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המשלב הלשוני בטקסט

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק יכולת:

להבחין בין משלבים שונים של מבעי לשון.•
לזהות תופעות לשוניות ואת השפעתן על רמת המשלב.•
לנתח את רמת הביצוע הלשוני בהלימה לנסיבות ולנקוט עמדה.•
לכתוב במשלבים שונים תוך העברה ממשלב למשלב.•
לשלוף מילים/ביטויים לשונים, שההבחנה המשלבית ביניהם•

משפיעה על משמעותם.
להפעיל רגישות משלבית - בהתאם לצרכים ולנסיבות.•
להפעיל גמישות לשונית ולהוכיח עושר לשוני.•
להוכיח ידע במושגי יסוד לשוניים: משלב לשוני, אוצר מילים, סלנג,•

כינויי מושא וקניין (שייכות) חבורים.

תיאור כללי
אחת ממטרות החינוך הלשוני היא לפתח יכולת להפיק שיח מסוגים שונים - בהתאם לנסיבות,
תוך שימוש משלבי הולם. יסודות משלביים קיימים בכל רמות הלשון - במילון, במורפולוגיה,
במורפו-פונולוגיה, בבחירה תחבירית, במבנים הרטוריים. משימה זו מעמידה בפני התלמידים
את האתגר לנתח יסודות בעלי חשיבות משלבית בטקסט נתון, וליצור טקסט הולם מבחינה

משלבית.

של המושגים: משלב גבוה (תקני), משלב יומיומי (קביל), משלב תת-תקני (סלנג), כינוייידע נדרש 
בור/פרוד), אוצר מילים.ָקניין ומושא (ח

מבנה המשימה

זמןמקוםפעילויות

90 דקותכיתהטקסטים קצרים מתוך ספרו של דויד גרוסמןהבנה:
משלב גבוה, יומיומי, נמוך, סלנג, כינויי קניין ומושא חבורים,לשון:

כפל משמעות
- כתיבת טקסט - ממשלב יומיומי לגבוה, וממשלב גבוה ליומיומיהבעה:

- כתיבת הסברים והנמקות

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

מילות מפתח:

קני)ִמשלב* גבוה (ת■
משלב יומיומי (קביל)■
תקני (סלנג)-משלב תת■
כינויי קניין (שייכות)■
אוצר מילים■

∞π

- שימוש ברמת לשון מסוימת בהתאם לנסיבות. המשלב הוא גיוון הלשון על-ידי בחירה מתוך המאגר הלשוני עלמשלב * 
רמותיו, והתאמת המבע לצורכי התקשורת - בהשפעתם של גורמים משתנים (הנושא, יחסי מוען-נמען, הנסיבות והערוץ

התקשורתי), ובהשפעתם של גורמי אישיות קבועים (השכלה ומעמד חברתי, גיל ומין).
, חלקת לשון 10, תשנ"גהמשלב וטיפוחו בחינוך הלשוניצבי שראל, © 
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הקשר בין דמות בסיפור לבין הלשון שהיא דוברת
‡ ÌÎÈÙÏÎ ˙ÂÓ„ ÂÊÈ‡Ï ÆÆÆÌÈÚË˜ ‰Ú·¯øÍÈÈ˘ ÚË˜ Ï

מטרה
לזהות דמות על-פי מאפייני משלב ועל-פי התוכן (רגישות משלבית).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: זיהוי של כל 4 הדמויות: א - נער מתבגר, ב - נזירה, ג - עבריין,רמה 4

ד - משורר רחוב.

תשובה חלקית: זיהוי של 3 דמויות.רמה 3

תשובה חלקית: זיהוי של 2 דמויות.רמה 2

תשובה חלקית: זיהוי של דמות אחת או אין זיהוי.רמה 1

ÎÓ˙ÒÓ ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ÌÈÈÂ˘Ï ÌÈÓÈÒ ÂÏÈ‡ ÏÚ ÆÆÆ ÆÆÆÂÓÈ‚„‰Â Â¯È·Ò‰ ø˙

מטרה
לבדוק רגישות ומודעות משלבית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
שתי הכללות נכונות, המתייחסות לסגנון הדיבור (מקראי, מיושן), לאוצר המיליםרמה 4

(משלב  גבוה), לכינויים החבורים, לסדר המילים במשפט. ההכללות מנוסחות כהלכה,
ללא שגיאות כתיב וכוללות דוגמות מתאימות.

■·„Ó ‰¯ÈÊ‰·‚ ·Ï˘Ó· ˙¯˙˘Ó˙˘Ó ‡È‰ Æ¢ÈÂ„‡¢ ¢È˙„ÓÁ¢ ÔÂ‚Î ÌÈÈÂÈÎ Ô˘ÂÈÓ È„Â ‰Â

·„ÓÂ ¨¢·Ï ıÙÁ·¢ ¢‰ÁÓ˙¢ ·Á¯Â ÏÂ„‚ ÌÈÏÈÓ ¯ˆÂ‡·· ‡ÏÂ ‰È„Ú ‰Ù˘· ˙¯‰·Ó Æ‰ËÂ
Æ¢¯ÂÊÚÏ Ú„˙ ‡È‰˘ ¯˘Ù‡ ¨ÍÏ˙ ‰‡Ï Ï‡¢ ÌÎÁ ‰¯ÈÊ‰  Ï˘ ËÙ˘Ó‰

הכללה אחת נכונה ודוגמה מתאימה, או כמו רמה 4, בניסוח לקוי.רמה 3

הכללה אחת, ללא דוגמה, בניסוח תקין או לקוי.רמה 2
■·„Ó ‰¯ÈÊ‰·‚ ·Ï˘Ó· ¯ÆÌÈÏÈÓ ¯ˆÂ‡ ‰Ï ˘ÈÂ ÌÈ¯ÙÒÂ ÌÈÂÏÈÓÓ ‰Â

דוגמה ללא הכללה.רמה 1

ÎÓ˙ÒÓ ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ÌÈÈÂ˘Ï ÌÈÓÈÒ ÂÏÈ‡ ÏÚ ÆÆÆ ÆÆÆÂÓÈ‚„‰Â Â¯È·Ò‰ ø˙

מטרה
לבדוק רגישות ומודעות משלבית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
הכללה אחת נכונה או מספר הכללות, המתייחסות לסגנון הדיבור (משלב נמוך),רמה 4

 ג'יפה" במקוםאיזההתאם: "ַלאוצר המילים (סלנג), לשגיאות דקדוקיות (שיבוש ּב

סימול
מחשב

01Æ±

02Æ≤

03Æ≥

2



‰¯
ÂÓÏ

ÍÈ¯„Ó

‰Ó˘Ï· ‰Ï˘ÂÈ ·Ë˜ÒË

151

 אתה לוקח מה שאתה רוצה"למה ככה ג'יפה"; שיבוש במילית הקישור: "איזו"
). ההכללות מנוסחות כהלכה, ללא שגיאות כתיב וכוללותכיוון ש..., כי...במקום 

דוגמות מתאימות.
■·Ú‰·„Ó ÔÈÈ¯Æ¢‰ÙÈß‚¢  ¢ÔÙÚÓ ̄ ˆÏÓ¢ ∫˙Â‡Ó‚Â„ Æ‰ÙˆÂÁ·Â ‚ÏÒ ‰·¯‰· ̈ ÈÓÂÈÓÂÈ ·Ï˘Ó· ̄

·Ú‰ Ï˘ ‰Ù˘‰·Á˙ ‰ÈÁ·Ó ÔÂÎ ‡Ï ËÙ˘Ó‰ ‰·ÓÂ ¨‰Ï„ ÔÈÈ¯‰˙‡ ‰ÎÎ ‰ÓÏ¢ ∫˙È¯È
Æ¢ÆÆÆÁ˜ÂÏ

כמו ברמה 4 אך בניסוח לקוי, או הכללה/ות ללא דוגמה.רמה 3
■··Â¯© ÔË˜ ÌÈÏÈÓ ¯ˆÂ‡ ¨„Â‡Ó ÍÂÓ ·Ï˘Ó ¨‚ÏÒ ÈÈÂËÈÆ®‚ÏÒ Â

דוגמה נכונה ללא הכללה.רמה 2
■Æ‰ÙÈß‚ ÔÙÚÓ

ההכללה או הדוגמה אינן מתאימות.רמה 1

ממשלב יומיומי למשלב גבוה יותר
Î˘ ÆÆÆ È Í‡ ̈ ‰˙˘È ‡Ï ÂÏ˘ ÔÎÂ˙‰˘ ÍÎ ÚË˜‰ ̇ ‡ Â·˙ÆÆÆÈÓ˘¯ ·ˆÓÏ ÌÈ‡˙

מטרות
לבדוק העברה ממשלב יומיומי למשלב גבוה וכן גמישות ויכולת לשונית.

הערות
אחידות משלבית בטקסטים של מתבגרים: בגיל זה התלמידים לא יוכלו להפיק, בדרך כלל, -

טקסטים אחידים מבחינה משלבית. בטקסטים שהם מפיקים, יש פריטים ברמה לשונית
גבוהה ונמוכה יחדיו. לא תמיד הם מסוגלים לשלוף את הפריטים המקבילים הגבוהים, אך
רובם מסוגלים להצלחה חלקית. גם האינטגרציה של תחביר + תוכן קשה להם בשלב זה.
תלמידים בגיל זה מסוגלים לתקן שגיאות תחביריות בולטות ומסוגלים לנפות ביטויי סלנג

(זוהי הדרישה הבסיסית במשימה).
בפעילות זו אנו מעוניינים לקבל חלופות מילוניות והגדים חבורים. -

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
שכתוב הטקסט במשלב לשוני גבוה מהקיים, בשינוי מתאים של 5 רכיבים. הטקסטרמה 4

אחיד במשלב גבוה, ללא שגיאות כתיב, והוא קרוב לתוכן הטקסט המקורי.
אפשרויות השינוי: סילוק שגיאות וסילוק סלנג, מציאת חלופה מילונית, הוספת
כינויים חבורים, יצירת אחידות משלבית גבוהה. כדי להשיג אחידות משלבית גבוהה

חייבת להיות תקינות תחבירית.
בטקסט זה ניתן לשנות כ-10 רכיבים לצורך העלאת המשלב הלשוני.

דוגמות:
"באמא שלי" (מילת קריאה או פליאה) - ניתן להמיר בצירוף "באמת ובתמים" - רכיבא.

מילוני.
"עד עכשיו" - ניתן להמיר בצירוף "עד עתה" - רכיב מילוני.ב.
לא ראיתי אותך" - ניתן להמיר בצירוף "לא ראיתיך" (כינוי מושא חבור) - רכיב לשוני.ג.
"בכלל" - ניתן להמיר ב"כלל" - רכיב מילוני.ד.

04Æ¥

סימול
מחשב
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"לא ידעתי שאת קיימת" - ניתן להמיר ב"לא הבחנתי בקיומך" (כינוי חבור) -ה.
רכיב לשוני + רכיב מילוני.

"אבל" - ניתן להמיר ב"אך" - רכיב מילוני.ו.

"אחרי איך ששרת" - ניתן להמיר ב"לאחר"  רכיב מילוני; "שירתך" - כינוי חבור;ז.
"איך" - שגיאה.

"על המקום" - ניתן להמיר ב"מיד" - רכיב מילוני.ח.

"מה זה נגנבתי" - ניתן להמיר ב"מאוד" או ב"עד מאוד" - רכיב מילוני.ט.
"נגנבתי" - ניתן להמיר ב"התפלאתי" - רכיב מילוני.י.
■„Ú È˙Ó‰„ Í˙¯È˘ ˙‡ ˙¯˘˘ ¯Á‡Ï Æ˙ÓÈÈ˜ ÍÈ‰˘ È˙Ú„È ‡Ï ¨ÍÈ˙È‡¯ ‡Ï ÂÈ˘ÎÚ „Ú

Æ„Â‡Ó
■ÂÏÈÙ‡ Ú„ÂÓ È˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙¯ÓÊÓ Í˙Â‡ È˙ÚÓ˘˘ ÈÙÏ È¯‰Â Í˙¯È˘Ó „Â‡Ó È˙Ú˙ÙÂ‰¢

Æ¢ÍÓÂÈ˜Ï
■·‡ ÍÈÈÏ‡ ·Ï È˙Ó˘ ‡Ï ̇ ¯˘˘ ÈÙÏ¢¢Æ˙ÂÚÓ„ „Ú È˙˘‚¯˙‰ ≠ ÍÏÂ˜ ̇ ‡ È˙ÚÓ˘˘Î ̇ ÚÎ Ï

טקסט במשלב לשוני גבוה מהקיים, בשינוי של 5 רכיבים, אך יש בו עירוב משלבי;רמה 3
שינוי של 4 רכיבים, באחידות משלבית.

■·‡ °˙‡ ÈÓ È˙Ú„È ‡Ï ¨ÍÈ˙È‡¯ ‡Ï ‰Ê Ú‚¯Ï „ÚÆÍÓÓ È˙Ó‰„ ≠ ˙¯˘˘ È¯Á‡ Ï

■·‡ ÍÈÈÏ‡ ·Ï È˙ÓÒ ‡Ï ÈÈÁ·¢Ï˘ ÂÈÙÂÈÓ „Â‡Ó È˙‡ÏÙ˙‰ ‰¯˘ Í˙Â‡ È˙ÚÓ˘ ¯˘‡Î Ï
Æ¢ÍÏÂ˜

■Æ¢È˙·‰Ï˙‰ ˘ÓÓ ‰¯˘ Í˙Â‡ È˙ÚÓ˘ ¨ÌÈÏÎ‰ Ï‡ ˙‡·Á ø‰Ê‰ Ú‚¯‰ „Ú ˙ÈÈ‰ ‰ÙÈ‡

טקסט במשלב לשוני גבוה קצת יותר מהקיים, בשינוי של 3 רכיבים. אחידות משלביתרמה 2
אינה הכרחית.

■·‡ ¨Í˙Â‡ È˙¯Î‰ ‡Ï ÂÈ˘ÎÚ „Ú Â‡ÂÂÆÍÏ˘ ËÂÙ˘ È‡ ¨˙‡Ê‰ ˙ÓÓ‰Ó‰ ‰¯È˘‰ È¯Á‡ Ï

°˙Ó‡·
■·‡ ¨Í˙Â‡ È˙È‡¯ ‡Ï ÂÈ˘ÎÚ „Ú °˙ÓÈÈ˜ ˙‡˘ È˙Ú„È ‡Ï Â‡ÂÂÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ≠ ˙¯˘˘ È¯Á‡ Ï

ÆÈ˙Ó‰„
■·‡ ˙‡ ˙ÓÈÈ˜˘ È˙Ú„È ‡Ï ÍÈ˙È‡¯ ‡Ï ÂÈ˘ÎÚ „Ú ¨ÈÓÈ‡·· ˜Ï„ ≠ ˙¯˘˘ ÍÈ‡ ÏÆÂ‰˘Ó È

 "באימי"  ביטוי זה אינו תקני.הערה:

שינוי של 2 רכיבים ופחות, אין שינוי משלבי; הטקסט רחוק מן המקור.רמה 1
■·‡ ÔÓÊ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ≠ ÈÏ˘ ‡Ó‡ ˙‡ È˙È‡¯ ‡ÏÈ˙ÏÂÎÈ ‡Ï ˙¯ÓÊ ‡È‰˘ È˙Ú„È˘ È¯Á‡ Ï

Æ‰ÈÏÚ ¯˙ÂÂÏ

ממשלב גבוה למשלב יומיומי
ÆÆÆÈÓÂÈÓÂÈ ËÒ˜ËÏ Â˙Â‡ ÂÎÙ‰ ¨‰Â·‚ ÈÂ˘Ï ·Ï˘Ó· ÆÆÆÚË˜ ÌÎÈÙÏ Æ‡ 

מטרות
לבדוק יכולת שכתוב של טקסט: העברה ממשלב גבוה למשלב יומיומי, וכן גמישות לשונית

וידע מילוני.

הערה
ביצוע של סעיף זה ברמה נמוכה מעיד על קושי בלשון הכתובה, בסגנון השיח, ועל חוסר
מודעות להבחנות משלביות ולהבדלים בין שפה דבורה לכתובה. כדי להשתפר על התלמידים

לקרוא הרבה ולכתוב יותר.

סימול
מחשב
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
טקסט במשלב יומיומי, אחיד מבחינה משלבית וכולל שינוי של  9-8 רכיבים (מתוךרמה 4

כ-12 אפשריים), תוך שמירה על התוכן המקורי. הטקסט ללא שגיאות דקדוקיות.
שילוב קל של סלנג - אפשרי.

בטקסט זה ניתן לשנות כ-12 רכיבים, כדי להפוך את המשלב הגבוה למשלב יומיומי.

דוגמות לשינויים בסדר המילים במשפט:
"ייסורים יש לה די" - ניתן להמיר ב"יש לה די ייסורים".א.
"אל תאמר לה שלמענה יצאתי" - ניתן להמיר ב"תאמר לה שיצאתי למענה".ב.
"היא תחרד, תמר" - ניתן להמיר ב"תמר תחרד".ג.

דוגמות לשינויים מילוניים:
"ואתה כמובן תספר" - ניתן להמיר ב"ואתה בטח תספר".א.
"היא תחרד, תמר" - ניתן להמיר ב"תמר תדאג/תפחד/תזדעזע מפחד".ב.
"שמע נא" - ניתן להמיר ב"תקשיב", "תשמע".ג.
"אל תאמר" - ניתן להמיר ב"אל תגיד".ד.
"שלמענה" - ניתן להמיר ב"שבשבילה".ה.
"שלא תתייסר" - ניתן להמיר ב"שלא תסבול", "שלא תתענה", "שלא יכאב לה".ו.
"ייסורים" - ניתן להמיר ב"סבל", "כאב", "עצב", "צרות".ז.
"יש לה די" - ניתן להמיר ב"יש לה מספיק".ח.
"בלעדיי" - ניתן להמיר ב"בלי שאני...".ט.

■·¨·È˘˜˙ Æ„ÁÙ˙ ÁË· ‡È‰ ̈ ÔÈÓ‡˙ ‡Ï ÁË· ‡È‰ øÔÂÎ ̈ È˙‡ˆÈ˘ ̄ Ó˙Ï ̄ ÙÒ˙ ‰˙‡˘ ̄ Â¯

·˘· È˙‡ˆÈ˘ ‰Ï „È‚˙ Ï‡·Ò˙ ‡Ï˘ ¨‰ÏÈ·ÂÒ ‡È‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ÏÂÆÂÈ˘ÎÚ ˙Ï
■·‡ ¨ÌÏ‰· ‰È‰˙ ‡È‰Â ¨È˙‡ˆÈ ‰ÏÏ‚· ˜¯˘ ¯Ó˙Ï „È‚˙ ÁË· ‰˙‡Â‰Ï „È‚˙ Ï‡ Ï

Æ˘‡¯‰ ÏÚ Ì‚ ‰Ê ˙‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‡Ï ‡È‰ Æ˙ÂÈÚ· ‰Ï ˘È ‰ÎÎ Ì‚ ÆÈ˙‡ˆÈ ‰ÏÏ‚·˘

טקסט במשלב יומיומי, אחיד מבחינה משלבית או לא אחיד, וכולל שינוי של 7-6רמה 3
רכיבים, תוך שמירה על התוכן, ללא שגיאות דקדוקיות. שילוב של סלנג-אפשרי;

טקסט במשלב יומיומי בשינוי של 9-8 רכיבים, בשגיאות דקדוקיות.

טקסט במשלב יומיומי, אחיד מבחינה משלבית או לא אחיד, וכולל שינוי של 5-4רמה 2
רכיבים, תוך שמירה חלקית על התוכן, ללא שגיאות דקדוקיות, ושילוב של סלנג-

אפשרי; טקסט במשלב יומיומי, בשינוי של 7-6 רכיבים, בשגיאות דקדוקיות.

אין שינוי משלבי, או שהוא קיים בפחות משלושה רכיבים; שינוי ב-5-4 רכיבים,רמה 1
בשגיאות דקדוקיות.

È˘ ‰Ó Æ· ÈÎ È¯Â˜Ó‰ ÚË˜· Ì˙ÆÆÆÂÓÈ‚„‰ ø¯Á‡ ·Ï˘ÓÏ ¯Â·ÚÏ È„

מטרות
לבדוק יכולת לזהות ולנתח יסודות המאפיינים משלב בטקסט יומיומי, שהתלמידים הפיקו

בעצמם (התבוננות בטקסט לצורך רפלקציה).
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הערות
בסעיף זה צריך לבצע 2 פעולות: א. להתבונן בטקסט שכותבים ולנתח אותו. ב. לנמק את-

העבודה האינטואיטיבית שנעשתה (רפלקציה).
ככול שהניסוח מקורי יותר ויש בו פחות העתקה מתוך הוראות הפעילות - הרמה עולה.-

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ניסוח עצמאי של התלמידים, המוכיח הבנה של המרכיבים המשלביים. התשובהרמה 4

כוללת 4-3 דוגמות, המתאימות לשינויים הטקסטואליים, שבוצעו בסעיף הקודם.
הניסוח והפיסוק תקינים. אין שגיאות כתיב, ואין העתקה מדויקת של המונחים

מגוף השאלה.

התשובה תכלול הסברים הקשורים לשינוי סדר המילים במשפט ולשינויים מילוניים.
(ראו את האפשרויות בסעיף 5א (רמה 4).

■·‚‰ ‰Ù˘‰ ˙‡ È˙ÈÈ˘∫˙ÈÓÂÈÓÂÈ ‰Ù˘Ï ‰¯ÈÊ‰ Ï˘ ‰‰Â

Æ‡Æ®„ÁÙ˙ ¯Ó˙  ¢¯Ó˙ „¯Á˙ ‡È‰¢© ËÙ˘Ó‰ ˙‡ È˙¯ˆÈ˜Â ÌÈÏÈÓ‰ ¯„Ò ˙‡ È˙ÈÈ˘
Æ··˘· È˙‡ˆÈ˘ ‰Ï „È‚˙ Ï‡© ‚ÏÒ È˙ÙÒÂ‰®Æ‰ß‚· ‡È‰ ‰ÎÎ Ì‚ Æ‰ÏÈ
Æ‚·‚‰ ÌÈÏÈÓ‰ ̄ ˆÂ‡ ̇ ‡ È˙ÙÏÁ‰‰ÚÓÏ˘¢ ̈ „È‚˙ Ï‡  ¢¯Ó‡˙ Ï‡¢© ÏÈ‚¯ ÌÈÏÈÓ ̄ ˆÂ‡Ï ‰Â

·˘· È˙‡ˆÈ˘ ¢È˙‡ˆÈÆ®‰ÏÈ

ניסוח עצמאי, המוכיח הבנה של המרכיבים המשלביים, התשובה כוללת 2-1 דוגמות,רמה 3
או 4-3 דוגמות, המתאימות לשינויים הטקסטואליים שבוצעו בסעיף הקודם, אך

הניסוח והפיסוק לוקים בחסר. שגיאות כתיב מעטות.

ציטוט של המרכיבים מתוך ההוראות, ללא אינטגרציה בין ההסבר על המרכיביםרמה 2
המשלביים לבין הדוגמות, או שאין כלל דוגמות.

■· ¨ÈÓÂÈÓÂÈ ·Ï˘ÓÆÂÎ¯Â‡ ¨ËÙ˘Ó‰ ‰·Ó ¨‚ÏÒ ÈÈÂËÈ

 יש כאן ציטוט של המונחים שהוצגו בסעיף זה. אין אינטגרציה.הערה:

דוגמות ללא הסבר לשוני.רמה 1

לכתוב כמו משוררים/כינויים חבּורים בשרּות המשלב
ÆÆÆÔ‰Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ÈÂ˘Ï‰ ·Ï˘ÓÏ ‰Ï‡‰ ˙Â¯Â˘‰ ˙‡ Â¯ÈÊÁ‰ Æ‡ 

מטרה
לבדוק יכולת להעלות משלב באמצעות שימוש בכינויי שייכות ובכינויי מושא חבורים.

הערות
ביצוע סעיף זה ברמה נמוכה מעיד על חוסר רגישות משלבית ועל יכולת מורפולוגית לוקה-

בחסר. יש כאן חוסר שליטה בתהלוך של כינויים חבורים.
תלמידים שמכירים את השיר בעל-פה, יוצאים נשכרים, ואין בכך כל פסול.-
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: השלמה טובה של 17 מילים חבורות, ללא שגיאות כתיב וללא שגיאותרמה 4

דקדוקיות.
■·Ï‰ ¨‰ÈÈÚ ¨‰È˙‡¯˜ ¨ÍÏÂ˜·Â‰ ¨ÈÈ˘È· ¨È‚· ¨ÍÈ˙ÚË ¨È‚· ¨ÈÈÏÈ·Ï¨‰˙ÂÁÎÂ· ¨È

ÆÍÈ˙ÂÚÈÒÙ ¨ÂÈÁ¯Ù ¨ÍÈÏ‚¯Ï ¨ÈÓÂÏÁ ¨ÍÙÎ ¨ÈÈÒÈÎ‰ ¨Â˙ÂÁÎÂÏ

 שגיאות הקשורות לכתיב חסר הניקוד אינן מורידות את הרמה.הערה:

תשובה כמעט מלאה: 16-12 מילים חבורות, ורוב השגיאות הן שגיאות כתיב, כמו:רמה 3
.קראתיה במקום קראתייה, עיניה במקום עינייה או עינה

 עודף או חוסר באות י' אינם מבחינים בין תלמידים חזקים לחלשים.הערה:

נטיעךתשובה חלקית: 11-7 מילים חבורות, ורוב השגיאות הן דקדוקיות, כמו: רמה 2
,ִיינִיׁשְִּבלַה במקום הלבישיתיני, ִיינִיסְִנכַה במקום הכניסותי, יָךְִּתעְַטנבמקום 

.ִיינִילִהֹוב במקום הבולתיני

תשובה חלקית מאוד: 6 מילים חבורות או פחות, ורוב השגיאות הן שגיאות דקדוקיות.רמה 1

È˘‰ ÈÙÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡ Ûˆ¯· Â‡¯˜ Æ· ÆÆÆ∫ÂÚÂ ÆÆÆÂÂ˘‰ ¨ÂÈ¯Á‡Â ÈÂ

מטרה
לבדוק  יכולת לנמק את אחד הרכיבים הלשוניים הקשורים להעלאת משלב - הכינויים החבורים:

).ִיינִיׁשְִּבלַה) וכינוי מושא חבור (ָּהחּותְנֹוככינוי קניין חבור (

הערה
תלמידים, בעיקר ברמה נמוכה, אינם מודעים לאפשרות להביע בעברית משמעויות מסוימות

במילה אחת במקום בשתי מילים. משום כך להבחנה זו יש משמעות משלבית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות לכל 3 חלקי השאלה. ניסוח מדויק ופיסוק תקין.רמה 4

תשובה אפשרית:
שימוש בכינויים החבורים מקצר את הטקסט, מרכז אותו, דוחס אותו (במקום שתי
מילים - מילה אחת), ומעלה את המשלב הלשוני שלו. לשון מרוכזת ותמציתיות
מצויה בשירה. עודפות והארכה של השורות מפריעה לקצב השיר, לחריזה, והשיר
קולח פחות. הארכה מתאימה יותר ללשון דבורה, ופחות לשירים אלה, הכתובים

במשלב גבוה.

התייחסות ל-2 חלקי השאלה וכן התייחסות למשלבים; התייחסות לכל חלקי השאלהרמה 3
בניסוח או בפיסוק לקויים.

התייחסות ל-2 חלקי השאלה, בניסוח או בפיסוק ליקויים.רמה 2

התייחסות לחלק אחד בניסוח או בפיסוק תקינים או לקויים.רמה 1
■·‚ ·Ï˘Ó· Ì‰ ÌÈ¯È˘‰ ÏÎ ÈÂÈ˘‰ ¯Á‡ÏÆÍÎ Â¯‡˘ÈÈ˘ ÛÈ„Ú È˙Ú„ÏÂ ‰Â
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משמעות כפולה - משלב אחר?
Î ·Ï˘Ó ‰ÊÈ‡Ï ø¯ÂÈ‡· ‰ÏÂÙÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ È‰Ó Æ‡ø‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚÓ˘Ó Ï

מטרה
לבדוק הבנה של דו-משמעות בהקשר משלבי.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות ל-2 המשמעויות של "זרוקים" ולהקשר המשלבי שלהן. הניסוח תקיןרמה 4

ללא שגיאות.

תשובה אפשרית:
 - מרושל, לא מסודר, פרוע, משוחרר ממוסכמות חברתיות; המשלב: סלנג.זרוק
 - שזרקו אותו, השליכו לרצפה (את הבגדים); משלב יומיומי.זרוק

■Æ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ÊÂÙÓÂ ÌÈ˜Â¯Ê˘ ÌÈ„‚·Ï ˙ÂÂÎ˙Ó ˙ÂÓ„‰ ∫± ‰ÂÓ˙·

·„Ó ∫≤ ‰ÂÓ˙·Æ¢ÌÈ˜Â¯Ê¢ ÌÈ‡¯˜ ‚ÏÒ· ÌÈËÙÂ¯Ó ÌÈ„‚· ÂÏ ˘È˘ „ÏÈ‰ ÏÚ ÌÈ¯
 ■·Ó ¨ÌÈ¯„ÂÒÓ ‡ÏÂ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÌÈ˜Â¯Ê ÌÈ„‚· ∫± ˙ÂÚÓ˘ÓÆÌÈ‚ÏÂ

Æß„ÎÂ ÌÈÈ˜ ‡Ï ¨ÌÈÚÂ¯˜ ÌÈ„‚· ¨ÈË‚Ï‡ ‡Ï ¨‚ÏÒ· ¢˜Â¯Ê¢ ˘·Ï˙Ó „ÏÈ‰ ∫≤ ˙ÂÚÓ˘Ó

התייחסות נכונה בניסוח תקין לאחת המשמעויות או ניסוח לקוי של שתיהן. התשובהרמה 3
צריכה להכיל התייחסות למשלבים.

התייחסות לאחת המשמעויות, וניצני התייחסות למשלב, אך לא התייחסות מפורשת.רמה 2

התייחסות חלקית לתוכן.רמה 1
■Æ¢ÌÈ˜Â¯Ê ÌÈ„‚·‰¢ ˙¯ÓÂ‡Â ˙˜ÁÂˆ ‰„ÏÈ‰Â ÌÈ˜Â¯Ê ÌÈ„‚·‰˘ ÈÙÓ ˙·ˆÚ˙Ó ‰˘È‡‰

 אמנם יש כאן הבחנה בשני פירושים אך אין הסבר למשמעויות שלהם.הערה:
אין הבחנה משלבית.

■Æ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÌÈ˜Â¯Ê ÌÈ„‚·‰˘ ÌÈÂÂÎ˙Ó ˙Á‡ ÌÚÙ

ÆÆÆÂ¯È·Ò‰Â ̈ È·Ï˘Ó Ï„·‰Ó ̇ Ú·Â˘ ̈ ÆÆÆ‰ÏÂÙÎ ̇ ÂÚÓ˘ÓÏ ÆÆÆ‰Ó‚Â„ Â˙ Æ· 

מטרה
זּור, של פריטי מילון ותחביר, שיש להם אותה הפונקציה שבדוגמהְחִלבדוק יכולת שליפה, א

הנתונה.

הערה
סעיף זה בודק יכולת שליפה ברמה גבוהה מאוד. כדי לעשות זאת נדרשת יכולת אנלוגית,
המאפשרת להביא דוגמה חדשה על-פי דוגמה נתונה, וכן יצירתיות, ידע מילוני, הבנה משלבית

ויכולת הסבר.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ביטוי או מילה, שיש להם דו-משמעות מתאימה, התייחסות ל-2 המשמעויות ולהקשררמה 4

המשלבי שלהן, ההסבר ברור, מפורש ומדויק, והניסוח תקין וללא שגיאות.
■·ÈÈÏ ‰ÂÂÎ‰ ÈÓÂÈÓÂÈ ·Ï˘Ó· ≠ ¢˘·ÈÈÏ¢˜ÂÁˆÏ ‡Ï Â˘Â¯Ù ‚ÏÒ· Í‡ ̈ ¯ÚÈ˘ Â‡ ÌÈ„‚· ̆ Â

·Ó·‰ÏÂ ¯Á‡ Ï˘ ‰ÁÈ„ÆÂ˙Â‡ ÍÈ

סימול
מחשב
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 ■·Ï ̈ ¯ÈÚ‰ ̇ ‡ ÚÂ¯˜Ï ∫≤ ̇ ÂÚÓ˘Ó Æß„ÎÂ ÌÈ„‚· ̈ ¯ÈÈ ÚÂ¯˜Ï ∫± ̇ ÂÚÓ˘Ó ¢ÚÂ¯˜Ï¢ß„ÎÂ ̇ ÂÏ
Æ‚ÏÒ ≠

■·‡ ¢ø¯ÈÈ‡¯Ù È‡ ‰Ó¢ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÈÚÈ ‰Ê ‚ÏÒ· ¢˙Ó ÈÓ ¨‰ÓÏ¢˙ÈÈˆ¯‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ Ï
ø˙Ó ÈÓ ¨‰ÓÏ ∫‰Ï‡˘ È‰ÂÊ˘ ‡È‰ ‰Ê Ï˘

ביטוי או מילה, שיש להם דו-משמעות מתאימה והתייחסות ל-2 המשמעויות ולהקשררמה 3
המשלבי שלהן, אך ההסבר לוקה בחסר, ויש ירידה ברמת הניסוח; מילה דו-משמעית,

אך ההבדל במשמעויות אינו הבדל משלבי; התייחסות כלשהי ל-2 המשמעויות.
■Æ±·¯Ò ‰Â˜ „ÏÈ‰Æ¯˘È ‡Ï ‡Â‰˘ ¯ÎÂÓÏ ÔÂÏ˙‰Ï ¯ÊÂÁÂ Ï

Æ≤· Æ¯˘È ‡Ï ‡Â‰˘ ˜È˙Ú‰˘ „ÈÓÏ˙ ÏÚ ˙˜ÚÂˆ ‰¯ÂÓ‰·¯ÒÏ ÒÁÈÈ˙Ó ¯˘È‰ ß‡ ‰Ó‚Â„Ï
·Â ¨ÌÂ˜Ú˘· ÍÏÂ‰ ‡Ï˘ „ÏÈÏ ÒÁÈÈ˙Ó ¯˘È‰ ß· ‰Ó‚Â„Æ‰¯˘È Í¯„

דוגמה מתאימה והתייחסות לאחת המשמעויות, אך ללא התייחסות משלביתרמה 2
מפורשת.

דוגמה לא מתאימה והתייחסות חלקית לאחת המשמעויות.רמה 1

משלב מתאים?
ø¢°øÍÏ ‰¯˜ ‰Ó¢ ∫ÌÈÏÈÓ· ˘È‡‰ È¯·„Ï ‰·È‚Ó ‰˘È‡‰ ÚÂ„Ó Æ‡ 

מטרה
לבדוק יכולת לנתח את רמת הביצוע הלשוני בהלימה לנסיבות, ולנקוט עמדה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות לנסיבות של הדו-שיח ולמשלב הלשוני הגבוה (שפה מקראית, שאינהרמה 4

מתאימה לימינו, והניסוח תקין.
■·„Ó ‡Â‰˘ ÈÙÓ ÍÎ ‰·È‚Ó ‡È‰Æ˙‡Ê‰ ‰Èˆ‡Â˙ÈˆÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï˘ ˙ÈÎ˙ ‰Ù˘· ¯
■·‚‰·„Ó ̄·‚ ‰Ù˘· ̄· ̈ ‰‰Â·‚ ·Ï˘Ó·Â ÔÂÎ ̃ Â„˜„‡Ï ‰˘È‡‰ Æ˙ÈÓÂÈÓÂÈ ‰Ù˘· ‡ÏÂ ‰Â

·˘ÂÈ Ì‰˘Î ‰ÓÈ‡˙Ó ˙‡Ê‰ ‰Ù˘‰˘ ˙·˘ÂÁ ‡Ï ‡È‰Â ÂÊ ‰Ù˘Ï ‰ÏÈ‚¯Æ„ÁÈ ÌÈ
■· ÈÎ ˙‡ÏÙ˙Ó ‰˘È‡‰· ÏÏÎ Í¯„·„Ó ‡Ï ÌÂÈ ÌÂÈ·‚ ‰Ù˘· ÌÈ¯¯˙ÂÈ ˙˘Ó˘Ó˘ ‰‰Â

Æ˙Â¯ÙÒÂ ‰¯È˘Ï

התייחסות לנסיבות של הדו-שיח ולמשלב הלשוני - בניסוח פחות טוב מרמה 4, אורמה 3
התייחסות רק למשלב ולא לסיטואציה.

■·‚‰ ‰Ù˘‰ ÏÏ‚··„Ó ‡Â‰˘ ‰‰Â·„Ó ‡È‰ ¯Æ‰ÎÂÓ ‰Ù˘· ˙¯

■·È„‰ ˙¯Âˆ·‚‰ ¯ÂÆ‰ÏÚ· Ï˘ ‰Â
■·„Ó ‡Â‰˘ ÏÏ‚·Æ˘„Á ‰ÏÂÚ ÂÓÎ ¯

יש ביטוי של הבנה לגבי המשלב, אך אין פירוט של האלמנט המשלבי.רמה 2
■· ·Ï˘Ó‰ ÏÏ‚··„Ó ‡Â‰ ÂÆ¯
■·È„˘ ‰Ù˘‰ ‰Ê ‰ÈÈÚ· ÔÁ ‡ˆÓ ‡Ï˘ ‰ÓÆ‰˙Â‡ ¯

התשובה מעידה על חוסר הבנה.רמה 1
■Æ˘˜·Ó ‡Â‰˘ ‰Ê

■·˙ÂÎ ÈÚÈÓ‚‰· ßÚ ÌÚ ÌÈÆÌÈÚÓÂ‚ ÌÈÓ ¢ÚÂÓ‚Ï¢ ÔÂ˘Ï

11Æ∏
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ÈÎÆÆÆ Æ· øÂÏ˘ ‰ÓÈ˘Ó‰ ‡˘ÂÏ ÌÈ¯˘˜˙Ó Â· ¯Ó‡‰Â ‰Ê‰ ¯ÂÈ‡‰ „ˆ

מטרות
לבדוק הבנה של נושא המשלב הלשוני ויכולת הסקת מסקנות.

הערה
שגיאות כתיב במילים "גבוה", "גבוהה", כגון: בצירופים "רמה גבוהה", "משלב גבוה", לא

יורידו את הרמה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
הסבר מפורש לגבי הקשר של האיור לנושא המשימה - המשלב הלשוני בטקסט.רמה 4

הניסוח תקין.

תשובה אפשרית:
במשימה זאת עסקנו בזיהוי של משלבי לשון מסוגים שונים: גבוה, יומיומי סלנג.
הפכנו משלב יומיומי לגבוה ולהפך, והבנו שהמשלב הגבוה הוא בין השאר, תוצאה
של אוצר מילים, של מבנה המילים (כינויים חבורים) ושל מבנה המשפטים  התחביר.

),הגמיאיני נאבאיור זה דמות אחת מדברת בלשון גבוהה - אוצר מילים גבוה (
).ְךֵַּדּכ), ובכינוי שייכות חבור (ִיינִיאְִמגַהשימוש בכינוי מושא חבור (

האיור ממחיש שחשוב להשתמש במשלב המתאים במקום המתאים  בהתאם לצרכים
ולנסיבות. שימוש שאינו הולם יכול לגרום לחוסר הבנה ולתחושה שהדובר מתנשא,

אך אפשר לנצל זאת להומור.
■·Ú ÂÊ ‰ÓÈ˘Ó· ÈÎ ¯˘˜˙Ó ‰Ê·‚‰ ‰Ù˘‰ ¢‰Ù˘‰¢ ÏÚ Â„ÍÈ¯ˆ „ÈÓ˙ ß„ÎÂ ‚ÏÒ‰ ¨‰‰Â

· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ‡˙Ó „ÈÓ˙ ‡Ï ¨‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰Èˆ‡ÂËÈÒÏ ·Ï˘Ó‰Ø‰Ù˘‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï‰Ó¯
·‚Æ‚ÏÒØ‰‰Â

■·˘ ÍÎ· ¯˘˜˙Ó ¯ÂÈ‡‰·ˆÓ ÏÎ· ‡ÏÂ ·ˆÓ ÏÎÏ ÌÈ‡˙Ó ·Ï˘Ó ˘È˘ ˙Â‡¯‰Ï ÂÂˆ¯
Æ·Ï˘Ó ÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ‡˙Ó

■·‰‰ ˙‡ ˙Â‡¯‰Ï ˙ÂÒÓ Ô‡Î ÂÈ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰· Ï„·‚ ‰Ù˘ ÔÈÆ˙ÈÓÂÈÓÂÈÏ ‰‰Â

הסבר מעורפל לגבי הקשר של האיור לנושא המשימה, או הסבר מפורש בניסוחרמה 3
לקוי.

■·Â„¢ „ˆÈÎ ÌÈ‡Â¯ ‰Ê‰ ̄ ÂÈ‡··Â„¢Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ̇ ÈÓÂÈÓÂÈ‰ ‰Ù˘‰ È¯·‚‰ ‰Ù˘‰ ¢È¯Æ¢‰‰Â

■·„Ï Â˙Â‡ „ÓÏÏ ÌÈ‡·˘ ÏÏ‚· ¯˘˜˙Ó ¯ÂÈ‡‰·‚ ‰Ù˘· ¯· ‰ÂÆ‚ÏÒ ˙ÂÏÏ˜ ÈÏ

אמנם יש הסבר כלשהו, אך הוא אינו מתייחס לנושא המשימה.רמה 2
■·Â„ ‡Ï Ì„‡·‰˘ ÏÏ‚··Ú ¯Æ˙˜ÈÂ„Ó ˙È¯

■·„Ó ‡Â‰˘ ÏÏ‚·Æ˘„Á ‰ÏÂÚ ÂÓÎ ¯

 יש כאן ביטוי לחוסר רגישות לשפה המקראית, ולכן נקבע שזוהי שפה שלהערה:
עולים חדשים. יש תלמידים נוספים שחושבים כך.

הסבר המעיד על חוסר הבנה של הקשר של האיור לנושא המשימה.רמה 1
■·„Ó ‡Â‰˘·‚ ‰Ù˘· ¯·Ó ‡Ï ‡È‰Â ‰‰Â·Ó ‡ÏÂ ‰˙Â‡ ‰ÈÆ‰ÓÓ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰ ‰Ó ‰È

סימול
מחשב

12Æ∏
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             רמה 1            רמה 2           רמה 3           רמה 4 עמ'סימול
מחשב

זיהוי של דמות אחתזיהוי של 2 דמויות.זיהוי של 3 דמויות.זיהוי של כל 4 הדמויות.012
או אין זיהוי.

דוגמה ללא הכללה.הכללה אחת, ללאהכללה אחת נכונהשתי הכללות נכונות,022
דוגמה, בניסוח תקין אוודוגמה מתאימה, או כמוהמתייחסות לסגנון

לקוי.רמה 4, בניסוח לקוי.הדיבור (מקראי, מיושן),
לאוצר המילים (משלב

גבוה), לכינויים החבורים,
לסדר המילים במשפט.

ההכללות מנוסחות
כהלכה, ללא שגיאות

כתיב וכוללות דוגמות
מתאימות.

ההכללה או הדוגמהדוגמה נכונה ללא הכללה.כמו ברמה 4 אך בניסוחהכללה אחת נכונה או032
אינן מתאימות.לקוי, או הכללה/ות ללאמספר הכללות,

דוגמה.המתייחסות לסגנון
הדיבור (משלב נמוך),

לאוצר המילים (סלנג),
לשגיאות דקדוקיות.
ההכללות מנוסחות

כהלכה, ללא שגיאות
כתיב וכוללות דוגמות

מתאימות.

שינוי של 2 רכיביםטקסט במשלב לשוניטקסט במשלב לשונישכתוב הטקסט במשלב043
ופחות, אין שינויגבוה קצת יותר מהקיים,גבוה מהקיים, בשינוילשוני גבוה מהקיים,
משלבי;בשינוי של 3 רכיבים.של  5 רכיבים, אך ישבשינוי מתאים של 5

הטקסט רחוק מן המקור.אחידות משלבית אינהבו עירוב משלבי;רכיבים. הטקסט אחיד
הכרחית.שינוי של 4 רכיבים,במשלב גבוה, ללא

באחידות משלבית.שגיאות כתיב, והוא
קרוב לתוכן הטקסט

המקורי. תקינות
תחבירית הכרחית.

אין שינוי משלבי, אוטקסט במשלב יומיומי,טקסט במשלב יומיומי,טקסט במשלב יומיומי,054
שהוא קיים בפחות מ-3אחיד מבחינה משלביתאחיד מבחינה משלביתאחיד מבחינה משלבית

רכיבים;או לא אחיד, וכוללאו לא אחיד, וכוללוכולל שינוי של 9-8
שינוי ב-5-4 רכיבים,שינוי של 5-4 רכיבים,שינוי של 7-6 רכיבים,רכיבים (מתוך כ-12

בשגיאות  דקדוקיות.תוך שמירה חלקית עלתוך שמירה על התוכן,אפשריים), תוך שמירה
התוכן, ללא שגיאותללא שגיאות דקדוקיות,על התוכן המקורי.

דקדוקיות, שילוב שלשילוב של סלנג אפשרי;הטקסט ללא שגיאות
סלנג - אפשרי;טקסט במשלב יומיומידקדוקיות. שילוב קל

טקסט במשלב יומיומי,בשינוי של 9-8 רכיבים,של סלנג - אפשרי.
בשינוי של 7-6 רכיבים,בשגיאות דקדוקיות.

בשגיאות דקדוקיות.

המשלב הלשוני בטקסט - ריכוז המחוונים למשימה
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             רמה 1            רמה 2           רמה 3           רמה 4 עמ'סימול
מחשב

דוגמות ללא הסבר לשוני.ציטוט של המרכיביםניסוח עצמאי, המוכיחניסוח עצמאי של065
מתוך ההוראות, ללאהבנה של המרכיביםהתלמידים, המוכיח
אינטגרציה בין ההסברהמשלביים. התשובההבנה של המרכיבים

על המרכיבים המשלבייםכוללת 2-1 דוגמות,שלביים. התשובההמ
לבין הדוגמות, או שאיןאו 4-3 דוגמות,כוללת 4-3 דוגמות,

כלל דוגמות.המתאימות לשינוייםהמתאימות לשינויים
הטקסטואליים שבוצעוהטקסטואליים שבוצעו
בסעיף הקודם. הניסוחבסעיף הקודם. הניסוח
והפיסוק לוקים בחסר.והפיסוק תקינים. אין

יש העתקה מדויקתשגיאות כתיב, ואין
של מונחים מגוף השאלה.העתקה מדויקת של

שגיאות כתיב מעטות.המונחים מגוף השאלה.

השלמה טובה שלהשלמה טובה שלהשלמה טובה שלהשלמה טובה של 07617
6 מילים חבורות או11-7 מילים חבורות.16-12 מילים חבורות.מילים חבורות, ללא
פחות. רוב השגיאותרוב השגיאות הןרוב השגיאות הן שגיאותשגיאות כתיב וללא
הן שגיאות דקדוקיות.דקדוקיות.כתיב.שגיאות דקדוקיות.

התייחסות לחלק אחדהתייחסות ל-2 חלקיהתייחסות ל-2 חלקיהתייחסות לכל 3 חלקי087
בניסוח או בפיסוקהשאלה, בניסוח אוהשאלה וכן התייחסותהשאלה. ניסוח מדויק

תקינים או לקויים.בפיסוק ליקויים.למשלבים;ופיסוק תקין.
התייחסות לכל חלקי

השאלה בניסוח או
בפיסוק לקויים.

התייחסות חלקיתהתייחסות לאחתהתייחסות נכונה בניסוחהתייחסות ל-0982
לתוכן.המשמעויות, וניצניתקין לאחת המשמעויותהמשמעויות של זרוקים
התייחסות למשלב,או ניסוח לקוי של שתיהן.ולהקשר המשלבי שלהן.

אך לא התייחסותהתשובה צריכה להכילהניסוח תקין ללא
מפורשת.התייחסות למשלבים.שגיאות.

דוגמה לא מתאימהדוגמה מתאימהביטוי או מילה, שישביטוי או מילה, שיש108
והתייחסות חלקיתוהתייחסות לאחתלהם דו-משמעיתלהם דו-משמעות

לאחת המשמעויות.המשמעויות, אך ללאמתאימה והתייחסותמתאימה, התייחסות
התייחסות משלביתל-2 המשמעויות ולהקשרל-2 המשמעויות ולהקשר

מפורשת.המשלבי שלהן, אךהמשלבי שלהן, ההסבר
ההסבר לוקה בחסר, וישברור, מפורש ומדויק,

ירידה ברמת הניסוח;והניסוח תקין וללא
מילה דו-משמעית, אךשגיאות.

ההבדל במשמעויות
אינו הבדל משלבי;

התייחסות כלשהי ל-2
המשמעויות.

התשובה מעידה עליש ביטוי של הבנההתייחסות לנסיבותהתייחסות לנסיבות119
חוסר הבנה.לגבי המשלב, אך איןשל הדו-שיח ולמשלבשל הדו-שיח ולמשלב
פירוט של האלמנטהלשוני - בניסוח פחותהלשוני הגבוה (שפה

המשלבי.טוב מרמה 4, אומקראית, שאינה
התייחסות רק למשלבמתאימה לימינו,

ולא לסיטואציה.והניסוח תקין.

הסבר המעיד על חוסראמנם יש הסבר כלשהו,הסבר מעורפל לגביהסבר מפורש לגבי1210
הבנה של הקשר שלאך הוא אינו מתייחסהקשר של האיור לנושאהקשר של האיור לנושא

האיור לנושא המשימה.לנושא המשימה.המשימה, או הסברהמשימה - המשלב
מפורש בניסוח לקוי.הלשוני בטקסט.

הניסוח תקין.
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