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קישור בהֶקשר
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יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק יכולת:
• לנתח טקסטים על-פי יסודות מארגנים :סיבה ותוצאה.
• לאתר מילות קישור בטקסט.
• להמיר מילות קישור מתאימות בהקשר נתון.
• להכיר מילות קישור כיסודות מארגנים בטקסט.
• לכתוב טקסט תוך שימוש במילות קישור נתונות.
• להבחין בין מילות תפקוד למילות תוכן.
• לכתוב טקסט תיאורי-התרשמותי קצר.
• לכתוב טקסט מידע קצר )השוואה(.
• להעריך את מידת הגמישות הלשונית של התלמידים.

מילות מפתח:
■ טקסט תיאורי חווייתי
■ טקסט מידע )השוואה(
■ מילות תוכן
■ מילות תפקוד
■ יחסי סיבה –תוצאה,
השוואה –ניגוד ,הוספה,
בֵררה ,תכלית

תיאור כללי

מילות הקישור נמצאות בכל רמות הלשון :ברמת הפִּסקה )בין פסקות( ,ברמת המשפט )בתוך
המשפט ובין משפטים( ,וברמת המילה )בין מילים ,כגון :יוסי או חיים( .הכרת מילות הקישור
השונות והבנת משמעותן ותפקידן בטקסט חשובות לצורכי הבנה והבעה:
הבנת טקסטים  -חשוב להבין את מילות הקישור כמכוננות משמעות לוגית וכמייצגות יסודות
מארגנים בטקסט :סיבה ותוצאה ,השוואה וניגוד ,הוספה ,בֵררה ,התפתחות ועוד.
כתיבת טקסטים  -חשוב להכיר את החלופות השונות של מילות הקישור ,ולדעת להשתמש בהן
כראוי לצורך יצירת קישוריות הדוקה.
במשימה זו אנו מתרכזים בכתיבה של התלמידים  -בהתאם לאפיוני הטקסט ,הסוגה ,שהם
מתבקשים לייצר.
נדרש ידע של המושגים :מילות קישור ,יחסי סיבה תוצאה ,יחסי השוואה וניגוד ,הוספה ,בֵררה
ותכלית.

מבנה המשימה
פעילויות
קריאה :של טקסט מידע היסטורי
כתיבה :תיאור חווייתי; השוואה )טקסט מידע(
לשון :איתור ומיון מילות קישור מסוגים שונים ושימוש בהן
בגבולות המשפט ובגבולות הפסקה

1

מקום

זמן

כיתה

 90דקות
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טיול בעיר

Æ±

ÆÆÆ®˙È˘È‡ ‰ÈÂÂÁ© ¯ˆ˜ È˙ÂÓ˘¯˙‰ ≠ È¯Â‡È˙ ÚË˜ ÌÒ¯ÙÏ ÌÎÈÏÚ

מטרה

לבדוק יכולת לשחזר תוכן של טקסט ,תוך כדי העברה מסוגה לסוגה )מטקסט מידע היסטורי
לטקסט תיאורי-התרשמותי קצר(.

הערה

הטקסט ההיסטורי קל יחסית להבנה ,ולכן החשיבות העיקרית בסעיף זה היא הקפדה על
רכיבי המבנה ,על המבע ועל התקינות ,ופחות הקפדה על מרכיב התוכן.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
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קריטריונים

רמה 4

01

תוכן

כתיבה אישית-חווייתית:
 8 ,7משפטים המתבססים
על עובדות הטקסט;
מעורבות ונוכחות אישית
קבועה של דמות מספרת
)בהתאם לנדרש מהסוגה(;
עיגון בזמן ובמקום:
התייחסות לתפקידו של
הכותב כמטייל.

02

מבנה

בולטות ,שימוש מושכל כתיבה במבנה לוגי
במבנה לוגי-רטורי באופן ברור; עקביות באופן
הצגת התיאור; עקביות הצגת התיאור.
באופן הצגת התיאור.

03

מבע

התאמה מלאה לסוגה
ולמטרת הכתיבה )תיאור
חווייתי לעיתון(; הטקסט
הכתוב משקף יכולת
הבעה גבוהה ברמת
התחביר ,הקישוריות
ואוצר המילים; עקביות
בשימוש בזמנים :שימוש
בזמן הווה מתקיים לנגד
עינינו או בזמן עבר אישי
)נרטיבי(; ריבוי של כינויי
גוף ושל מילים המביעות
עמדה סובייקטיבית,
בשילוב הערות מעריכות;
המספר/ת מתבטא/ת
בדרך-כלל בגוף ראשון -
יחיד או רבים; שימוש
במשפטים עצמאיים,
השונים מלשון הטקסט;
אחידות משלבית.

רמה 2

רמה 3

רמה 1

כתיבה קצרה מהנדרש ,שחזור קצר ביותר;
התייחסות מינימלית
הנשענת על עובדות
לתוכן הטקסט; עמדת
הטקסט; עמדת שיח
מנותקת ומרוחקת ללא שיח מנותקת ומרוחקת,
ללא נוכחות של דמות
נוכחות של דמות
מספר; אין עיגון בזמן
מספר; אין עיגון בזמן
ובמקום :אין התייחסות ובמקום :אין התייחסות
לתפקיד של הכותב
לתפקיד של הכותב
כמטייל.
כמטייל.

כמו רמה .4

ליקויים במבנה לוגי-
רטורי; חוסר עקביות
באופן הצגת התיאור -
מעבר מטקסט אישי
חווייתי לטקסט
היסטורי-אינפורמטיבי.

אין מבנה לוגי-רטורי.

התאמה חלקית לסוגה אין התאמה לסוגה
התאמה לסוגה
ולמטרת הכתיבה;
ולמטרת הכתיבה;
ולמטרת הכתיבה;
הטקסט משקף יכולת הטקסט משקף יכולת הטקסט מעיד על יכולת
הבעה נמוכה; המספר/ת הבעה נמוכה ביותר; אין
הבעה טובה ברמת
כינויי גוף ,או שמספרם
התחביר ,הקישוריות אינו/ה מתבטא/ת
ואוצר המילים; אין בדרך-כלל בגוף ראשון; מועט ביותר; שימוש רב
אין עמדה סובייקטיבית בלשון הטקסט; שימוש
עקביות בשימוש
במשלב ,שאינו מתאים
של המספר/ת; אין
בזמנים.
לסוגה.
כל השאר כמו רמה  .4עקביות בשימוש
בזמנים; אין אחידות
משלבית.
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רמה 4
04

‰¯Â

„Ó

¯ Ó Ï ÍÈ

תקינות קישוריות טובה ברמת
הפסקה .בדרך-כלל
בסוגה זו יש בגיל זה
קשרים של חיבור/
הוספה .קישוריות טובה
ברמת המשפט; פיסוק
סביר; כתיב נכון.

רמה 4

רמה 2

רמה 3

רמה 1

מבנה משפטים לא תקין
קישוריות טובה ברמת שגיאות דקדוקיות
ברמת המשפט והפסקה; ברמת הפסקה וברמת
הפסקה; שגיאות
המשפט; אין התייחסות
פיסוק חלקי; שגיאות
דקדוקיות מעטות
לפיסוק; שגיאות כתיב
כתיב.
ברמת המשפט
רבות.
והפסקה; פיסוק סביר;
שגיאות כתיב מעטות.

■ ÁÈ¯ÒÓ °‰ÏÈÏ· ±≤ ÂÏÈ‡Î ¨ÍÂ˘Á ÏÎ‰Â ¨±∑∫∞∞ ÏÎ‰ ÍÒ· ‰Ú˘‰ ¨ıÈ˜‰ ÚˆÓ‡ ¨ÔÈÓ‡‰Ï ‡Ï
˘È È˘Â˜· ÏÏÎ· ÆÌÂÏÎÏ ÌÂ˜Ó ˙Â¯È‡˘Ó ‡Ï ¯·Î Ï·Ê‰ ˙ÂÓ¯ÚÂ ¯‡˙Ï ‰˘˜˘ ‰¯Âˆ· ‰Ù
Ï·Ê ˙Ó¯Ú Â‡ ÚÂÚ¯ ˙È· Â‡ ·ÂÈ· ÈÓ ‰ÊÈ‡· ÌÈÏ˜˙ ÌÈÎÏÂ‰˘ ¯ËÓÈËÒ ÏÎ °ÌÂ˜Ó ‰Ù
Æ‰ÁÈ¯ÒÓ
°˙È·· ¯‡˘È‰Ï ÛÈ„Ú

הערה :הטקסט מעוגן בזמן ,המתאים לתיאור של חוויה אישית .זוהי אינה עיר
כללית בזמן כללי ,אלא מדובר בעונה ספציפית בשנה ,בשעה מסוימת מאוד .קיימת
בקטע אחידות בזמן הווה ובגוף ראשון רבים  -אנחנו .יש ביטויים ,המעידים על
מעורבות אישית :לא להאמין ,מסריח ,בקושי יש פה מקום ,עדיף להישאר
בבית! .קיימת אחידות משלבית ,המבנה של המשפט תקין ,יש שימוש סביר בפיסוק,
ואין שגיאות כתיב.

■ ‡‰Ù¯˘‰ ÁÈ¯ ¯˜ÈÚ· Í‡ ÈÙ‡ Ï‡ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈÂ˘ ˙ÂÁÈ¯ Æ‡ÓÂ¯ ¯ÈÚ‰ ˙Â·ÂÁ¯· ÍÏÂ‰ È
ÆÍÂ˘Á ÏÎ‰ ÈÎ ·ÂÁ¯‰ ‰ˆ˜ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÈÏ ‰˘˜ Æ·ÂÁ¯· ÌÈÏÈÈËÓ‰ Ï˘ ÌÈ„ÈÙÏ‰Ó ÚÈ‚Ó‰
‰ÂÂ˜Ó È‡ Æ„Â‡Ó ˘ÏÁ ¯Â‡‰ ÆÔË˜ ÌÈ„ÈÙÏ‰ ¯ÙÒÓ Ì‚ ÔÎÏÂ ·ÂÁ¯· ÌÈ˘‡ „Â‡Ó ËÚÓ ˘È
˘ÆÌÈÚ ‡Ï ÁÈ¯‰Â ‰Ù˘‡ ˙Â‡ÏÓ ˙Â‡ËÓÒ‰ ÆÌÈ¯ˆ‰Â ÌÈÏ˙ÂÙÓ‰ ˙Â·ÂÁ¯· „·‡‡ ‡Ï
ÆÌÈÏÂÁ ÌÈ‡¯ ˙Â·ÂÁ¯‰ ˙ÂÈÙ· ˙È· È¯ÒÁ ‰·¯‰

הערה :יש כאן התאמה ל ַסוגה  -נימה אישית ,מעורבות סובייקטיבית קבועה של
דמות מספר )אני ,ריחות שונים… אל אפי ,קשה לי ,אני מקווה( ,עקביות בהצגת
התיאור ,ומשפטים מחוברים בקשר של הוספה; אחידות בשימוש בזמנים )הווה(;
ריבוי של כינויי גוף ושל מילים המביעות מעורבות אישית ,שימוש במשפטים
עצמאיים השונים מלשון הטקסט; אחידות משלבית; קישוריות טובה; פיסוק תקין.

רמה 2

■ ·˙Â·¯ ˙ÂÙÈ¯˘ ‰Ê ˙Â·˜Ú· ÆÌÈ„ÈÙÏ· ÌÎ¯„ ˙‡ ÌÈ¯È‡Ó ÌÈ·˘Â˙‰Â Æ‰ÎÂ˘Á ¯ÈÚ‰ ‰ÏÈÏ
Âˆ¯Ù˘ ˙ÂÙ‚Ó Ï˘· Æ‰Ù˘‡‰ ÈÏÈ˙ ÏÏ‚· ·ÂÁ¯· ÌÈÚ ‡Ï ÁÈ¯‰ ÆÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÂÓ¯‚
Æ˙ÂÏÁÓÓ Â˙Ó ÌÈ·¯ ÌÈ˘‡ ¯ÈÚ· ÌÈ˙ÈÚÏ

הערה :הטקסט אינו תואם לסוגה; השחזור קצר מהנדרש; אין עיגון בזמן ובמקום
)סתם עיר חשוכה( ,אין עקביות בשימוש בזמנים )מאירים  -הווה ,נגרמו  -זמן
עבר ,לא נעים  -הווה ,מתו  -עבר( .אין כינויי גוף ,ואין מילים המביעות מעורבות
אישית.

■ ·‡È‰˘ ÍÎ È„Î „Ú ÌÈÙÂÙˆ ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ ‰Ù˘‡ ÈÁÙ ÈÏ· ÌÈÓÂ‰ÈÊ È˙È‡¯ ÈÏ˘ ÈÏÈÏ‰ ÏÂÈË
ˆÂÈ‰ ‡Ï Ê‡ ÌÈ˘‡‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰ ÌÈÎÂ˘Á ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ Û‡ Æ¯Â‡‰ ˙‡ Â‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ„ÂÓ
ıÂ· ‰·¯‰ ÂÈ‰Â Æ˙È·Ï ÌÂÓÚ ¯Â‡ ˜¯ Â¯È„Á‰˘ ¯ÈÊÁ ¯ÂÚÂ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡ ‡Ï‡ ˙ÈÎÂÎÊÓ
ÆÌÈÓÂ‰ÈÊÂ

3
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הערה :שימוש לא נכון באוצר מילים  -ראיתי זיהומים בלי פחי אשפה ;...והבתים
לא ראו את האור; אף הבתים היו חשוכים; העתקה מדויקת מתוך הטקסט אך לא
משולבת בטקסט .מלבד הפתיחה )בטיול שלי…( אין מילים ,המביעות מעורבות
אישית .הפיסוק חלקי ,ויש שגיאות כתיב.

סיבות ותוצאות

≤Æ

ÆÆÆ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡Â ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÂË¯Ù

מטרות

להבין יחסי סיבה ותוצאה בטקסט ולזהות את הסיבות ואת התוצאות שלהן.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
05

± ‰˜ÒÙ

רמה  4תשובה מלאה :כל הסיבות והתוצאות שבפסקה מובחנות ומנוסחות כהלכה.
■ ∫˙Â·ÈÒ
Æ·ÂÈ· ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ‡ Æ±
≤Æ˙ÂÏÙ‡Â ˙Â¯ˆ ˙Â‡ËÓÒ Æ

˙∫˙Â‡ˆÂ
Æ·ÂÈ·Â ‰Ù˘‡ ˙ÂÓ¯Ú Æ±
≤˙‡ ÂÓÈ˙Î‰ ÌÈ¯ˆ‰ ˙Â·ÂÁ¯· Â¯·Ú˘ ˙ÂÏ‚Ú Æ
Æ˘Ù¯·Â ıÂ·· ÌÈ¯·ÂÚ‰
≥Ï˘ ˙ÂÂÓ Ú· ÍÎÓÂ Æ˙ÂÙ‚Ó ˙Âˆ¯Ù˙‰ Æ
˙ÆÌÈ·¯ ÌÈ·˘Â

≥ÆÌÈÈÈÈ‚‰ ÌÈ‡˙ ¯ÒÂÁ Æ

רמה  3תשובה חלקית :ציון של רוב הסיבות והתוצאות שבפסקה ,או ציון כל הסיבות
והתוצאות בניסוח לקוי.
■ ∫˙Â·ÈÒ
·ÂÈ· ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ‰Ù˘‡ ÈÁÙ ÂÈ‰ ‡Ï
ÆÂÈ‰ ‡Ï

˙∫˙Â‡ˆÂ
·Â¯·Ú˘ ˙ÂÏ‚Ú ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰Ù˘‡Â ıÂ
˘˙ÂÏÁÓÂ ˙ÂÙ‚ÓÂ ¨ÌÈ˘‡‰ ÏÚ ıÂ· ˙ÂˆÈ¯Ù
Æ·¯‰ ÍÂÏÎÏ‰Ó Âˆ¯Ù˙‰

■ ∫˙Â·ÈÒ
˙Â·ÂÁ¯‰ ÚˆÓ‡· ·ÂÈ· ˙ÂÏÚ˙ ÂÈ‰
ÆÌÈ¯ˆ ÂÈ‰ ˙Â·ÂÁ¯‰Â ‰Ù˘‡ ¨ÈÏ˙Â

˙∫˙Â‡ˆÂ
‡Ï ÂÏÈÙ‰˘ ˙ÂÙ‚Ó Âˆ¯Ù ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ
‡ÆÌÈ·¯ ÌÈÏÏÁ ˙Á

הערה :ניסוח לא מוצלח.

רמה  2תשובה חלקית :עירוב חלקי בין סיבות לתוצאות או ציון של חלק קטן מהסיבות
ומהתוצאות או עמימות בפירוט הסיבות והתוצאות.
■ ∫˙Â·ÈÒ
Æ‰Ù˘‡ ÈÁÙÂ ·ÂÈ· ˙Î¯ÚÓ Æ±

הערה :התשובה עמומה ,כי אין
ניסוח של סיבה.

■ ∫˙Â·ÈÒ
‰Ù˘‡ ÈÁÙÂ ·ÂÈ· ˙ÂÎ¯ÚÓ
ÂÈ‰ Ï·Ê‰Â ·ÂÈ·‰ ÈÓ ÔÎÏÂ ¯ÈÚ· ÂÈ‰ ‡Ï
·¯‰Ó‰ÂÊÂ ÍÂÏÎÏ ‰·¯‰ ‰È‰ ˙Â·ÂÁ
Æ„Â‡Ó ÌÈÙÂÙˆ ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰Â
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˙∫˙Â‡ˆÂ
ÈÏ˙ Ô‰· ÂÓ¯ÚÂ ·ÂÈ· ÈÓ ˙Â‡ËÓÒ· ÂÓ¯Ê ÔÎÏÂ
‡˘Æ‰Ù

˙∫˙Â‡ˆÂ
‡ÂÏÁÂ ÌÈÓ‰ÂÊÓ‰ ·ÂÈ·‰ ÈÓ· ÂÎÏÎÏ˙‰ ÌÈ˘
·ÌÈ˘‡ Â˜È·„‰˘ ˙ÂÙÈ‚ÓÏ ÂÓ¯‚˘ ˙ÂÏÁÓ
‡ÆÂ˙Ó ‰·¯‰ ‰·¯‰ ‰ÊÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ÌÈ¯Á

‰¯Â

„Ó

¯ Ó Ï ÍÈ
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 במקום המיועד לסיבות ניתנה תוצאה-  יש כאן עירוב של סיבה ושל תוצאה:הערה
.()ולכן מי הביוב היו ברחובות
. בלבול בין סיבות לתוצאות: תשובה לקויה1 רמה
≤ ‰˜ÒÙ

. כל הסיבות והתוצאות שבפסקה מובחנות כהלכה: תשובה מלאה4 רמה

06

∫˙Â·ÈÒ ■
ÆÌÈ„ÂÓˆ ÌÈ˙·
ÌÈÓÂ˘Ó ÌÈ‚È¯‡Ó ÌÈÈÂ˘Ú ˙ÂÂÏÁ
Æ¯ÈÊÁ ¯ÂÚÓÂ

∫˙Â‡ˆÂ˙
ÆÌÂÈ ¯Â‡ ¯ÒÂÁ
Æ˙È·‰ ÍÂ˙ Ï‡ ÌÂÓÚ ¯Â‡ ÒÎ

 או ציון, ציון של חלק מהסיבות או של חלק מהתוצאות שבפסקה: תשובה חלקית3 רמה
.כל הסיבות והתוצאות בניסוח לקוי
∫˙Â·ÈÒ ■
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÙÂÙˆ ÌÈÈÂ· ÌÈ˙·‰

∫˙Â‡ˆÂ˙
ÆÌÂÈ‰ ¯Â‡ ˙‡ Â¯È˙Ò‰

 עירוב חלקי בין סיבות לתוצאות או ציון של חלק קטן מהסיבות: תשובה חלקית2 רמה
.ומהתוצאות
∫˙Â·ÈÒ ■
Æ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÙÂÙˆ ÌÈÈÂ· ÌÈ˙·‰

∫˙Â‡ˆÂ˙
ÆÍÂ˘Á ‰È‰ ÔÓÊ‰ ÏÎ ÆÌÂÈ‰ ¯Â‡ ˙‡ Â¯È˙Ò‰
‰Ï‡ ˙ÈÎÂÎÊ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÂÂÏÁ‰˘ Ì‚ ‰Ó
Æ˙È·Ï ÌÂÓÚ ¯Â‡ ÒÈÎ‰˘ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡ „·

. בלבול בין סיבות לתוצאות: תשובה שגויה1 רמה
∫˙Â·ÈÒ ■
¯ÈÚ· ˙ÈÏÂÏÙ‡ ‰˙È‰
ÆÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· Ì‚

∫˙Â‡ˆÂ˙
Æ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÙÂÙˆÂ ÌÈ„ÂÓˆ ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰

≥ ‰˜ÒÙ

. כל הסיבות והתוצאות שבפסקה מובחנות כהלכה: תשובה מלאה4 רמה
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∫˙Â‡ˆÂ˙
˙Â·¯ ˙ÂÙ¯˘Ï ÂÓ¯‚ ≠
ÌÈ¯Ú ‰ÓÎÏ Ë˘Ù˙‰Â ¯‰Ó ¯˙ÂÈ ˜Ï„ ıÚ ≠
ÌÈ˙·‰Ó ˜ÏÁ ÂÙ¯˘ ≠

∫˙Â·ÈÒ ■
˘‡ È„ÈÙÏ· Â¯È‡‰ ≠
ıÚÓ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ ≠
‰¯Â‡˙‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÏÁ‚ Â˜ÈÏ„‰ ≠

∫˙Â‡ˆÂ˙
Í¯Âˆ‰Â ˙Â·¯ ˙ÂÙ¯˘Ï Ì¯‚ ÌÈ„ÈÙÏ· ˘ÂÓÈ˘
˙ÂÙ¯˘Ï ‡È‰ Ì‚ ‰Ó¯‚ ÌÈ˙·· ˘‡ ¯È‡˘‰Ï
Â˜ÁÓ ˙ÂÓÏ˘ ÌÈ¯Ú ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓÚÙÏÂ
Æ‰Ï‡ ˙ÂÙ¯˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î

∫˙Â·ÈÒ ■
ÌÈ·ÈÈÁ ÂÈ‰Â „Â‡Ó ÍÂ˘Á ‰È‰ ˙ÂÏÈÏ·
˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï È„ÎÂ ÌÈ„ÈÙÏ ÌÚ ˙ÎÏÏ
˘‡ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ÌÈ„ÈÙÏ‰
ÂÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÈÙÓ ÔÓÊ‰ ÏÎ ˙˜ÏÂ„
ÆıÚÓ ÌÈ˙· ÂÈ‰ Ì‚Â ÌÈ¯Â¯Ù‚

5
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רמה  3תשובה חלקית :ציון של רוב הסיבות והתוצאות שבפסקה או ציון של כל הסיבות
והתוצאות בניסוח לקוי.
■ ∫˙Â·ÈÒ
˙¯ÊÚ· ÌÎ¯„ ˙‡ ÌÈ¯È‡Ó ÌÈ·˘Â˙ Æ±
ÆÌÈ„ÈÙÏ
≤ÆÌÈ¯ÈÈ„‰ Â¯È‡˘‰˘ ˙Â˘ÁÂÏ ÌÈÏÁ‚ Æ

˙∫˙Â‡ˆÂ
‚Æ˙ÂÙÈ¯˘Ï Ì¯Â

רמה  2תשובה חלקית :עירוב חלקי בין סיבות לתוצאות או ציון של חלק קטן מהסיבות
ומהתוצאות.
■ ∫˙Â·ÈÒ
·ÌÈ˙· ¨‰Î˘Á ‰¯¯˘ ˙ÂÏÈÏ
¨˙Â˘ÁÂÏ ÌÈÏÁ‚ ¨ıÚ ÌÈÈÂ˘Ú‰
˘Æ˘‡ ¯ÈÚ·‰Ï È„Î ÌÈ˙·· Â¯‡˘

˙∫˙Â‡ˆÂ
˙ÂÙ¯˘ ÂÓ¯‚˘ ˘‡ È„ÈÙÏ· ÌÈÎ¯„ ˙¯‡‰
¯·ÆıÚ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ ÈÎ ·¯ ˜ÊÂ ˙Â

הערה :יש כאן ערבוב  -בתוצאות הוכנסה גם סיבה לשרפות הרבות...) :כי רוב
הבתים היו עשויים עץ(.

רמה  1תשובה לקויה :בלבול בין סיבות לתוצאות.
■ ∫˙Â·ÈÒ
˙Â·ÂÁ¯‰ ˙¯Â‡˙Ï Â˘Ó˘ ÌÈ„ÈÙÏ‰
Æ˙ÂÓÏ˘ ÌÈ¯Ú ÂÏÈÎ ˙ÂÙ¯˘ ÌÈ˙·‰Â
■ ∫˙Â·ÈÒ
‡·ÂÁ¯‰ ˙¯Â‡˙Ï ÌÈ„ÈÙÏ· ˘ÂÓÈ˘ Æ
ÌÈ˙·‰Â
·ıÚ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ¯ÈÚ· ÌÈ·Ó‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ Æ· ˙ÂÓÏ˘ ÌÈ¯Ú ˙ÂÙ¯˘‰ ÂÏÈÎ ˙Á‡ ‡Ï Æ
‚ÌÈ˙·· ÌÈ·˘Â˙‰ Â¯È‡˘‰˘ ˙Â˘ÁÂÏ ÌÈÏÁ Æ
‚˙ÂÙ¯˘ Æ
˙∫˙Â‡ˆÂ
˘¯¯ÎÈ ˜ÏÁ ÌÈ„ÈÙÏ‰Ó ÂÓ¯‚ ˙Â·¯ ˙ÂÙ
ÆıÚ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ¯ÈÚ· ÌÈ·Ó‰Ó
˙∫˙Â‡ˆÂ
‡˙Â·¯ ˙ÂÙ¯˘ Æ

08

≥Æ

·˜ÆÆÆø‰Ê ËÙ˘Ó·˘ ÔÎÏÂ ˙‡ ¯ÈÓ‰Ï Ô˙È ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ ÂÏÈ‡· ÆÆÆ ∫·Â˙Î ÚË

מטרות

להבין מילות תוצאה ולפתח יכולת להמירן בטקסט נתון.

הערה

מכל ארבע מילות הקישור קיימת נטייה של תלמידים להשמיט את ועל כן.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :כל  4אפשרויות ההמרה.
■ ·ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ¨ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ¨ÔÎ ÏÚÂ ¨˙‡Ê ˙Â·˜Ú

רמה  3תשובה חלקית 3 :אפשרויות המרה.
■ ·ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ¨ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ¨˙‡Ê ˙Â·˜Ú

רמה  2תשובה חלקית 2 :אפשרויות המרה.
■ ·ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ¨˙‡Ê ˙Â·˜Ú

רמה  1תשובה חסרה :המרה אחת בלבד.
■ ÆÍÎ ÌÂ˘ÓÂ
540
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Æ¥

·˜ÆÆÆ˙Â¯Ó‰ ˘ÂÏ˘ Â·˙Î ÆÆÆ¯ÈÓ‰Ï ¯˘Ù‡ ÈÎ ¯Â˘È˜‰ ˙ÏÈÓ ˙‡ ÆÆÆ ∫·Â˙Î ÚË

מטרות

להכיר מילות סיבה ,לפתח יכולת להמירן בטקסט נתון ,ולבדוק גמישות לשונית ועושר לשוני.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :ההמרות בתחביר תקין .הקפדה על שמירה של כל המידע של המשפט.
מילות קישור המתאימות להמרה :מפני ש… משום ש… כיוון ש….

רמה  3תשובה חלקית :שתי המרות בתחביר תקין .הקפדה על שמירה של כל המידע של
המשפט.
רמה  2תשובה חלקית :המרה אחת בלבד בתחביר תקין .הקפדה על שמירה של כל המידע
של המשפט.
רמה  1תשובה לקויה :המרות לא נכונות או לא תקינות מבחינה תחבירית ותוכנית.
10

Æµ

·˜ÆËÙ˘Ó‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ˙Â˘Ï ÈÏ·Â ‡Ï‡ ‰ÏÈÓ‰ ÈÏ· ÆÆÆÂÁÒ ÆÆÆ ∫·Â˙Î ÚË

מטרות

לבדוק גמישות לשונית והבנה של הביטוי לא… אלא.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :מסירה של תוכן המשפט בשלמותו )כל התוכן :זכוכית ,אריג משומן,
עור חזיר; הנגדה לכיוון הזכוכית(; תחביר תקין ,פיסוק תקין או מילת קישור מוצלחת
במיוחד ,בלי פיסוק תקין.
■ Æ˙ÈÎÂÎÊ ‡ÏÂ ¨¯ÈÊÁ ¯ÂÚ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ Ê‡ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰
■ Æ¯ÈÊÁ ¯ÂÚ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡ Ì‡ ÈÎ ˙ÈÎÂÎÊ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ‡Ï Ê‡ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰

הערה :משפט זה מתאים לרמה  4בגלל מילת הקישור המוצלחת כי אם ,גם אם
הפיסוק אינו תקין.

■ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡Ó ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ Ì‰ ª˙ÈÎÂÎÊ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ‡Ï Ê‡ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰
Æ¯ÈÊÁ ¯ÂÚ

הערה :פיסוק כזה מאפשר לתת את מלוא הנקודות גם בלי מבנה של ניגוד.

רמה  3תשובה חלקית :מסירה של תוכן המשפט בשלמותו ,אך יש בו לקות תחבירית כלשהי,
או שימוש לא תקין בפיסוק.
■ Æ˙ÈÎÂÎÊÓ ‡ÏÂ ¯ÈÊÁ ¯ÂÚ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰

הערה :אין עקביות בשימוש באות השימוש מ' ,ולכן הרמה יורדת.

■ ¯ÂÚ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ Ì‰ ¨˙ÈÎÂÎÊ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ‡Ï Ê‡ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰
¯ÈÊÁ

הערה :אמנם יש כאן שלילה ,אך אין ניגוד .הפסיק אינו במקומו ,ואין נקודה
בסוף המשפט.

7
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רמה  2תשובה חלקית :מסירה של תוכן המשפט ללא קישור מפורש וללא פיסוק.
■ ·¯ÂÚ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ Ì‰ ˙ÈÎÂÎÊ ÌÈÈÂ˘Ú È‰ ‡Ï Ê‡ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ
¯ÈÊÁ

הערה :חוסר תקינות.

רמה  1תשובה שגויה :שינוי משמעות המשפט )אין ניגוד( ,והמידע לא נכון.
■ Æ¯ÈÊÁ ¯ÂÚ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚¯‡Â ˙ÈÎÂÎÊ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰

הערה :מידע לא נכון.

■ Æ¯ÈÊÁ ¯ÂÚÓ Â‡ ÔÓÂ˘Ó ‚È¯‡Ó ÌÈÈÂ˘Ú ‡È‰ Ê‡ ÌÈ˙·‰ ·Â¯ Ï˘ ˙ÂÂÏÁ‰

הערה :אין מבנה של ניגוד ,וחסר מידע )ולא מזכוכית(.

11

∂Æ

ÌÈÏÈÓ‰ ˙¯ÊÚ· ¨Â˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ˙Â˘Ï ÈÏ· ¨ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÂÁÒ ÆÆÆ
Æ‡Ï‡ ÆÆÆ‡Ï

מטרה

לבדוק גמישות לשונית והבנה של הביטוי לא…אלא.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :תוכן זהה ,תחביר תקין ,כשמילת השלילה נמצאת לפני הפועל זרמו
והמילה אלא  -לפני המילה בסמטאות.
■ Æ˙Â‡ËÓÒ· ‡Ï‡ ·ÂÈ· ˙Â¯ÂÈˆ· ÂÓ¯Ê ‡Ï ·ÂÈ·‰ ÈÓ

רמה  3תשובה חלקית :תוכן זהה ,מילת השלילה מופיעה אחרי הפועל ,או שפועל נוסף
למשפט ,או שיש פגימה תחבירית כלשהי או שגיאת כתיב.
■ Æ˙Â‡ËÓÒ· ‡Ï‡ ˙Â¯ÂÈˆ· ‡Ï ÂÓ¯Ê ·ÂÈ·‰ ÈÓ

הערה :מילת השלילה מופיעה אחרי הפועל.

■ Æ˙Â·ÂÁ¯· ‡Ï‡ ÌÂÈ‰ ÂÓÎ ‰Ó„‡ ˙Á˙Ó ÂÓ¯Ê ‡Ï ·ÂÈ·‰ ÈÓ

הערה :אמנם נעשתה כאן פרפראזה ,אבל יש שגיאה תחבירית .הנכון הוא :מי
הביוב לא זרמו מתחת לאדמה…

■ ·Æ·ÂÁ¯‰ ‰ÏÚÓ· ÂÓ¯Ê ·ÂÈ·‰ ÈÓ ‡Ï‡ ·ÂÈ· ˙Â¯ÂÈˆ ‰È‰ ‡Ï ˙Â‡ËÓÒ

הערה : :ניתנו שני משפטים שונים ושני פעלים ,וכן יש כאן טעות לשונית :היה
צינורות במקום היו צינורות.

רמה  2תשובה חלקית :שינוי בתוכן המשפט; הלוגיקה של המשפט קיימת אך לא האמצעים
הלשוניים לביטויה; המבנה אינו כנדרש.
■ Æ˙Â‡ËÓÒ· ÂÓ¯Ê Ì‰ ·ÂÈ· ˙Â¯ÂÈˆ· ÂÓ¯Ê ÌÈ‡ ·ÂÈ·‰ ÈÓ

הערה :ניסוח לא תקין.

■ ¯ÈÚ‰ ˙Â‡ËÓÒ· ‡Ï‡ ¨·ÂÈ·‰ ˙Â¯ÂÈˆ· Â‡ ˙Â‡ËÓÒ· ÂÓ¯Ê ‡Ï ·ÂÈ·‰ ÈÓ

הערה :טעות בתוכן.

■ Æ·ÂÈ·‰ ˙Â¯ÂÈˆ· ÂÓ¯Ê ‡ÏÂ ˙Â‡ËÓÒ· ÂÓ¯Ê ·ÂÈ·‰ ÈÓ

הערה :אמנם התוכן תקין והמבנה התחבירי תקין ,אבל המבנה אינו זה שנדרש:
לא… אלא.
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רמה  1תשובה שגויה :התוכן שגוי.
■ ·ÂÈ· ˙Â¯ÂÈˆ· ‡Ï‡ ˙Â‡ËÓÒ· ÂÓ¯Ê ‡Ï ·ÂÈ·‰ ÈÓ
12

∑Æ

ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Â„ÈÙ˜‰ ÆÆÆËÙ˘Ó‰ ÁÂÒÈÏ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ È˙˘ „ÂÚ ÂÚÈˆ‰ ÆÆÆ
ÆÆÆ˙ÂÚÓ˘Ó‰

מטרות

להבין ולהפיק ביטויי סיבה/תוצאה ,ולהחליף אותם במילות סיבה/תוצאה ,וכן לבדוק גמישות
לשונית ויכולת רטורית.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :שני שכתובים בתחביר תקין ,המשתמשים כל אחד בביטויי סיבה/
תוצאה או בביטויים ,כגון :בשל ,עקב ,כתוצאה מ ;...הפיכת המשפט למשפט מורכב
)מאחר שהיו ,...מאחר ששררו ...ועוד( .המיקוד כאן הוא בקשר סיבה-תוצאה.
■ ‡Æ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÈ˙ÈÚÏ Âˆ¯Ù ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ‰ÈÈ‚È‰‰ È‡˙ ·˜Ú Æ
·Æ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ‰ÈÈ‚È‰‰ È‡˙Ó ‰‡ˆÂ˙Î Æ

הערה :כאן שונו גם ביטויי התדירות ,וזה יפה!

■ ‡¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ÌÈÈÈÈ‚‰‰ ÌÈ‡˙‰ Ï˘· Æ
·¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ‰ÈÈ‚È‰‰ È‡˙Ó ‰‡ˆÂ˙Î Æ
■ ‡Æ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ÌÈÈÂ˜Ï ÌÈÈÈÈ‚‰ ÌÈ‡˙ ÂÈ‰Â ¯Á‡Ó Æ

הערה :אמנם הביטוי התקין הוא מאחר ש ,אך כאן ניתנו מלוא הנקודות,
·Æ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ÌÈÈÂ˜Ï ÌÈÈÈ‚‰ ÌÈ‡˙Ó ‰‡ˆÂ˙Î Æ

רמה  3תשובה חלקית :שני שכתובים בתחביר תקין אך פחות יצירתי מאשר ברמה הקודמת,
כלומר  -רק סדר החלקים במשפט הפוך.
■ ‡˙ÂÙÈÙˆ‰Â ÌÈÈÂ˜Ï‰ ÌÈÈÈÈ‚È‰‰ ÌÈ‡˙‰ ÏÏ‚· ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó Âˆ¯Ù ÌÈÓÚÙÏ Æ
·Æ˙ÂÙÈÙˆ‰Â ÌÈÈÂ˜Ï‰ ÌÈ‡˙‰ Ï˘· ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó Âˆ¯Ù ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ Æ

רמה  2תשובה חלקית :שני שכתובים בתחביר לקוי מאוד במשפט אחד או בשניהם ,אך
המבנה הלוגי נשמר; שגיאות כתיב.
■ ‡¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ÌÈÈÈÈ‚‰‰ ÌÈ‡˙‰ ÈÙÓ ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó Âˆ¯Ù ÌÈÓÚÙÏ Æ
·Æ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï ÌÈÈÈÈ‚‰‰ ÌÈ‡˙‰˘ ÌÂ˘Ó ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó Âˆ¯Ù Æ

הערה :התחביר לקוי ,כי סוף המשפט חסר.

■ ‡Æ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ÌÈÈÈ‚È‰‰ ÌÈ‡˙‰ ÈÙÓ Æ
·Æ¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ÌÈÈ‚È‰‰ ÌÈ‡˙‰ ˙Â·ÎÚ· Æ

רמה  1תשובה לקויה :שכתוב אחד לקוי.
■ ‡¯ÈÚ· ˙ÂÙ‚Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Âˆ¯Ù ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆÂ ÌÈÈÂ˜Ï‰ ÌÈÈÈÈ‚È‰‰ ÌÈ‡˙‰ - ˘ ÈÙÓ Æ
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
·¢ ≠ ˘ ÏÏ‚· Æ

הערה :יש כאן ניסיון לעבודה חיובית ,אך המילים לא שובצו.
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∏Æ

Æ„ÂÓÈÏ ¯ÙÒ Ï˘ ÔÂ˘ÏÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ¨‰·Â˘˙Â ‰Ï‡˘ ˙¯Âˆ· ÆÆÆÂÁÒ ÆÆÆ

מטרות

להגדיר את הקשר הלוגי בעזרת מילת שאלה ולהתאים את השאלה למשלב הטקסט.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :שאלה ותשובה ,המתאימות לתוכן המשפט )סיבה ותוצאה( ,כולל
התאמה משלבית ופיסוק תקין .פיסוק חסר ,כגון :סימן שאלה בסוף משפט השאלה,
מוריד את רמת הביצוע .בחירה במילת השאלה למה במקום במילה מדוע מורידה
אף היא את רמת הביצוע ,כיוון שהשאלה אמורה להתאים למשלב של הטקסט -
במקרה שלנו משלב גבוה ,המכיל מילים ,כגון :אפלולית ,שררה ,ברוב שעות היום.
תשובה אפשרית:
שאלה :מדוע שררה אפלולית בעיר ברוב שעות היום?
תשובה :האפלולית שררה בעיר ,כיוון שהבתים הצמודים זה לזה הסתירו את אור היום.
רמה  3תשובה חלקית :שאלה ותשובה ,המתאימות לתוכן המשפט ,אך חסר פיסוק באחד
המשפטים ,או המשלב באחד המשפטים אינו מתאים ,או שהשאלה מסורבלת.
■ ˘‡ø˙ÈÏÂÏÙ‡ ¯ÈÚ· ‰¯¯˘ ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ·Â¯·˘ ‰·ÈÒ‰ ‰˙È‰ ‰Ó ∫‰Ï

הערה :שאלה מסורבלת ,לכן מורידים רמה.

■ ˘‡ø˙ÈÏÂÏÙ‡ ¯ÈÚ· ‰¯¯˘ ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· ‰ÓÏ ∫‰Ï

הערה :מילת השאלה למה היא במשלב נמוך ,שאינו הולם את הטקסט.

רמה  2תשובה חלקית :שאלה שאינה מתאימה ל"סיבה" ,או חסר פיסוק ,והמשלב אינו
מתאים.
■ ˘‡ÌÂÈ‰ ¯Â‡ ˙‡ Â‡¯ ‡Ï ‰ÓÏ ∫‰Ï
■ ˘‡øÚÂ„Ó ø¯ÈÚ· ˙ÈÏÂÏÙ‡ ‰¯¯˘ È˙Ó ∫‰Ï

רמה  1תשובה לקויה :שימוש לא מתאים במילת השאלה ,ניסוח לקוי ללא פיסוק ,והמשלב
אינו מתאים.
■ ˘‡øÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· ø¯Â‡ Â‡¯ ‡Ï ÌÈ˘‡ ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ÍÈ‡ ∫‰Ï

Æπ

Æ‰‡ÂÂ˘‰ Â‡ „Â‚È ˙ÂÏÈÓ· Â˘Ó˙˘‰ ÆÆÆÚË˜Ï Í˘Ó‰ ˙˜ÒÙ Â·˙Î

מטרה

לכתוב טקסט השוואתי על-פי עקרונות הסוגה של טקסט נתון.

הערה

בטקסט אקספוזיטורי* יש עמדת שיח מרוחקת ,ללא מעורבת של הכותב/ת .יש בו הרבה
מידע ,אך אין בו הערות אישיות .אין פעלים אישיים ,אין תארים אישיים ,אין הערות מעריכות,

* טקסט א ְֶקס ְפֹּוִזיטֹוִרי  -טקסט המציג תיאור מפורט של בעיה ,של רעיון ,של טיעון וכדומה; טקסט עיוני.

544

10

‰¯Â

„Ó

¯ Ó Ï ÍÈ

סימול
מחשב

‰¯Â

„Ó

¯ Ó Ï ÍÈ

˜ ¯ ˘˜ ‰· ¯Â ˘È

יש שמות מופשטים ,מיעוט של כינויי גוף ראשון ושני .כינויי הגוף המעטים הם אנאפוריים
)מתייחסים אחורה(" :בין החומות השתרעה עיר ובה…" .יש בו גם ריבוי של צירופים שמניים
מילוניים ,ושינוי בסדר המילים" :זרמו בסמטאות…" במקום "בסמטאות זרמו…" ,תחביר
מורכב" :שררה בעיר אפלולית ,כי" ,"...מה גם שהחלונות של רוב… לא… אלא אריג או עור
חזיר …,ואלה החדירו רק אור…".

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
רמה 2

רמה 3

קריטריונים

רמה 4

14

תוכן

פסקת השוואה,
המעמתת את תוכן
הטקסט הנתון עם המצב
בחיים המודרניים
מבחינת :תנאי ההיגיינה,
התאורה והצפיפות;
טקסט מידע מרוחק
מהכותב.

15

מבנה

מבנה לוגי של ניגוד ושל מבנה לוגי של ניגוד
חוסר אחידות בסוגה;
השוואה; בראש הפסקה ושל השוואה; לכידות; אין עקביות באופן
קיים היגד כללי על תנאי סדקים קלים
הצגת התיאור.
החיים )פתיח( ,ורצוי
באחידות של הסוגה.
שיהיה ָסגיר לסיום
הפסקה; עקביות באופן
הצגת התיאור בסדר
המחשבה; לכידות;
אחידות בסוגה )למשל:
אין מעבר מדיון
היסטורי לקטע אישי(.

16

מבע

הוכחה של יכולת הבעה
גבוהה ,שמתבטאת
ברמה תחבירית גבוהה
וברמה מילונית גבוהה
)דיוק באוצר המילים,
שימוש בצירופים
מוכרים ,יצירת צירופים
חדשים(; המספר/ת
בעמדת ריחוק  -אין
שימוש בגוף ראשון או
בגוף שני יחיד; שימוש
במשפטים שמניים;
מספר מצומצם של כינויי
גוף; אין מילים המביעות
מעורבות אישית; אין
הערות מעריכות;
יש אחידות משלבית.

17

תקינות

כמו רמה .4

רמה 1

פסקה קצרה מהנדרש ,פסקה קצרה במיוחד,
המכילה התייחסות
הנשענת על עובדות
מינימלית בלבד לתוכן
הטקסט אך מעמתת
פחות מרכיבים מהנדרש .הטקסט.

הוכחה של יכולת
הבעה באיכות נמוכה
מרמה  .4כל השאר
כמו ברמה .4

עמדת שיח שאינה
מתאימה לסוגה;
נוכחות גדולה של
דמות המספר/ת.

הטקסט לוקה בחסר
בשלושה מרכיבים,
שצוינו ברמה .4

הוכחה של יכולת הבעה
נמוכה ביותר; אין כינויי
גוף ,או שהם מעטים
ביותר; שימוש בלשון
הטקסט; משלב שאינו
מתאים לסוגה.

עקביות בשימוש בזמנים; עקביות בשימוש
אין עקביות בשימוש
קישוריות טובה )מורכבת( בזמנים; קישוריות
בזמנים; שגיאות
ברמת ִ
הפּסקה; תקינות ברמת הפִּסקה;
דקדוקיות ברמת
ברמת הפסוקית )בתוך שגיאות דקדוקיות
המשפט והפִּסקה;
המשפט(; פיסוק סביר; מעטות ברמת המשפט; פיסוק חלקי ביותר;
כתיב נכון.
פיסוק חלקי; שגיאות שגיאות כתיב.
כתיב מעטות.

בלבול וחוסר עקביות
בשימוש בזמנים; מבנה
משפטים לא תקין  -אין
קישוריות ברמת הפִּסקה
וברמת הפסוקית; אין
פיסוק; שגיאות כתיב
רבות.
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רמה 4

■ „Â‚È· ¨‰‰Â·‚ ‰˙È‰ ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆ ¯·Ú· Æ‰Â˘ ·ˆÓ‰ ÌÂÈ‰ ¨¯·Ú· ÌÈÈÁ‰ È‡˙ ˙ÓÂÚÏ
·ÂÈ· ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯ÈÚ ÏÎ· ˙ÂÈÂ· ÌÂÈ‰ ¨¯·Ú· ÂÓÎ ‡Ï˘ ÆÁÂÂ¯Ó· ÌÈÈÂ· ÌÈ˙·‰˘Î ÌÂÈ‰Ï
¯·„‰ ÌÂÈÎ Ï·‡ ÌÈÈÂ˜Ï ÂÈ‰ ÌÈÈÈÈ‚È‰‰ ÌÈ‡˙‰ ÌÚÙ Æ‰ÈÙ ÏÎ· ÌÈ‡ˆÓ ‰Ù˘‡ ÈÁÙÂ
˘Æ˙ÂÏÁÓ· ÏÙËÏ ˙Â¯ÊÂÚ˘ ˙ÂÙÂ¯˙Â ÌÈÏÂÁ È˙· ÂÏ ˘ÈÂ ¨‰Â
■ ÌÈ·Á¯ ˙Â·ÂÁ¯Ó ‰ÈÂ· ‡È‰Â ‰ÓÂÁ ˙Ù˜ÂÓ ‡Ï ÌÂÈ‰ ¯ÈÚ‰ ¯·Ú· ÌÈÈÁ‰ È‡˙ ˙ÓÂÚÏ
¯˙ÂÈ ‰·¯‰· ‰Ó¯· Ì‰ ‰ÈÈ‚È‰‰ È‡˙ ÔÎÏÂ ‰Ù˘‡ ÈÁÙÂ ·ÂÈ· ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÂÓÈÈ˜ ÆÌÈÎÂ¯‡Â
‚·ı¯ÂÙ˘ ˙ÂÙÈ‚Ó‰ ßÒÓ ÔÎÏÂ ÌÈ·ÂË ‰‡Â¯·˙ È‡˙Ï ÂÏÈ·Â‰ ˙Â‡ˆÓ‰‰Â Ú„Ó‰ Æ¯·Ú·Ó ‰‰Â
ÌÈÏÏÁ‰ ßÒÓ ÔÎÏÂ ‰ÙÂ¯˙ ˘È ‰ÙÈ‚Ó ÏÎÏ ËÚÓÎÂ ¯·Ú· ˙ÂÙ‚Ó‰ ßÒÓÏ ˙ÈÒÁÈ ÔË˜ ‡Â‰
˜ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· ÔÎÏÂ ˙ÈÎÂÎÊÓ ÌÈÈÂ· ˙ÂÂÏÁ‰Â ÌÈÙÂÙˆ ‡Ï ÌÈ˙·‰ Æ¯·Ú· ‰È‰˘ ÈÙÎÓ ÔË
ÌÈ„ÈÙÏ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÙÈÏÁÓ˘ ·ÂÁ¯ ÈÒÙ ˘È ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ˘· Æ˙Â·ÂÁ¯·Â ÌÈ˙·· ¯Â‡ ˘È
˘˘Æ˙Â·ÂÁ¯‰ ˙‡ ÌÈ¯È‡Ó ·ÂÁ¯‰ ÈÒÙ ¯ÓÂÏÎ ¨¯·Ú· Â˘ÓÈ
■ ¨ÌÚÙÏ „Â‚È· ÆÁˆ ¯ÈÂ‡ ÌÂ˘ÏÂ ·ÂÁ¯Ï ˙‡ˆÏ ¯˘Ù‡ ÌÂÈ‰ ¨¯·Ú· ÌÈÈÁ‰ È‡˙ ˙ÓÂÚÏ
˙‡ ¯·Î Â‡ÈˆÓ‰˘ ÈÙÓ ÆÁÂÂ¯ÈÓ·Â ÛÈÎ· ˙ÎÏÏ ¯˘Ù‡ ÔÎÏÂ ‰ÙÂÙˆ ‰ÈÈ· ‰·¯‰ ÔÈ‡ ÌÂÈ‰
≠ ˙ÂÂ¯ÒÁ ˘È Ì‚ ¯·„ ÏÎÏ Ï·‡ Æ‰Ó„‡‰ ÏÚÓ Ï‡ ÌÈÚÈ‚Ó ‡Ï ˙ÂÁÈ¯‰ Ê‡ ¨·ÂÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ
˙‡ ˙ÂÓ‰ÊÓÂ ÌÈ˘Ú¯ ‰·¯‰ ˙Â˘ÂÚ˘ ˙ÂÈÂÎÓ ˘È ¨ıÂ· ˙ÂˆÈ¯Ù˘Ó˘ ˙ÂÏ‚Ú ÔÈ‡˘ ˙Â¯ÓÏ
ÆÌÂÈ È„Ó ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ‰·¯‰ ˙Â¯Â˜Â ¨¯ÈÂÂ‡‰

הערה :יש פתיח ויש סגיר; יש מבנה השוואה לוגי עקבי ,אחידות בסוגה; יש
גלישות למשלב נמוך יותר" :ללכת בכיף ובמירווח"" ,שמשפריצות בוץ" ,או "אז
הריחות לא מגיעים…" .אמנם קיימת עמדת שיח מרוחקת למדי ,אך גם עמדה של
הכותב/ת מובעת ,שלפיה אמנם במובנים מסוימים יש שיפור מהעבר ,אך לא
הכול ורוד .גם לעיר המודרנית יש תחלואים .יש כאן שימוש במשפטים שמניים -
בהתאם למוסכמות של הסוגה ,וכן קישוריות טובה ברמת הפסקה ,תקינות
תחבירית ברמת המשפט ברוב הטקסט )מלבד בצירוף" :ללכת בכיף ובמירווח"(;
הפיסוק סביר; הכתיב נכון .הטקסט מוצלח ,כי בין השאר יש בו עומק מחשבתי
מסוים ,אמירה שיפוטית מורכבת יותר מאלה שהציגו רוב התלמידים בניסוי.

רמה 3

■ ÌÈÒÙ ˘È ÂÈÓÈ· ÌÈ·ÂË ¯˙ÂÈ ‰·¯‰· ÌÈÈÁ‰ È‡˙ ÌÂÈ‰ ¨¯·Ú· ÌÈÈÁ‰ È‡˙ ˙ÓÂÚÏ
ÆÂÏ ‰ÎÒ ˙ÂÁÙ ˘È ‰ÁÎ ˘‡ ÌÚ ÌÈ„ÈÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‡Ï ÌÈ˘‡‰Â ¯ÈÚ· ˜ÏÁ ÏÎ· ‰¯Â‡˙Â
·¯˙Î¯ÚÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÂÏ Ô˙Â ‰ÊÂ ÁÙ ˘È ‰ÂÎ˘ ÏÎ·Â ·ÂÈ· ÊÂ˜È ˙ÂÎ¯ÚÓ ˘È ˙Â·ÂÁ
Æ¯·Ú· ˙‡Ê ‰‡ˆÂ˙Ó ˙Â¯ˆÂ˘ ˙ÂÙ‚ÓÓ ÌÈÎÒÁ ÂÁ‡ ÔÎÏÂ ‰‡È¯·Â ‰‰Â·‚ ‰ÈÈÈÈ‚‰‰
‡Ï ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ÆÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· ˘Ó˘ ¯Â‡ Ô˙Â‰ È˘‰Ó „Á‡ ÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÈÈÈ·‰Â ÌÈ˙·‰
¯ÙÂ˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÏ˘ „È˙Ú‰ ËÂ˘Ù ÏÈ„·‰Ï ˙Â·ÈÒ ‰·¯‰ „ÂÚ ˘È Æ‰Ê ÏÎ ˙‡ ‰È‰

הערה :הטקסט מלא ברמת התוכן ,ויש בו גם פתיח וסגיר ,אך מבחינת המשלב
הוא מעורב" :יש פח וזה נותן לנו…" ,לעומת" :העתיד שלנו יותר משופר" .קיימים
צירופים מילוניים מוזרים" :אנחנו נחסכים ממגפות"" ,מערכת ההגיינייה גבוהה…".
הפיסוק לוקה בחסר :בשורה הראשונה ובשנייה אין הפרדה בנקודה בין המשפטים.
יש מעורבות גדולה של הכותב/ת  -אמנם ,בלשון רבים ,שהיא גורם מרחיק ,אך
בכל זאת יש שימוש רב בביטויים" :לנו"" ,אנחנו" ,שלנו" .שגיאות תחביריות ברמת
הפסוקית" :הבתים והבניינים רחוקים אחד מהשני הנותן אור שמש בשעות היום".
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רמה 2

רמה 1
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■ ·˙ÎÂÒÓ „Â‡Ó ‰˙È‰ ‰¯Â‡˙‰ ¨ÏÏÁÈ· ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÈÈ‚È‰‰ ÌÂÈ‰Ï „Â‚È· ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ
·¨˘‡ ˙¯ÊÚ· ÌÈ˙·‰ ˙‡ Â¯‡‰ ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ÌÈ˘‡˘ ÏÏ‚È· ÂÙ¯˘ ÌÈ˙·‰˘ ÏÏ‚È
„Â‚È· ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Æ˙Â·ÂÁ¯· Á˘ÂÎÏ ‰Ó¯‚˘ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÙÈÙˆ ‰˙È‰ ÌÂÈ‰Ï „Â‚È·Â
Æ„ÂÓ ÌÈ˘˜ ÌÈ˙ ÂÈ‰ ÌÂÈ‰Ï
■ ÌÈ˘‡ ˘È ÌÈÈ˜ ˙Â·ÂÁ¯‰Â ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÈÈ· ˘È ¯ÈÚ· ‰ÙÂ¯È‡· ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ˙ÈÒÂÙÈ˙ ¯ÈÚ
ÆÌÈ˘‡ ˘È ÂÈÓÈ· ˙‡Ê ˙ÓÂ‡Ï ‰¯Á˙ È„‚·Â ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ¯ÂÁ˘ ÌÈÚ·ÂÎ ÌÈ„·ÂÎÓ ÌÈ„‚· ÌÚ

ÆÆÆ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ ∏ ÆÆÆÂÙÈ˜‰ Æ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓÏ ˙ÂÓ‚Â„ Ô‰ ¨ÆÆÆ˘ ¨ÔÎÏÂ ¨ÈÎ ÆÆÆ

מטרה

לאתר בטקסט מילות קישור )כולל אותיות קישור(.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :איתור של  8-7מילות קישור שונות.
מילות הקישור בקטע הן :ו ,...ולכן ,שהרי ,ש… ,בגלל ,כי ,אף ,מה גם  /מה גם ש…,
אלא ,או ,וכאשר ,כדי ,גם.
רמה  3תשובה חלקית :איתור של  6-5מילות קישור שונות.
רמה  2תשובה חלקית :איתור של  4-3מילות קישור שונות.
רמה  1תשובה חלקית :איתור של  2-0מילות קישור.

19

Æ±±

ÆÆÆ ∫˙Â‡·‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÈÈˆÓ˘ ¨ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ Â˜È˙Ú‰ ÆÆÆ

מטרה

למיין מילות קישור לפי משמעות.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :לפחות דוגמה אחת נכונה לכל אחת מחמש המשמעויות.
■ ‡˘ ¨ßÂ ¨˘ Ì‚ ‰Ó ¨Ì‚ ¨Û‡ ∫‰ÙÒÂ‰ ˙ÂÈÈˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ Æ
·ÈÎ ¨ÏÏ‚· ¨ÔÎÏÂ ∫‰‡ˆÂ˙ Â‡ ‰·ÈÒ ˙ÂÈÈˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ Æ
‚Â‡ ∫‰¯¯· ˙ÂÈÈˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ Æ
„¨Â‡ ¨È¯‰˘ ¨Û‡ ¨‡Ï‡ ∫„Â‚È Â‡ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÈˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ Æ
È„Î ∫˙ÈÏÎ˙ ˙ÂÈÈˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ Æ‰

רמה  3תשובה חלקית :לפחות דוגמה אחת נכונה ל– 4משמעויות.
רמה  2תשובה חלקית :לפחות דוגמה אחת נכונה ל– 3משמעויות.
רמה  1תשובה חלקית :לפחות דוגמה אחת נכונה ל– 2משמעויות.

13
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˜¯˘ ˜‰ · ¯ Â˘ È

≤Æ±

ÆÆÆ˙Â¯Á‡ ÌÈÏÈÓÓ ˙ÂÏ„· Ô‰ ‰Ó·Â ¨ËÙ˘Ó· Ô„È˜Ù˙ ‰Ó øÆÆÆÛ˙Â˘Ó ‰Ó ÆÆÆ

מטרות

להבחין בין מילות תפקוד לבין מילות תוכן ולהכיר את ההבדלים ביניהן .לבדוק יכולת
מטה-לשונית )ניתוח לשוני  -מציאת קווי דמיון לשוניים( ויכולת הכללה.

הערות

סעיף זה קשה ,ולכן חשוב להשוות בו תשובות התלמידים בכיתה ולקבוע את רמה  ,4הגבוהה,
לפי התשובה הטובה ביותר .הסעיף הזה מבחין בעיקר הבחנה דיכוטומית ,כלומר  -מבחין בין
תלמידים חזקים לחלשים בהקשר שלנו.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(

רמה  4תשובה מלאה :ניסוח של שתי הכללות .אמנם ההכללות המרכזיות הן מילות
קישור/תפקוד לעומת מילות תוכן ,אך כל הכללה דקדוקית אחרת תתקבל ,כולל
הסבר דקדוקי כלשהו.
תשובה אפשרית:
המשותף לכל המילים המסומנות בסעיף  10הוא שכולן מילות קישור ,מילות תפקוד.
תפקידן של מילות הקישור הוא להגדיר את היחסים בין חלקי המשפט ,בין המשפטים
ובין הפסקות .כמו כן :רובן קצרות ,חלקן עשויות להצטרף לתיבה הבאה ,וכמעט
לכולן אין נטייה .ההבדל :האחרות הן מילות תוכן.
■ ®ÌÈÏÚÙÂ ˙ÂÓ˘© ˙Â¯Á‡ ÌÈÏÈÓÓ ˙ÂÏ„· Ô‰Â ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ ÔÏÂÎ ±∞ ÛÈÚÒ· È˙ÓÈÒ˘ ÌÈÏÈÓ‰
˙ÂÙÂÙˆ ÌÈ¯Ú‰ ∫ËÙ˘Ó· ‡Ó‚Â„ ÆËÙ˘ÓÏ ËÙ˘ÓÓ Ì˙Â‡ ÛÈÏÁ‰Ï Ô˙ÈÂ ¯ÊÚÏ ˙Â‡· Ì‰ ÈÎ
·˘ÌÈÏÈÓ· °ÛÈÏÁ‰Ï Ô˙È ‡Ï ¯‡˘‰ ÏÎ Í‡ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÓÂÁ‰ ®ÏÏ‚· ÛÈÏÁ‰Ï Ô˙È© Ï
‡°ËÙ˘Ó‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ Â˘È ‡Ï˘ ˙Â¯Á

הערה :בתשובה יש התייחסות לשתי קבוצות מילים ,כולל הסבר לשוני ,הקשור
ביכולת ההמרה של מילות התפקוד.

■ ÂÓÎ ÌÈÏÈÓÂ ¨ÚË˜ Â‡ ËÙ˘Ó ÏÎ· ËÚÓÎ ˙ÂÚÈÙÂÓ ±∞ ÛÈÚÒ·˘ ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ
ÆÌÈÈÂÒÓ ¯˘˜‰· ˜¯ ÚÈÙÂ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙Â‡ËÓÒ Â‡ ˙ÂÓÂÁ

הערה :קיימת כאן הבחנה בין שתי קבוצות :התיאור "בהקשר מסוים" מציין את
מילות התוכן לעומת מילות התפקוד ש"מופיעות כמעט בכל משפט או קטע".
ההסבר הדקדוקי קשור לרמת הנפיצות שלהן בשפה ,ויש הבחנה שהן קיימות
באופן קבוע בלשון ומשרתות אותה בלי להיות תלויות בתוכן כלשהו.

רמה  3תשובה חלקית :ניסוח של שתי ההכללות המרכזיות ללא הסבר דקדוקי כלשהו ,או
ניסוח של שתי הכללות נכונות ,שאחת מהן אינה מההכללות המרכזיות של מילות
יחס  /מילות קישור .הכללות אלה אינן מלוות בהסבר דקדוקי כלשהו אלא נשארות
בגדר הצהרה בלבד.
·ÆÌÈÏÚÙ Â‡ ˙ÂÓ˘ Ô‰˘ ÍÎ· ˙ÂÏ„· Ô‰ Æ
■ ‡Æ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ Ô‰˘ Ô‰Ï Û˙Â˘Ó‰ Æ
■ ·ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈÏÈÓ Ì‰ ¨˙ÂÏ˙ÂÙÓ ¨˙Â¯ˆ ¨˙Â‡ËÓÒ ¨¯ÈÚ ¨‰Ú¯˙˘‰ ¨˙ÂÓÂÁ ÌÈÏÈÓ‰˘ ÏÏ‚È
Æ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ Ì‰ ±∞ ÛÈÚÒ· È˙ÓÈÒ˘ ÌÈÏÈÓ‰Â

רמה  2תשובה חלקית :ניסוח של הכללה אחת בלבד ,עם או בלי הסבר דקדוקי כלשהו.
■ ˙Â¯Á‡ ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ ˙¯ÊÚ· ˙ÂÏ„· Ì‰ ËÙ˘Ó ·ÈÎ¯‰Ï Ì‚ ¯˘Ù‡ ‰Ï‡ ÌÈÏÈÓÓ

רמה  1הכללות שגויות.
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רמה 4

רמה 2

רמה 3

רמה 1

01

2

תוכן:
כתיבה אישית-
חווייתית8 ,7 :
משפטים המתבססים
על עובדות הטקסט;
מעורבות ונוכחות
אישית קבועה של
דמות מספר )בהתאם
לנדרש מהסוגה(;
עיגון בזמן ובמקום:
התייחסות לתפקידו
של הכותב כמטייל.

תוכן:
כמו רמה .4

תוכן:
תוכן:
כתיבה קצרה
שחזור קצר ביותר;
מהנדרש ,הנשענת על התייחסות מינימלית
עובדות הטקסט;
לתוכן הטקסט; עמדת
עמדת שיח מנותקת שיח מנותקת ומרוחקת,
ומרוחקת ללא
ללא נוכחות של דמות
נוכחות של דמות
מספר; אין עיגון בזמן
מספר; אין עיגון בזמן ובמקום :אין התייחסות
ובמקום :אין
לתפקיד של הכותב
התייחסות לתפקיד
כמטייל.
של הכותב כמטייל.

02

2

מבנה:
בולטות ,שימוש
מושכל במבנה לוגי-
רטורי באופן הצגת
התיאור; עקביות
באופן הצגת התיאור.

מבנה:
כתיבה במבנה לוגי
ברור; עקביות באופן
הצגת התיאור.

מבנה:
מבנה:
ליקויים במבנה לוגי -אין מבנה לוגי-רטורי.
רטורי; חוסר עקביות
באופן הצגת התיאור -
מעבר מטקסט אישי
חווייתי לטקסט
היסטורי-
אינפורמטיבי.

03

2

מבע:
מבע:
התאמה מלאה לסוגה התאמה לסוגה
ולמטרת הכתיבה;
ולמטרת הכתיבה
הטקסט משקף יכולת
)תיאור חווייתי
הבעה טובה ברמת
לעיתון(; הטקסט
הכתוב משקף יכולת התחביר ,הקישוריות
הבעה גבוהה ברמת ואוצר המילים; אין
עקביות בשימוש
התחביר ,קישוריות
בזמנים.
ואוצר המילים;
כל השאר כמו רמה .4
עקביות בשימוש
בזמנים :שימוש בזמן
הווה מתקיים לנגד
עינינו או בזמן עבר
אישי )נרטיבי(; ריבוי
של כינויי גוף ושל
מילים המביעות
עמדה סובייקטיבית,
בשילוב הערות
מעריכות; המספר/ת
מתבטא/ת בדרך-כלל
בגוף ראשון  -יחיד או
רבים; שימוש
במשפטים עצמאיים,
השונים מלשון
הטקסט; אחידות
משלבית.

15

מבע:
התאמה חלקית
לסוגה ולמטרת
הכתיבה; הטקסט
משקף יכולת הבעה
נמוכה; המספר/ת
אינו/ה מתבטא/ת
בדרך-כלל בגוף
ראשון; אין עמדה
סובייקטיבית של
המספר/ת; אין
עקביות בשימוש
בזמנים; אין אחידות
משלבית.

מבע:
אין התאמה לסוגה
ולמטרת הכתיבה;
הטקסט מעיד על יכולת
הבעה נמוכה ביותר;
אין כינויי גוף ,או
שמספרם מועט ביותר;
שימוש רב בלשון
הטקסט; שימוש
במשלב ,שאינו מתאים
לסוגה.
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רמה 4

רמה 2

רמה 3

רמה 1

04

3

תקינות:
תקינות:
קישוריות טובה
קישוריות טובה
ברמת הפסקה;
ברמת הפסקה
)קשרים של חיבור /שגיאות דקדוקיות
מעטות ברמת
הוספה(; קישוריות
טובה ברמת המשפט; המשפט והפסקה;
פיסוק סביר; שגיאות
פיסוק סביר; כתיב
כתיב מעטות.
נכון.

05

4

כל הסיבות
והתוצאות שבפסקה
מובחנות ומנוסחות
כהלכה.

ציון של רוב הסיבות
והתוצאות שבפסקה,
או ציון כל הסיבות
והתוצאות בניסוח
לקוי.

עירוב חלקי בין סיבות בלבול בין סיבות
לתוצאות או ציון של לתוצאות.
חלק קטן מהסיבות
ומהתוצאות או
עמימות בפירוט
הסיבות והתוצאות.

06

5

כל הסיבות
והתוצאות שבפסקה
מובחנות כהלכה.

ציון של חלק
מהסיבות או של
חלק מהתוצאות
שבפסקה ,או ציון כל
הסיבות והתוצאות
בניסוח לקוי.

עירוב חלקי בין סיבות בלבול בין סיבות
לתוצאות או ציון של לתוצאות.
חלק קטן מהסיבות
ומהתוצאות.

07

5

כל הסיבות
והתוצאות שבפסקה
מובחנות כהלכה.

ציון של רוב הסיבות
והתוצאות שבפסקה
או ציון של כל
הסיבות והתוצאות
בניסוח לקוי.

עירוב חלקי בין סיבות בלבול בין סיבות
לתוצאות או ציון של לתוצאות.
חלק קטן מהסיבות
ומהתוצאות.

08

6

כל  4אפשרויות
ההמרה.

 3אפשרויות המרה.

 2אפשרויות המרה.

09

7

 2המרות בתחביר
ההמרות בתחביר
תקין .הקפדה על
תקין .הקפדה על
שמירה של כל המידע שמירה של כל המידע
של המשפט.
של המשפט.

המרה אחת בלבד
המרות לא נכונות או
הקפדה
בתחביר תקין.
לא תקינות מבחינה
כל
על שמירה של
תחבירית ותוכנית.
המידע של המשפט.

10

7

מסירה של תוכן
מסירה של תוכן
המשפט בשלמותו,
המשפט בשלמותו;
תחביר תקין ,פיסוק אך יש בו לקות
תקין או מילת קישור תחבירית כלשהי ,או
מוצלחת במיוחד ,בלי שימוש לא תקין
בפיסוק.
פיסוק תקין.

מסירה של תוכן
המשפט ללא קישור
מפורש וללא פיסוק.

שינוי משמעות המשפט
)אין ניגוד( ,והמידע לא
נכון.

11

8

תוכן זהה ,מילת
השלילה מופיעה
אחרי הפועל ,או
שפועל נוסף למשפט,
או שיש פגימה
תחבירית כלשהי או
שגיאת כתיב.

שינוי בתוכן המשפט;
הלוגיקה של המשפט
קיימת אך לא
האמצעים הלשוניים
לביטויה; המבנה אינו
כנדרש.

התוכן שגוי.

תוכן זהה ,תחביר
תקין.

16

תקינות:
תקינות:
שגיאות דקדוקיות
מבנה משפטים לא
ברמת המשפט
תקין ברמת הפסקה
והפסקה; פיסוק חלקי; וברמת המשפט; אין
שגיאות כתיב.
התייחסות לפיסוק;
שגיאות כתיב רבות.

המרה אחת בלבד.
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רמה 4

רמה 2

רמה 3

רמה 1

שני שכתובים בתחביר שכתוב אחד לקוי.
לקוי מאוד במשפט
אחד או בשניהם ,אך
המבנה הלוגי נשמר;
שגיאות כתיב.

12

9

שני שכתובים בתחביר
שני שכתובים
תקין אך פחות יצירתי
בתחביר תקין,
המשתמשים כל אחד מאשר ברמה הקודמת,
כלומר  -רק סדר
בביטויי סיבה/
תוצאה או בביטויים ,החלקים במשפט הפוך.
כגון :בשל ,עקב,
כתוצאה מ ;...הפיכת
המשפט למשפט
מורכב .המיקוד כאן
הוא בקשר סיבה-
תוצאה.

13

10

שאלה ותשובה,
המתאימות לתוכן
המשפט )סיבה
ותוצאה( ,כולל
התאמה משלבית
ופיסוק תקין.

שאלה ותשובה,
המתאימות לתוכן
המשפט ,אך חסר
פיסוק באחד
המשפטים ,או המשלב
באחד המשפטים אינו
מתאים ,או שהשאלה
מסורבלת.

שאלה שאינה
שימוש לא מתאים
מתאימה ל"סיבה" ,או במילת השאלה ,ניסוח
חסר פיסוק ,והמשלב לקוי ללא פיסוק
אינו מתאים.
והמשלב אינו מתאים.

14

11

תוכן:
פסקת השוואה,
המעמתת את תוכן
הטקסט הנתון עם
המצב בחיים
המודרניים מבחינת:
תנאי ההיגיינה,
התאורה והצפיפות;
טקסט מידע מרוחק
מהכותב.

תוכן:
כמו רמה .4

תוכן:
תוכן:
פסקה קצרה מהנדרש ,פסקה קצרה במיוחד,
הנשענת על עובדות
המכילה התייחסות
מעמתת
הטקסט אך
מינימלית בלבד לתוכן
מרכיבים
פחות
הטקסט.
מהנדרש.

15

11

מבנה:
מבנה לוגי של ניגוד
ושל השוואה; בראש
הפסקה קיים היגד
כללי על תנאי החיים
)פתיח( ,ורצוי שיהיה
ָסגיר לסיום הפסקה;
עקביות באופן הצגת
התיאור בסדר
המחשבה; לכידות;
אחידות בסוגה.

מבנה:
מבנה לוגי של ניגוד
ושל השוואה; לכידות;
סדקים קלים
באחידות של הסוגה.

מבנה:
חוסר אחידות בסוגה;
אין עקביות באופן
הצגת התיאור.

17

מבנה:
עמדת שיח שאינה
מתאימה לסוגה;
נוכחות גדולה של
דמות המספר/ת.
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רמה 1

רמה 4

רמה 3

16

11

מבע:
הוכחה של יכולת
הבעה גבוהה,
שמתבטאת ברמה
תחבירית גבוהה
וברמה מילונית
גבוהה; המספר/ת
בעמדת ריחוק  -אין
שימוש בגוף ראשון
או בגוף שני יחיד;
שימוש במשפטים
שמניים; מספר
מצומצם של כינויי
גוף; אין מילים
המביעות מעורבות
אישית; אין הערות
מעריכות; יש אחידות
משלבית.

מבע:
הוכחה של יכולת
הבעה באיכות נמוכה
מרמה .4
כל השאר כמו ברמה .4

מבע:
הטקסט לוקה בחסר
בשלושה מרכיבים,
שצוינו ברמה .4

מבע:
הוכחה של יכולת הבעה
נמוכה ביותר; אין כינויי
גוף ,או שהם מעטים
ביותר; שימוש בלשון
הטקסט; משלב שאינו
מתאים לסוגה.

17

11

תקינות:
עקביות בשימוש
בזמנים; קישוריות
טובה )מורכבת(
ברמת הפִּסקה;
תקינות ברמת
הפסוקית )בתוך
המשפט(; פיסוק
סביר; כתיב נכון.

תקינות:
תקינות:
עקביות בשימוש
אין עקביות בשימוש
בזמנים; קישוריות
בזמנים; שגיאות
ברמת הפִּסקה; שגיאות דקדוקיות ברמת
דקדוקיות מעטות
המשפט והפִּסקה;
ברמת המשפט; פיסוק פיסוק חלקי ביותר;
חלקי; שגיאות כתיב
שגיאות כתיב.
מעטות.

תקינות:
בלבול וחוסר עקביות
בשימוש בזמנים; מבנה
משפטים לא תקין  -אין
קישוריות ברמת
הפּסקה וברמת
ִ
הפסוקית; אין פיסוק;
שגיאות כתיב רבות.

18

13

איתור של  8-7מילות איתור של  6-5מילות
קישור שונות.
קישור שונות.

איתור של  4-3מילות
קישור שונות.

איתור של  2-0מילות
קישור.

19

13

לפחות דוגמה אחת
נכונה לכל אחת מ–5
המשמעויות.

לפחות דוגמה אחת
נכונה ל– 4משמעויות.

לפחות דוגמה אחת
נכונה ל– 3משמעויות.

לפחות דוגמה אחת
נכונה ל– 2משמעויות.

20

14

ניסוח של שתי
הכללות .אמנם
ההכללות המרכזיות
הן מילות קישור/
תפקוד לעומת מילות
תוכן ,אך כל הכללה
דקדוקית אחרת
תתקבל ,כולל הסבר
דקדוקי כלשהו.

ניסוח של שתי
ההכללות המרכזיות
ללא הסבר דקדוקי
כלשהו ,או ניסוח של
שתי הכללות נכונות,
שאחת מהן אינה
מההכללות המרכזיות
של מילות יחס  /מילות
קישור .הכללות אלה
אינן מלוות בהסבר
דקדוקי כלשהו ,אלא
נשארות בגדר הצהרה
בלבד.

ניסוח של הכללה אחת הכללות שגויות.
בלבד ,עם או בלי
הסבר דקדוקי כלשהו.

18
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