכון, כלומר,
מהדוגמות.חרוז משובח.

אין חרוזים משובחים,חרוז משובח אחד או3 מילים, שאחת מהן3 מילים, המסתיימות 075
או כל החרוזים לקויים,שתי מילים בחרוז לקוי.בחרוז לקוי, או שהיאבצליל המתאים

או אין כל חרוז.לקוחה מהשיר/ובטעם הנכון,
מהדוגמות.כלומר - חרוז משובח.

אין הבחנה מדויקתהבחנה מדויקת במספרהבחנה מדויקת במספרהבחנה מדויקת במספר 086
במספר העיצוריםהעיצורים והתנועותהעיצורים והתנועותהעיצורים והתנועות

והתנועות, והפירוקבמילה אחת אוב-4-3 מילים;בכל 5 המילים. הפירוק
להגיים שגוי, אובשתיים.פירוק סביר.צריך להיות סביר, אך

שהפירוק להגיים נכוןלא חייב להיות מושלם.
אך אין ציון של מספר
העיצורים והתנועות.

מילה אחת בת 22 מילים בנות 32 מילים בנות 42 מילים בנות 2 097
ועוד מילה עיצוריםועוד 2 מילים עיצוריםועוד 3 מילים עיצוריםעיצורים ועוד 4 מילים

אחת בת עיצור אחד.בנות 3 עיצורים.בנות 3 עיצורים.בנות 3 עיצורים.
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         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד
מחשב

זיהוי של מילה אחתמילים זיהוי של 2זיהוי של 4-3 מיליםזיהוי של 6-5 מילים 107
נכונה לפי ההוראות,נכונות לפי ההוראות.נכונות לפי ההוראות.נכונות לפי ההוראות.

או אין מילים נכונות.

זיהוי של 3 מיליםזיהוי של 5-4 מיליםזיהוי של 7-6 מיליםזיהוי של 10-8 מילים 117
נכונות בנות הברהנכונות בנות הברהנכונות בנות הברהנכונות בנות הברה

אחת או פחות.אחת.אחת.אחת.

זיהוי של 3 אימותזיהוי של 5-4 אימותזיהוי של 7-6 אימותזיהוי של 10-8 אימות 128
קריאה או פחות.קריאה.קריאה.קריאה.

איתור של 2 מיליםאיתור של 4-3 מיליםאיתור של 6-5 מיליםאיתור של 8-7 מילים 138
נכונות או פחות.נכונות.נכונות.נכונות.

סימון שגוי של כלסימון נכון של מילהסימון נכון של 2סימון נכון של 3 149
המילים יוצאות הדופן.אחת יוצאת דופן.מילים יוצאות דופן.המילים המלעיליות

יוצאות הדופן.

סימון נכון של 4סימון נכון של 6-5סימון נכון של 98-7 סימון נכון של כל 159
מילים או פחות,מילים, המתחרזותמילים, המתחרזותהמילים, המתחרזות

בטעם המתחרזותבטעם מלרעי.בטעם מלרעי.בטעם מלרעי.
מלרעי.

סימון מסקנות לאסימון מסקנות לאסימון מסקנה נכונהסימון 2 המסקנות 169
נכונות.נכונות.אחת.הנכונות.
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