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טקסט זעיר

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק מודעות טקסטואלית לסוגי הטקסט הזעיר.•
לבדוק יכולת להבחין במרכיבים לשוניים ובמרכיבים חוץ לשוניים•

(עיצוב, צבע, הדגשות).
לבדוק הכרה של סוגי מדיה שונים ולבדוק הבנה של ההתאמה•

מדיום-מסר.
לבדוק יכולת לזהות את המטרה המרכזית של הטקסט הזעיר•

לסוגיו.
לבדוק ניתוח של השפעת המבנה הפרוזודי (החריזה, המקצב) על•

השומע, על הקורא.
לבדוק מודעות לצורות דו-משמעיות ולתפקידן בשפה ויכולת לנתחן.•
לבדוק מודעות לאמצעים לשוניים של שכנוע.•
לבדוק יכולת לבנות טקסט זעיר על-פי מטרה מוגדרת.•

תיאור כללי
נושא המשימה הוא טקסטים זעירים מסוגים שונים: פתגמים, שלטים, כותרות עיתון, פרסומות,

ת. המשותף לכל הטקסטים האלה הוא היקפם הקטן והיותםֹדבקיות למכונית (סטיקרים), מודעו
יחידת תוכן שלמה. המטרות של הטקסטים הזעירים שונות: שכנוע, מסירת מידע, מתן הנחיות,
מסירת חכמת חיים, משיכת הקורא, הנאה ושעשוע. לעתים קרובות הטקסטים האלה מצטיינים
במרכיבים חוץ-לשוניים (צבע, תמונה, צליל, אותיות ועוד), וכן באמצעים רטוריים שונים: שכנוע,

דו-משמעות, מבנים תחביריים מיוחדים ומבנים פרוזודיים (חריזה, מקצב).

המשימה מטפלת בהיבטים הלשוניים והחוץ-לשוניים, תוך התייחסות לקשר בין מטרת הטקסט
לבין התוכן והצורה (עיצוב לשוני, גרפי).

היכרות מוקדמת כלשהי עם הסוגות השונות של הטקסט הזעיר: כותרת עיתון, פתגם, ידע נדרש:
שלט הוראה, מודעה, סיסמת פרסומת. ידע של מושגים: טקסט שכנוע, מידע, הנחיות, ושל כלים

לשוניים: דו-משמעות, משחק מילים, חריזה, חזרה של מילים, פנייה לנמען, פיסוק ועיצוב.

   זמן מקום                 פעילויות

טקסטים זעירים מסוגים שונים - פתגם, שלט הוראה,קריאה והבנה:
כותרת עיתון, פרסומת, מודעת "דרושים", ועיסוק

במטרות הטקסטים
סיסמת פרסומתכתיבה:

120 דקותכיתהעיסוק במאפיינים לשוניים של טקסטים זעיריםלשון:
מסוגים שונים בתחומים תחביר, היגוי, צורות

וסמנטיקה, וכן טיפול בקשר בין מטרת הטקסט לבין
התוכן והצורה; ניסוחים שונים לאותו התוכן

מילות מפתח:

מטרת הטקסט■
מאפיינים לשוניים■
סיסמת פרסומת■
טקסט שכנוע■
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˜ ÌÈËÒ˜Ë ÌÎÈÙÏÎ ÆÆÆ ÆÌÈ¯ˆÆÆÆ‚ÂÒ‰ ˙‡ Ì„ÈÏ Â·˙

מטרות
לבדוק מודעות לסוגי הטקסט הזעיר ולזהות תת-סוגות שלו.

הערות
אנו מניחים מידה מסוימת של התנסות של התלמידים בכל הסוגות האלה. אין כאן התחלה
מאפס. אם תלמידים אינם מצליחים לזהות את סוגי הטקסטים השונים, הדבר מעיד על חוסר

ניסיון שלהם בקריאה, כולל בקריאה של עיתונים.
בטקסט 8 ובטקסט 10 תתקבלנה שתי אפשרויות נכונות של סוג הטקסט (ראו ברמה 4).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
זיהוי הסוג של 10-9 טקסטים. התשובות הן:רמה 4

סרוק את מושבך / דווח לנהג על חפץ חשוד! - שלט הוראה1.

ֹו! - פתגםש ּבֵּיֶה ּשְַמא ּבָּלֶַקן אְנַַּקל ּבֵּכַּתְסִל ּתַא2.

העישון אסור בבניין זה / העובר על החוק צפוי לקנס! - שלט הוראה3.

ב - פתגםַָּנְגה לְָראֹה קוְָרצִּפ4.

עלייה חדה במחירי הסולר - כותרת עיתון5.

טיל ה"חץ" שוגר אתמול בהצלחה - כותרת עיתון6.

מודעת "דרושים" - מקצועית ספריה הפעלת לצורך חלקית) (משרה ספרן/ית דרוש/ה7.

לפני שאתה פותח ברז, חשוב טיפה! - סיסמת פרסומת וגם שלט הוראה8.

מזכיר/ה (למשרה מלאה), ידע בהפעלת מחשב, סדר ודייקנות, נכונות ויכולת9.
עמידה בעומס - מודעת "דרושים"

כל השנה - סיסמת פרסומת או שלט חוצות תקנאו בראש השנה - תקנו אם לא10.

זיהוי הסוג של 8-7 טקסטים.רמה 3

זיהוי הסוג של 6-5 טקסטים.רמה 2

זיהוי הסוג של 4-0 טקסטים.רמה 1

ÆÆÆ‚ÂÒ‰ ˙‡ Ì˙Ú·˜ ‰Ó ÈÙÏ Â¯È·Ò‰ ÆÆÆÌÈËÒ˜Ë ‰˘ÈÓÁ ÌÎÈÙÏ

מטרה
של הטקסט הזעיר, המתבטאים בתוכן, בלשון ולעתים גם בעיצוב. השונים המאפיינים את לזהות

הערות
כדי לזהות את הטקסט, חשוב מאוד לדעת את מטרתו. קיימים טקסטים, שהם מעצם מהותם
טקסטים מודאלייים: עוסקים בעולמות "אפשריים", מה מותר או אסור, מה מומלץ, יכול
להיות, צריך להיות. לעומתם יש טקסטים שעוסקים במידע, כלומר - עוסקים בקיים. בטקסטים
כאלה יש פחות מודאליות. למשל, כותרת המוסרת מידע, תהיה פחות מודאלית ממודעת

"דרושים", המטפלת "בעולמות אפשריים" (רוצים להעסיק מזכירה).
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 המטרה היא לבצע דבר מה או לאסור לבצע משהו. שלט ההוראה הוא חלקשלט הוראהב
מתסריט (סדרה של רוטינות, שגרות, סדרה קונבנציונאלית של דברים מצופים, שצריך לבצע).

ההוראה היא תסריט ספציפי, הקשור בידע עולם מסוים.
 המטרה היא אינפורמטיבית בעיקרה מבחינת התוכן שלה, כלומר - המטרהבכותרת עיתון

שלה היא בעיקר למסור מידע.
 המטרה היא להעביר מוסר השכל, רצון ללמד לקח כלשהו. התוכן מטפורי.פתגםב
 המטרה היא לחפש בעל מקצוע מסוים, ולכן התוכן מפרט את סוג בעלמודעת "דרושים"ב

המקצוע, אילו תכונות נחוצות, חלקיות המשרה ועוד.

 ∫± ËÒ˜Ë Æ‡°„Â˘Á ıÙÁ ÏÚ ‚‰Ï ÁÂÂ„ Ø Í·˘ÂÓ ˙‡ ˜Â¯Ò

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

התייחסות מנוסחת בבהירות ובהכללה לשתי תכונות של הטקסט, והתמקדות בתוכןרמה 4
ר ומטרה).ְֵקשֶובפונקציה (ה

תשובה אפשרית:
להתנהגות; השלט אומר מה לעשות; הלשון - התוכן הוא הוראות הוראה. שלט הסוג:

צורות ציווי.
■·˘ ·Â˘Á Æ‰‡È¯˜‰ ÔÓÈÒÂ ÔÎÂ˙‰ ÈÙÏ ·˙Î‰ ÈÙÏ ‰‡¯Â‰ ËÏ˘·Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÔÈÌÂ˜Ó‰ ̇ ‡ ̃ Â„

·ÂËÂ‡© ·Î¯Ï ÌÈÒÎ˘ÎÆ®˙ÈÂÓ ¨ÒÂ

■·ÈÈÁÂ Ì„‡ ÈÈÁ ÔÎÒÏ ÏÂÎÈ ‰Ê˘ ÈÙÓ ‰‡¯Â‰ ËÏ˘ ‰Ê˙‡Ê ÚÂÓÏ È„Î ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï ÌÈ

Æ·˙Î‰Â ®ÁÂÂ„ ˜Â¯Ò© ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÏÈÓ ÈÙÏ Ì‚Â

התייחסות לשתי תכונות של הטקסט בניסוח מסורבל.רמה 3
■‰¯˜˘ È¯˜ÈÓ Â‰˘Ó ÏÚ ‰Ê ËÙ˘Ó ÂÏ ‰‡¯Ó ‰Ê˘ ÈÙÓ ∫˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˙Â‡· ‰‡¯Â‰ ËÏ˘

·„ ÏÚ ÁÂÂ„˙ ‡Ï ‰˙‡ Ì‡˘ ÏÚ ‰‡¯Ó ‡Â‰Â‰ÊÂ ¨ÔÂÒ‡ ‰¯˜È Ê‡ ¨Â‰˘ÈÓÏ ‰¯˜˘ ‰Ê ¯

·ÈÈÁ Ω ‰‡¯Â‰‰ ‰ÊÂ ÁÂÂ„Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡˘ ‰‡¯Ó

התייחסות מנוסחת בבהירות לתכונה אחת של הטקסט.רמה 2
■‰‡¯Â‰ ≠ ËÏ˘ ≠ È‰˘ÏÎ ‰ÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ Â‰˘ÈÓÏ ÌÈ¯ÓÂ‡

 ההקשר חסר.הערה:

בניסוח מסורבל או התייחסות שגויה אך אפשרית. הטקסט של אחת לתכונה התייחסותרמה 1
■ÂÓ ·˙Î ˙¯‚ÒÓ ·Â˙Î ‰Ê˘ ÍÈ‡ ÏÏ‚· ‰‡¯Â‰ ËÏ˘„˘‚

 האמירה כללית מדי. סוגים רבים של טקסטים יכולים להיות במסגרתהערה:
ובכתב מודגש.

■‚‰Ï „È‚ ‡ÏÂ „Â˘Á Â‰˘Ó ‡ˆÓ Ì‡ ˙¯˙ÂÎ

 הנימוק מצביע על משהו, אך אין תחושה של הבנת הטקסט.הערה:
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04

 ∫≤ ËÒ˜Ë Æ·°Â· ˘È˘ ‰Ó· ‡Ï‡ Ô˜˜· ÏÎ˙Ò˙ Ï‡

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות מנוסחת בבהירות, המכלילה שתי תכונות של הטקסט ומתמקדת בתוכןרמה 4

ר ומטרה).ְֵקשֶובפונקציה (ה
תשובה אפשרית:

התוכן מטפורי (הופעה חיצונית והופעה פנימית); המסר של הפתגם אמור ללמד
לקח כלשהו, מוסר השכל כלשהו.

■ÌÈÓÈ‡˙Ó „Â˜È‰Â ·˙Î‰ ‚ÂÒ Ì‚ ÆÌ‚˙Ù Ï˘ ‡È‰ ÔÂ˘Ï‰Â Á˜Ï „ÓÏÏ ̄ ÂÓ‡ ÔÎÂ˙‰ ≠ Ì‚˙Ù

ÆÌ‚˙ÙÏ

התייחסות לשתי תכונות של הטקסט בניסוח מסורבל.רמה 3
■˙ÂÊÓÂ¯ ÌÈÏÈÓ· ‰Â˘ ‰¯Âˆ· ·Â˙Î Ì‚˙Ù‰ Æ‰·˘ÁÓÏ Ú‚¯ Ô˙Â ¨ı¯Â˜˘ ËÙ˘Ó ≠ Ì‚˙Ù

Æ˙Â¯È˘È ‡ÏÂ

התייחסות מכלילה לתכונה אחת של הטקסט.רמה 2
■· È˙¯Á·Æ„Â˜È‰ ÏÏ‚· Ì‚˙ÙÎ ‰Ê

■ÆÌ‚˙Ù ‰Ê˘ È˙Ú·˜ ‰Ê ÈÙÏÂ Ì‚˙Ù ÂÓÎ ‰Ê ËÙ˘Ó Â‚Ò

■‰Ê‰ Ì‚˙Ù‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ È‡ ÈÎ Ì‚˙Ù

אך אפשרית. שגויה התייחסות או מסורבל בניסוח הטקסט של אחת לתכונה התייחסותרמה 1
■ÆÈË˜ÈÙ ‰Ê˘ Æ¢‚ÏÒ¢ ÂÓÎ ‰Ê ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ¨Ì‚˙Ù

 קיים כאן קושי לנסח את ההסבר. אמנם הרצון להגיד שזהו ניסוח מענייןהערה:
ניכר, אך בסופו של דבר יוצא שהדברים יכולים להתאים גם לפרסומת.

■· ˙‡Ê‰ ‰Ú„Â‰‰ ˙‡ ‰‡Â¯ È˙ÈÈ‰Æ¯È˜ ÏÚ ‰ÈÂÏ˙ ·ÂÁ¯

■ÆÔÂ˙ÈÚ ˙·˙Î Â‡ ÌÂÒ¯ÈÙ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‰Ê˘ ÈÙÓ ≠ Ì‚˙Ù

 אין נימוק מדוע המשפט אינו פרסום או כתבה.הערה:

 ∫µ ËÒ˜Ë Æ‚¯ÏÂÒ‰ È¯ÈÁÓ· ‰„Á ‰ÈÈÏÚ

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

התייחסות מנוסחת בבהירות, המכלילה שתי תכונות של הטקסט ומתמקדת בתוכןרמה 4
ר ומטרה).ְֵקשֶובפונקציה (ה

תשובה אפשרית:
התוכן מוסר תמצית של ידיעה; העיצוב הוא באותיות גדולות המתאימות לכותרות;

הלשון תמציתית - שימוש בשם פעולה, ואין משפט שלם.
■· ÔÂ˙ÈÚ· ‰ÚÈ„È ‡Â‰ ÔÎÂ˙‰ ÈÎ ÔÂ˙ÈÚ Ï˘ ˙¯˙ÂÎ È‰ÂÊ¯ˆÂ˜Ó ËÙ˘Ó ˘È Æ˙¯˙ÂÎ Ï˘ ÔÂ˘Ï

Æ˙¯˙ÂÎÏ ‡Â‰ Ì‚ ÌÈ‡˙Ó ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˙Â‡ ≠ ·ÂˆÈÚ‰Â ˙ÈËÓ¯„ ‰¯Âˆ· ·Â˙Î

■· È‰ÂÊ ÈÎ ÔÂ˙ÈÚ· ˙¯˙ÂÎ ‰Ê˘ Ú„ÂÈ È‡‰ÈÏ‡ ÌÈÚ‚Â ÌÈ˘‡ ÔÂÓ‰˘ ‰Ú„Â‰ ÏÏÎ Í¯„

ÏÚ Ì‚Â ̄ ÏÂÒ· ÌÈÓÏ˘Ó Ì‰ ÈÎ ‰Ê ÏÚ ̇ Ú„Ï ÌÈ˘‡‰ ̇ ÂÎÊÂ ‰·Â˘Á ‡È‰˘ ‰ÈÏ‡ ÌÈ¯Â˘˜

Æ‰·È˙Î‰ ˙¯Âˆ

 למרות הניסוח המפותל ההצבעה המפורשת "אני יודע ש... כי..." - טובה.הערה:
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התייחסות לשתי תכונות של הטקסט בניסוח מסורבל.רמה 3
■Æ˙¯‚ÒÓ‰Â ˙ÂÈ˙Â‡‰ ‰‡¯‰ ‰Ê˘ ÍÈ‡ ÏÏ‚· ÔÂ˙ÈÚ· ˙¯˙ÂÎ

התייחסות מכלילה לתכונה אחת של הטקסט.רמה 2
■„ÂÓÂ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˙Â‡ ÌÚ ˙È‡¯ ÔÂ˙ÈÚ ˙¯˙ÂÎ ÈÎ˙Â˘‚

■‰ÊÂ ̇ Â‚ÂÒÓ ÌÈÏÈÓ ̆ È ÔÂ˙ÈÚ· ÈÎ ÌÈ‡¯Â˜Ï ̇ Â‚ÂÒÓ ̇ ¯˙ÂÎ·˘ ÌÈÏÈÓ‰ ≠ ÔÂ˙ÈÚ ̇ ¯˙ÂÎ

ÆÔÂ˙ÈÚ· ˙¯˙ÂÎ ÂÓÎ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˙Â‡· ·Â˙Î

אך אפשרית. שגויה התייחסות או מסורבל בניסוח הטקסט של אחת לתכונה התייחסותרמה 1
■·Èˆ‰ ÏÎ ̇ ‡ ÔÈÈÚÓ˘ Â‰˘Ó ‰Ê ÈÎ ̇ ÓÂÒ¯Ù ‡Ï ̇ ‡Ê˙‡ Ú„ÈÏ È„Î ÔÂ˙ÈÚ· ‰Ú„ÂÓ ‰Ê Ê‡ ̄ Â

ÌÈ˘‡‰ ÏÎ

 התשובה מדברת על הפונקציה, אך לא בצורה ממוקדת. התשובה מכלילה מדי.הערה:
■‰Ê˘ ÌÈ‡¯Ó ÈÎ ˙ÓÂÒ¯Ù ˙ÓÒÈÒ Â‡ ‰‡¯Â‰ ËÏ˘ ÌÈÏÈÓ ˙ÂÁÙ˘ ‰ÓÎ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰

ÏÂÊ ¯˙ÂÈ ‰Ê˘ ‰‡¯Ó˘ ˙ÂÁÂ˜ÏÏ Â‰˘Ó

 ∫∑ ËÒ˜Ë Æ„˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÈÈ¯ÙÒ ̇ ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ®˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó© ̇ ÈØÔ¯ÙÒ ‰Ø˘Â¯„

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ר ומטרה).ְֵקשֶהתייחסות לשתי תכונות של הטקסט והתמקדות בתוכן ובפונקציה (הרמה 4

תתקבל גם תשובה על דרך השלילה.
תשובה אפשרית:

הנימוק: המילה "דרוש/ה" (זכר ונקבה), שם בעל המקצוע, היקף המשרה, התכונות
הדרושות, והמילים הקשורות לעולם העבודה, כמו "משרה".

תשובה על דרך השלילה:
הטקסט אינו רוצה למכור לנו משהו.

■Ê‡ ̇ ‡Ê ‰Ú„ÂÓ ÌÒ¯ÙÓ˘ ÈÓ˘ ‰‡¯Ó ‰ÊÂ ‰ÎÈ¯ˆ Ω ‰Ø˘Â¯„ ‰ÏÈÓ‰ ∫¢ÌÈ˘Â¯„¢ ̇ Ú„ÂÓ È‰ÂÊ

˙ÈØÔ¯ÙÒ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ‰‡¯Ó ‡Â‰

התייחסות לשתי תכונות של הטקסט בניסוח מסורבל.רמה 3
■Â‰˘ÓÏ Â‰˘ÈÓ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·˘ ÔÂ˘Ï‰Â ·ÂˆÈÚ‰ ÏÏ‚· ‰Ê ˙‡ È˙¯Á·

■˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó ÌÂ˘¯ Ì‚Â ˘Â¯„ Â‡ ‰˘Â¯„ ÌÂ˘¯˘ ÏÏ‚· ÌÈ˘Â¯„

התייחסות לתכונה אחת של הטקסט.רמה 2
■·ÚÏ ÌÈ˘¯Â„ ‰ÊÆ‰Ê ˙‡ ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘Â¯Ù· ‰„Â

■·Î ÌÂ˘¯˘ ÈÙÈÓ ≠ ÌÈ˘Â¯„·ÂËÂ‡ ˙Ú„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‰Ê˘ ÈÙÈÓÂ ÌÈ˘Â¯„ ¯Â‡ ÒÂ

Æ‰ÊÎ Â‰˘Ó

אך אפשרית. שגויה התייחסות או מסורבל בניסוח הטקסט של אחת לתכונה התייחסותרמה 1
■·Ú ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ ÔÂ˙ÈÚ ˙¯˙ÂÎÔÂ˙ÈÚ· ˘ÙÁÈ ‰„Â

 התשובה מעידה על חוסר הבנה של אופייה של כותרת עיתון.הערה:
■˙Â¯ˆ˜ ˙Â¯Â˘

■‰ÈÈ¯ÙÒ‰ Ï˘ ˙Ï„ Â‡ ÔÂÏÁ· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ˙È¯ÙÒ ˙Â˘Â¯„

 איןהסבר למה זה דווקא בחלון או בדלת של הספרייה.הערה:

5
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06 ∫±∞ ËÒ˜Ë Æ‰‡Ï Ì‡˜˙  Â‰˘‰ ˘‡¯· ≠ ˜˙Â‡ ‰˘‰ ÏÎ

הערות
גם אם התלמידים אינם מדייקים במינוח הלשוני ומציינים משהו כמו "חריזה" - יש לקבל-

זאת.
בשונה מפתגם, שהוא בדרך כלל מטפורי, ומשום כך יכול להיות מכליל יותר (כיוון שיש לו-

אמירה חברתית כללית, ולפעמים אמירה מוסרית בעלת ערך חינוכי) - בפרסומת יש מיקוד.
הפרסומת ממוקדת יותר, כיוון שהיא עוסקת במוצר מסוים, בקהל יעד מסוים ועוד.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ר ומטרה).ְֵקשֶהתייחסות לשתי תכונות של הטקסט, והתמקדות בתוכן ובפונקציה (הרמה 4

תשובה אפשרית:
שכנוע לקנות (מתאים לפרסומת), קשר לתקופת החגים שנהוג לקנות בה יותר, ההתניה

).תקנו - תקנאווהפן הלשוני (משחק מילים בעלות צליל דומה ומשמעות שונה: 
■Æ˙Â˜Ï ÂÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÒÓ ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰ Æ¯˘È ‰Ê ̇ ‡ ËÂÏ˜˘ È„Î ‰ÊÈ¯Á ̆ È  ̇ ÓÂÒ¯Ù ̇ ÓÒÈÒ

Æ‰˘‰ ÏÎ Â‡˜˙ ≠ Â˜˙ ‡Ï Ì‡

התייחסות לשתי תכונות של הטקסט בניסוח מסורבל.רמה 3
■˙ÂÈ˜ ÏÚ Â‰˘ÓÂ ‰ÊÈ¯Á ‰Ê ÈÎ

■˙‡ Â˜ÈÂ ÂÏÎ˙ÒÈ ÌÈ˘‡˘ ·Ï ˙ÓÂˆ ˙Î˘ÂÓ˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÙÏ Â‰˘ÏÎ ¯ˆÂÓÏ ˙ÓÂÒ¯Ù

Æ¯ˆÂÓ‰

■ÌÈÏÈÓ ˜Á˘Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰ ˙Â˜Ï ÚÂÎ˘

התייחסות לתכונה אחת של הטקסט.רמה 2
■· ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÈÂÏ˙ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˙Â‡¯ÙÂÒ· ·ÂÁ¯

■˙Â˜Ï ÂÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÒÓ ≠ ˙ÓÂÒ¯Ù ˙ÓÒÈÒ

■·„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ¨ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰˘ ‰Ó˘ ˙ÂÒÓ ˙ÓÂÒ¯Ù˘ ÌÂ˘Ó ˙ÓÒ¯Ù ˙ÓÒÈÒÍÎ≠ÏÎ ‡Ï ÌÈ¯

ÌÈÈÂÈ‚‰

התייחסות לתכונה אחת של הטקסט בניסוח מסורבל או התייחסות שגויה אךרמה 1
אפשרית.

■˙ÏÂÎÓ· ˙‡Ê‰ ‰Ú„Â‰‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ˙ÓÂÒ¯ÙÏ ‡ÓÒÈÒ

■ÍÎÏ „Â‡Ó ‰ÓÂ„ Ì‚˙Ù ¯ÈÎÓ È‡˘ ÏÏ‚·

■· Â˜˙ ‡Ï Ì‡˘ ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‰Ê Ì‚˙Ù‰˘‰ ÏÎ Â‡˜˙ Ê‡ ‰˘‰ ˘‡¯

øÚ„ÈÓ‰ Â‰Ó øÚ„ÈÓ ÌÈ¯ÒÂÓ ± ÛÈÚÒ· ÌÈËÒ˜Ë‰Ó ÂÏÈ‡

מטרה
להבחין בין טקסט המוסר מידע, לבין טקסט מודאלי.

הערה
טקסט המוסר מידע מדבר על הקיים, ואילו טקסט מודאלי אינו עוסק במשהו שקיים אלא
ב"עולמות אפשריים". ישנם סוגים שונים של מודאליות: שכנוע והמלצה; פקודה, ציווי, הוראה

ואיסור; משאלה, תנאי, הבעת רצון, אפשרות.

Æ≥ 07
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
עלייה חדהתשובה מלאה: ציון נכון של שני הטקסטים המתאימים - טקסט 5: רמה 4

. טיל ה"חץ" שוגר אתמול בהצלחהוטקסט 6:במחירי הסולר 

תשובה חלקית: ציון נכון של טקסט אחד מתאים.רמה 3

העישון אסור בבניין זה / העובר על החוק צפוי לקנס!תשובה חלקית: ציון של טקסט 3 - רמה 2

תשובה שגויה: ציון של טקסט שגוי אחד או יותר.רמה 1

ÌÎÈÙÏ È˘ ÆÆÆÌÈËÒ˜Ë ÂÏÈ‡ ÎÌÈÏ ÌÈÈÂ˘Ï Â„ÚÂ ÍÂ˘ÓÏ Ì‰· ÆÆÆø‡¯Â˜‰ ̇ ‡

 ∫∏ ËÒ˜Ë Æ‡°‰ÙÈË ·Â˘Á ¨Ê¯· Á˙ÂÙ ‰˙‡˘ ÈÙÏ

מטרות
לאתר ולהדגים כלים לשוניים, שנועדו למשוך את הקורא, והבחנה בדו-משמעות.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ציון של לפחות שני כלים לשוניים מתאימים, כולל הסבר ברור והדגמה מתוך הטקסט.רמה 4

הכלים הם: א. דו-משמעות, הסברה; ב. פיסוק - קו מפריד וסימן הקריאה; ג. גוף שני
- פנייה לנמען.

■≤ ̆ È ¢‰ÙÈË ·Â˘Á˙¢·˘ ÈÙÓ È˙ÂÚÓ˘Ó Â„ ÈÂ˘Ï ÈÏÎ· ‡¯Â˜‰ ̇ ‡ ÍÂ˘ÓÏ ‰ÒÓ ËÒ˜Ë‰

˙ÂÈÂÚÓ˘Ó

■˙ˆ˜ ≠ ‰ÙÈË ·Â˘ÁÏ ®‡

· Ï˘ Ô·ÂÓ· ‰ÙÈË ·Â˘ÁÏ ®·‰‡È¯˜ ÔÓÈÒ‰ ÌÚ Â˙Â‡ ÌÈÎ˘ÂÓ Ì‚ ‰Ê ËÒ˜Ë· Æ‰ÙÈË ≠ Ê¯

Æ¢‰˙‡¢ ‰ÏÈÓ· ÔÚÓÏ ‰ÈÈÙ‰ ÌÚÂ ÛÂÒ·˘

ציון של שני כלים לשוניים מתאימים. ההסבר מעורפל או שההדגמה מתוך הטקסטרמה 3
חלקית בלבד.

התייחסות לשני כלים לשוניים או יותר, ללא הסבר וללא הדגמה מתוך הטקסט, אורמה 2
התייחסות לכלי אחד מתאים והסבר כלשהו.

■„‰Ï È„Î ‰‡È¯˜ ÔÓÈÒÆ‰˘Ú ‡Ï Ì‡ ‰¯˜È ‰ÓÂ ¨˘È‚

■ÔÚÓÏ ‰ÈÈÙ ¨˙ÂÚÓ˘Ó Â„

■¢ÌÈÏÈÓ ˜Á˘Ó¢ È„È ÏÚ ‡¯Â˜‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ÌÈÒÓ Ì‰

אין התייחסות לכלים הלשוניים או שההתייחסות שגויה.רמה 1
■ÌÈÏÈÏˆ· ˜Á˘Ó Ì‰ ÌÈÏÎ‰

 כלי זה איננו בטקסט הנוכחי.הערה:
■ÌÈÓ· ÍÂÒÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡Â ‰È„Ó· ÌÈÓ ‰·¯‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÔÂÎ ‰ÊÂ ÍÏ „È‚‰Ï ÌÈÒÓ˘

ÆÌÈÓ ÂÏ ¯‡˘È ‡Ï ÌÈÓ· ÍÂÒÁ ‡Ï Ì‡Â

סימול
מחשב

Æ¥
08
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09 ∫±∞ ËÒ˜Ë Æ·‡Ï Ì‡ ˜˙Â ≠ ‰˘‰ ˘‡¯· ˜˙Â‡ ‰˘‰ ÏÎ

מטרות
לאתר ולהדגים כלים לשוניים, שנועדו להשפיע על הקורא ולמשוך אותו.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ציון של שני כלים לשוניים מתאימים, כולל הסבר ברור והדגמה מתוך הטקסט.רמה 4

; חזרה על המילה השנה - ראשתקנו/תקנאוהכלים הלשוניים הם: משחק מילים - 
אם תקנאו; משפט תנאי. אפשר לקבל גם חריזה - אתםהשנה / כל השנה; פנייה - 

.תקנו - תקנאו לא
■∫ÌÈÏÈÓ‰ ˜Á˘Ó‰Ê ¨ÂÈ˜ ‡Ï˘ ‡˜ Ê‡ ‰˜È ‡Ï Ì‡˘ ÊÓÂ¯ ‰Ê ¯ÓÂÏÎ ÆÂ‡˜˙ ≠ Â˜˙ 

˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ‰ÒÓ ËÒ˜Ë‰ ÆÌÈÏÈÓ‰≠˜Á˘Ó ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ ÍÈ‡ ‰·ÂË ‰˘‚¯‰ ÍÏ Ô˙Â

‰˜ ‡Ï Ì‡˘ ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰ ÆÌÈÏÈÓ ÏÚ ‰¯ÊÁ ˙¯ÊÚ· Ì‚Â ‰ÊÈ¯Á ˙¯ÊÚ· Ì‚ ‡¯Â˜‰

·Æ¢‰˘‰¢ ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÊÂÁ Ì‚Â ¨ÊÂ¯Á· ¨‰˘‰ ÏÎ ‡˜ Ê‡ ‰˘‰ ˘‡¯

ציון של שני כלים לשוניים מתאימים. ההסבר מעורפל או שההדגמה מתוך הטקסטרמה 3
חלקית בלבד.

■˜Á˘Ó È„È ÏÚ Ì‚Â ‰˘‰ ≠ ÌÈÏÈÓ ÏÚ ‰¯ÊÁ È„È ÏÚ ‡¯Â˜‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ÌÈÒÓ ËÒ˜Ë·

ÆÌÈÏÈÓ

התייחסות לשני כלים לשוניים או ליותר, ללא הסבר וללא הדגמה מתוך הטקסט,רמה 2
או התייחסות לכלי אחד מתאים והסבר כלשהו.

■ÔÚÓÏ ‰ÈÈÙ ¨‰ÊÈ¯Á ¨ÌÈÏÈÓ ˜Á˘Ó

אין התייחסות לכלים הלשוניים או שההתייחסות שגויה.רמה 1
■˙Â˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˘„Á Â‰˘Ó ˙Â˜Ï Â˙Â‡ Í˘ÂÓ

¯ÏÂÒ‰ È¯ÈÁÓ· ‰„Á ‰ÈÈÏÚÎ  ÆÆÆ ≠ ÆÆÆÌÏ˘ ËÙ˘Ó ÂÓÂ˜Ó· Â·˙

מטרות
לבדוק הבנה של התחביר המיוחד לטקסטים זעירים, ולבדוק את המודעות למשפט שלם

לעומת צירוף.

הערות
סעיף זה הוא דוגמה למעבר משם פעולה לפועל, כולל השינוי התחבירי הכרוך בכך. במעבר-

צריך לשמור על מסר ועל ניסוח תקין, כולל שמירה על מבנה הסמיכות "מחירי הסולר".
שמתאים לניסוח חדשותי. בצירוף "עלו עלייה חדה" נוצר מושא פנימי (כי נוסף פועל),

הצירוף "מחירי הסולר" הוא נושא מילוני ומוסרים עליו מידע. מעטים שולטים בז'אנר הזה,
ויש תלמידים שאינם מסוגלים להעביר מכותרת למשפט חדשותי תקין.

סעיף זה מבחין היטב בין תלמידים, שיש להם גמישות לשונית ויכולת הבעה תחבירית-
תקינה, לבין אלה הזקוקים לשיפור בתחום זה.

לא כל התלמידים מבינים את ההבדל בין ניסוח מחדש (העברה מכותרת למשפט חדשותי-
שלם) לבין הסבר ופרשנות לכותרת. יש להבהיר להם זאת.

10Æµ
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
משפט המוסר מסירה מדויקת של כל המידע בצורה תקינה.רמה 4

■Æ‰„Á ‰¯Âˆ· ÂÏÚ ¯ÏÂÒ‰ È¯ÈÁÓ

■Æ‰„Á ‰ÈÈÏÚ ÂÏÚ ¯ÏÂÒ‰ È¯ÈÁÓ

המשפט הוא פרפראזה של הכותרת או שהמידע בו חלקי בלבד.רמה 3
■‰ÈÈÏÚ ˘È ¯ÏÂÒ‰ È¯ÈÁÓ·

 מסירה של מידע חלקי בלבד.הערה:
■Æ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ËÂ˘ÙÂ ¯ÏÂÒ ÌÈ¯ÎÂÓ ˜Ï„‰ ˙ÂÁ˙·

 נעשתה כאן פרפראזה. התוכן פוצל לשני משפטים, ונוסף מידע שלא היההערה:
קום שלא היה צריך להסביר.ָקיים. יש כאן הסבר במ

מסירה של המידע בניסוח לקוי.רמה 2
■ÆÛÒÎ ‰·¯‰· ÂÏÚÂ‰ ¯ÏÂÒ‰ È¯ÈÁÓ

 ניסוח לקוי. המחירים עלו בצורה חדה, או עלו עלייה חדה (תיאור המידההערה:
המעצים). אין זה מתאים להשתמש בצירוף "עלו במחיר" או "עלו בכסף".

■ÆÛÒÎ ‰·¯‰· ‰ÏÚ ˜Ï„‰ ¯ÈÁÓ

 מחיר יכול לעלות בצורה זו או אחרת אך לא בהרבה כסף, כמו כן אין דיוקהערה:
בעובדות.

המשפט מוסר מידע שגוי.רמה 1
■·˜Ó ÒÎ˘ ÈÓ ÏÎ˙ÂÁÙ ÛÒÎ· ˜Ï„ ÏÂÙÎ Ï

Î ˙‡ ÂÚÈ·‰ ÆÆÆÎ˘ ‰Ó ÏÆÆÆÌÈËÙ˘Ó È˘· Â‡ ÌÏ˘ ËÙ˘Ó· ¨ËÒ˜Ë· ·Â˙

מטרה
לבדוק הבנה של התחביר המיוחד לטקסטים זעירים.

הערות
העניין העיקרי בסעיף זה הוא התחביר. ככול שהתחביר תקין יותר, רמת התשובה עולה.

שגיאה אחת של שורש ופיסוק לא תקין לא יורידו את רמת הביצוע.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
מסירת תוכן המודעה במלואה, כולל המודאליות (דרוש / צריכים / אנו מחפשים),רמה 4

את המודאליות, תציין ההקשר, את תספק טובה תשובה תקין. ותחביר נאותה קישוריות
תראה הבנה של תפקיד הלוכסן, תיתן את מלוא המידע ותקשר בין החלקים.

■˙ÏÚÙ‰· Ú„È ̇ ØÏÚ· ̇ ÂÈ‰Ï ‰ØÍÈ¯ˆ ‰Ø¯ÈÎÊÓ‰ Æ‰‡ÏÓ ‰¯˘ÓÏ ‰¯ÈÎÊÓ Â‡ ̄ ÈÎÊÓ ÌÈ˘Â¯„

ÆÒÓÂÚ· ‰„ÈÓÚ ˙ÏÂÎÈÂ ˙ÂÂÎ ¨˙Â˜ÈÈ„Â ¯„Ò ¨·˘ÁÓ

■·Ú˙˘ ‰¯ÈÎÊÓ Â‡ ̄ ÈÎÊÓ ÌÈ˘Â¯„·˘ÁÓ· Ú„È ̇ ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ø¯ÈÎÊÓÏ Æ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· „ÂÌÈ

„ÂÓÚÏ ˙ÏÂÎÈÂ ˙ÂÂÎ ‰ÏØÂÏ ‰È‰È˘Â ˙ÈØÔ˜ÈÈ„Â ˙¯„ÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆØÍÈ¯ˆ ‡È‰Ø‡Â‰

ÆÒÓÂÚ·

 אי-דיוק בפיסוק לא הוריד כאן את רמת הביצוע.הערה:

11

סימול
מחשב
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מסירה חלקית בלבד של תוכן המודעה, או בעיה כלשהי בקישוריות. כל השאר כמורמה 3
ברמה 4.

■·Ú· ÔÈÈÂÚÓ‰ ÏÎ Æ‰‡ÏÓ ‰¯˘ÓÏ ‰¯ÈÎÊÓ Â‡ ¯ÈÎÊÓ ÌÈ˘Â¯„˙ÏÚÙ‰ ∫˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ÂÊ ‰„Â

ÆÆÆ ∫‡·‰ ¯ÙÒÓÏ ¯˘˜˙‰Ï ‡ Æ·˘ÁÓ

 לא רק שלא נמסר מלוא המידע, אלא שמידע נוסף הומצא.הערה:
■·Ú· ÒÓÂÚ· „ÂÓÚÏ ‰ØÏÂÎÈ˘ ‰¯ÈÎÊÓ ‰Ø˘Â¯„·„ ̄ „ÒÏÂ ·˘ÁÓ ÏÈÚÙ‰Ï ̇ ØÚ„ÂÈ ‰„ÂÌÈ¯

·‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó ‡È‰ ‰¯˘Ó‰Â ˙Â˜ÈÈ„

 קיימת בעיה בקישוריות - "…ולסדר דברים בדייקנות והמשרה היא…".הערה:

מסירה מלאה/חלקית של תוכן המודעה ללא ציון המודאליות, או שהתחביר לקוי,רמה 2
או שניהם גם יחד.

 ■˙ÂÂÎÂ ̈ ÌÈ˜ÈÈ„Â ÌÈ¯„ÂÒÓ ÂÈ‰È˘ ·˘ÁÓ ÏÚÙ‰ ̇ Ú„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰ ̈ ‰‡ÏÓ ‰¯˘ÓÏ ‰Ø¯ÈÎÊÓ

ÒÓÂÚ· ‰„ÈÓÚ ˙ÏÂÎÈÂ

 ■˙ÂÂÎ Ì‰Ï ˘È˘ ˙Â˜ÈÈ„Â ¯„Ò ÏÚ ˙¯ÓÂ˘Â ·˘ÁÓ ˙ÏÚÙ‰· Ú„È Ì‰Ï ˘È˘ ‰¯ÈÎÊÓ

ÆÒÓÂÚ· ‰„ÈÓÚ ˙ÏÂÎÈÂ

 ■·ÚÏ ‰¯ÈÎÊÓ ‰˘Â¯„¯È‰Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙Ø·ÈÈÁ ‡È‰Ø‡Â‰ ‰ˆÂ¯˘ È˙Ó ˙ÎÏÏ ‰‡ÏÓ ‰„Â

˙Â˜ÈÈ„Â ¯„Ò ˙ÂÈ‰Ï ≠ ˙„Ï˜Ó·

מסירה חלקית ביותר של תוכן המודעה, עם או בלי תוספות חיצוניות, בתחביררמה 1
לקוי.

 ■Æ·˘ÁÓ· ˘Ó˙˘‰Ï Ú„˙˘Â ‰·ÂË ‰·È˘Á ˙ÏÚ· ˙¯˘ÎÂÓ ‰È‰˙˘ ‰¯ÈÎÒÓ

 ■·ÚÈ˘ ‰Ø¯ÈÎÊÓ ÌÈ˘Â¯„·˜ÈÂ ‰‡ÏÓ ‰¯ÒÈÓ· „Â¢‰Ó˘ ˙¯ÂÎ˘Ó¢ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎ Ï

 ■·ÚÏ ‰¯ÈÎÊÓ Â‡ ¯ÈÎÊÓ ˘Â¯„≤ ¯‡Â˙ Ì‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ø¯ÈÎÊÓ‰ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ˜Ë≠È‰· „Â

‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ·

°Â· ˘È˘ ‰Ó· ‡Ï‡ Ô˜˜· ÏÎ˙Ò˙ Ï‡

Î‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÂÁÒ Æ‡ÆÆÆ Æ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ÈÏ·Â ÆÆÆ·ÂÈÁ ÔÂ˘Ï· ÆÆÆ·Â˙

מטרות
לבדוק גמישות לשונית באמצעות שחבור של משפט; לבדוק הכרה של צורות מורפו-פונולוגיות

נורמטיביות - לשון ציווי.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
שחבור תקין בלשון ציווי.רמה 4

תשובות אפשריות:
ל במה שיש בתוך הקנקן ולא על הקנקן.ֵּכַּתְסִהא.
לּו במה שיש בקנקן ולא בקנקן עצמו.ְּכַּתְסִהב.

שחבור תקין בצורת ציווי "דיבורית" - תסתכל/תסתכלו.רמה 3
■ÆÂÏ ıÂÁÓ˘ ‰Ó· ‡ÏÂ Ô˜˜‰ ÍÂ˙· ˘È˘ ‰Ó· ÏÎ˙Ò˙

.לא להסתכל - שחבור שיש בו לקות כלשהי (תחביר, כתיב) ושימוש בשלילת שם הפועלרמה 2
■· ˘È˘ ‰Ó· ˜¯ Ô˜˜· ÏÎ˙Ò‰Ï ‡ÏÂ

Æ∑
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אין עבודה לשונית, קיימת העתקה, ההתייחסות היא לתוכן ולא לשפה, או ביצוערמה 1
של הוראה אחרת, שלא נדרשה במשימה.

 ■ÂÎÂ˙· ÏÎ˙Ò˙ Ô˜˜· ÏÎ˙Ò‡Ï ‡Ï

 ■· ˘È˘ ‰Ó ‰‡¯˙ ‡Ï Ô˜˜· ÏÎ˙Ò˙ Ì‡Â

 ■· ÏÎ˙ÒÏ Ô˜˜· ˘È˘ ‰Ó·Â

 Â¯È·Ò‰ ÆÆÆ Æ··Î˙ÆËÙ˘Ó‰ ˙ÂÂÎ ˙‡ ÆÆÆ·

מטרות
לבדוק הבנה של התחביר המיוחד לטקסטים זעירים והבנה של הסמליות בפתגמים.

הערות
בחלק מן הסוגות הלשון הכתובה צריכה להיות מפורשת, מוסרת את כל המידע, מצהירה על

כוונתה (המשפט מציין ש…). כך גם במקרה זה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
המבנה תקין - פתיח שמכוון את הקורא להסבר (הכוונה היא…; הפתגם אומר ש…);רמה 4

תוכן ותקינות - דיוק במסרים ובניסוח המשל והנמשל.
תשובה אפשרית:

הפתגם אומר שמה שחשוב הוא הפנים, התוך, האופי של האדם ולא המעטה החיצוני.
נים מסמל את האופיְהקנקן מסמל את הצורה החיצונית, מה שנראה לעין, ואילו הּפ

של האדם.

וון. קיימת הדגמה כלשהי.ַניסוח לקוי של המשל ושל הנמשל, ללא פתיח מכרמה 3
 ■·Á˙‡Ï ‡Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï Ê‡ ̄ ÚÂÎÓ Ì„‡ Ô· ÌÈ‡ ‡Ó‚Â„Ï˘ ÏÓÒÓ ËÙ˘Ó‰˙Â‡¯Ï ‡Ï‡ ÂÈÏ‡ ̄

·ÂË Ì„‡ Ô· ‡Â‰ ÌÈ‡ Â‰ÈÓ

הסבר חלקי, בתחביר ובכתיב לקויים.רמה 2
 ■·ÁÏ ≠ Ì„‡ Ô· Ï˘ ‰ÂÎ˙ ÏÓÒÓ Ô˜˜‰Â¯

אין הסבר מדויק או שההסבר שגוי.רמה 1
 ■Â‰˘Ó Â‡ Â˙Â‡ ÏÓÒÓ Ô˜˜‰

 ■Ô˜˜· ÂÏÎ˙Ò˙Â Í· ˘È˘ ‰Ó ˙‡ ÏÓÒÓ Ô˜˜‰

ÆÆÆ¯‚Â˘ ¢ıÁ¢‰ ÏÈËÈ˘ ÆÆÆ¯Á‡ ÁÂÒÈ ÂÚÈˆ‰ ÈÚ· ÆÆÆ˙¯˙ÂÎÏ ÌÈ‡˙ÆÆÆ ÆÔÂ˙

מטרות
לבדוק הבנה של ייחודה התחבירי של כותרת עיתונאית וכן לבדוק התפתחות וגמישות לשונית.

הערות
סעיף זה מבחין בין תלמידים בעלי גמישות לשונית לבין תלמידים שזקוקים לפיתוח שלה.-
ידע של שם פעולה קשור לידע של מבנה סמיכות. בסעיף זה יש דרישה מפורשת להשתמש-

טיל לא רק כנושא אלא גם כנסמך במבנה סמיכות, שהסומך שלו הוא שיגורבשם הפעולה 
.החץ

13
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סעיף זה הוא למעשה פעולה הפוכה לזו שבסעיף 5. לפנינו משפט מידעי של עיתון, הכולל-
פועל, והתלמידים נדרשים להפוך אותו לכותרת עיתונאית המכילה שם פעולה. ממחקרים
ידוע שמעבר ממשפט מידעי, הכולל פועל, לכותרת עיתונאית, המכילה שם פעולה, קשה יותר

לביצוע.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
.שיגורטקסט מתאים לכותרת, המכיל את שם הפעולה רמה 4

 ■‰ÁÏˆ‰· ¯˙ÎÂ‰ ¢ıÁ‰¢ ÏÈË ¯Â‚È˘

 ■¢ıÁ¢‰ ÏÈË ¯Â‚È˘· ‰ÁÏˆ‰

 ■· ÏÂÓ˙‡Æ¢ıÁ‰¢ ÏÈË ¯Â‚È˘ ‰ÁÏˆ‰· ÚˆÂ

, בניסוח לקוי או בכתיב שגוי.שיגורטקסט המכיל את שם הפעולה רמה 3
 ■ÏÂÓ˙‡ ÁÈÏˆ‰ ıÁ‰ ÏÈË‰ ¯Â„È˘

 ■·Ú ıÁ‰ ÏÈË ¯Â‚È˘‰ÁÏˆ‰·Â ÌÂÏ˘· ‰¯

 לעתים משקל קיטול נתפס כנקבה.הערה:
 ■‰ÁÏˆ‰· ¯˙Î‡ ıÁ‰ ÏÈË ¯Â‚È˘ ÏÂÓ˙‡

.אכתר שגיאת כתיב במילה הערה:

, אך הניסוח שגוי.שיגורטקסט המכיל את שם הפעולה רמה 2
 ■¯‚Â˘ ıÁ‰ ÏÈË ¨ÁÈÏˆ‰ ¯Â‚È˘‰ ¯Â‚È˘ ˙Á‡ ¨ÌÈÈ˙˘ ¨˘ÂÏ˘

 כאן המידע לא נמסר במשפט אחד כבכותרת עיתון.הערה:
 ■ÌÈ‰„Ó‰ ÏÈË‰ ¢ıÁ¢ ˙‡ ¯Â‚È˘‰ ‰ÁÏˆ‰· ‰¯˜ ÏÂÓ˙‡

.שיגורטקסט שאין בו שימוש בשם הפעולה רמה 1
 ■‰ÁÏˆ‰· ˙ÂÁÏ ÁÈÏˆ‰Â ¨ıÁ‰ ÏÈË ‰‡¯ ÏÂÓ˙‡ ¯‚Â˘˘ ÏÈË

 ■‰ÁÏˆ‰ ±∞∞• ÌÚ ÏÈË ¯‚Â˘ ÏÂÓ˙‡

 ■‰ÁÏˆ‰· ¯‚Â˘ ıÁ‰ ÏÈË ÏÂÓ˙‡

. שאר המשפט לא שונה.אתמול יש רק החלפה של מקום המילה הערה:

ÆÆÆÌÈ¯ÈÚÊ ÌÈËÒ˜Ë ‰˘ÂÏ˘ ÌÎÈÙÏ

Î Ï˘ ‰¯ËÓ‰ È‰Ó Æ‡ÆÆÆøËÒ˜Ë Ï

מטרה
לבדוק יכולת לזהות את המטרה של טקסטים זעירים מסוגים שונים באותו הנושא.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: זיהוי נכון של המטרה בכל שלושת הטקסטים.רמה 4

■·˘‰Ó ∫± ËÒ˜Ë˙Â¯Â‡ ˙˜Ï„‰ ˙·ÂÁ ≠ ‡·‰ ÚÂ‰‡¯Â‰ ¯ÂÒÓÏ Â‡ ÚÈ„Â‰Ï ≠ 

 ■°˙Â¯Â‡ ˜Ï„‰ ¨‚‰ ∫≤ ËÒ˜Ë‰‡¯Â‰ ¯ÂÒÓÏ ≠ 

 ■ÆÌ˘‚· ˙Â¯Â‡ ˜ÈÏ„Ó ‚‰ È‡ ∫≥ ËÒ˜Ë˙Â‰„Ê‰Ï ÌÂ¯‚Ï ¨ÚÎ˘Ï ≠ 

תשובה חלקית: זיהוי נכון של המטרה בשני טקסטים.רמה 3

תשובה חלקית: זיהוי נכון של המטרה בטקס אחד בלבד.רמה 2

תשובה שגויה: זיהוי שגוי של המטרה בכל שלושת הטקסטים.רמה 1

Æπ
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Î ÌÈÚˆÓ‡ ÂÏÈ‡· Æ·ÆÆÆ øÂÏ˘ ¯ÒÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ¯ÁÂ· ËÒ˜Ë Ï

מטרה
לאתר את המאפיינים המיוחדים לכל אחד מסוגי הטקסט הזעיר, תוך קישור למטרה ולמסר.

הערה
תלמידים בעלי תפיסה אמנותית יוכלו להתבלט בסעיף זה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות מתאימה ובהירה לייחודיות הגרפית והצורנית של שלושת הטקסטיםרמה 4

(גודל וצורת אותיות, מסגרת חיצונית, איור) וגם התייחסות לשונית (מבנה הטקסט,
תמציתיות, דו-משמעות, פיסוק ועוד).

תשובה אפשרית:
 ניסוח  תמציתי - שם פעולה (צירוף שמני), הצגת מידע האופייני לכותרתטקסט 1 -

בעיתון, סוג אותיות והגודל מתאימים לכותרת.
 צורת ציווי, סימן קריאה, פנייה לנמען במטרה למסור הוראה.טקסט 2 -
 (גם תואר וגםמדליק האיור מתאים, שימוש בדו-משמעות של המילה טקסט 3 -

פועל), כדי לשכנע ולגרום להזדהות של נהגים בדרך מפתה והומוריסטית. (הפועל
, ואילו התואר, שהוא סלנג,אורות מדליק מצריך השלמה של מושא ישיר - מדליק

אינו מצריך השלמות.)

התייחסות מתאימה לייחודיות הגרפית, הצורנית והלשונית של שלושת הטקסטים,רמה 3
בניסוח מעורפל; התייחסות מתאימה לייחודיות הזאת בשני טקסטים בלבד.

התייחסות מתאימה לייחודיות הגרפית, הצורנית והלשונית של שני טקסטים, בניסוחרמה 2
מעורפל; התייחסות מתאימה ובהירה בטקסט אחד בלבד.

התייחסות כלשהי לייחודיות הגרפית או לייחודיות הצורנית או לייחודיות הלשוניתרמה 1
של טקסט אחד בניסוח מעורפל.

ÆÆÆÂ˜Ó ÆÌÎÏ˘Ó ‰ÓÒÈÒ ÂÚÈˆ‰ Â‡ ÆÆÆ˙ÓÂÒ¯Ù ˙ÓÒÈÒ Â¯Á· ÆÆÆ

מטרות
לבנות או לבחור טקסט זעיר ולנמק את הבחירה בהתאם למטרה; לבדוק יכולת ליצור טקסט

זעיר לפי נושא ולפי מטרה מוגדרים (לתלמידים שבחרו להמציא טקסט משלהם).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
בנייה של סיסמה המתאימה לנושא, או בחירה של סיסמה מוצעת בסעיף זה. הנימוקרמה 4

מכיל תוכן, והוא מתייחס ללשון הסיסמה ו/או למסר שלה ו/או להתאמה לקהל
היעד. הנימוק מנוסח בבהירות ובלשון תקינה.

 ■· ˘È˘ ÔÂÂÎÓ· Í˘ÂÓ˘ ËÙ˘Ó ‰Ê ÈÎ ¨‰· È˙¯Á· ≠ °¯ÈÚ· ÌÈÈÙÂ‡ ÏÚ ≠ ¯ÈÚˆ ‰È‰‰ÊÈ¯Á Â

≠ „ÚÈ‰ Ï‰˜ Æ¯ÈÚˆ ‰‡¯ÓÏ ̇ Ó¯Â˙ ÌÈÈÙÂ‡· ‰ÚÈÒ˘ Â˙Â‡ ÌÈÚÎ˘Ó ÆÌÈÈÈÚÏ ̇ ËÏ˜˘

ÆÌÏÂÎÏ

 ■Æ¯˙ÂÈ ·ÂË ÌÏÂÚ ÏÚ Â¯Ó˘È ÌÈÈÙÂ‡ ÈÎ ¨‰· È˙¯Á· ≠ ÌÈÈÙÂ‡· ÚÒ ¯˙ÂÈ ·ÂË ÌÏÂÚ ÔÚÓÏ

· ‰È‰È¯˙ÂÈ È˜ ¯ÈÂ‡Â ÌÂ‰ÈÊ ˙ÂÁÙ Â

סימול
מחשב
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כמו רמה 4, בניסוח מעורפל או שיש לקות לשונית כלשהי.רמה 3 
 ■ÌÂ˜Ó· ¯‰Ó ÚÈ‚‰Ï ‰ˆÂ¯ ÔÂÈ˘¯ ÂÏ ÔÈ‡˘ Ì„‡ ÈÎ ¨‰· È˙¯Á· ≠ ¯‰Ó ÌÈÚÈ‚ÓÂ ÌÈÈÙÂ‡

·ÂËÂ‡· ˙ÎÏÏÆ¯‰Ó Ì˙È‡ ÚÒ˙˘ ÌÈÈÙÂ‡ ˙‡ ˘È ÒÂ

 הניסוח לקוי.הערה:
■·Ó ÈÎ ÌÈ¯ÈÚˆÏ ‡Â‰ „ÚÈ‰ Ï‰˜ ÈÎ ¨‰· È˙¯Á· ≠ °¯ÈÚ· ÌÈÈÙÂ‡ Ï‡ ≠ ¯ÈÚˆ ‰È‰ÌÈ¯‚Â

ÛÈÈÚÓ ‡Ï˘ ·Î¯ ÌÈÙÈ„ÚÓ

הסבר טאוטולוגי - מביע את אותו הדבר פעמיים במילים אחרות.רמה 2
 ■¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ÍÈ¯ˆ ÈÎ ¨‰· È˙¯Á· ≠ °ÌÈÈÙÂ‡· ÍÓˆÚ ˙‡ Á˜ ≠ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÂÊÚ ¨‚‰

·Î¯ÈÆ‰ÙÈ ÈÎ‰ ‡ÓÒÈÒ‰ ‰Ê ÈÙÏ ‰ÊÓ ıÂÁÂ Æ˙ÂÈÂÎÓ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ‡ÏÂ ÌÈÈÙÂ‡ ÏÚ Â

 ■ÌÈ‡˙Ó ÈÎ‰ ‰Ê ÈÎ ¨‰· È˙¯Á· ≠ °ÌÈÈÙÂ‡· ÍÓˆÚ ˙‡ Á˜ ≠ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÂÊÚ ¨‚‰

·ÒÓÂÆÌÈÈÙÂ‡· ÚÂÒÏ È„Î˘ ·ÂË ÈÎ‰ ¯È

הנימוק סתמי או שגוי.רמה 1
 ■ ≠ °ÌÈÈÙÂ‡· ÍÓˆÚ ˙‡ Á˜ ≠ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÂÊÚ ¨‚‰ÈÎ ¨‰· È˙¯Á·ÈÏ ‰‡¯ ÈÎ‰ ‰Ê 

ÆÌÈÈÙÂ‡· ˜¯ ¯ÈÚ‰ ÍÂ˙· ÚÂÒÏ ÌÈ·˘Â˙‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ ˜ÂÁ ˜˜ÁÆÆÆ

 ÂÁÒ Æ‡ÈÚ ˙¯˙ÂÎÔÂ˙Æ‰ÓÈ‡˙Ó 

מטרה
לנסח טקסט זעיר מסוג כותרת עיתונאית, ההולם את המטרה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
טקסט המתאים לכותרת עיתונאית (לשון רצינית, ניסוח ענייני, מסירת מידע בצורהרמה 4

עניינית). הטקסט מוסר את מרב המידע שנדרש, בניסוח תקין.
 ■¯ÈÚ‰ ÍÂ˙· ÌÈÈÙÂ‡· ÚÂÒÏ ‰·ÂÁ ≠ ÌÂÈ‰Ó

טקסט חדשותי, שאינו הולם לשון כותרת; טקסט המתאים לכותרת עיתונאית,רמה 3
בניסוח לקוי; טקסט פרסומי במקום טקסט עיתונאי.

 ■ÏÚ ‰˘„Á ‰Ú„Â‰ „ÚÂ ÌÂÈ‰Ó˘ ̃ ˜ÂÁ ̄ ÈÚ‰ ̆ ‡¯ ̇ ÈÂÎÓÏ ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÌÂÈ‰Ó

ÌÈÈÙÂ‡· ÚÂÒÏ ÌÏÂÎ

 אמנם הטקסט מוסר מידע חדשותי, אך הוא אינו מתאים ללשון כותרת.הערה:
 ■Æ¯ÂÒ‡ ˙ÈÂÎÓ· ¨¯˙ÂÓ ÌÈÈÙÂ‡· ‰·ÈÎ¯ ¯ÁÓÓ

· ‰Ê˘ ÌÈÂÂ˜ÓÆ¯Â¯

 ■ÌÈÙ· ÌÈÈÙÂ‡ ıÂÁ· ˙ÂÈÂÎÓ ÌÂÈ‰Ó

 ■·˜˙È˘ ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ· Ï·˘Â˙‰ ÏÚ ‰·ÂÁ ≥∞• ÏÂÓ π∞• Ï˘ ÚÈ¯ÁÓ ·Â¯ÚÂÒÈÏ ÌÈ

ÌÈÈÙÂ‡· ¯ÈÚ·

הטקסט אינו מתאים לכותרת עיתונאית וקיים בו כשל לוגי.רמה 2
 ■¯‚ ‰˙‡ ‰· ¯ÈÚ· ˜¯ ÚÂÒÏ ¯˙ÂÓ ÌÈÈÙÂ‡·

 ■‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜ ÍÎ ˙ÂÈÂÎÓ „ÂÚ ÔÈ‡

טקסט שאינו מתאים בתוכנו לדרישות הסעיף.רמה 1
חוק חדש: נאסר חוק המחייב את התושבים לנסוע בעיר עם אופניים

סימול
מחשב

Æ±±
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 ÌÈÏÈÓ· ÂÁÒ Æ··ÂÁ¯ ËÏ˘Î· ·ˆÂÈ˘ ¨ÌÈ‡˙Ó Î ÏÆ¯ÈÚÏ ‰ÒÈ

מטרה
לנסח שלט הוראה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
טקסט המתאים לשלט הוראה. הטקסט מוסר את המידע הנדרש בניסוח תקין.רמה 4

 ■· ÌÈÈÙÂ‡Ï ˙¯˙ÂÓ ‰ÚÈÒ‰·Ï°„

 ■·ÂÚ‰ Æ¯ÈÚ· ÌÈÈÙÂ‡· ÚÂÒÏ °°°‰·ÂÁ°°°˘ÚÈ ˜ÂÁ‰ ÏÚ ¯

 ■°ËÏÁ‰· ‰¯ÂÒ‡ ÌÈÈÙÂ‡Ó ıÂÁ ¯Á‡ ·Î¯ ÈÏÎ·Â ˙ÈÂÎÓ· ‰ÚÈÒ‰

טקסט המתאים לשלט הוראה, בניסוח לקוי; טקסט פרסומי, שאינו הולם לשון שלרמה 3
שלט הוראה.

 ■ÌÈÈÙÂ‡· ÚÂÒÏ ‰·ÂÁ ¯ÈÚÏ ‰ÒÈÎ· ˘Ó˜ µ∞ „ÂÚ

 ■· ‰·ÂÁ ¯ÁÓÓÌÈÈÙÂ‡ ÏÚ ‰·ÈÎ¯

 ■‰·ÂÁ ‰ÊÂ ÌÈÈÙÂ‡ ÌÚ ˜¯ ÌÈÚÒÂ ¯ÈÚ·

הטקסט אינו מתאים לשלט הוראה, וקיים בו כשל לוגי.רמה 2
 ■·ÂÚ ÂÊ ¯ÈÚ· ˙ÈÂÎÓ· ‰ÚÈÒ‰Æ‰È„Ó‰ ˜ÂÁ ÏÚ ¯

 הניסוח הנכון הוא: "הנוסע... עובר על...".הערה:

טקסט שאינו מתאים בתוכנו לדרישות הסעיף.רמה 1
 ■·Ú˙ Ì¯Ë· ¯ÂˆÚ¯Â

 ■°‰¯ÂÒ‡ ≠ ¯ÈÚ‰ ÍÂ˙· ÌÈÈÙÂ‡· ‰ÚÈÒ‰

19

סימול
מחשב
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טקסט זעיר - ריכוז המחוונים למשימה
         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד

מחשב

זיהוי הסוג של 0110-9
טקסטים.

התייחסות מנוסחת
בבהירות ובהכללה

לשתי תכונות של
הטקסט, והתמקדות

בתוכן ובפונקציה
ר ומטרה).ְֵקשֶ(ה

התייחסות מנוסחת
בבהירות, המכלילה

שתי תכונות של
הטקסט ומתמקדת

בתוכן ובפונקציה
ר ומטרה).ְֵקשֶ(ה

התייחסות מנוסחת
בבהירות, המכלילה

שתי תכונות של
הטקסט ומתמקדת

בתוכן ובפונקציה
ר ומטרה).ְֵקשֶ(ה

התייחסות לשתי
תכונות של הטקסט

והתמקדות בתוכן
ֵרְקשֶובפונקציה (ה

ומטרה). תתקבל גם
תשובה על דרך

השלילה.

התייחסות לשתי
תכונות של הטקסט,

והתמקדות בתוכן
ֵרְקשֶובפונקציה (ה

ומטרה).

ציון תשובה מלאה:
נכון של שני הטקסטים

5 טקסט - המתאימים
וטקסט 6

ציון של לפחות שני
כלים לשוניים

מתאימים, כולל הסבר
ברור והדגמה מתוך

הטקסט.

02

03

04

05

06

07

08

2

3

4

4

5

6

6

7

זיהוי הסוג של 8-7
טקסטים.

התייחסות לשתי
תכונות של הטקסט

בניסוח מסורבל.

התייחסות לשתי
תכונות של הטקסט

בניסוח מסורבל.

התייחסות לשתי
תכונות של הטקסט

בניסוח מסורבל.

התייחסות לשתי
תכונות של הטקסט

בניסוח מסורבל.

התייחסות לשתי
תכונות של הטקסט

בניסוח מסורבל.

תשובה חלקית: ציון
נכון של טקסט אחד

מתאים.

ציון של שני כלים
לשוניים מתאימים.
ההסבר מעורפל או

שההדגמה מתוך
הטקסט חלקית בלבד.

זיהוי הסוג של 6-5
טקסטים.

התייחסות מנוסחת
בבהירות לתכונה אחת

של הטקסט.

התייחסות מכלילה
לתכונה אחת של

הטקסט.

התייחסות מכלילה
לתכונה אחת של

הטקסט.

התייחסות לתכונה
אחת של הטקסט.

התייחסות לתכונה
אחת של הטקסט.

תשובה חלקית: ציון
של טקסט 3.

התייחסות לשני כלים
לשוניים או יותר, ללא

הסבר וללא הדגמה
מתוך הטקסט, או

התייחסות לכלי אחד
מתאים והסבר כלשהו.

זיהוי הסוג של 4-0
טקסטים.

התייחסות לתכונה
אחת של הטקסט

בניסוח מסורבל או
התייחסות שגויה אך

אפשרית.

התייחסות לתכונה
אחת של הטקסט

בניסוח מסורבל או
התייחסות שגויה אך

אפשרית.

התייחסות לתכונה
אחת של הטקסט

בניסוח מסורבל או
התייחסות שגויה אך

אפשרית.

התייחסות לתכונה
אחת של הטקסט

בניסוח מסורבל או
התייחסות שגויה אך

אפשרית.

התייחסות לתכונה
אחת של הטקסט

בניסוח מסורבל או
התייחסות שגויה אך

אפשרית.

תשובה שגויה: ציון
של טקסט שגוי אחד

או יותר.

אין התייחסות לכלים
הלשוניים או

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

09

10

11

12

13

14

15

8

9

10

11

11

12

ציון של שני כלים
לשוניים מתאימים.
ההסבר מעורפל או

שההדגמה מתוך
הטקסט חלקית בלבד.

המשפט הוא פרפראזה
של הכותרת או

שהמידע בו חלקי
בלבד.

מסירה חלקית בלבד
של תוכן המודעה, או

בעיה כלשהי
בקישוריות. כל השאר

כמו ברמה 4.

שחבור תקין בצורת
ציווי "דיבורית" -
תסתכל/תסתכלו.

ניסוח לקוי של המשל
ושל הנמשל, ללא

וון. קיימתַפתיח מכ
הדגמה כלשהי.

טקסט המכיל את שם
, בניסוחשיגורהפעולה 

לקוי או בכתיב שגוי.

תשובה חלקית: זיהוי
נכון של המטרה בשני

טקסטים.

התייחסות מתאימה
לייחודיות הגרפית,

הצורנית והלשונית של
שלושת הטקסטים,

בניסוח מעורפל;
התייחסות מתאימה

לייחודיות הזאת בשני
טקסטים בלבד.

התייחסות לשני כלים
לשוניים או ליותר, ללא

הסבר וללא הדגמה
הטקסט, או מתוך

התייחסות לכלי אחד
מתאים והסבר כלשהו.

מסירה של המידע
בניסוח לקוי.

מסירה מלאה/חלקית
של תוכן המודעה ללא

ציון המודאליות,
או שהתחביר לקוי,
או שניהם גם יחד.

שחבור שיש בו לקות
כלשהי (תחביר, כתיב)
ושימוש בשלילת שם

הפועל - לא להסתכל.

הסבר חלקי, בתחביר
ובכתיב לקויים.

טקסט המכיל את שם
, אךשיגורהפעולה 

הניסוח שגוי.

תשובה חלקית: זיהוי
נכון של המטרה

בטקסט אחד בלבד.

התייחסות מתאימה
לייחודיות הגרפית,

הצורנית והלשונית של
שני טקסטים, בניסוח

מעורפל; התייחסות
מתאימה ובהירה

בטקסט אחד בלבד.

אין התייחסות לכלים
הלשוניים או

שההתייחסות שגויה.

המשפט מוסר מידע
שגוי.

מסירה חלקית ביותר
של תוכן המודעה,

עם או בלי תוספות
חיצוניות, בתחביר

לקוי.

אין עבודה לשונית,
קיימת העתקה,

ההתייחסות היא
לתוכן ולא לשפה, או

ביצוע של הוראה
אחרת, שלא נדרשה

במשימה.

אין הסבר מדויק או
שההסבר שגוי.

טקסט שאין בו שימוש
.שיגורבשם הפעולה 

תשובה שגויה: זיהוי
שגוי של המטרה בכל

שלושת הטקסטים.

התייחסות כלשהי
לייחודיות הגרפית או

לייחודיות הצורנית או
לייחודיות הלשונית

של טקסט אחד
בניסוח מעורפל.

ציון של שני כלים
לשוניים מתאימים,

כולל הסבר ברור
והדגמה מתוך הטקסט.

משפט המוסר מסירה
מדויקת של כל המידע

בצורה תקינה.

מסירת תוכן המודעה
במלואה, כולל

המודאליות (דרוש /
צריכים / אנו

מחפשים), קישוריות
נאותה.

שחבור תקין בלשון
ציווי.

המבנה תקין - פתיח
שמכוון את הקורא

להסבר (הכוונה היא…;
הפתגם אומר ש…);

תוכן ותקינות - דיוק
במסרים ובניסוח

המשל והנמשל.

טקסט מתאים
לכותרת, המכיל את

.שיגורשם הפעולה 

תשובה מלאה: זיהוי
נכון של המטרה בכל
שלושת הטקסטים.

התייחסות מתאימה
ובהירה לייחודיות

הגרפית והצורנית של
שלושת הטקסטים

(גודל וצורת אותיות,
מסגרת חיצונית, איור)
וגם התייחסות לשונית

(מבנה הטקסט,
משמעות,–תמציתיות, דו
פיסוק ועוד).

8
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בנייה של סיסמה
המתאימה לנושא, או

בחירה של סיסמה
מוצעת בסעיף זה.

הנימוק מכיל תוכן,
והוא מתייחס ללשון
הסיסמה ו/או למסר
שלה ו/או להתאמה
לקהל היעד. הנימוק

מנוסח בבהירות
ובלשון תקינה.

טקסט המתאים
לכותרת עיתונאית

(לשון רצינית, ניסוח
ענייני, מסירת מידע

בצורה עניינית).
הטקסט מוסר את

מרב המידע שנדרש,
בניסוח תקין.

טקסט המתאים
לשלט הוראה.

הטקסט מוסר את
המידע הנדרש בניסוח

תקין.

         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד
מחשב

17

18

19

13

14

15

כמו רמה 4, בניסוח
מעורפל או שיש לקות

לשונית כלשהי.

טקסט חדשותי,
שאינו הולם לשון

כותרת; טקסט
המתאים לכותרת
עיתונאית, בניסוח

לקוי; טקסט פרסומי
במקום טקסט

עיתונאי.

טקסט המתאים
לשלט הוראה, בניסוח
לקוי; טקסט פרסומי,
שאינו הולם לשון של

שלט הוראה.

הסבר טאוטולוגי -
מביע את אותו הדבר

פעמיים במילים
אחרות.

הטקסט אינו מתאים
לכותרת עיתונאית

וקיים בו כשל לוגי.

הטקסט אינו מתאים
לשלט הוראה, וקיים

בו כשל לוגי.

הנימוק סתמי או
שגוי.

טקסט שאינו מתאים
בתוכנו לדרישות

הסעיף.

טקסט שאינו מתאים
בתוכנו לדרישות

הסעיף.
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