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 מידע ושכנוע-טקסט עיוני 

יעדי ההערכה העיקריים
לזהות טקסט עיוני בהשוואה לטקסט מסוגה אחרת.•
לבדוק הבנה של הקשר בין טקסט לבין הערוץ התקשורתי המתאים לו.•
לבדוק הכרת המאפיינים של טקסט עיוני.•
לבדוק יכולת לכתוב טקסט מידע על בסיס של מיזוג מידע משני מקורות•

מידע.
לבדוק יכולת לכתוב טקסט שכנוע לפי משפט/סיסמה נתונים.•

תיאור כללי
מטלת הכתיבה העיונית נועדה לבדוק את יכולתם של התלמידים להפיק טקסט עיוני קצר בזיקה
לטקסטים כגון: טקסט מידע, דיון בנושא, חוות דעת, תשובה לשאלה וכדומה. יכולת זו נבדקת הן

בכתיבת טקסט עצמאי והן בכתיבת טקסט הנסמך על טקסטים אחרים, המוצגים במשימה.

במשימה זו בודקים את היכולת לזהות טקסט עיוני כז'אנר, על מאפייניו השונים, וכן את היכולת
להפיק טקסט מידע וטקסט שכנוע.

טקסט עיוני הוא תוצר שכיח מאוד בבית-הספר: יום-יום התלמידים מתבקשים, הן בשיעורי הבית
שלהם והן במבחנים, לאתר מידע, לארגן אותו, לחשוב עליו ולכתוב עליו במסגרת מקצועות

שונים - תנ"ך, ספרות, היסטוריה ואפילו מתמטיקה.

בהערכת הטקסט העיוני אנו מתמקדים בשלושה תחומים:
, שהתלמידים מארגנים בטקסט, כלומר - כמה רעיונות חדשים או שונים מופיעיםכמות המידעא.

בטקסט שלהם (חדשים - לא במובן של חידוש עצמאי!).
 או של הרעיונות בטקסט, כלומר - עד כמה הרעיונות קשורים זה בזהאיכות הארגון של המידע ב.

בצורה ברורה, ועד כמה כל רעיון מורחב לכלל דיון.
, המתבטאת באוצר המילים, בסוגיהן, בארגון התחבירי, במשלב אחיד,רמת הלשון של הטקסטג.

בפיסוק הולם ובמיעוט שגיאות כתיב ושגיאות של התאם בלשון.

של המושגים: טקסט עיוני, טקסט מידע, טקסט שכנוע, חלוקה לפסקות, פיסוק. נדרש ידע

מבנה המשימה
    זמןמקוםפעילויות

טקסט עיוני קצר, טקסט סיפורי קצר, ערך מילוני,קריאה והבנה:
סיסמת פרסום

טקסט עיוני קצר תוך מיזוג מידע מתוך שניכתיבה:
טקסטים; טקסט שכנוע קצר

מבנה של טקסט מידע, ניסוח תקין והולםלשון:
לטקסט עיוני ולטקסט שכנוע

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

מילות מפתח:

מיזוג מידע■
מאפייני סוגה■
מבנה: פתיח וסגיר■

±∂

    90 דקותכיתה
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לא סמים!
øÌÈÚË˜‰ È˘Ï Û˙Â˘Ó‰ ‡˘Â‰ Â‰Ó Æ‡

Î Á˜Ï ÔÈ‡Ó Â¯Ú˘ Æ·ÆÚË˜ Ï

מטרה
לבדוק הבנה של קשר בין סוגה לבין הערוץ התקשורתי המתאים לה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
זיהוי הנושא המשותף של הקטעים, כולל זיהוי נכון של 2 הערוצים התקשורתיים שלרמה 4

שני הקטעים.
■Æ‡ÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÎÓ˙‰

Æ·‰‡È¯˜ ¯ÙÒ ∫≤ ÚË˜   ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ∫± ÚË˜

■ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰˘ ‰ÓÏÂ ÌÈÓÒ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰È˘ Æ‡
·Á ÏÚ È„ÂÓÈÏ ¯ÙÒ· Â‡ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡· ∫± ÚË˜ Æ·ÂÓÎ ‰ÈÊÈÂÂÏË ıÂ¯Ú· Â‡ ¨˙ÓÈÂÒÓ ‰¯

Æ˙Â¯È˘ È¯È„˘˙· Â‡ ‰‡È¯˜ ¯ÙÒ ∫≤ ÚË˜   ÆÚ„Ó‰ ıÂ¯Ú·

■Æ‡ÌÈÓÒ

Æ·¯ÂÙÈÒ ∫≤ ÚË˜   ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ∫± ÚË˜

זיהוי של הנושא המשותף ושל 2 הערוצים התקשורתיים, אך הזיהוי כולל תוספותרמה 3
מיותרות או שהניסוח לקוי.

■Æ‡˙ÂÈÊ‰ ¨ıÈ˜‰· ˙ÂÓÂÏÁ ÆÌÈÓÒ ‡Â‰ ‡˘Â‰
‰‡È¯˜ ¯ÙÒ ∫≤ ÚË˜   ÔÂÏÈÓ ¨‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ∫± ÚË˜ Æ·

■Æ‡·„Ï ˙Â¯ÎÓ˙‰˙ÂÈ¯‚ÈÒ ‰Ê Ì‡ Â‡ ÌÈÓÒ ‰Ê Ì‡ ÌÈÂÒÓ ¯

ÔÂ˙ÈÚ· ‰·˙Î ¨‰‡È¯˜ ¯ÙÒ ∫≤ ÚË˜   ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ∫± ÚË˜ Æ·

■Æ‡°ÍÈ‡Â Ì„‡‰ È·Ï ÌÈ˜ÈÊÓ ÌÈÓÒ‰˘ ˜¯ ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰È˘

‰‡È¯˜ ¯ÙÒ ∫≤ ÚË˜    ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ∫± ÚË˜ Æ·

 ניסוח לקוי של הנושא המשותף.הערה:

זיהוי שגוי או לא מדויק של הנושא המשותף ושל אחד הערוצים התקשורתיים.רמה 2
■Æ‡˙ÂÈ¯‚ÈÒÂ ÌÈÓÒ

‰‡È¯˜ ¯ÙÒ ∫≤ ÚË˜   ÔÂ˙ÈÚ· ˙ÂÚÈ„È ∫± ÚË˜ Æ·

■Æ‡·˙Â‡È¯
‰‡È¯˜ ¯ÙÒ ∫≤ ÚË˜   ÔÂ˙ÈÚ· ˙ÂÚÈ„È ∫± ÚË˜ Æ·

■Æ‡˙ÂÏÁÓÂ ÌÈ˜Ê ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰È˘
ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘ ∫≤ ÚË˜   ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ∫± ÚË˜ Æ·

זיהוי שגוי של הנושא המשותף ושל 2 הערוצים התקשורתיים.רמה 1
■Æ‡˘ÙÏÂ ÛÂ‚Ï ˜ÈÊÓ˘

˙ÓÂÒ¯Ù ¨ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘ ¨·˙ÎÓ ¨ÔÂ˙ÈÚ· ˙ÂÚÈ„È ∫≤ ÚË˜   ÔÂ˙ÈÚ· ˙ÂÚÈ„È ∫± ÚË˜ Æ·

Æ± 01
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02ÆÂ¯È·Ò‰ øÈÂÈÚ ËÒ˜Ë ‡Â‰ ÌÈËÒ˜Ë‰ È˘Ó ‰ÊÈ‡ Æ‡

מטרה
לזהות טקסט עיוני כסוגה, ולבדוק את הכרת המאפיינים התוכניים שלו.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
זיהוי נכון של הטקסט העיוני והסבר נכון וברור.רמה 4

■·„Ó ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨ÈÂÈÚ ËÒ˜Ë ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ËÒ˜Ë‰·Â‡ ‰¯Âˆ· ¯·ÈË˜ÈÈ˙ÂÈÏÏÎ· ¨˙È
ÆÈ˘‰ ËÒ˜Ë· ÂÓÎ ¨˙Â˘‚¯ ÏÚ ‡ÏÂ

■·Â‡ ÔÙÂ‡· ·Â˙Î ÔÂ˘‡¯‰ ËÒ˜Ë‰·ÈË˜ÈÈ· ÔÈ‡ ¯ÓÂÏÎ ¨È·Â„Ó ‡Ï‡ ¨˙Â˘‚¯Â ˙Â˘ÂÁ˙ Â¯
Æ‰È¯ÂËÒÈ‰· ‰ˆÂÙ ‰˙È‰˘ ‰ÚÙÂ˙·Â ‰˙¯˜˘ ˙Â˘Á¯˙‰· ˜¯

■ÏÚ ÏÏÎ· ¯ÒÓ ‡Â‰ ¨ÈÂÈÚ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê È˙¯ÚÈ˘ ÆÈÂÈÚ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÚË˜‰
·ÈÈÁ˘ ‰ÚÙÂ˙· ̃ ÒÂÚ ‡Â‰ ̈ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰˘ È˘Ù‰ Ò¯‰‰ ÏÚÂ ÌÈÓÒ‰·„Ï ÌÈ¨‰ÈÏÚ ̄

Æ·˙ÂÎ‰ ˙Â˘‚¯ ˙‡ ·Ï˘Ó ‡Ï ‡Â‰

זיהוי נכון של הטקסט העיוני, אך יש לקות כלשהי בהסבר.רמה 3
■‡Â‰ ‰ÚÙÂ˙ Â‡ ÌÈÈÂÒÓ ÚÂ¯È‡ ÏÚ ¯ÙÒÓ ‡Ï È˘‰Ó ¯˙ÂÈ È„ÂÓÈÏ ËÒ˜Ë ‰Ê ÔÂ˘‡¯ ËÒ˜Ë

˙Â˘‚¯ ÌÈÚ·ÂÓ ‡Ï ÆÆÆßÂÎÂ Â˙Â‡ Â¯ˆÈ ÍÈ‡ ˙Â˘ÚÏ Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÚÂ ¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ¯ÙÒÓ
Æ·˙ÂÎ‰

■ÌÈÓÒÏ ˘ÈÂ ÌÈÓÒ Á˜ÂÏ˘ ÈÓÏ Ì¯Â‚ ‰Ó Ì˘ ÌÂ˘¯˘ ÏÏ‚· ÈÂÈÚ ‡Â‰ ± ÚË˜˘ ˙·˘ÂÁ È‡

˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÚÙÂ˙

■Ú·ÂÓ ‡Ï ®ÔÂ˘‡¯‰ ÚË˜© ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡· Í‡ ̈ ·˙ÂÎ‰ ̇ Â˘‚¯ ÌÈÚ·ÂÓ È˘‰ ÚË˜· Æ± ÚË˜

˙Â˘‚¯

זיהוי לא נכון של הטקסט והסבר סביר.רמה 2
■‰Ï‰·Â ‰‚‡„ „ÁÙ Ï˘ ˙Â˘‚¯ ˘È ‰Ê‰ ËÒ˜Ë·Â ˙Â˘Á¯˙‰ ÏÚ ¯ÙÒÓ ËÒ˜Ë‰ ÆÈ˘ ÚË˜

■ÌÈÚ·ÂÓ ÔÎ‡ ËÒ˜Ë·Â ‰ÚÙÂ˙· ̃ ÒÂÚ‰ ÚÂ¯È‡ ËÒ˜Ë·˘ È˙È‡¯˘ ÈÙÏ ̇ ‡Ê È˙¯ÚÈ˘ Æ≤ ÚË˜

Æ˙Â˘‚¯

זיהוי לא נכון של הטקסט, ללא הסבר מתאים.רמה 1
■·ÒÓ˘ Â‰˘ÈÓ· ˜ÒÂÚ ÚË˜‰ Æ≤ ÚË˜‰¯‚ÈÒ‰ ÏÚ ¯È

■·Ï ˜ÈÊÓ ‰Ê ÈÎ ≠ ÌÈÓÒ˙Â‡È¯

ø¯ÒÂÓ ‡Â‰˘ Ú„ÈÓ‰ ‰ÓÂ ¨˜ÒÂÚ ± ÚË˜ ‰Ó· Æ·

מטרה
לבדוק הבנה של הקטע.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
4 אלמנטים לפחות, מתוך אלה המוזכרים בטקסט.–תשובה מלאה: התייחסות לרמה 4

 הטקסט עוסק בסמים משכרים, הגורמים להזיות ולתופעות נפשיות;תשובה אפשרית:
הם עשויים מצמחים, מוכרים לאדם מדורי דורות והיו חלק מהפולחן הדתי.

■ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÚÙÂ˙Ï ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰˘ Ì‰ÈÏÚ ¯Ó‡ ÆÌÈÓÒ‰ ˙ÚÙÂ˙· ˜ÒÂÚ ± ÚË˜

·Ú· „ÂÚÂ ÌÈÂ˘ ÌÈÁÓˆÓ Â˜ÙÂ‰ Ì‰ ÆÌÈÂ˘ÆÌ‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÂÈ‰ ˜ÂÁ¯‰ ¯

Æ≤
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4 אלמנטים מתוך הטקסט, בניסוח לקוי, או התייחסות לשלושה–התייחסות לרמה 3
אלמנטים בניסוח תקין.

■·Â„Ó·ÂÓ Ì‰ ‰ÓÏ ÆÌÈÓÒ‰ ÏÚ ̄ÆÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ̇ ÂÈ˘Ù ̇ ÂÚÙÂ˙ ∫˙ÂÓ¯‚‰ ̇ ÂÚÙÂ˙‰ ÆÌÈÏÈ

·Á¯ ÏÎÓ ÌÈÂ˘ ÌÈÁÓˆ ∫Â˜ÙÂ‰ Ì‰ ‰ÓÓ ÌÈ¯ÙÒÓ·˙ ÈÆÏ

3 שלושה אלמנטים מתוך הטקסט, בניסוח לקוי,–תשובה חלקית: התייחסות לרמה 2
2 אלמנטים בניסוח תקין.–או התייחסות ל

■„ÂÚ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÎÂÓ ÂÈ‰ ÌÈÓÒ‰˘ ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡ ÌÒ‰ ˙ÚÙ˘‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙· ˜ÒÂÚ ± ÚË˜
·˘· Ì„‡Ï ÌÈ¯ÎÂÓ ÂÈ‰ Ì˜ÏÁÂ Æ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ÓÆÈ˙„ ÔÁÏÂÙ ÏÈ

2 אלמנטים מתוך הטקסט, בניסוח לקוי, או–תשובה חלקית: התייחסות לרמה 1
התייחסות לאלמנט אחד בניסוח תקין.

■˙ÂÓÂÏÁ ¨˙ÂÈÊ‰Ï Ì„‡Ï Ì¯Â‚˘ ¯ÓÂÁ Ì‰ ÌÈÓÒ˘ ¯ÙÂÒÓ

■·¯˙ ÈÈÓ ÏÎ· ÌÈÓÒ· Ì‚ Â˘Ó˙˘‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰·˘ ÍÎ·˙ÂÈÂ

■ ˙Ï„Â‚ ‡È‰ ÔÎÈ‰ ÏÚ ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÏÚ ÌÒ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙· ˜ÒÂÚ ± ÚË˜

 יש כאן התייחסות ליותר מאלמנט אחד, והניסוח לקוי.הערה:

Î ÆÆÆ˜ Ú„ÈÓ ÚË˜ Â·˙ ∫‡˘Â· ¯ˆÌÈ¯ÎÓÓ ÌÈÓÒÆ

מטרות
למזג ולארגן מידע של שני קטעים לטקסט עיוני קצר.

הערה
יש לעודד כתיבה של טיוטה כשלב מקדים לטקסט הסופי.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

Æ≥

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4

טקסט רציף והגיוני
הממזג  היטב את
המידע מתוך שני
מקורות המידע.

הטקסט בהיקף של
10-7 שורות.

התאמה במבע לסוגה
ולמטרת הכתיבה
(כתיבה עיונית -

טקסט מידע).
המשלב הלשוני

בינוני-גבוה.

אחידות משלבית
בחלק גדול מהטקסט.

שליטה טובה
במוסכמות הכתיבה:

תחביר, פיסוק וכתיב.

טקסט רציף, המכיל
2 מקורות–מידע מ

המידע ובהיקף
הנדרש. אין מיזוג

תי של מקורותִאמ
המידע.

התאמה כמעט
מלאה במבע לסוגה
ולמטרת הכתיבה.

המשלב הלשוני
בינוני-גבוה.

אחידות משלבית
בחלק מהטקסט.

שליטה בינונית
במוסכמות הכתיבה

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב.

טקסט ללא מיזוג
ומכיל מידע מידע רק

ממקור מידע אחד.

התאמה כלשהי במבע
לסוגה ולמטרת

הכתיבה.
המשלב הלשוני בינוני.

חוסר אחידות משלבית.
שליטה חלקית/מועטה

במוסכמות הכתיבה:
שגיאות בתחביר,
בפיסוק ובכתיב.

אין קשר בין הטקסט
לבין מקורות המידע

שבמשימה.

אין התאמה במבע
לסוגה ולמטרת

הכתיבה. המשלב
הלשוני אינו מתאים/

הולם.

חוסר אחידות משלבית.
אין שליטה במוסכמות

הכתיבה.

תוכן ומבנה

מבע

תקינות

04

05

06
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‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ¯Á˘Ó Ì„‡Ï ÌÈ¯ÎÂÓ ÂÈ‰ ÌÈÓÒ‰■רמה 4
·Á¯ ÏÎÓ ÌÈÂ˘ ÌÈÁÓˆÓ Â˜ÙÂ‰˘ ‰‡¯Â¨ÌÏÂÚ‰ È

∫‡Ó‚Â„Ï ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈÂˆÓ Í˙· ÂÏÈÙ‡
Ï ˙ÂÓ˘© ¢ÌÈÓÒ ˙¯Ë˜ ÔÈÎ‰Ï ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â¢ Æ®Ê

·¯˙·¯ ˙ÂÈÂÌÈÏ‡‰ ÌÚ ˙Â‚ÊÓ˙‰Ï Í¯„ ÌÈÓÒ· Â‡¯ ˙Â
ıÈ˜‰· ˙ÂÓÂÏÁÂ ˙ÂÈÊ‰ ÔÂ‚Î ÌÈÓ¯‚˘ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ·˜Ú

·ˆÚ‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ¯ÓÂÁ ‡Â‰ ÌÒ‰Ì„‡‰ Ï˘ ÌÈ
· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÆÂ˙˘‚¯‰ ˙‡Â ÂÁÂ¯ ·ˆÓ ˙‡ ‰˘ÓÂÂ

ÆÂÏ ˙Â¯ÎÓ˙‰ Ï˘· Â‡ È˘Ù‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ Ï˘· Â˙Â‡ ÌÈÏËÂ

■˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ÌÒ‰ Æ˙ÂÓÂ„˜ ˙ÂÙÂ˜˙Ó „ÂÚ Ì„‡Ï ¯ÎÂÓ‰ ¯ÓÂÁ ‡Â‰ ÌÒ
·ˆÚ‰˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÚÙÂ˙Ï Ì¯Â‚ ÔÎ ÂÓÎÂ ¨Â˙˘‚¯‰Â ÂÁÂ¯ ·ˆÓ ˙‡ ‰˘ÓÂ ¨Ì„‡‰ Ï˘ ÌÈ

· È„ÈÏ ˙Â‡·‰Æ‰‚È¯Á ˙Â‚‰˙‰·Â ˙ÂÚ¯Ù‰· ÈÂËÈ
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÚÈÙ˘Ó ÌÈ˙ÈÚÏ˘ ¨˙ÂÎ˘Ó˙Ó ˙ÂÈÊ‰· ˙Â˜ÏÏ Ì‚ ÌÈËÂ ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰

Æ„Â‡Ó
¨ÂÈÏ‡ Â¯ÎÓ˙‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰Â ¨¢ÌÈÓÂ˜¯¢ ÌÈÂÎÓ ÌÈ¯ÂÎÓ Ì˙Â‡

· È„ÈÏ ‰‡·˘ ˙Â¯ÎÓ˙‰¯Á‡Ï Ú‚¯˘ È˘Ù‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰· ÈÂËÈ
·Ú· ÆÌÒ‰ ˙ÏÈËÔÁÏÂÙ Ò˜Ë ‰˙È‰ ÌÒ‰ ˙ÏÈËÏ ˙ÙÒÂ ‰·ÈÒ ¨¯
·Á· ÂÎ¯Ú˘ È˙„·ˆÓ‰Â ¨˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯Ì‰ÈÏ‡˘ ıÈ˜‰· ˙ÂÓÂÏÁ‰Â ˙ÂÈÊ‰‰ Ï˘ ÌÈ

·˘Á ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÂÚÏ˜¢ÆÏ‡‰ ÌÚ ˙Â‚ÊÓ˙‰Î¢ Â
· ÔÎ‡Â ¨ÌÈÁÓˆÓ ‡Â‰ ÌÒ‰ ¯Â˜Ó· ÁÓˆ¢ ‡¯˜ ‡Â‰ ‡¯˜Ó‰ Ô˘ÏÌ˘Â

Æ¢ÌÈÚ ÁÈ¯ ˜ÈÙÓ‰
˙˙Ï ·Â˘Á Í‡ ¨‰Ú‚¯‰ ˙ÙÂ¯˙Î Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÏÂÁ≠È˙·· ÌÈ‚‰Â ¨ÌÂÈÎ

‡Ï˘ ˙Ó≠ÏÚ ¨ÌÈË˜ ‡Ï ÔÓÊ È˘¯Ù‰·Â ÍÂÓ ÔÂÈÓ· ÌÈÏÂÁÏ ÂÏÏ‰ ÌÈÓÒ‰ ˙‡
Æ˙Â¯ÎÓ˙‰ Ï˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ

Ú‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ÈÓÈÎ ¯ÓÂÁ ÌÒÁÂÓ‰Â ÌÈˆ·■רמה 3
·ˆÓ ˙‡ ÔÎÒÓ Û‡Â ˙ÂÈÊ‰Ï Ì¯Â‚‰·‰ Â˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ È˙Â‡È¯

Â˙Â‡ ÌÈÏËÂ ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Æ˙ÂÂÓ Û‡Â „Â‡Ó ‰¯ÂÓÁ ‰¯Âˆ·
·Á ıÁÏÓ Û‡ Â‡ ÔÂ‡ÎÈ„ Â‡ ˙Â¯ÎÓ˙‰ ˙‡ˆÂ˙ÓÆÈ˙¯
·‰·˘ ÔÂÎÈÒ‰Ó ÛÒÎ ‰·¯‰ ÌÈÏÂÚ ÌÈÓÒ‰ ÌÂÈÎ¯Â‡Ï Ì˙Á¯

·ÂÚ‰‰Ï‚˙‰ ‰Â˘‡¯Ï Ì˘ ‰˜È¯Ó‡· „ÁÂÈÓ· È˜ÂÁ ‡Ï ‰Ê˘ ‰„
·˘ÈÈ˙ÓÏ· ÌÈÓÒ‰ ÔÈÈÚ ÌÈ˜Ê Ì¯Â‚ ÌÒ ÏÎ ÆÌÈ‡È„È‡‰ È„È

®ßÂÎÂ „ÈÒ‡ ¨ÔÈ‡˜Â˜ ¨ÔÈ‡Â¯‰© ‰Â˘ ÈÙÂ‚

תי של שני הטקסטים.ִ חסר מיזוג אמהערה:

■ÆıÈ˜‰· ˙ÂÓÂÏÁÂ ˙ÂÈÊ‰Ï Ì„‡ È·Ï Ì¯Â‚˘ ¯ÓÂÁ ‡Â‰ ÌÒ‰
ÔÈ‡Â¯‰ ¨È„ÆÒ‡ÆÏ‡ ¨˘È˘Á ÌÈÓÒ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ ‰ÓÎ ˘È

ÆÌÈÓÒ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ ÌÏÂÎ ‰Ï‡ ˜‡¯˜Â
·Î¯ÂÓ ÌÈÓÒ‰ÆÌÏÂÚ· ÌÈÂ˘ ÌÈÁÓˆÓ ÌÈ

Æ„‡Ó ‰˘˜ ‡È‰Â ·¯ ÔÓÊ ˙Î˘Ó ÌÈÓÒÓ ˙ÂÏÓ‚‰‰
· ÌÒ· ÁÓˆ ‡Â‰ ˙È‡¯˜ÈÓ ÔÂ˘ÏÈÁÈ¯ Ì˘Â

 אין בטקסט קישוריות.הערה:
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‰ÌÈÓÒ∫■רמה 2
Æ˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÚÙÂ˙Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈ¯ÓÂÁ Ì‰

·ˆÚ‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó˘ ¯ÓÂÁ ‰ÊÂÏ˘ ÌÈ
‰Â˘ ÁÂ¯ ·ˆÓ ÂÏ Ô˙Â ÌÚÙ ÏÂÎÂ Ì„‡‰

ÆÈ˘Ù‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ‡Ï ˘ÈÂ ÆÂ˙˘‚¯‰ ˙‡Â
˘ÓÓ ÍÈÏ‰˙ ‰Ê ¨‰ÊÓ ÏÓ‚È‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ

∫ÔÂ‚Î ˙ÂÏÓ‚È‰Ï ˙ÂÙÂ¯˙ ÈÈÓ ÏÂÎ ˘ÈÂ ‰˘˜Â ÍÂ¯‡
Æ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÙÂ¯˙ Ô˙Â ‡Â‰Â ‰ÎÓÂÓ ÌÒ¯ÂÙÓ ‡ÙÂ¯Ï ˙ÎÏÏ ≠

ÆÆÆ ÆÂÎÂ Æ˙ÂÏÓÚ˙È‰ ≠

Î ÆÆÆÌÂÒ¯Ù ˙ÓÒÈÒ È‰ÂÊÆÌÎÏ˘ ÌÈÏÈÓ· ‰ÓÒÈÒ‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ Â·˙

מטרות
לבדוק הבנה של הסיסמה.

הערה
שימוש בשמות פעולה (התנגדות, שימוש, התמכרות וכדומה) מעלה את רמת התשובה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
הבעה ברורה של התנגדות לשימוש בסם ושימוש בשמות פעולה (התנגדות, שימוש,רמה 4

התמכרות וכדומה); תחביר קוהרנטי.
 הסיסמה מציגה התנגדות להתמכרות לסמים ומציעה למי שנתקלתשובה אפשרית:

בסמים, לסרב לפיתוי.
■ÆÌÈÓÒÓ ‰ÏÈÓ‚Â ÌÈÓÒ ˙˜ÒÙ‰ ˙„„ÂÚÓ ‰ÓÒÈÒ‰

■‰ÓÒÈÒ‰ °ÏÎ‰ ˙Â¯ÓÂ‡ ÂÏÏ‰ ÌÈÏÈÓ‰ È˙˘ Í‡ ¨ÌÈÏÈÓ È˙˘Ó ÌÓ‡ ˙·Î¯ÂÓ ÂÊ ‰ÓÒÈÒ
‡È‰ ‡Ï ÂÓÎ ‰ÏÈÏ˘ ˙ÏÈÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ÎÂ ¨¢ÌÈÓÒ· Â˘Ó˙˘˙ Ï‡¢ ∫˘Â¯ÈÙ· ˙¯ÓÂ‡
˜ÈÊÓ ‰Ê °¯ÂÒ‡ ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ˙¯ÓÂ‡ ‰ÓÒÈÒ‰ ¨È˙ÈÁ·Ó Æ‰ÓˆÂÚ ËÒ˜ËÏ ‰˜ÈÚÓ

Æ„Á‡ Û‡Ï ÏÈÚÂÓ ÂÈ‡Â „Â‡Ó

הבעה ברורה של התנגדות לשימוש בסם, ללא שימוש בשמות פעולה; תחביר קוהרנטי.רמה 3
■˜ÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ÈÎ ÌÈÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï È‡„Î ‡Ï

■Æ®ÌÎÏ Ú¯‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê øÌÎÏ ‰ÓÏ© ÌÈÓÒ· Â˘Ó˙˘˙ Ï‡ ∫ÈÏ˘ ÌÈÏÈÓ· ‰ÓÒÈÒ‰ ÔÎÂ˙

■ÌÈÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡

הבעה של התנגדות לשימוש בסם, בתחביר לקוי.רמה 2
■˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó Ì‚ ‡Â‰Â ˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÚÙÂ˙Ï ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÓÒ‰˘ ÌÈÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï

·ˆÚ‰ÌÈ

■˘Ó˙˘‰Ï ·ÂË ‡Ï ‰ÊÂ ÌÈÓÒ· ̆ Ó˙˘‰Ï ̄ ÂÒ‡ ̄ ˙ÂÈ ÌÈÓÒ· ̆ Ó˙˘‰Ï Ì˘Â¯ÈÙ °ÌÈÓÒÏ ‡Ï

אין הבעה של התנגדות לשימוש בסם.רמה 1

Æ¥
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ø‰ÓÒÈÒ· ÌÈÏÈÓ‰ ˜Á˘Ó Â‰Ó

מטרה
לבדוק ערנות פונולוגית, מודעות לכתיב ומודעות מילונית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ים.ִָמים - ׂשִּמַסהתייחסות מפורשת למשחק בצלילי המילים (הומופונים): רמה 4

■ ‡Ï˘‰ ÏÚ ÌÈÓÒÌÈÓÒ ÏÚ Ω ÌÈÓÒ‰ ÏÚ Ø ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ‡Ï ¨ÌÈ˜Á¯˙Ó Ω ÌÈÓ˘ ‡Ï© °ÌÈÓ
®ÌÈÎÂÒÓÂ ¨ÌÈ¯ÎÓÓ

■· ‰ÏÈÓ· ÛÂÏÈÁ‰ÆÌÈÓÒ Á˜ÂÏÂ „„ÂÚÓ˘ ÈÓ ÏÚ ÌÈÓ˘ ‡Ï˘ ¯ÓÂ‡ ‰Ê ß˘≠Ï ßÒ≠‰ ÔÈ

■ÆÌÈÓÒ‰ ÏÚ ÌÈÓ˘ ‡Ï ÂÏÈ‡Î ÆÌÈÓÒ ‡Ï ≠ ÌÈÓ˘ ‡Ï

התייחסות סמויה למשחק המילים.רמה 3
■ÌÎÈÏÚ ÌÈÓ˘ ‡Ï Ø ¯ÂÒ‡ ¨È‡„Î ‡Ï       ‡Ï

■·„Ó ÂÏÈ‡Î ∫ÌÈÏÈÓ‰ ˜Á˘Ó·‡ ¢ÌÈÓÒ ‡Ï¢ ∫Â‰˘ÈÓÏ ÌÈ¯°ÌÈÓÒÏ ‡Ï Â„È‚˙ ≠ ‡È‰ ‰ÂÎ‰ Ï

אין התייחסות מפורשת למשחק המילים.רמה 2
■ÌÈÊÂ¯Á

■ÌÈÓÒ‰ ÏÚ ≠ ÌÈÓÒ ‡Ï

התייחסות לא רלוונטית.רמה 1
■‰‡È¯˜ ÔÓÈÒ‰ ‡Â‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˜Á˘Ó

■‡Â¯˜Ï ÔÈÚ‰ ˙ÎÈ˘Ó ¨˜ÂÒÈÙ ÈÓÈÒ ¨ÈÂÂÈˆ

■˙‡Ê ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰· ‰¯Âˆ‰ ‡Â‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˜Á˘Ó

קטע שכנוע
Î ÆÆÆÎ˘ ÚË˜ ‰˙Ú Â·˙Î˘ ÆÚÂÆÆÆ ÆÈÏÈÏ˘ ‡Â‰ ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘˘ ÆÆÆÂÚ

מטרה
לכתוב קטע שכנוע לפי נושא נתון.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

Æµ 08

▼

Æ∂

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4

הצגה של לפחות 3
נימוקים הגיוניים

לסיבות להימנע
משימוש בסמים.

לפחות 2 מהנימוקים
מורחבים.

הצגה של לפחות 2
נימוקים הגיוניים

לסיבות להימנע
משימוש בסמים.

לפחות נימוק אחד
מורחב.

הצגה של נימוק אחד
הגיוני לסיבות

להימנע משימוש
בסמים.

אין נימוק הגיוני
לסיבות להימנע

משימוש בסמים.

תוכן 09

הקריטריונים
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        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

בולטות/שימוש
מושכל במבנה לוגי-
רטורי. בולטות של
פתיח, גוף הטקסט

וסיום (סגיר). טקסט
רציף. לכידות טובה.

התאמה מלאה במבע
לסוגה ולמטרת

הכתיבה - טקסט
שכנוע לבני נוער

(נוכחות מוען,
התייחסות לנמען).

המשלב הלשוני
מתאים לשכנוע של

בני נוער.

אחידות משלבית
בחלק גדול מהטקסט.

העימוד מיטבי.
שליטה טובה

במוסכמות הכתיבה:
תחביר, פיסוק וכתיב.

כתיבה במבנה לוגי-
רטורי ברור. חסר

פתיח או סגיר. יש
רצף והתאמה,

היוצרים לכידות.

התאמה כמעט
מלאה במבע לסוגה
ולמטרת הכתיבה.

המשלב הלשוני
מתאים לשכנוע של

בני נוער.

אחידות משלבית
בחלק מהטקסט.

עימוד מתאים.
שליטה בינונית

במוסכמות הכתיבה:
בתחביר, בפיסוק

ובכתיב.

ליקויים במבנה
הלוגי-רטורי וברצף.
חסר פתיח או סגיר.

פגמים בלכידות.

התאמה כלשהי
במבע לסוגה

ולמטרת הכתיבה.
המשלב הלשוני

נמוך ביותר.

חוסר אחידות
משלבית. עימוד
מתאים חלקית.
שליטה חלקית/

מועטה במוסכמות
הכתיבה: שגיאות
בתחום התחביר,
הפיסוק והכתיב.

אין מבנה לוגי-רטורי.
פגמים חמורים ברצף

ובלכידות; העדר
לכידות.

אין התאמה במבע
לסוגה ולמטרת

הכתיבה. המשלב
הלשוני אינו מתאים/

הולם.

חוסר אחידות
משלבית. עימוד בלתי

מתאים. אין שליטה
במוסכמות הכתיבה.

מבנה

מבע

תקינות

דוגמות
Ï ÌÈÓÒ‰°ÈÏÈ‡ ·˘·■רמה 4

·˘ÂÁ˘ ¯ÚÂ‰ È· ÏÎ·„ ‰Ê ÌÈÓÒ ˙Á˜Ï˘ ÌÈ¨¢ÏÂ˜¢ ¯
·„‰ ‰Ê °ÌÈÚÂË ÌÎÏÂÎ Ê‡Æ˘È˘ ¢ÏÂ˜¢ ‡Ï ÈÎ‰ ¯

ÌÈÓÒ ˙ÁÈ˜Ï Í¯„ ÌÏÂÚ‰Ó ˙Â‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡Ï ÂÏÈ‚·
· ÌÏÂÚ‰Ó ˙Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨ÏÏÎ ÌÈ¯ÊÂÚ ‡Ï ¯˘‡ÂÏ˘ ÂÎ¯„

· ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÍÈ¯ˆÂÆ‰·˘ÁÓÂ ÁÂÎ ÌÚ ‡Ï‡ ÌÈÓÒ ÈÏ
·Ï ¯˘Ù‡ È‡ Ì‡Â·Á ÂÈ‰È Ê‡ „ÆÂ¯ÊÚÈ˘ ÌÈ¯

·˘ÂÁÂ ¨È˘Ù‰ Ì·ˆÓ ·˜Ú ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ ÌÈ˘‡ ÈÂÓ‰ ˘ÈÌ‡˘ ÌÈ
°ÔÂÎ ‡Ï ÏÏÎ· ‰Ê˘ ˙¯ÓÂ‡ È‡ Ê‡ ÆÂÓÏÚÈ ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÌÈÓÒ· Â˘Ó˙˘È Ì‰

˙ÂÈÚ·‰ ÍÙÈ‰Ï ‡Ï‡ ÆÂÓÏÚÈ ‡Ï ÏÏÎ· ˙ÂÈÚ·‰ ÌÈÓÒ· Â˘Ó˙˘˙ Ì‡
ÏÏ‚· Ì‚Â ¯ÊÂÚ ‡Ï ‰Ê˘ ÏÏ‚· Ì‚ Æ˙ÂÚÂ¯‚ ¯˙ÂÈ ÂÈ‰ÈÂ ÂÏ„‚È ˜¯

˘È˘ ˙Ú„ÏÂ ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎ ÆÎ¢Á‡ ‰ÊÓ ÏÓ‚‰Ï ‰˘˜ ‰È‰È˘
˜ÈÁ¯È ‰Ê˘ ÔÎ˙ÈÈ ÌÈÓÒ ÂÁ˜˙ Ì‡Â ¨¯ÂÊÚÏ ÌÈÎÂÓ˘ ÌÈ˘‡ ÈÂÓ‰

·Â‰‡‰ ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ÌÎÓÓ·Â˘Á‰Â ÌÎÈÏÚ ÌÈÆÌÎÏ ÌÈ

·Á ıÁÏ ÌÎÈÏÚ ÏÚÙÂÓ˘ ÌÈ˘È‚¯Ó Ì˙‡ Ì‡˙ÂÒ˙‰Ï È„Î È˙¯
·È˘˜˙ ¨ıÁÏÏ ÂÚÎ˙ Ï‡ Ê‡·˘· ‡Ï  ÌÈÓÒ‰ ∫Â„È‚˙Â ÌÎÓˆÚÏ Â°ÈÏÈ

¨ÌÎÏ˘ ‰„ÓÚ‰ ˙‡ ˜ÊÁÈ˘ ‰Ó ‰ÊÂ ·¯ÒÏ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎ
Ï˘ ÌÏÂÚ· ‡ÏÂ ¨‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ¯‡˘‰Ï ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡ °‡Ï „È‚‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰

·Ï ÂÈ˘ÎÚÂ Ô‡ÎÓ ˙Â‰Ï ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡ Æ˙ÂÓÂÏÁÂ ˙ÂÈÊ‰·Â ÌÎ„ÈÏ
ÆÆÆ˙ÂÈÁÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡ ÌÈÓÒ‰ ˙¯ÊÚ

10

11

12
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ÌÎÈÏ‡ ÚÈ‚‰Ï ÌÈÓÒÏ Â˙˙ Ï‡
· ÈÎ°‡ˆÂÈ Ì‚ ‰Ê˘ ÁÂË· ‡Ï ≠ ÒÎ ‰Ê˘ Ú‚¯

∫Â¯ÎÊ˙ Ê‡·„ ≠ ÌÈÓÒ‰ÈÏÈÏ˘ ¯
·˘·  ‡ÏÂ°ÈÏÈ

■°ÌÈÓÒ ÏÚ ÌÈÓÒ
∫ÌÈ¯˜È ¯ÚÂ È·

∫ÌÈÈÁ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÎÏ ÌÈ˘Ó ¨ÌÈÓÒ‰
·‡Ó Ì˙‡·Á ÌÈ„· ÌÈÏÊÏÊÓ ÌÈ¯ÆÌÈ„ÂÓÈÏ

ÌÈÈÁ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÎÏ ÌÈ˜ÙÂ„ ¯ÂˆÈ˜·Â
·˘· ø‰ÓÏÂøÌÈÓÒ ˙Á˜Ï ‰Ó ÏÈ

≠·˘··Â˜Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ‰Ï ÏÈøÏ
≠·˘·ø‡· ÈÎ Ì˙Ò Â‡ ‰·ÂË ‰˘‚¯‰ ÏÈ

È˙È‡¯ ˙È˘È‡ È‡ ÈÎ ÌÈÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï È‡„Î ‡Ï
·‡Ó ÌÈ„ÏÈ ÍÈ‡·Á ÌÈ„ÌÈ„ÂÓÈÏ‰Ó ÌÈ˘¯ÂÙ ÆÌÈ¯

ÆÌÈÈÁ‰ ˙‡ ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ Ì‰Ï ÌÈÒ¯Â‰Â
·˘Á˙ Ê‡ÌÈÓÒ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜ÂÏ Ì˙‡˘ ÈÙÏ ·ÂË ·ÂË Â

ÌÈÈÁ‰ ˙‡ ÌÈÒ¯Â‰ ˜¯ ÌÈÓÒ‰ ∫‰˜ÒÓÏ ÂÚÈ‚˙Â
ÆÌÈÓÒ· ˘Ó˙˘ ‡Ï ÌÈÈÁ· ÔÎÏÂ

‡˙Æ˜ÈÊÓ ‰Ê ‰ÓÎ ÌÈÚ„ÂÈ ‡ÏÂ ÌÈÓÒ ÌÈÁ˜ÂÏ ¯ÚÂ‰ È· Ì■רמה 3
·˘ÂÁ Ì˙‡ Ì‡ÌÈÚÂË ˘ÓÓ Ì˙‡ Ê‡ ˙Â· ÏÚ ¢Ì˘Â¯¢ ‰˘ÂÚ ‰Ê˘ ÌÈ

·Ï ˜ÈÊÓ ‰Ê˘ ÂÚ„˙ ÆÌÈÓÒ ÌÈÁ˜ÂÏ ‡Ï˘ ÌÈ· ˙ÂÙÈ„ÚÓ ˙Â·‰Ì˙‡ ˙Â‡È¯
·„ ≤ ˙ÈÁ·Ó ˜ÈÊÓ ‰ÊÂ ˙ÂÏÁÓ· ˜·„È‰Ï ¨‰ÊÓ ÌÈÏÂÁ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ∫¯˜ÈÚ· ÌÈ¯

Æ±·Ï ˜ÈÊÓ ˙Â‡È¯
Æ≤·‰ ÂÓÎ ·Â˘Á Î¢Î ‡Ï ÈÏÎÏÎ‰ ·ˆÓ‰ ≠ ÈÏÎÏÎ‰ ·ˆÓÏ ˜ÈÊÓ Æ˙Â‡È¯

·‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆÂ ÌÈ¯ÈÚˆ „ÂÚ Ì˙‡ÆÌÎÏ˘ ˙Â‡È¯
·Á ÆÌÈÈÁ Ì˙‡˘ Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎ ÂÏˆ˙ÌÈÓÒ ÏÏ‚· ÌÈÈÁ „ÈÒÙ‰Ï Ï

·Ú ‰Ê ÌÈÓÒ ˙Á˜Ï ‰ÊÓ ıÂÁÂÆ˜ÂÁ‰ ÏÚ ‰¯
·˘· ˜¯Â ˜¯ ÌÈÓÒ ˙Á˜Ï ‡Ï ÌÎÏ ˙¯ÓÂ‡ È‡·˘· ‡ÏÂ ÌÎÏÈÏÈ

Æ¯Á‡ „Á‡ Û‡

‰‡ÛÈÎ ‰Ê Ì‡‰ øÔÓÊ‰ ÈÙÏ ˙ÂÓÏ ÍÏ ‡· Ì■רמה 2

‡·‡˘ ÛÈÈÎ ‰Ê Ì‡‰ ø‰ÊÓ ÌÈ„ÁÂÙ ÌÈ˘‡˘
ÌÂ¯‚Ï ˜ÈÒÙ˙ Ê‡ ‡Ï Ì‡ Æ‰ÏÈÏ ÏÎ ‰Î· ÍÏ˘

·Ò·Â¯˜Ï Ï·Â ÍÏ˘ ÌÈ°ÍÓˆ‡Ï ¯˜È

 אין פיתוח של הרעיונות.הערה:

ÓÏ ˙Â¯ÎÓ˙È‰Ï Ì¯Â‚ ‡Â‰ ÈÎÆ‰ÊÓ ˙‡ˆÏ ‰˘˜Â ˙ÂÂ‡ÎÈ„Ï ÁÂ¯ Èˆ·■רמה 1

■Æ˙ÂÂÓÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì˜ÏÁ ÌÈ¯ÎÓÓ Ì‰Â Ì„‡‰ ÛÂ‚· ˙ÂÎÒÏ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÓÒ‰
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טקסט עיוני - מידע ושכנוע - ריכוז המחוונים למשימה
         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד

מחשב

זיהוי הנושא המשותף  01
של הקטעים, כולל זיהוי

נכון של 2 הערוצים
התקשורתיים של שני

הקטעים.

זיהוי נכון של הטקסט
העיוני והסבר נכון

וברור.

4–התייחסות ל
אלמנטים לפחות,

מתוך אלה המוזכרים
בטקסט.

תוכן ומבנה:
טקסט רציף והגיוני

הממזג היטב את המידע
מתוך שני מקורות

המידע. הטקסט בהיקף
של 10-7 שורות.

מבע:
התאמה במבע לסוגה

ולמטרת הכתיבה
טקסט - (כתיבה עיונית

מידע). המשלב הלשוני
בינוני-גבוה.

תקינות:
אחידות משלבית בחלק
גדול מהטקסט. שליטה

טובה במוסכמות
הכתיבה: תחביר, פיסוק

וכתיב.

הבעה ברורה של
התנגדות לשימוש בסם
ושימוש בשמות פעולה;

תחביר קוהרנטי.

התייחסות מפורשת
למשחק בצלילי המילים

ים -ִּמַ(הומופונים): ס
ים.ִָמׂש

תוכן:
הצגה של לפחות 3
נימוקים הגיוניים

לסיבות להימנע
משימוש בסמים. לפחות
2 מהנימוקים מורחבים.

זיהוי של הנושא
המשותף ושל 2

הערוצים התקשורתיים,
אך הזיהוי כולל

תוספות מיותרות או
שהניסוח לקוי.

זיהוי נכון של הטקסט
העיוני, אך ההסבר לא

תקין.

4–התייחסות ל
אלמנטים מתוך

הטקסט, בניסוח לקוי,
3–או התייחסות ל
אלמנטים בלבד.

תוכן ומבנה:
טקסט רציף, המכיל

2 מקורות–מידע מ
המידע ובהיקף הנדרש.

תי שלִאין מיזוג אמ
מקורות המידע.

מבע:
התאמה כמעט מלאה
במבע לסוגה ולמטרת

הכתיבה. המשלב
הלשוני בינוני-גבוה.

תקינות:
אחידות משלבית בחלק

מהטקסט. שליטה
בינונית במוסכמות
הכתיבה בתחביר,
בפיסוק ובכתיב.

הבעה ברורה של
התנגדות לשימוש בסם,

ללא שימוש בשמות
פעולה; תחביר קוהרנטי.

התייחסות סמויה
למשחק המילים.

תוכן:
הצגה של לפחות 2
נימוקים הגיוניים

לסיבות להימנע
משימוש בסמים. לפחות

נימוק אחד מורחב.

זיהוי שגוי או לא מדויק
של הנושא המשותף ושל

אחד הערוצים
התקשורתיים.

זיהוי לא נכון של
הטקסט והסבר סביר.

3–התייחסות ל
אלמנטים מתוך

הטקסט, בניסוח לקוי,
2–או התייחסות ל
אלמנטים בלבד.

תוכן ומבנה:
טקסט ללא מיזוג מידע,
ומכיל מידע רק ממקור

מידע אחד.

מבע:
התאמה כלשהי במבע

לסוגה ולמטרת
הכתיבה. המשלב

הלשוני בינוני.

תקינות:
חוסר אחידות משלבית.
שליטה חלקית/מועטה

במוסכמות הכתיבה:
שגיאות בתחביר,
בפיסוק ובכתיב.

הבעה של התנגדות
לשימוש בסם, בתחביר

לקוי.

אין התייחסות מפורשת
למשחק המילים.

תוכן:
הצגה של נימוק אחד

הגיוני לסיבות להימנע
משימוש בסמים.

זיהוי שגוי של הנושא
המשותף ושל 2

הערוצים התקשורתיים.

זיהוי לא נכון של
הטקסט, ללא הסבר.

2–התייחסות ל
אלמנטים מתוך

הטקסט, בניסוח לקוי,
או התייחסות לאלמנט

אחד בלבד.

תוכן ומבנה:
אין קשר בין הטקסט
לבין מקורות המידע

שבמשימה.

מבע:
אין התאמה במבע

לסוגה ולמטרת
הכתיבה. המשלב

הלשוני אינו מתאים/
הולם.

תקינות:
חוסר אחידות משלבית.
אין שליטה במוסכמות

הכתיבה.

אין הבעה של התנגדות
לשימוש בסם.

התייחסות לא רלוונטית.

תוכן:
אין נימוק הגיוני לסיבות
להימנע משימוש בסמים.

02

03

04

05

06

07

08

09
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4
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         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד
מחשב

מבנה:  10
בולטות/שימוש מושכל

במבנה לוגי-רטורי.
בולטות של פתיח, גוף
הטקסט וסיום (סגיר).

טקסט רציף. לכידות
טובה.

מבע:
התאמה מלאה במבע

לסוגה ולמטרת
הכתיבה - טקסט שכנוע

לבני נוער. המשלב
הלשוני מתאים לשכנוע

של בני נוער.

תקינות:
אחידות משלבית בחלק
גדול מהטקסט. העימוד

מיטבי. שליטה טובה
במוסכמות הכתיבה:

תחביר, פיסוק וכתיב.

מבנה:
כתיבה במבנה לוגי-

רטורי ברור. חסר פתיח
או סגיר. יש רצף

והתאמה, היוצרים
לכידות.

מבע:
התאמה כמעט מלאה
במבע לסוגה ולמטרת

הכתיבה. המשלב
הלשוני מתאים לשכנוע

של בני נוער.

תקינות:
אחידות משלבית בחלק

מהטקסט. עימוד
מתאים. שליטה בינונית

במוסכמות הכתיבה:
בתחביר, בפיסוק

ובכתיב.

מבנה:
ליקויים במבנה הלוגי-

רטורי וברצף. חסר
פתיח או סגיר. פגמים

בלכידות.

מבע:
התאמה כלשהי במבע

לסוגה ולמטרת
הכתיבה. המשלב

הלשוני נמוך ביותר.

תקינות:
חוסר אחידות משלבית.
עימוד מתאים חלקית.
שליטה חלקית/מועטה

במוסכמות הכתיבה:
שגיאות בתחום

התחביר, הפיסוק
והכתיב.

מבנה:
אין מבנה לוגי-רטורי.
פגמים חמורים ברצף

ובלכידות; העדר
לכידות.

מבע:
אין התאמה במבע

לסוגה ולמטרת
הכתיבה. המשלב

הלשוני אינו מתאים/
הולם.

תקינות:
חוסר אחידות משלבית.

עימוד בלתי מתאים.
אין שליטה במוסכמות

הכתיבה.
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