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יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק:

הבנה של טקסט שירי.•
קישור ליחסי הגומלין בין תוכן (מה) לבין צורה (איך).•
זיהוי של פעלים בתוך טקסט.•
איתור וזיהוי של בנייני הפועל השונים.•
הבנה של משמעויות הבניין בהקשר טקסטואלי ובמנותק ממנו.•
מיון פעלים על-פי המשמעות הקשורה לתבנית הפועל.•
הפקה של פעלים בהתאם לקריטריונים מוגדרים.•
הפקה, שיפוט, הסבר והערכה במקרה של שימוש "חריג" בפועל.•

תיאור כללי
משימה זאת עוסקת בעיקר בטקסט שירי ובפעלים שבו. השימוש בטקסט
השירי המיוחד הזה, העושה שימוש מרובה בפעלים, מזמן התעמקות
בתבניות הפועל ובמשמעויותיהן. המשימה בודקת ידע והבנה של מושגים
לשוניים שנרכשו במסגרת כיתתית, ומפתחת מודעות לקשר בין תבנית
למשמעות, בין תוכן טקסט מסוים לבין סוגי הפעלים המצויים בו.
המשימה בודקת שיפוט, הבנה והפקה - בתוך הקשר ומחוצה לו: ברמת

השיח, ברמת המשפט וברמת המילה.
זמן הכרת התכונות הדקדוקיות של הפועל ושל המושגים: ידע נדרש:

 (ראשון - מדבר/מדברים; שני - נוכח/גוף(עבר, הווה/בינוני, עתיד); 
מיןנוכחת/נוכחים/נוכחות; שלישי - נסתר/נסתרת/נסתרים/נסתרות); 

:שבעת הבניינים (יחיד/רבים). הכרת התבניות של מספר(זכר/נקבה); 
המשמעויות האופייניותעל, התפעל, וֻעל, ּפִפעל, ּפֻפעיל, הִל, נפעל, הַעָּפ

עיל - פעיל רגיל ופעיל גורם, סביל, שינוי והתהוות, חזרה, הדדיות.ָלהם: ּפ

 שהֶקשר בניין-משמעויות אינו חד וברור אלא הוא קשרחשוב לציין
מורכב. במשימה זו אנו עוסקים במשמעויות אופייניות.

מבנה המשימה
  זמןמקוםפעילויות

  90 דקותכיתה / נתן זךכוח טקסט שירי - קריאה והבנה:
 שבעת בנייני הפועל; המשמעויות:לשון:

פעיל, פעיל גורם, סביל, שינוי והתהוות, חזרה, הדדיות
 קישור בין תוכן לצורהלשון, הבנה והבעה:

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

מילות מפתח:

שבעת בנייני הפועל■
משמעויות■
בניין פעיל■
בניין סביל■
זמן■
גוף■
מין■
מספר■
קשר בין תוכן לצורה■

פעלים על הכוונת
≤∂
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הסבר כללי
תבניות הפועל הן מקרה פרטי של כל התבניות בלשון. הפועל הוא רכיב מרכזי במשפט, והוא
גורר אחריו בחירה של צירופים שמניים, המצטרפים אליו (מי עשה מה, ולמה). לתבניות
הפועל משמעויות בסיסיות: פעיל, גורם, תהליך, מצב משתנה, חוזר על עצמו, סביל, הדדי
ועוד. מגוון זה של משמעויות מופיע במשפטים, המהווים בסיס לטקסטים. היכולת להבחין
במשמעויות הפעלים ובתרומתן של התבניות למשמעות מעודדת אינטגראציה בין יחידות

בודדות, כמו המילה (הפועל), לבין המשפט והטקסט.

מתייחסים לתוכן ולמשמעות
ø¯È˘· ˙˘‚„ÂÓ ¯ÂÙÈˆ‰ Ï˘ ‰ÂÎ˙ ÂÊÈ‡

מטרה
לבדוק הבנה של השיר ויכולת הפשטה והכללה בניסוח התשובה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
הכללה של תכונה מנוסחת בצורת שם מופשט או בצורת שם פועל או בצורת שםרמה 4

יּות). ייתכן, שיתקבלו תשובות מגוונות, אך ברמה זאת חייבים לכלולִָבְבגזור-תואר (ל
את התכונה "כוח לחיים" - פעלתנות רבה, נמרצות, עצמאות. אפשר לקבל גם תשובות

הקשורות לתכונות חריצות, התמדה, סדר, ארגון, תכנון וכדומה.
■„ÂÓ˘ ˙ÂÂÎ˙‰Æ‰ÂÂÎÂ ˙Â‡ÓˆÚ ∫Ô‰ ¯È˘· ˙Â˘‚

ציון של תכונה שאינה מנוסחת בצורת שם מופשט, בצורת שם פועל או בצורת שםרמה 3
גזור-תואר. גם ברמה זו חייבים לכלול תכונה הקשורה לכוח פעולה, לחיוניות

ולנמרצות, לפעלתנות או לעצמאות.
■·Ï ̇ ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ̇ ‡ ‰˘ÂÚ ‡È‰ ‰Ï˘ ÌÈ¯Â„ÈÒ‰ ̇ ‡ ‰ÓˆÚ· ‰˘ÂÚ ̄ ÂÙÈˆ‰˘ ‰Ó ÏÎ· „ÈÏ

Æ˙È‡ÓˆÚ ¯ÂÙÈˆ ˙·˘Á ‡È‰ ‰Ï ¯ÂÊÚÈ˘ ‚ÂÊ Ô·

התייחסות לתכונה/ות ללא התייחסות לכוח פעולה, לפעלתנות או לעצמאות.רמה 2
■˘„ÁÓ ÌÂÈ ÏÎ ‰ÓˆÚÏ ˙‚‡Â„Â ˙ÁÙÂËÓÂ ˙¯„ÂÒÓ ¯ÂÙÈˆ‰

■„ÂÓ‰ ‰ÂÎ˙‰˙Â¯„‚‰ Ï˘ ‰ÂÎ˙‰ ‡È‰ ¯È˘· ˙˘‚

■˙Â¯ÈÒÓÂ ÈÙÂÈ ∫˙ÂÂÎ˙

אין הכללה של תכונה/ות (שם מופשט, שם פועל או שם גזור-תואר), אך יש התייחסותרמה 1
לפעולות או לנתונים פיזיים.

■‰ÙÂ‚ ˙‡ ˙ÏËÏËÓ ˙Ú¯ÂÙ ‰Ï˘ ˙ÂˆÂ‰ ˙‡ ˙¯˜ÓÂ ˙˘¯ÂÙ ˙¯¯„Î˙Ó ‡È‰˘

■¯Ù‡˙‰Ï ˙·‰Â‡ ‡È‰ ¨¯ÈÚÊ ‰ÙÂ‚ ¨‰Ë˜ ‡È‰ ∫˙ÂÂÎ˙

 אין הכללה ואין התייחסות לתכונות.הערה:
■·„‰ ˙‡ ‰ÈÎÓ ¯ÂÙÈˆ‰˘·Ï ‰Ï˘ ÌÈ¯¯˜Â

01Æ±
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02Î ¯¯Â˘Ó‰ Ï˘ ÒÁÈ‰ Â‰ÓÆÆÆ‰ÁÎÂ‰ Â‡È·‰ ø¯ÂÙÈˆ‰ ÈÙÏ

מטרה
לבדוק הבנה ויכולת העמקה וניתוח.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות לתחושות ממוקדות ומפורשות, כגון: התפעלות, הערצה, הערכה, קנאה,רמה 4

ואולי רגשי נחיתות של הדובר כלפי הציפור, כולל הסבר המבוסס על הטקסט.
תשובה אפשרית:

מהשיר עולה יחס של חיבה, של כבוד ושל הערצה לציפור, מהול בקנאה בה. המשורר
רוצה שחלק מהיכולות של הציפור ייפלו בחלקו.

כמו רמה 4 בניסוח פחות טוב; התייחסות ממוקדת ומפורשת ללא הוכחה מהטקסט.רמה 3
■·ÎÂ ¯„‰ Ï˘ ÒÁÈ ‰ÏÂÚÆ„Â

 אין הוכחה המבוססת על הטקסט.הערה:
■‰Ï ˘È˘ ‰ÓÓ ˜ÏÁ˘ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰Â ÌÈÈÁÏ ÁÂÎ ‰Ï ˘È Æ¯ÂÙÈˆ· ‡˜Ó ‡Â‰˘ ÒÁÈ‰ È˙Ú„ ÈÙÏ

ÆÂ˜ÏÁ· ÏÂÙÈÈ

 הניסוח "היחס שהוא מקנא" במקום שימוש בשם "קנאה" מוריד את רמתהערה:
התשובה.

התייחסות כללית, לא ממוקדת, עם או בלי הסבר המבוסס על הטקסט.רמה 2
■·Ò‰ ÌÈÈ˜ ∫‰¯Ú‰ ˙¯„ÂÒÓÂ ‰È˜Î ‰˙Â‡ ÌÈ¯‡˙Ó ·ÂË ÒÁÈ¢·ÂË ÒÁÈ¢· ˘ÂÓÈ˘‰ Í‡ ¯

ÆÈÏÏÎ ‡Â‰

 אין הוכחה המבוססת על הטקסט.הערה:
■„ÓÁÂ ‰ÙÈ ÒÁÈ

התייחסות שגויה, שאינה מתאימה לתוכן השיר.רמה 1
■‰Ï˘ ÈÂˆÈÁ‰ ‰‡¯ÓÏ ˙‚‡Â„ ¯ÂÙÈˆ‰˘

 אין התייחסות ליחס המשורר כלפי הציפור.הערה:
■ÔË˜Â ˘ÙÂËÓ ¯ÂˆÈ Ï˘ ÒÁÈ

 יחס שלילי כלפי הציפור, מנוגד למשמעות השיר.הערה:

Æ≤
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øÂÏ ‰È‰È˘ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰ ‰Ó ø¯È˘· ¯·Â„‰ Ï˘ ‰Ï‡˘Ó‰ È‰Ó

מטרה
לבדוק הבנה ויכולת הפשטה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה ממוקדת, ניסוח מופשט, המתאר את רצון המשורר: כוח לפעול, עצמאות,רמה 4

מרץ, ריכוז וכדומה.
תשובה אפשרית:

המשורר מבקש שייפול בחלקו "חלקיק זעיר בגודל נוצה" ממה שיש לציפור: כוח
לפעול, מרץ ודבקות במטרה, כוח תנועה והתמדה, כוח לחיים, גם אם התכלית

והמטרה אינן ברורות לו.
■Æ¯ÂÙÈˆÏ ˘È˘ ÂÓÎ ‰ÂÂÎÂ ÊÂÎÈ¯ ¨˙ÂÈÁÏ ÁÂÎ ÂÏ ‰È‰È˘ ‰ˆÂ¯ ¯¯Â˘Ó‰

תשובה ממוקדת פחות או תשובה מלאה אך בניסוח פחות טוב מהרמה הקודמת.רמה 3
■ÆÂ˜ÏÁ· ÏÂÙÈ ‰ˆÂ Ï„Â‚· ¯ÈÚÊ ˜È˜ÏÁ˘ ∫‰Ï‡˘Ó‰

 הרמה מטאפורית בלבד, ולכן התשבה אינה ממוקדת דיה.הערה:
■˜È˜ÏÁ‰ ˙‡ ÈÏ Ì‚ ‰È‰ÈÂ Ô˙È ÈÓ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ Ê‡ ¨ÔÈ‡ ÂÏÂ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ ÌÈÈÁ ÁÂÎ ˘È ¯ÂÙÈˆÏ

Æ˙ÂÈÁÏÂ ÌÈÈÁÏ ÁÂÎ Ï˘ ÔË˜ ˜È˜ÏÁ ÂÏÈ‡Î ¨‰Ê‰

 אין..." לא צוין במפורש למי כינויולו במשפט "לציפור יש כוח חיים… הערה:
 אין...".ולמשוררהגוף מתייחס. ההסבר המלא צריך להיות: "לציפור יש כוח חיים... 

חוסר דיוק זה פוגע ברמת הקישוריות של הטקסט.
■·ÚÏ ÁÂÎ Ì‚ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘Æ‰ÂÓÎ ‰˘È‡ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ Â‡ ‰ÂÓÎ „Â

 ניסוח תחבירי לא תקין, ואין הפשטה, כלומר - ניסוח התשובה אינו מכלילהערה:
במידה מספקת.

תשובה כללית, אין הפשטה, ההבנה של הכתוב היא פשוטו כמשמעו.רמה 2
■·„˘ ‰ˆÂ¯ ¯È˘· ¯¯Â˘Ó‰Â˜ÏÁ· ÏÂÙÈ ®¯ÈÚÊ ˜È˜ÏÁ© ÔË˜ ¯

■¯¯Â˘Ó‰ Ï˘ ‰È‰È ‰Ï ˘È˘ ‰ÓÓ ˙ˆ˜˘

■¯ÂÙÈˆ‰ Ï˘ ÈÙÂ‡‰ ÔÓ ‰ˆÂ Ï˘ ‰ÎÈ˙Á ÂÏ ‰È‰È˘

תשובה שגויה.רמה 1
■· ̇ ¯„‚˙Ó˘ ̄ ÂÙÈˆ‰ ÂÓÎ È‰˘ÈÓ ̄ ÈÎ‰Ï ÈÏÂ‡ ‰ˆÂ¯ ̄ ¯Â˘Ó‰ÏÁ‡Ó  Ì‚ ‡Â‰ ÈÏÂ‡Â È‡¯ ÈÏ

· ¯„‚˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÂÓˆÚÏÏÂÙÈ ¯ÂÙÈˆ‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÂÓ „Á‡ Ì‚˘ ‰ˆÂ¯ ÈÏÂ‡ ‡Â‰Â ÆÈ‡¯ ÈÏ
ÆÂ˜ÏÁÏ

■· ·ÂË ‰‡¯È ‡Â‰˘ıÓ‡Ó ‰·¯‰ ˙Â˘ÚÏ ÈÏ

■‰ÙÈ ‚ÂÊ ˙· ÂÏ ‰È‰˙˘ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰

■‰Ï˘ ÂÓÎ ˙ÂÈÚ·Â ¯ÂÙÈˆ‰ Ï˘ ÂÓÎ Ë˜˘ ˘‡¯

Æ≥
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בודקים את הפעלים
Î ˙‡ Ï‚ÚÓ· ÂÙÈ˜‰Æ¯È˘· ÌÈÏÚÙ‰ Ï

מטרה
לזהות פעלים בבניינים שונים.

הערה
על (בניין הופעל) יתקבל כנכון, על אף שבשיר זה אין היא מתפקדתֹ כפויםִָנמּובסימון המילה 

על.ֹכפו

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
סימון נכון של 22-18 פעלים.רמה 4

■¨˙Ú¯ÂÙ ¨˙¯˘ÈÈÓ ¨˙¯„ÒÓ ¨˙¯˜Ó ¨˙˘¯ÂÙ ¨˙¯¯„Î˙Ó ¨˙¯Ú˙Ó ¨˙¯Ù‡˙Ó ¨˙¯„˙ÒÓ
·È ̈ ‰ÈÎÓ ̈ ˙ÏËÏËÓÏÙÂ ̈ ‰ËÓ˘ ̈ ‰È‰ ̈ Ô˙ÈÈ ̈ Ú„È ̈ ˙ÂÎ˙Ó ̈ ˙Î˙Ó ̈ ˙·˘ÂÁ ̈ ‰¯„ÈÒ ̈ ‡È

Æ®ÌÈ·ÂÓ ∫Ì‚Â©

סימון נכון של 17-14 פעלים.רמה 3

סימון נכון של 13-10 פעלים.רמה 2

סימון נכון של 9 פעלים או פחות.רמה 1

ÈÎÆÂ¯È·Ò‰ øÌÈÏÚÙ Ô‰ ‰Ï‡ ÌÈÏÈÓ˘ Ì˙Ú„È „ˆ

מטרה
לבדוק הבנה של מבנה הפועל ויכולת הנמקה של הבנה זו.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: ציון של שתי תכונות הפועל - תכונת הזמן (החשובה ביותר) ותכונתרמה 4

הגוף. ציון המרכיבים האחרים (תבנית הפועל-הבניין, מוספיות, ועוד) אפשרי אך
אינו הכרחי.

■·Ú© ÔÓÊ ˙ÂÏÚ· È˙Ù˜‰˘ ÌÈÏÈÓ‰ ÆÛÂ‚Â ÔÓÊ ˙ÏÚ· ‰ÏÈÓ ‡Â‰ ÏÚÂÙÛÂ‚Â ®‰ÂÂ‰ ¨„È˙Ú ¨¯

Æ˙¯˙Ò ‰„ÈÁÈ ≠ ÛÂ‚ ¨‰ÂÂ‰ ≠ ÔÓÊ ≠ ˙ÂÎ˙Ó ∫‡Ó‚Â„Ï ®˙Â„ÈÁÈ ¨ÌÈ„ÈÁÈ ¨‰„ÈÁÈ ¨„ÈÁÈ©

■·Ú© ÔÓÊ ÂÏ ˘È Ì‡ ÌÈ‡Â¯ ÏÚÂÙ Â‰Ó ˙Ú„Ï È„Î®ßÂÎÂ ˙‡ ¨È‡ ¨‰˙‡© ÛÂ‚Â ®„È˙Ú ¨‰ÂÂ‰ ¨¯

ÆÈ˙Ú„È ‰Ê ÈÙÏÂ

ציון של תכונת פועל אחת (זמן, גוף, מין או מספר), מנוסחת בדייקנות; ציון של שתירמה 3
תכונות בניסוח לא מדויק, כלומר - התייחסות סמנטית (פעולה, משהו שעושים).

■®‰˘ÂÚ ¯ÂÙÈˆ‰˘© ÌÈ‚ˆÈÈÓ Ì‰˘ ÛÂ‚‰ ÈÙÏ

■ÆÏÚÂÙ ‡È‰ ‰˙˘Ó˘ ‰ÏÈÓ‰Â ÔÓÊ ÌÈÙÈÏÁÓ

05Æµ
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תשובה חלקית: ציון של תכונת פועל אחת בניסוח לא מדויק או בניסוח לקוי.רמה 2
■‰‰ÊÓ ‰˙‡ Ê‡ ¨ÌÈ˘ÂÚ˘ Â‰˘Ó ‰Ê ÌÈÏÚÙ ÈÎ

■¯ÂÙÈˆ‰ Ï˘ ‰˘ÚÓ‰ ˙‡ È˙Ù˜‰ È‡ Â‰˘ÈÓ Ï˘ ‰˘ÚÓ ‰Ê ÏÚÂÙ

■· ¯Ó‚ Ì‚Â Â‰˘Ó ¯‡˙Ó ÏÚÂÙ ÏÎ–˙

 יש כאן כנראה התייחסות עקיפה למין - נקבה.הערה:

אין ציון של תכונות הפועל, או שקיימת התייחסות שגויה.רמה 1
■‰ÈˆÈ‡ÂËÈ‡

■Æ‰˙ÈÎ· ÌÈÏÚÙ ÌÈ‡ˆÂÓ „ˆÈÎ Â„ÓÏ˘ ÏÏ‚· ÌÈÏÚÙ Ô‰ ÂÏ‡ ÌÈÏÈÓ˘ È˙Ú„È

מקשרים בין מבנה למשמעות
È˙˘ Â‡È·‰ ÆÆÆøÚÂ„Ó ø¯È˘· ÌÈÏÚÙ‰ ·Â¯ Ï˘ ÔÈÓ‰ Â‰ÓÂ ÔÓÊ‰ Â‰Ó

ÆÆÆ˙ÂÓ‚Â„

מטרה
לבדוק ידע והבנה של המושגים הקשורים לפועל.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: ניסוח מדויק, המכיל את ארבעת מרכיבי השאלה - זמן הווה, מיןרמה 4

נקבה וכן הסבר ושתי דוגמות מתאימות.
■·· ‰˘ÂÚ ®‰·˜© ¯ÂÙÈˆ‰˘ ‰Ó ÏÚ ¯ÙÂÒÓ˘ ÌÂ˘Ó ∫‰·˜ ÔÈÓ·Â ‰ÂÂ‰ ÔÓÊ®˙ÚÎ© ‰Ê Ú‚¯

Æ˙ÂÎ˙Ó ˙·˘ÂÁ

תשובה מלאה בניסוח לקוי או ציון של שלושה מארבעת המרכיבים האפשריים.רמה 3
■·„‰ ÏÎ ̇ ‡ ‰˘ÂÚ ‡È‰·· ÌÈ¯ÌÈÏÚÙ‰ ÏÎ ¢˙¯˜Ó Ì‚Â ̇ ¯Ú˙Ó ̇ ˆ˜ ̇ ˜·‡˙Ó ̇ ˆ˜¢ ̄ ˜Â

Æ‰·˜

 אין התייחסות לזמן הפעלים, ואין הסבר מפורש לגבי השימוש בנקבה.הערה:
■· ·Â˙Î ¯È˘‰Æ¢˙¯Ú˙Ó¢ ¢˙¯„˙ÒÓ¢ Æ‡È‰ ÛÂ‚Â ‰ÂÂ‰ ÔÓÊ

 אין התייחסות מדויקת לגוף ואין הסבר.הערה:

תשובה חלקית או לא מדויקת: ציון מרכיב אחד או שניים מתוך הארבעה.רמה 2
■˙˘¯ÂÙ ̇ ¯¯„Î˙Ó ̇ ¯Ú˙Ó ̇ ¯Ù‡˙Ó ‡È‰˘ ·Â˙Î˘ ÏÏ‚· ‰ÂÂ‰· Ì‰ ̄ ÂÙÈÒ· ÌÈÏÚÙ‰ ·Â¯

‰ÂÂ‰· Ì‰ ÂÏ‡‰ ÌÈÏÚÙ‰ ÏÎ˘ ÌÈ‡Â¯Â ßÂÎÂ ˙¯„ÒÓ ˙¯˜Ó

■· ‰¯˜˘ ÏÚÂÙ ‰Ê ˙¯„˙ÒÓ ÌÈÏÚÙ‰˘ ÌÂ˘Ó ÂÈ˘ÎÚ ÔÓÊ· Ì‚Â Æ‰Ê ÔÓÊ˙ˆ˜ Æ„È˙Ú ÔÓÊ

˙ÂˆÂ ˙Ò¯ÂÙ ˙¯¯„Î˙Ó ˙¯Ú˙Ó

■·Æ˙ÏËÏËÓ ¨˙¯Ú˙Ó ¨˙¯Ù‡˙Ó ‡Ó‚Â„Ï ‰ÂÂ‰ ÔÓÊ

תשובה המכילה רק דוגמות או תשובה שגויה.רמה 1
■˙˘¯ÂÙ ˙¯Ù‡˙Ó

■· ¯Ó‡ ÏÎ‰·Ú ÔÂ˘Ï≠ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰˘ÂÚ ‰˙Â‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰˘ È¯Á‡ ÂÏÈ‡Î ¯˘ ‡Â‰ ÈÎ ¯
‰˘ÚÓ È¯Á‡ ‰Ê ÏÎ ≠ ˙Ú¯ÂÙ ≠ ˙¯„˙ÒÓ

Æ∂
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07ÆÆÆÂÚÂ ¨„È˙Ú ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ÏÚÂÙ‰ ÔÓÊ˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡ ¯È˘· Â‡ˆÓ

ø„È˙Ú ÔÓÊ· ÆÆÆ‰Ó Ì˘Ï Æ„  ÆÆÆ„È˙Ú ÔÓÊ· ÌÈÏÚÙ ‰ÓÎ Æ‡

מטרה
לבדוק ידע והבנה של המושגים הקשורים לפועל (זמן, מין, גוף), וכן הבנה של הקשר ההדדי
בין המבנה הכללי (סוג הבניין של הפועל - פעיל או סביל, הזמן והגוף) לבין התוכן הכללי של

הטקסט השירי, כלומר - הקשר מבנה-משמעות.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: התייחסות נכונה לכל ארבע השאלות - התייחסות לתוכן השיר, לזמןרמה 4

הפעלים ולמבנה המשפטים, כולל התייחסות לקשר ביניהם, וכל זה בניסוח תקין.
תשובה אפשרית (1):

השיר גדוש בפעלים בזמן הווה (נקבה, יחידה) כי רובו עוסק בפעילות של הציפור,
שנעשית בזמן שמישהו צופה בה. יש גם שימוש מועט בפעלים בזמן עתיד (זכר,

. פעלים בזמן עתיד מתייחסיםֵןּתִי, מי ַדעֵי בכנפיו, בכנפיה? מי יביאיחיד): מה 
לאדם שצופה בציפור. המשפטים המכילים פעלים אלה שונים משאר המשפטים
בכך שהפעלים בהם שונים גם במין ובגוף מכל שאר הפעלים בשיר וגם במילית
השאלה המוצבת בראשם. במשפטים אלה יש גם מודאליות חזקה מאוד: הבעת
משאלה, רצון, כוונה. כלומר - כאשר זמן המשפט משתנה, גם נקודת המבט של
הדובר בשיר משתנה. השינוי הוא מהתבוננות חיצונית שלו על מעשי הציפור בהווה

ומתיאור מעשיה אל התבוננות פנימית של הרהור, של תהייה ושל גילוי רצונו.
השינוי הלשוני (לעתיד ולמשפטי שאלה קצרים) מבליט ומדגיש את המשפטים האלה

על רקע השיר כולו וחושף את המסר האישי של הדובר.
■ ‰Ó ∫„È˙Ú· ≠ Ì‰Ó ÔË˜ ̃ ÏÁ ̃ ¯Â ̈ ‰ÂÂ‰· Ì‰ ̄ È˘· ÌÈÏÚÙ‰ ·Â¯‡È·È‡È·È‡È·È‡È·È‡È·È ÈÓ øÂÈÙÎ· ÈÈÈÈÈ'' '' 'Ú„Ú„Ú„Ú„Ú„ÈÓ ̈

ÈÈÈÈÈ(( (( (Ô˙ÈÔ˙ÈÔ˙ÈÔ˙ÈÔ˙È·ÂÚ ‰·˘ÁÓ‰ ‰Ï‡‰ ÌÈËÙ˘Ó· ÆÔ‡Î Æ¯˙ÂÈ ˙ÈÈˆ¯ ‡È‰Â ¯˙ÂÈ ‰ÓÈ„˜ ÌÂ‡˙Ù ˙¯
·Â„‰·ÂÚ ¯·Ó ¨ÂÓˆÚ Ï‡ ¯ÂÙÈˆ‰ ÔÓ ¯‰È‰È ‡Â‰ ÍÈ‡ ·˘ÂÁÂ ¨‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ‰Ó ˙‡ ÚÈ

Æ¯˘Â‡Ó
ÏÚÂÙ‰˘ ¨ËÙ˘Ó· Æ¯ÎÊ „ÈÁÈ ÏÂÓ ‰·˜ ‰„ÈÁÈ ≠ ‰Â˘ ÛÂ‚‰ Æ„È˙Ú ÏÂÓ ‰ÂÂ‰ ≠ ‰Â˘ ÔÓÊ‰

· ÂÏ˘ÌÈËÙ˘Ó‰ ·Â¯© ‰ÂÂ‰· ÂÏ˘ ÏÚÂÙ‰˘ ËÙ˘Ó· ÂÏÈ‡Â ̈ ‰Ï‡˘ Ï˘ ‡Â‰ ‰·Ó‰ ̈ „È˙Ú ÔÓÊ
·Â„‰ „È˙Ú· ÏÚÂÙ ˙ÂÚˆÓ‡· Æ‰„Â˜· ÌÈÈ˙ÒÓ ®¯È˘‰ Ï˘‰ÓÎ „ÂÚ© ÆÆÆÏ Â‰˘Ó ÔÎ˙Ó ¯

·„Ó ‡Â‰ ‰ÂÂ‰· ÏÚÂÙ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ¨®ÌÈ˘·© ÂÈ˘ÎÚ ‰¯Â˜˘ ‰Ó ÏÚ ¯ÌÈËÙ˘Ó‰ Æ®‰Ê Ú‚¯
·ÂÚ Ì‰· Ô˙Â ÂÈ‡ ̄ ¯Â˘Ó‰˘ ÍÎ· ÌÈÂ˘ „È˙Ú·· ÂÓÎ ̇ Â„‰ÂÂ˜ÓÂ ̄ Ú˘Ó ‡Ï‡ ̈ ¯È˘‰ ·Â¯

ÆÂ‰˘Ó ‰¯˜È˘

התייחסות לשלוש שאלות - אחת מהן חייבת לעסוק בהבדל בנקודת ההתבוננות;רמה 3
התייחסות לכל ארבע השאלות בניסוח לקוי.

■· ÌÈÂ˘ ÌÈÏÚÙ‰·Â˙Î Ì‰˘ ‰ÊÌÈÒÁÈ˙Ó Ì‰ ÌÚÙ Æ‰Â˘ Â‰˘ÈÓ Ï‡ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì‚Â ̇ ¯Á‡ ÌÈ
·Â˙Î˘ ÌÈËÙ˘Ó· Æ®„ÈÁÈ „È˙Ú© ̄ ÙÒÓÏ ÌÈÒÁÈ˙Ó Ì‰ ÌÚÙÂ ®‰·˜ ‰ÂÂ‰©¯ÂÙÈˆÏ„È˙Ú· ÌÈ

·Ó ‡Â‰ ÂÏ‡ ÌÈËÙ˘Ó· Æ˘‚¯ ˙ˆ˜ ‰Ï‡‰ ÌÈËÙ˘Ó· ˘ÈÆ¯ÂÙÈÒ ¯ÙÒÓ ¯‡˘·Â ‰Ï‡˘Ó ÚÈ

Æ∑
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09Æπ

תשובה חלקית: התייחסות לשתי שאלות באופן מלא או חלקי או התייחסות לשלושרמה 2
שאלות בניסוח לקוי.

תשובה חלקית או שגויה: תשובה מעורפלת, המתייחסת רק לאחת השאלות שהוצגו,רמה 1
או תשובה שגויה.

■·Â„‰ÆÌ‚ ÌÈÏÚÙ‰Â ¨„È˙Ú‰ ÏÚ ÏÎ˙ÒÓ ¯

■ÈÓ ÌÂ˘¯ ÌÈÁÂË· ‡Ï „È˙Ú·˘ ÈÙÓ ‰ÂÂ‰·˘ ÌÈËÙ˘Ó‰Ó ÌÈÂ˘ „È˙Ú·˘ ÌÈËÙ˘Ó‰

Ú„ÂÈ

ÈÈÓÎ ˙‡ ‰Ï·Ë· ÂÆÌ‰Ï˘ ÔÈÈ·‰ ÈÙÏ ¯È˘·˘ ÌÈÏÚÙ‰ Ï

מטרה
לבדוק חשיבה מורפולוגית - יכולת לזהות בניין של פועל.

הערה כללית
 תיחשב פועל, כיוון שיש לה בניין (הופעל).יםִָנמּובבפעילות זו גם המילה 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
זיהוי נכון של הבניינים של 22-18 פעלים.רמה 4

 - אין פעלים בבנייןַלְעִפנל; ֵפֹה, נוָטְָמה, ׁשָיָן, הֵּתִַדע, יֵת, יֶֶבׁשֹת, חוַַרעֹת, ּפוֶֶרׂשֹ - ּפוַלָעּפ
ת,ֶלְֶטלַטְֶרת, מֶּׁשַיְֶרת, מֶּדַסְֶרת, מֶַּקנְ - מֵלִעּפים; ִנָ - מּובַלְעפֻהיא; ִָבה, יָינִכְ - מילְִעפִהזה; 

ֶרת,ֶַענְתִֶרת, מֶּפַאְתִֶרת, מֶּדַּתְסִ - מֵלַעְּפתִה - אין פעלים בבניין זה. ַלֻעּפת; ֶֶנְנכַתְָרה, מְּדִס
ת.ֶֶננֹּכוְתְִדֶרֶרת, מַּכְתִמ

זיהוי נכון של הבניינים של 17-12 פעלים.רמה 3

זיהוי נכון של הבניינים של 16-11 פעלים.רמה 2

זיהוי נכון של הבניינים של 10-5 פעלים.רמה 1

ÈÈ· ˘È Ì˙‡ÏÈÓ˘ ‰Ï·Ë·ÆÆÆÚÂ„Ó Â¯È·Ò‰ Æ¯È˘· ÌÈÏÚÙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ
ÈÈ·Ó ÌÈÏÚÙ· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‡Æ‰Ï‡ ÌÈ

מטרה
לבדוק הבנה של קשר הגומלין בין המבנה הכללי (סוג הבניין - פעיל או סביל) לבין התוכן

הכללי של הטקסט.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ציון הבניינים ּפּועל, נפעל ואולי גם הּופעל ימחיש שהבניינים החסרים תשובה מלאה:רמה 4

בשיר הם סבילים, ויקשר את השימוש בפעלים פעילים לתוכן השיר. ההסבר יתייחס
לכך שהשיר מתאר את מעשיה ואת פעילותה הנמרצת של הציפור, ולכן יש בו
שימוש בפעלים פעילים ולא בסבילים. פעלים סבילים לא היו מצליחים להעביר
מסר של פעילות, של דינאמיות ושל אנרגטיות גדולה - הכוח של הציפור שהמשורר

רוצה להדגיש.

Æ∏ 08
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תשובה מלאה כמו ברמה 4, אך ההסבר פחות בהיר או לקוי; רק ציון של הבנייניםרמה 3
אך יש ציון של הבניינים ויש בלי ההכללה של היותם סבילים והסבר; אין הסבר

הכללה.

התייחסות מעורפלת להבדלים בין פעיל לסביל, והקישור לתוכן מעורפל.רמה 2

אין התייחסות לפעיל ולסביל, והתייחסות לתוכן השיר שגויה או לא קיימת.רמה 1

ÎÎÏ ÌÎÏ˘Ó ÌÈÏÚÙ È˘ Â·˙Æ¯È˘· ÏÚÂÙ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¨ÔÈÈ· Ï

מטרה
לבדוק הפקה של פעלים בבניינים הסבילים: ּפּועל, נפעל (ובבניין הּופעל - אם רואים במילה

על).ֹ ּפויםִָנמּוב

הערה
בעתִהכוונה היא לפעלים מגזרת השלמים בלבד, כיוון שהידע הנדרש לביצוע המשימה הוא ש

הבניינים ומשמעויותיהם ולא ידיעת הגזרות השונות. אם ניתנה דוגמה נכונה של פועל מאחת
הגזרות, התשובה תתקבל, כמובן, כנכונה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: 4 פעלים בבניינים ּפּועל ונפעל (שניים מכל בניין). פעלים בבנייןרמה 4

 כפועל. יתקבלו פעלים מכליםִָנמּובהּופעל ייתן רק מי שלא החשיב החשיב את 
הגזרות.

תשובה אפשרית:
 - סודר, נוקה.ַלֻעּפ - הותקן, הורגל; ַלְעפֻה - נחשב, נלמד; ַלְעִפנ

תשובה חלקית: 3 פעלים נכונים.■רמה 3

תשובה חלקית: 2 פעלים נכונים או פועל אחד נכון.■רמה 2

תשובה שגויה: פועל/פעלים לא נכונים.■רמה 1

סימול
מחשב
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 ¯È˘·ÁÎÎ˙‰ ˙‡ ˙¯˘Ó ÌÈÏÚÙ· ¯·‚ÂÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ‰Ó· ÆÆÆÆÆÆÌÈ

מטרה
לבדוק הבנה של הקשר בין תוכן לצורה.

הערה
אם מוציאים מהשיר את מילות התפקוד, אחוז הפעלים בהשוואה לשמות ולתארים גבוה כאן

במיוחד.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות מנוסחת כהלכה למצב המנוגד - פעילות נמרצת ואנרגיה שופעת שלרמה 4

הציפור לעומת מצבו של המשורר.
תשובה אפשרית:

עיצוב השיר באמצעות שיבוץ של כמות גדולה מהרגיל של פעלים מתאים לתוכן של
השיר, שהוא מלא הערכה לציפור המלאה כוח, מרץ ופעילות. מול הציפור האנרגטית,

ניצב המשורר חסר האנרגיה, שמתבונן בה, ואולי גם מתקנא בה בשל החיונית,
היכולת שלה לנוע, לפעול (עם סיבה נראית לעין או בלי סיבה כזאת).

ניסוח מעורפל/לקוי של הניגוד בין פעילות נמרצת, אנרגיה שופעת של הציפור, לביןרמה 3
המתבונן חסר האנרגיה.

התייחסות חלקית לפעילות האינטנסיבית, לנמרצות, של הציפור.רמה 2

תשובה שגויה: התייחסות לא רלוונטית לתוכן או לצורה של השיר.רמה 1

מקשרים בין בניינים למשמעויות
ÆÆÆøÌÈ‡Ë·Ó ¯È˘‰ ÈÏÚÂÙ ·Â¯ ˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘ ‚ÂÒ ‰ÊÈ‡ÆÆÆ

מטרה
 סמנטיקה של הבניינים.-לבדוק הבנה של משמעויות הבניינים 

הערה
הכוונה כאן היא למשמעויות הבניינים השכיחות והרווחות. כידוע, הקשר בין בניין למשמעות

אינו חד וברור, יש בו חריגות. הלשון על מלוא מורכבותה אינה שחור-לבן.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
3 דוגמות מתאימות לכך.–עיל הָרגיל כמשמעות הרווחת וָתשובה מלאה: ציון של הּפרמה 4

■Æ˙˘¯ÂÙ ¨‰¯„ÈÒ ¨˙¯˜Ó ∫ÏÈ‚¯ ÏÈÚÙ

עיל הָרגיל כמשמעות רווחת, ללא דוגמות מתאימות.ָתשובה חלקית: ציון של הּפרמה 3
■Æ˙¯Ú˙Ó ¨˙¯Ù‡˙Ó ¨˙¯„˙ÒÓ ÆÏÈ‚¯ ÏÈÚÙ

Æ±± 11

Æ±≤ 12

Æ
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13

עיל הָרגיל והחוזר (הרפלקסיבי), ללאָתשובה חלקית: ציון של 3 דוגמות לפחות מהּפרמה 2
התייחסות למשמעות.

■˙ÏËÏËÓ ≠ ˙„ÁÂÙ ≠ ˙¯Ú˙Ó ≠ ˙¯„‚˙Ó ≠ ˙¯Ù‡˙Ó

תשובה שגויה.רמה 1
■˙Â¯„‚ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó

ÈÈÓ ÆÌÈÏÚÙ ÆÆÆÌÎÈÙÏÆ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ‰Ï·Ë· Ì˙Â‡ Â

מטרה
 סמנטיקה של הבניינים, ללא הקשר-לבדוק יכולת לַקשר בין מבנה הפועל לבין משמעותו 

טקסטואלי.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: מיון נכון של 16-14 פעלים לפי המשמעויות של הבניינים. המיוןרמה 4

הוא:
 מאכילים, לימדו;יל גֹוֵרם:ִָעּפ מצייצת, דגרה, התלהקו, ניקר; יל רגיל:ִָעּפ
 הבהיקו, מתמסמס;שינוי והתהוות: רופד, נבלע, הוסתר, נבנה; יל:ִבָס

 מתחככים, מתכתשים.הדדיות: התמתח, הצטנף; חזרה (רפלקסיבי):

תשובה חלקית: מיון נכון של 13-9 פעלים לפי המשמעויות של הבניינים.רמה 3

תשובה חלקית: מיון נכון של 8-4 פעלים לפי המשמעויות של הבניינים.רמה 2

תשובה חלקית: מיון נכון של 3 פעלים או פחות לפי המשמעויות של הבניינים.רמה 1

®Æ˙ÂÚÓ˘ÓÏÂ ÔÈÈ·Ï Ì‚ ÂÒÁÈÈ˙‰© ø¯Â¯„ Ï˘ ˙ÂÚË‰ È‰Ó Æ‡

מטרות
לבדוק חשיבה מטא-מורפולוגית: יכולת לנתח פועל לפי הבניין שלו ולהכליל את משמעות הבניין.

הערה
סעיף זה מאפשר להתבונן מבחוץ על הפקה לשונית ולבדוק את הבנת התלמידים לגבי התפקיד
של הבניינים. באמצעות סעיף זה התלמידים מוכיחים הבנה, ניתוח והפקה הקשורים

ֵרם.ֹיל גוִעָפעיל - ּפִל ושל בניין הַעָלמשמעויות של בניין ּפ

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: ציון נכון של 3 המרכיבים. המרכיבים הם:רמה 4

השטיףפעיל); ב. המשמעות (גרימה); ג. אמירה מפורשת שהמילה *ִהבניין (הא.
אינה הפועל הנכון.

תשובה חלקית: ציון נכון של 2 מרכיבים מרמה 4.רמה 3
■ÆÏÈ‚¯ ÏÈÚÙ· ÌÂ˜Ó· Ì¯Â‚ ÏÈÚÙ· ˘ÂÓÈ˘ ∫˙ÂÚÓ˘Ó Æ¯Á‡ ÔÈ·· ˘ÂÓÈ˘

 חסרה התייחסות לבניין הפעיל.הערה:

Æ±≥

14Æ±¥
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תשובה חלקית: ציון נכון של מרכיב אחד.רמה 2

תשובה שגויה.רמה 1

ÈÎ Æ·È¯·Ú· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ „ˆø‰ÂÎ ˙

מטרה
לבדוק יכולת לקשר למילון הקונבנציונאלי.

הערה
קין והשגוי) ויכולת להשוות ביניהם.ָבסעיף זה מגלים ידע, הקשור לשני מבנים (הת

.ףַָט ׁשצריך לומריף ְִטׁשִהתשובה מלאה: תיקון נכון של הטעות: במקום *רמה 4

תשובה שגויה: תיקון שגוי של הטעות.רמה 1
■ÛÂË˘‰

Î Æ‚È‡ ÔÈÈ„Ú ¯Â¯„ ‰Ó Â·˙ÈÈ·‰ ÏÚ Ú„ÂÈ ÂÆÆÆÌ‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ÏÚÂ ÌÈ

מטרות
לבדוק הבנה לגבי קיומה של מערכת, אשר השפה כולה כפופה אליה; לבדוק יכולת להוציא

את העיסוק הלשוני מן הספר ולהעבירו אל החיים, כלומר - יישום.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: תשובה המתייחסת לידע וגם לחוסר הידע של דרור הצעיר, וביטוירמה 4

ההבנה שילד קטן אינו יודע את השפה כהלכה.
תשובה אפשרית:

. הוא אינו יודע שהשימושפעילִה ואת תבנית הבניין ש'ט'פ'דרור מכיר את השורש 
 - בניין פעיל וגורם, אינו מתאים בכל מקרה.הפעילבבניין 

ביטוי של הבנה כללית של הידע ושל חוסר הידע של דרור, אך הניסוח שלה מעורפל.רמה 3
■ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ÛÈË˘‰ ‰ÏÈÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‡Ï˘ Ú„ÂÈ ‡Ï ‡Â‰ ÆÏÈÚÙ‰ ÔÈÈ· ˙‡ Ú„ÂÈ ‡Â‰

 ´ ÙßËß˘‰œ‰Ÿ‰œ È

ן יודע.ֵביטוי של הבנה כללית רק לגבי מה שדרור ּכרמה 2

אין התייחסות לידע של דרור, ואין הבנה שאוצר מילים חסר לו בשל גילו הצעיר.רמה 1
 ■Ú„ÂÈ ‡Ï ‡Â‰ ‰Ê ÏÏ‚·Â „ÓÏ ‡Ï ‡Â‰

סימול
מחשב
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פעלים על הכוונת - ריכוז המחוונים למשימה
         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד

מחשב

הכללה של תכונה 012
מנוסחת בצורת שם

מופשט או בצורת שם
פועל או בצורת שם

יּות).ִבְָבתואר (ל–גזור
ברמה זאת חייבים
לכלול את התכונה

"כוח לחיים" -
פעלתנות רבה,

נמרצות, עצמאות.

התייחסות לתחושות
ממוקדות ומפורשות

כגון: התפעלות, הערצה,
הערכה, קנאה, ואולי

רגשי נחיתות של הדובר
כלפי הציפור, כולל
הסבר המבוסס על

הטקסט.

תשובה ממוקדת, ניסוח
מופשט, המתאר את

רצון המשורר: כוח
לפעול, עצמות, מרץ,

ריכוז וכדומה.

סימון נכון של 22-18
פעלים.

ציון של שתי תכונות
הפועל - תכונת הזמן

ותכונת הגוף. ציון
המרכיבים האחרים

(תבנית הפועל-הבניין,
מוספיות) אפשרי אך

אינו הכרחי.

ניסוח מדויק, המכיל
את ארבעת מרכיבי

השאלה - זמן הווה, מין
נקבה וכן הסבר ושתי

דוגמות מתאימות.

התייחסות נכונה לכל
ארבע השאלות -

התייחסות לתוכן השיר,
לזמן הפעלים ולמבנה

המשפטים, כולל
התייחסות לקשר

ביניהם, וכל זה בניסוח
תקין.

ציון של תכונה שאינה
מנוסחת בצורת שם
מופשט, בצורת שם
פועל או בצורת שם

תואר.–גזור
ברמה זו חייבים לכלול

תכונה הקשורה לכוח
פעולה, לחיוניות

ולנמרצות, לפעלתנות
או לעצמאות.

כמו רמה 4 בניסוח
פחות טוב; התייחסות

ממוקדת ומפורשת
ללא הוכחה מהטקסט.

תשובה ממוקדת פחות
או תשובה מלאה אך

בניסוח פחות טוב
מהרמה הקודמת.

סימון נכון של 17-14
פעלים.

ציון של תכונת פועל
אחת (זמן, גוף, מין או

מספר), מנוסחת
בדייקנות; ציון של

שתי תכונות בניסוח
לא מדויק, כלומר -
התייחסות סמנטית.

תשובה מלאה בניסוח
לקוי או ציון של
שלושה מארבעת

המרכיבים האפשריים.

התייחסות לשלוש
שאלות - אחת מהן

חייבת לעסוק בהבדל
בנקודת ההתבוננות;

התייחסות לכל ארבע
השאלות בניסוח לקוי.

התייחסות לתכונה/ות
ללא התייחסות לכח
פעולה, לפעלתנות או

לעצמאות.

התייחסות כללית, לא
ממוקדת, עם או בלי

הסבר המבוסס על
הטקסט.

תשובה כללית, אין
הפשטה, ההבנה של
הכתוב היא פשוטו

כמשמעו.

סימון נכון של 13-10
פעלים.

ציון של תכונת פועל
אחת בניסוח לא מדויק

או בניסוח לקוי.

ציון מרכיב אחד או
שניים מתוך הארבעה.

התייחסות לשתי
שאלות באופן מלא או

חלקי או התייחסות
לשלוש שאלות בניסוח

לקוי.

אין הכללה של תכונה/ות
(שם מופשט, שם פועל,

תואר), אך–או שם גזור
יש התייחסות לפעולות

או לנתונים פיזיים.

התייחסות שגויה,
שאינה מתאימה לתוכן

השיר.

תשובה שגויה

סימון נכון של 9 פעלים
או פחות.

אין ציון של תכונות
הפועל, או שקיימת
התייחסות שגויה.

תשובה המכילה רק
דוגמות או תשובה

שגויה.

תשובה מעורפלת,
המתייחסת רק לאחת
השאלות שהוצגו, או

תשובה שגויה.
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         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד
מחשב

זיהוי נכון של הבניינים08
של 22-18 פעלים.

ציון הבניינים פּועל,
נפעל ואולי גם הּופעל

ימחיש שהבניינים
החסרים בשיר הם

סבילים, ויקשר את
השימוש בפעלים

פעילים לתוכן השיר.
ההסבר יתייחס לכך

שהשיר מתאר את
מעשיה ואת פעולותיה
הנמרצים של הציפור,

ולכן יש בו שימוש
בפעלים פעילים ולא

בסבילים.

4 פעלים בבניינים פּועל
ונפעל (שניים מכל

בניין). יתקבלו פעלים
מכל הגזרות.

התייחסות מנוסחת
כהלכה למצב המנוגד -
פעילות נמרצת ואנרגיה

שופעת של הציפור
לעומת מצבו של

המשורר.

עיל הָרגילָציון של הּפ
3–כמשמעות הרווחת ו

דוגמות מתאימות לכך.

מיון נכון של 16-14
פעלים לפי המשמעויות

של הבניינים.

ציון נכון של 3
המרכיבים.

תיקון נכון של הטעות:
.ףַָטש - יףְִטשִה* במקום

תשובה המתייחסת
לידע וגם לחוסר הידע

של דרור הצעיר, וביטוי
ההבנה, שילד קטן אינו
יודע את השפה כהלכה.

זיהוי נכון של הבניינים
של 17-12 פעלים.

תשובה מלאה כמו
ברמה 4, אך ההסבר
פחות בהיר או לקוי;
רק ציון של הבניינים

בלי הכללה של היותם
סבילים והסבר; אין

הסבר אך יש ציון של
הבניינים ויש הכללה.

3 פעלים נכונים.

ניסוח מעורפל/לקוי
של הניגוד בין פעילות
נמרצת, אנרגיה שופעת

של הציפור, לבין
המתבונן חסר

האנרגיה.

עיל הָרגילָציון של הּפ
כמשמעות רווחת,

ללא דוגמות
מתאימות.

מיון נכון של 13-9
פעלים לפי המשמעויות

של הבניינים.

ציון נכון של 2
מרכיבים מרמה 4.

ביטוי של הבנה כללית
של הידע ושל חוסר
הידע של דרור, אך

הניסוח שלה מעורפל.

זיהוי נכון של הבניינים
של 11-6 פעלים.

התייחסות מעורפלת
להבדלים בין פעיל

לסביל, והקישור לתוכן
מעורפל.

2 פעלים נכונים או
פועל אחד נכון.

התייחסות חלקית
לפעילות האינטנסיבית,

לנמרצות, של הציפור.

ציון של 3 דוגמות
עיל הָרגילָלפחות מהּפ

והחוזר (הרפלקסיבי),
ללא התייחסות

למשמעות.

מיון נכון של 8-4 פעלים
לפי המשמעויות של

הבניינים.

ציון נכון של מרכיב
אחד.

ביטוי של הבנה כללית
ןֵּרק לגבי מה שדרור כ

יודע.

זיהוי נכון של הבניינים
של 5-1 פעלים.

אין התייחסות לפעיל
ולסביל, והתייחסות

לתוכן השיר שגויה או
לא קיימת.

פעלים לא נכונים.

התייחסות לא
רלוונטית לתוכן או

לצורה של השיר.

תשובה שגויה.

מיון נכון של 3 פעלים
או פחות לפי

המשמעויות של
הבניינים.

תשובה שגויה.

תיקון שגוי של הטעות.

אין התייחסות לידע
של דרור, ואין הבנה

שאוצר מילים חסר לו
בשל גילו הצעיר.
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