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 1הולבדיקת דהכתיבה לכיתה  משימתברת הנחיות להע

, והיא משמשת להערכה פנימית של יכולת חיצוני בעבריתהמשך למבחן ה משימתהכתיבה שלהלן היא  משימת

צוני, ולכן מוצע להעביר שהתלמידים קראו במבחן החי הסיפורמבוססת על  המשימההכתיבה של התלמידים. 

ימים אחרי המבחן. חוברות הטקסטים יעמדו לרשות בית הספר, ויש להנחות את התלמידים לקרוא  כמהאותה 

 משימתשר להשתמש בחוברות הטקסטים גם תוך כדי ביצוע . אפהמשימהשוב בסמוך לביצוע  הסיפוראת 

מתוכננת כך שמרבית התלמידים יוכלו לסיים אותה בתוך כשעה, אך חשוב לתת ארכה  המשימההכתיבה. 

)כולל קריאה חוזרת  המשימה להעביר אתאם כן, , די שיוכלו לכתוב בנינוחות. מומלץלתלמידים שזקוקים לה כ

 במהלך שיעור כפול. ( המשימהשל הטקסט וביצוע 

הכתיבה פותחה בזיקה הדוקה לתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני בעברית בדומה לכלי הערכת הכתיבה  משימת

 במשימתכלומר המידע שיתקבל מביצועי התלמידים . גישת ההערכה המעצבת והיא מבוססת עליתות ב בכ

 תכנון ההוראה לקידומם. הכתיבה ישמש את המורים ל 

עם התלמידים. בסיום הכתיבה תיעשה  שיחה מטרימה 2הכתיבה תערוך המורה משימתמוצע כי לפני ביצוע 

שפותח גם הוא ברוח ההערכה המעצבת, והוא מהווה המשך למחוון בכלי  מחוון כתיבההערכה באמצעות 

 מפגש משוב, מומלץ לערוך המחווןבאמצעות  3לכיתות ב. לאחר שהמורה תעריך את הטקסט שכתב התלמיד

 עם התלמיד.

כתיבה ובאופן שבו הוא מתנהל הוא ניגש ל  באופן שבו –מתחיל בהתבוננות בתלמיד  הערכת הכתיבהתהליך 

במהלך הכתיבה, וממשיך בהערכת הטקסט שהתלמיד כתב. ההתבוננות באופן הכתיבה מרחיבה את נקודת 

 הכתיבה היא פנימית. שמשימתהמבט ואת המידע שיש בידי המורה על התלמיד ככותב, והיא מתאפשרת משום 

יא נעשית בשני אופנים המשלימים זה את זה: במרכז מחוון הכתיבה עומדת הערכת הטקסט שהתלמיד כתב, וה

הערכת הטקסט לפי  –שכתב התלמיד; האחר  הטקסט השלםההתרשמות של המורה כקוראת מן  –האחד 

 את המכוונות מנחות שאלות יש הכתיבה במחווןהמקובלים: הערכת התוכן, המבנה והלשון.  ממדי ההערכה

 נוסף. הכתוב הנקודות טווח לפי מספרי ציון לתת יש ולפיהן, שונים ממדים לפי הטקסט את להעריך כיצד המורה

 למקם המסייע, ביצוע רמות ארבע של או ביצוע רמות שלוש של הערכה סולם נלווה המנחות לשאלות, על כך

 בפני עומדות אינן הביצוע שרמות להדגיש חשוב. הנמוכה הרמה ובין המיטבית הרמה בין הכתיבה יכולת את

 הנקודות מספר את לחבר יש הבדיקה בסיום: 100–0 סולם לפי ייקבע הסופי הציון. מילולי תיאור ללא עצמן

, סיכום הערכהבההערכה באמצעות המחוון מסתיימת  .5-ב התוצאה את ולכפול, רכיב בכל התלמיד שקיבל

ה שמאפשר למורה לזהות את נקודות החוזק ואת הנקודות לחיזוק בכתיבת התלמיד. הסיכום ישמש את המור

 .משוב עם התלמיד( תכנון שיחת 2ותכנון ההוראה. ) ( תכנון תוכנית עבודה עתידית1לשתי מטרות משלימות: )

                                                           
 והערכה למדידה ארצית רשות) ה"ראמ ידי על שפותח ב לכיתה בכתיבה המבדק של למורה המדריך על התבססה זו חוברת הכנת 1

 הכתיבה רכישת על תיאורטי למידע(. יסודי לחינוך האגף) הפדגוגי והמינהל( העברית הוראת על הפיקוח) הפדגוגית המזכירות(, בחינוך

 .ה"ראמ באתר המפורסם המבדק של למורה במדריך לעיין מומלץ נוספות והרחבות
 
 .מכוונת לשני המינים" אך נקבההיא בלשון " מורהההתייחסות ל  2
  ." אך מכוונת לשני המיניםזכרהיא בלשון " תלמידההתייחסות ל  3
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 שיחה מטרימה 

היא לסייע לתלמיד לתכנן את הכתיבה  המטרתה של השיחמומלץ לקיים שיחה מטרימה לפני תחילת הכתיבה. 

 לו להעלות רעיונות לכתיבה ולארגן אותם. תסייעעל מה שקרא  ה. השיחיגש לכתובלפני שהוא נ

משימת הכתיבה עוסקת באירוע מפתיע. במהלך השיחה המטרימה אפשר לבקש מהתלמידים לספר על 

להיזכר כדאי במהלך השיחה ולקיים עליהם דיון.  , או שקרו לא כפי שציפו שהם יקרו,אירועים שהפתיעו אותם

 תב יד ברור. בכללי הכתיבה, כגון סימני פיסוק נכונים וכ

השיחה המטרימה תתקיים בכיתה, בסמוך לכתיבה של התלמידים או לפניה, במליאה או בקבוצות קטנות. באופן 

טבעי, התלמידים ייחשפו לרעיונות או לחלקי רעיונות שיעלו בשיח הכיתתי, כך שרעיונות אלה או קצתם עשויים 

טים שיכתבו התלמידים יהיו אישיים ושונים זה להשתלב בטקסטים של התלמידים. אף על פי כן, צפוי שהטקס

 מזה, ויאפשרו להעריך את רמת הכתיבה של כל אחד מהם. 

במהלך השיחה המטרימה חשוב שהמורה תהיה קשובה לתגובותיהם של התלמידים: לאופן ההקשבה לשיחה, 

נטראקציה של למידת המעורבות בה, למידת ההבנה של תוכן השיחה )לפי הרלוונטיות של התשובות( ולאי

 יהם לכיתה.התלמידים עם חבר

בשיחה המטרימה בכיתה, אך ייתכן שחלקם יזדקקו  רכיבי התוכן על פירוב התלמידים יוכלו לכתוב את הטקסט 

כתיבה עצמה. המורה תתבונן בתלמידים גם והן בתהליך הכתיבה  הן בהתנעת המשימה הן בהבנתלתיווך נוסף 

מהמהים זמן רב מדי בלי לכתוב, או את אלה הפונים אליה ואומרים , ותאתר את אלה המתבמהלך הכתיבה

שאינם יודעים מה לכתוב או שאינם יודעים איך להתחיל לכתוב. אפשר להציע לתלמידים אלה לספר תחילה 

, ולאחר מכן לבקש מהם לכתוב אותו. במקרים אלה התיווך יכול להיעשות סיפורפה את הרעיון שלהם ל -בעל

ו בקבוצה אם יש כמה תלמידים הזקוקים לסיוע. כדאי לערוך תצפית ותיעוד קצר על אופן בדרך פרטנית, א

ה, מידת הביטחון שלהם טל )מידת הריכוז שלהם במ במשימההתמודדותם של התלמידים שהזדקקו לעזרה 

, בקשת עזרה(. במקרה שנדרשה התערבות כדי להניע את התלמיד המשימה, מידת הבנתם את המשימהבביצוע 

תוב, כדאי לתעד גם את סוג ההתערבות, כלומר מה עזר לתלמיד להתחיל לכתוב או מה עזר לו להמשיך לכ

 בוננות על הכותב/ת".למלא את החלק הראשון במחוון "התה, ויאפשר לה לכתוב. מידע זה יסייע למורה בהערכ
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 הערכה באמצעות המחוון

במחוון להערכה. המחוון נועד לאפיין את יכולות כדי להעריך את תוצרי הכתיבה של התלמידים, יש להשתמש 

ולהבחין ברמות הכתיבה השונות בכיתה, והוא מאפשר גמישות ומרחב לשיקול  ותלמיד הכתיבה של כל תלמיד

מומלץ לכתוב את  לפי המחוון. לתוצרי כתיבה של תלמידים שהוערכובזה דוגמאות  מובאותהדעת של המורה. 

 יר את הטקסט שכתב התלמיד ללא הערות. ולהשא ,ההערכה על גבי המחוון

 מבנה המחוון

 במחוון חמישה חלקים. להלן הסבר על כל אחד מן החלקים.

 )אופציונלי( התבוננות על הכותב/ת .1

של התלמיד. בחלק זה של המחוון כדאי לתאר  בתהליך הכתיבה, מוצע כי המורה תתבונן מלבד הערכת הטקסט

הכתיבה, בשיחה המטרימה  שימת: בשלב שבו המורה מציגה את מהעבודהבכל אחד משלבי את תהליך הכתיבה 

 הכיתתית או הקבוצתית לקראת הכתיבה ובמהלך הכתיבה.

בחלק זה כדאי להתייחס להיבטים רגשיים שעולים בתהליך הכתיבה )רגשות חיוביים, כמו מוטיבציה, תחושת 

ם( ולהיבטים ניהוליים הבאים לידי ביטוי בדרך כמו חשש, אדישות ושעמו, סוגלות והתלהבות, ורגשות שלילייםמ

)יכולת התכנון של הכתיבה, החשיבה המקדימה, הבקרה העצמית והיכולת  למשימהההתארגנות של התלמיד 

 שנעשהכדאי להיעזר בתיעוד  טות ולתכנון(.לעכב תגובה המספקת חלון זמן לחשיבה, להעלאת רעיונות, להתלב

שהזדקק לעזרה, לאיזו תמיכה  התלמידבמהלך השיחה המטרימה ובמהלך הכתיבה על אופן ההתמודדות של 

כמו , שאלות מכוונות או פיגומים נוספיםהוא נזקק בהכנה לקראת הכתיבה ובזמן הכתיבה )למשל עידוד פרטני, 

 רכיבי תוכן(. 

 כללית מהטקסטהתרשמות  .2

. לתגובה הכללית בשלמותואישית של המורה בעקבות קריאת הטקסט חלק זה של המחוון מוקדש להתרשמות 

שהטקסט מעורר במורה כקוראת יש ערך רב בצד התובנות המתקבלות מההערכה לפי ממדים. הטקסט השלם 

האם  :שכתב התלמיד משקף גם משהו מדמותו והוא בעל משמעות בעיניו. המורה כקוראת תשאל את עצמה

בולט בטקסט ובאופן כתיבתו )למשל המה האם הוא מעורר עניין? האם יש דבר  טקסט מובן? מה מיוחד בו?ה

(? לעיתים נדרשת קריאה חוזרת בטקסט של התלמיד כדי להבין היטב את כוונותיו הלשוןרעיון, אורך הטקסט, 

 ואת רעיונותיו.
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 תוכן ומבנה הטקסט .3

 סוגהל  התאמה .א .3

 שכתב התלמיד לסוגה: כתיבת סיפור.החלק הזה של המחוון עוסק בהתאמת הטקסט 

 נושאל  התאמה .ב .3

 : כתיבה על מקרה מפתיע.המשימה נושאזה של המחוון עוסק בהתאמת הטקסט שכתב התלמיד ל החלק ה

 איכות התוכן .ג .3

לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות:  החלק הזה של המחוון עוסק בתוכן של הטקסט ובעושר הרעיוני שלו. הם עשויים

 ברגשותיו ובעמדותיוהמפיחים חיים וצבע בנושא,  בתיאורים, מפורט אחדן רעיונות הקשורים זה לזה, ברעיון במגוו

 ועוד. הכותב של התלמיד 

 דווקא בסדר הזה(:ו מפותח היטב מכיל את הרכיבים שלהלן )לא והתוכן שלו הכתוב כסיפור טקסט

 הדמויות, המקום, זמן ההתרחשות;הפרטים הרלוונטיים להבנת הסיפור: רקע המציג את  

 בסיפור; עלילה: תיאור ההתרחשות 

 מאפיינים פנימיים של הדמויות: מחשבות ורגשות.  

  לכידות .ד .3

 שבוהרעיונות בנושא המרכזי,  הוא טקסט הממוקד לכיד טקסט .הטקסטעוסק בלכידות  החלק הזה של המחוון

קל לעקוב אחר המבנה הלוגי של ויש ביניהם קשר תוכני הגיוני וברור.  ,משרתים את נושא הטקסט ואת מטרתו

פגיעה בלכידות הטקסט שימוש מושכל באמצעי קישור עשוי לשקף את הלכידות של הטקסט. טקסט לכיד. 

 וכן בהיעדר אמצעי קישור מתאימים. ,סטיות מהנושא, דילוגים וחזרות למשלארגון, עשויה לבוא לידי ביטוי בחוסר 

 לשון הטקסט .4

  תחביר ודקדוק .א .4

 של הטקסט:  התחביר והדקדוקהחלק הזה של המחוון עוסק ברכיבים הנוגעים לתקינות 

 .תקין המשפטים מבנה 

 ."חצרות", "דליים", "דבורים" למשל, תקינות העצם שם של הריבוי צורות 

 צורות הסמיכות תקינות:  

 .("ים הבגד": ולא) "הים בגד", ("כביסה המכונת": ולא) "הכביסה מכונת" למשלהידיעה,  א"ה  

 ."בצורת שנות", "כנסת בתי" למשלהסמיכות,  ריבוי 

 ."הילדים שלושת", "ילדות שלוש", "ילדים שלושה" למשל, תקין המספר שם 
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 :ובמספר במין דקדוקי התאם יש 

 ("מים הרבה זרם": ולא) "זרמו המים" למשל, הפועל ובין העצם שם בין 

 ("צומת מסוכנת")ולא:  "מסוכן צומת" למשל, התואר שם ובין העצם שם בין 

 (. "הם" :)ולאבהתייחסות לנשים  "הן" למשל, אותו המאזכר הכינוי ובין העצם שם בין 

 .("הרכבת את איחר": ולא) "לרכבת איחר" למשל ,תקין היחס במילות השימוש 

 השימוש במילות הקישור תקין ומתאים להקשר.  

 פיסוק .ב .4

נקודה, סימן שאלה, צריכים להכיר את תפקידיהם של הסימנים  דלפי תוכנית הלימודים התלמידים בכיתה 

ולהשתמש בהם כראוי בטקסט כתוב. בחלק זה של המחוון יש לסמן באיזו , נקודתיים, מירכאות וסימן קריאה

 הפיסוק האלה נכון בטקסט.מידה השימוש בסימני 

 אוצר מילים .ג .4

השימוש  ,חלק זה במחוון עוסק באוצר המילים בטקסט, כלומר עד כמה אוצר המילים בטקסט הוא עשיר ומגוון

 אם נעשה שימוש בלשון המתאימה לטקסט כתוב )משלב לשוני( ולתוכן של הטקסט.במילים מדויק ו

 כתיב .ד .4

 הכתיב ביחס לאורך הטקסט, וכן לאפיין את סוגי השגיאות בטקסט, למשל:  יש לתת את הדעת למספר שגיאות

 לעומת שגיאה במילים או בשורשים נדירים;, במילים שכיחות או בשורשים נפוציםשגיאה  

כמו שימוש שגוי במוספיות בסוף מילה )כמו תוספת "ה" בגוף שני ממין זכר( או  ,ברכיבים דקדוקייםשגיאות  

 אותיות אית"ן בעתיד(; ב שגיאה שימוש שגוי בתחיליות )כמו

 שגיאות כמו הוספה או החלפה שגויה של אותיות שעשויות לפגום בהבנת הטקסט; 

 אך שוות צליל. הומופוניות, כלומר מילים שונות משמעות וכתיב  במיליםשגיאות  

 הערות: 

 שגיאת כתיב אחת.  תיחשבשגיאת כתיב חוזרת  

 לכתוב לפי כללי הכתיב המלא )הכתיב חסר הניקוד(. אין הכרח 
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 ההערכה  סיכום .5

מידע רב. חלק ה"סיכום" מוביל את  מספקת למורה בטקסט ובתפקוד התלמיד בעת הכתיבההתבוננות מעמיקה 

לצורך תכנון המשך  לתוכנית עבודה( כבסיס 1המורה חזרה לתלמיד הכותב, והוא מסייע למורה בשני היבטים: )

 עם התלמיד בנוגע לטקסט שכתב ובנוגע לכתיבה בכלל. משוב שיחת( כהכנה לקראת 2ההוראה, )

בטא באמצעות כתיבה בהתאם לכישוריו ולצרכיו. למורה יש תפקיד בעידוד התלמיד לפתח את יכולתו להת

כפי שעלו מתוך , ודות לחיזוק של התלמידזה של המחוון המורה כותבת את נקודות החוזק ואת הנק בחלק

הכתיבה הנוכחית. יש לזכור שמאפייני טקסט אחד של התלמיד אינם  במשימתהתבוננות בתלמיד ובטקסט שיצר 

לו, ולכן יש לבחון את ההיבטים הללו גם בטקסטים אחרים. בכיתות משקפים את יכולת הכתיבה הכוללת ש

הכתיבה שבאמצעותן אפשר ללמוד על  משימותזו היא אחת מרצף  משימהשבהן יש תלקיט כתיבה לתלמידים, 

זו היא כתיבה נרטיבית, ויש תוצרי כתיבה נוספים  במשימההיכולות של התלמיד בכתיבה. יתרה מזאת, הכתיבה 

 ת המהווים תשתית רחבה לתוכנית העבודה לתלמידים. במגוון סוגו

ההיכרות הקרובה עם נקודות החוזק ועם הנקודות לחיזוק של התלמיד ככותב היא הבסיס הטוב ביותר לבניית 

תוכנית עבודה להמשך ההתנסות בכתיבה. בתכנון ההוראה יש לזכור שהתפתחות הכתיבה היא איטית, אישית, 

ארית. צריך לחזור על דברים שנלמדו בעבר ולהתאים את ההוראה למקום שהתלמיד מורכבת, ולרוב אינה ליני

נמצא בו. חשוב שבתוכנית העבודה יהיו רכיבים הנראים לעין בטקסטים, וגם היבטים רגשיים כמו זהות התלמיד 

חור ככותב ותחושת המסוגלות שלו. בחלק זה של המחוון חשוב להדגיש את נקודות החוזק של התלמידים, ולב

 לקראת בניית תוכנית העבודה.  לחיזוק נקודות
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 משוב עם התלמיד  שיחת

בעקבות ההערכה מתקיים שיח התלמיד.  םלאחר הערכת הטקסט שהתלמיד כתב, מומלץ לקיים שיחת משוב ע

 רפלקטיבי בין המורה ובין התלמיד שבו שלושה רכיבים:

 העוסק בטקסט שהתלמיד כתב;  משוב

 בחוויה הסובייקטיבית של התלמיד ככותב;  התבוננות עצמית

 הבאה לידי ביטוי בהצבת מטרות אישיות של התלמיד. הכוונה

מדית ועל דיאלוג, ומטרותיו הן מ-השיח הרפלקטיבי מקדם תהליכי הערכה המבוססים על התבוננות מעמיקה רב

 אלה: 

 מתן משוב על הטקסט שהתלמיד כתב; 

 ותיו ולתחומים שבהם הוא יכול להתפתח;הגברת המודעות של התלמיד ליכול 

 המורה נוכחת בשיח הן כקוראת הן כדמות אמפתית, קשובה ומנחה;  –חיזוק הקשר בין המורה לתלמיד  

בשיח הרפלקטיבי התלמיד הופך להיות שותף למטרות הלמידה  –הצבת מטרות אישיות להמשך הדרך  

 ומודע להן.

 

 הנחיות למורה לניהול שיחת המשוב

. חשוב שהמורה תסביר לתלמידיה שבמפגש זה הם יוכלו להתבונן ההשיחלמידים צריכים לדעת מראש על הת

 יחד על הטקסט ולשוחח על החוויה האישית שלהם בזמן הכתיבה.

פה או לתת משוב בכתב, לפי יכולות התלמיד ולפי מידת התיווך -המורה יכולה לבחור אם לתת משוב בעל

 הנדרשת לו. 

 לחוויה האישית של המורה כקוראת הטקסט, כנקודת מוצא למשוב. שיינתן משקל רבחשוב  

חשוב שהמורה תשקף את נקודות החוזק שהבחינה בהן אצל התלמיד, ותשקול אם צריך להציע לו הצעות  

כפי שהמורה , ג את הדברים היפים בכתיבת התלמידלשיפור הטקסט. כדאי להתחיל במשוב חיובי ולהצי 

 וון.מילאה במח

. חשוב לעשות מנקודה אחת או שתייםשיפור, לא יותר  ןבכתיבתו של התלמיד שנדרש בה נקודותכדאי להציג  

זאת במידה, באופן שאינו מציף ובהתאמה ליכולת של התלמיד להכיל את המשוב )ייתכן שיהיה פער בין 

ור עם התלמיד לטקסט אפשר לחזהדברים שנכתבו במחוון ובין הדברים שהמורה תבחר לומר לתלמיד(. 

אפשר באמצעות  – תלמיד שהמשוב המקדם אכן ברור לוולהציג לפניו דוגמאות. כדאי לבדוק עם ה, שכתב

 ?סיפורְלָמה תשים לב בפעם הבאה בכתיבתך? מה תעשה אחרת בפעם הבאה שתכתוב  :שאלות כגון
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ת לבו לבהירות התוכן, בשיחת המשוב תחזק המורה את המודעות של התלמיד לנמען, ותפנה את תשומ 

 לעניין שהוא מעורר אצל הקורא וגם למידת הצורך בהרחבתו ובהעשרתו.

רצוי להימנע משימוש במונחים המובאים מעולם השיח . ה להיות מובנת וידידותית לתלמידלשון המשוב צריכ 

 המקצועי של המורה כאשר אלה אינם תורמים לקידום התלמיד.

 רצוי להימנע מאמירות המדגישות חסרונות ומאמירות המנוסחות על דרך השלילה.  

 דוגמאות לאמירות המבטאות הערכה מרוככת ורגישה:  

 טקסט קצר.ל עבתגובה  –"הטקסט נגמר מהר מדי, רציתי להמשיך לקרוא עוד" 

 .דלתיאור על תוכן שאינו מפותח או בתגובה על בתגובה  –" המקרה שקרהעת יותר על לד"הייתי רוצה 

 אפשר לבקש מהתלמיד הבהרה לגבי דברים בטקסט שלא היו ברורים בעת קריאת הטקסט.  

 כדאי לאפשר לתלמיד לבטא את מה שמפריע לו בכתיבתו. 

כדאי לתעד בקצרה את תשובות התלמיד בדגש על המטרות האישיות שלו. מידע זה יוכל  השיחהבסיום  

 ייע בשלב מאוחר יותר בתכנון ההתערבות המותאמת.לס

חשוב לדון במטרות שהתלמיד בחר וגם במטרות שהמורה הציבה, ולנסות להגיע  הצבת מטרות ויעדים:

  להסכמה. חלק זה הוא הכנה לקראת בניית תהליכי התערבות.
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 תלמידים טקסטים שכתבודוגמאות לניתוח 
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  1דוגמה 

  הקטנים בפארק (בדרך לפארקטיילתי עם אחיי 

  היה כביש) הבאתי איתי כסף לקנות ממתקים,

  אבל כשניגשתי לחנות (שבפארק) הכסף לא היה

  בכיסי, הופתעתי ונבהלתי, אבל אז נרגעתי ואמרתי בשלווה

  לאחיי הקטנים שהכסף לא אצלי. טוב, האח הקטן שלי

  (בן שלוש) השתגע, הוא בכה, הוא הרביץ והוא צעק.

  ואחותי הקטנה לא ידענו מה לעשות, איך מרגיעים אחאני 

  קטן? אין לי ניסיון בזה! ואנחנו כאן לבד בלי ההורים.

  כחצי שעה עברה, והצעקות של האח שלי מכות לי בעור התוף

  ואני משתגעת, וגם אחותי משתגעת, אבל בעיניה היה עוד 

  "אבישגמשהו חוץ מהדכדוך, זיק קטן של שובבות. "אמ... 

  20" שאלתי. ואז היא שלפה מכיסה את הכסף, את "מה?

  השקלים שלי! הופתעתי, שמחתי, וגם כעסתי. ממש סלט של רגשות!

  ואמרתי לה: "בואי הנה. כייסת אחת!"...

  
  )אופציונלי(ת התבוננות על הכותב/ 

  

 ה/התלמיד ה/ניגש איך

 בזמן ה/התנהג ואיך לכתיבה

, בביטחון למשל( הכתיבה

 בחוסר ,בחשש, בהתלהבות

  )?רצון

, בשטף הסיפור את כתבה היא. מרעיונותיה ותרמה המטרימה בשיחה פעיל באופן השתתפה התלמידה

  .לכתוב מה התלבטה שלא היה וניכר

  
 

  מהטקסט כלליתהתרשמות 

  .והמדויקת העשירה השפה ומן הרגשות מתיאור, האירוע של המדויק התיאור מן לטובה התרשמתי. ומותח מצחיק, מעניין הסיפור

 

תוכן ומבנה הטקסט

  

הטקסט כתוב לפי הסוגה   

  הנדרשת: סיפור. 

 התאמה

  סוגהל 

☒

מתאים  הטקסט  

  לסוגה הנדרשת

☐

הטקסט אינו   

מתאים לסוגה 

  הנדרשת

  

:הציון

     

     

  

  ) 'נק 1–0(

  .במשימה כנדרשט הוא סיפור, הטקס

  

   

1 

2 

3 

1 
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הנושא המרכזי בטקסט הוא   

  מקרה מפתיע. 

 התאמה

  לנושא

☒

מתאים  הטקסט  

  לנושא הנדרש 

☐

 אינו הטקסט  

מתאים לנושא 

  הנדרש

  

:הציון

     

     

  

  ')נק 1–0(

  הסיפור עוסק במקרה מפתיע שקרה למספרת.

 

  באיזו מידה התוכן מפותח?  

  אפשר להעריך היבטים אלה:

האירוע רקע, עלילה (תיאור 

המפתיע) ומאפיינים פנימיים 

של הדמויות (מחשבות 

  ורגשות).

איכות 

  התוכן

☒

  התוכן   

  מפותח היטב

☐

  התוכן   

  מפותח

☐

  התוכן   

  מפותח מעט

☐

  התוכן   

  מצומצם

:הציון

     

     

  

  ')נק 6–0(

 יתיא הבאתי... בפארק הקטנים אחיי עם טיילתי("  רקע – המפתיע האירוע של מפורט תיאור יש בסיפור

 ותהתייחס יש הסיפור כל לאורך. ופתרונה הבעיה הצגת הכולל העלילה של ופיתוח...") ממתקים  לקנות כסף

 של סלט ממש. כעסתי  וגם, שמחתי , הופתעתי ", " ונבהלתי הופתעתי, " למשל ( ולמחשבות לרגשות עשירה

  !").רגשות

  

  

  הטקסט לכיד?  מידה באיזו

 הרעיונות מידה באיזו  –

 הטקסט נושא את משרתים

   ?מטרתו ואת

באיזו מידה הקשר בין   –

  הרעיונות הגיוני וברור? 

 לעקוב אפשר מידה באיזו  –

 של הלוגי המבנה אחרי

   ?הטקסט

באיזו מידה אמצעי הקישור   –

(למשל מילות קישור, 

, מילים נרדפות מאזכרים

 תורמיםוחלופות סגנוניות) 

 הרעיונית של ללכידות

  ?הטקסט

  לכידות

☒

הטקסט   

 במידה לכיד

  רבה

☐

יש פגמים   

קלים 

בלכידות 

  הטקסט

☐

יש פגמים   

מהותיים 

בלכידות 

  הטקסט

☐

הטקסט   

  אינו לכיד

:הציון

     

     

  

  ')נק 4–0(

 בדרך: " בעלילה אחת מסטייה חוץ( הסיפור של הגיונית השתלשלות קיימת. רבה במידה לכיד הסיפור

 קישוריות באמצעי השימוש. הטקסט של הלוגי במבנה בבירור להבחין שניתן כך"), הכביש היה לפארק

ָין"), ואז", "אבל " למשל( קישור מילות כגון, שונים  "), הוא"  למשל( מאזכרים"), עברה  שעה כחצי("  הזמן צַי

 .הסיפור  ללכידות הוא גם תורם, בסוף ישיר בדיבור במשפטים וכן

  
  

1 

6 

4 
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  לשון הטקסט 
  

  

והדקדוק  מידה התחבירבאיזו 

  ? תקינים

 מבנה באיזו מידה  –

 ?תקין המשפטים

צורות הריבוי  באיזו מידה  –

 וצורות הסמיכות תקינות? 

באיזו מידה ההתאם   –

הדקדוקי במין ובמספר 

 תקין?

באיזו מידה שם המספר   –

 תקין? 

באיזו מידה השימוש   –

  ?במילות היחס תקין

מידה השימוש באיזו   –

  ?במילות הקישור תקין

תחביר 

  ודקדוק

☒

והדקדוק התחביר   

  תקינים

☐

והדקדוק התחביר    

תקינים באופן 

  חלקי

☐

יש שגיאות   

 תחביריות

  רבות ודקדוקיות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

 לא הכסף) שבפארק( לחנות כשניגשתי("  ומורכבים מגוונים תחביריים מבנים ובעלי תקינים המשפטים

 ").צעק  והוא הרביץ הוא, בכה הוא, השתגע) שלוש בן( שלי הקטן האח", " בכיסי היה

  

  

השימוש בסימני באיזו מידה 

נקודה, הפיסוק שלהלן תקין: 

נקודתיים, סימן שאלה, 

 ?מירכאות וסימן קריאה

  פיסוק
☒

בסימני השימוש   

ברוב תקין  הפיסוק

הטקסט 

  

☐

השימוש בסימני   

הפיסוק תקין 

במידה חלקית

  

☐

יש מעט מדי סימני   

פיסוק, או השימוש 

  בהם אינו תקין

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

  .הישיר  בדיבור לרבות, כולו  בטקסט ומגוון תקין הפיסוק בסימני השימוש

  

  

אוצר המילים  מידהבאיזו 

  בטקסט מדויק?

  

 המילים אוצר מידה באיזו

  ?ומגוון עשירבטקסט 

  

מידה משלב הלשון באיזו 

מתאים לטקסט כתוב ולתוכן 

 הטקסט?

אוצר 

  מילים

☒

אוצר המילים   

מגוון ומדויקעשיר, 

  

☐

אוצר המילים   

בסיסי או אינו 

מדויק דיו 

  

☐

או אוצר המילים דל   

  אינו מדויק

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

", , למשלאוצר המילים עשיר ומגוון  ,"זיק קטן של שובבות""דכדוך", : "בשלווה", "מכות לי בעור התוף

 ."   .)"כיסי" , "אחיי"קניין חבור ( בכינוייכמו כן יש שימוש "שלפה מכיסה את הכסף

  
  

  

4 

2 

2 

2 
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הטקסט כתוב ללא מידה  באיזו

  שגיאות כתיב?

  

 הכתיב שגיאות את לאפיין יש

  ):קיימות אם(

שגיאה במילים שכיחות   –

 ; מילים נדירותלעומת 

 ;שגיאה ברכיבים דקדוקיים  –

הוספת אותיות או   –

  החלפתן; 

  .שגיאות במילים הומופוניות  –

  כתיב

☒

, כתיב שגיאות אין  

 כתיב שגיאת יש או

  אחת

☐

מעט שגיאות יש   

  כתיב

☐

 יש שגיאות כתיב  

פוגמות והן רבות, 

  בקריאות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

  שגיאות כתיב.אין 

  הערות:

  שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.  

  לכתוב לפי כללי הכתיב המלא (הכתיב חסר הניקוד). הכרח אין  

  

סכום הנקודות:

    

  נק') 20(מתוך 

  

:100–0 של בסולם הסופי הציון

    

).5-הנקודות ב סכום את לכפול יש(

  

  

 

  הערכהה סיכום

  
  

מה הן נקודות החוזק בכתיבה 

  שיש לשמר ולעודד? 

  

מה הן הנקודות בכתיבה שיש 

 לחזק ולפתח? 

וכתיבתה משובחת ביחס  שליטה במאפייניו של הטקסט הסיפורי,התלמידה מפגינה  נקודות החוזק:

  הן בהיבט התוכני והן בהיבטים הלשוניים. –לגילה 

  מומלץ לעודד את התלמידה להמשיך לכתוב סיפורים בנושאים שמעניינים אותה. נקודות לחיזוק:

  

   

2 

20 

100 

5 
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  2דוגמה 

  יום אחד היה ילד שכרוּ לו רני. רני

  מפחד מחתוּלים כי אחד סרט אותו פעם

  מעז הוּא פוחד מאוד והבעיה שלחברו

  אתוב דניאל יש חתוּל אז הוּא מפחד לבו אלב

  יום אחד אחלית רני שהוּא התגבר אל

  לחברו. אצל חברו נגה רני פחד ואלךְ

  בחתול וברח לשרוּתים שאל דניאל: "מה כרה"?

  : אני לא מסוּגל. אמר דניאל: "נואנה רני "

  הכול בסדר אתה תאיה בסדר אמר רני":

  באמת יצה רני מהשרוּתים ליתף את

  החתוּל ואמר זה לא כזה נורא אמר

  רני: "אני כל יכול:" ומאז הוּא לא מפחד

  מחתוּלים. הסוף

  
  )אופציונלי(ת התבוננות על הכותב/ 

  

 ה/התלמיד ה/ניגש איך

 בזמן ה/התנהג ואיך לכתיבה

, בביטחון למשל( הכתיבה

 בחוסר, בחשש, בהתלהבות

  )?רצון

 ללא ,בשטף הסיפור את כתב אוה  .מרעיונותיו  םותר  ולחברי  הקשיב –ה המטרימ בשיחה השתתף התלמיד

  .התלבטויות או הפסקות

  
 

  מהטקסט כלליתהתרשמות 

 המתואר האירוע את היטב להמחיש ומצליח מסקרן, מעניין הסיפור. הטוב לסיומם עד בסיפור האירועים השתלשלות את היטב בונה התלמיד

  .לאורכו  רני של הרגשות ואת

 

תוכן ומבנה הטקסט

  

הטקסט כתוב לפי הסוגה   

  הנדרשת: סיפור. 

 התאמה

  סוגהל 

☒

מתאים  הטקסט  

  לסוגה הנדרשת

☐

הטקסט אינו   

מתאים לסוגה 

  הנדרשת

  

:הציון

     

     

  

  ')נק 1–0(

  הטקסט הוא סיפור, בהתאם לנדרש במשימה.

  

  

   

1 

2 

3 

1 
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הנושא המרכזי בטקסט הוא   

  מקרה מפתיע. 

 התאמה

  לנושא

☒

מתאים  הטקסט  

  לנושא הנדרש 

☐

 אינו הטקסט  

לנושא מתאים 

  הנדרש

  

:הציון

     

     

  

  ')נק 1–0(

ההתגברות של רני על הפחד מחתולים. אלמנט ההפתעה קיים בסיפור,  –הסיפור מתאר מקרה שקרה 

  הפתעה של רני מכך שזה "לא כזה נורא" ללטף את החתול.ה –אם כי הוא מובלע 

 

  באיזו מידה התוכן מפותח?  

  אפשר להעריך היבטים אלה:

רקע, עלילה (תיאור האירוע 

המפתיע) ומאפיינים פנימיים 

של הדמויות (מחשבות 

  ורגשות).

איכות 

  התוכן

☒

  התוכן   

  מפותח היטב

☐

  התוכן   

  מפותח

☐

  התוכן   

  מפותח מעט

☐

  התוכן   

  מצומצם

:הציון

     

     

  

  ')נק 6–0(

 שי דניאל לחברו. חתול  אותו שרט פעם כי מחתולים מפחד רני – רני על הרקע בהצגת פותח הסיפור

 לאחר. בסופו  ולהפתעה כולו הסיפור להבנת חשוב הזה הרקע. אליו  לבוא מפחד רני ולכן, חתול 

 הרגשות על גם ממנו ללמוד ואפשר, בהרחבה מתואר האירוע. הסיפור  עלילת בהדרגה נבנית הפתיחה

 את להמחיש שנועדה ד-ח-פ השורש מן הנגזרות מילים על החזרה, למשל ( הדמויות של והמחשבות

  ).בהרגשתו השינוי את לתאר שנועד –" יכול  כל אני" - הסיפור בסוף רני של ישיר וציטוט רני של הפחד

  

  

  הטקסט לכיד?  מידה באיזו

 הרעיונות מידה באיזו  –

 הטקסט נושא את משרתים

   ?מטרתו ואת

באיזו מידה הקשר בין   –

  הרעיונות הגיוני וברור? 

 לעקוב אפשר מידה באיזו  –

 של הלוגי המבנה אחרי

   ?הטקסט

באיזו מידה אמצעי הקישור   –

(למשל מילות קישור, 

, מילים נרדפות מאזכרים

 תורמיםוחלופות סגנוניות) 

 הרעיונית של ללכידות

  ?הטקסט

  לכידות

☒

הטקסט   

 במידה לכיד

  רבה

☐

יש פגמים   

קלים 

בלכידות 

  הטקסט

☐

יש פגמים   

מהותיים 

בלכידות 

  הטקסט

☐

הטקסט   

  אינו לכיד

:הציון

     

     

  

  ')נק 4–0(

 בדיבור השימוש. הסיפור  מבנה אחר לעקוב ואפשר, שבסיפור  הרעיונות בין וברור הגיוני קשר קיים

 .ללכידותו  ותורם הסיפור חלקי בין היטב קושר") מאז" ו" אחד  יום(" הזמן ובביטויי הישיר

  
  

1 

6 

4 
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  לשון הטקסט 
  

  

והדקדוק  מידה התחבירבאיזו 

  ? תקינים

 מבנה באיזו מידה  –

 ?תקין המשפטים

צורות הריבוי  באיזו מידה  –

 וצורות הסמיכות תקינות? 

באיזו מידה ההתאם   –

הדקדוקי במין ובמספר 

 תקין?

באיזו מידה שם המספר   –

 תקין? 

באיזו מידה השימוש   –

  ?במילות היחס תקין

מידה השימוש באיזו   –

  ?במילות הקישור תקין

תחביר 

  ודקדוק

☒

והדקדוק התחביר   

  תקינים

☐

והדקדוק התחביר    

תקינים באופן 

  חלקי

☐

יש שגיאות   

 תחביריות

  רבות ודקדוקיות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

 העלילה"), כללית אמת(" הווה בזמן כתוב לסיפור הרקע: הפועל בזמני מושכל שימוש ויש, תקין התחביר

  .הווה בזמן כתובים הישיר בדיבור והמשפטים, עבר  בזמן כתובה עצמה

  

  

השימוש בסימני באיזו מידה 

נקודה, הפיסוק שלהלן תקין: 

נקודתיים, סימן שאלה, 

 ?מירכאות וסימן קריאה

  פיסוק
☐

בסימני השימוש   

ברוב תקין  הפיסוק

הטקסט 

  

☒

השימוש בסימני   

 הפיסוק תקין

במידה חלקית

  

☐

יש מעט מדי סימני   

פיסוק, או השימוש 

  בהם אינו תקין

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

 כתובות. המשפטים  מן חלק של בסיומם נקודות חסרות. חלקית במידה תקין הפיסוק בסימני השימוש

 נו" :יאלדנ אמר. מסוּגל  לא אני":  רני אנה(" תקין אינו בהן השימוש אבל, הישיר  בדיבור ונקודתיים מירכאות

  ").באמת": רני אמר בסדר תאיה אתה בסדר הכול

  

  

אוצר המילים  מידהבאיזו 

  בטקסט מדויק?

  

 המילים אוצר מידה באיזו

  ?ומגוון עשירבטקסט 

  

מידה משלב הלשון באיזו 

מתאים לטקסט כתוב ולתוכן 

 הטקסט?

אוצר 

  מילים

☒

אוצר המילים   

ומדויקמגוון עשיר, 

  

☐

אוצר המילים   

בסיסי או אינו 

מדויק דיו 

  

☐

או אוצר המילים דל   

  אינו מדויק

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

 גבוה לשוני משלב בין משלב הסיפור. הסוגה את והולם) עשיר לא כי אם( מגוון בסיפור המילים אוצר

 כזה לא זה("  הישיר הדיבור במשפטי דיבור משלב ובין") פחד  אל התגבר", " חברו("  האירוע בתיאור

  ").בסדר  הכול נו", "נורא

  
  

  

4 

2 

1 

2 
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הטקסט כתוב ללא מידה  באיזו

  שגיאות כתיב?

  

 הכתיב שגיאות את לאפיין יש

  ):קיימות אם(

שגיאה במילים שכיחות   –

 ; לעומת מילים נדירות

 ;שגיאה ברכיבים דקדוקיים  –

הוספת אותיות או   –

  החלפתן; 

  .במילים הומופוניותשגיאות   –

  כתיב

☐

, כתיב שגיאות אין  

 כתיב שגיאת יש או

  אחת

☐

מעט שגיאות יש   

  כתיב

☒

 יש שגיאות כתיב  

פוגמות והן רבות, 

  בקריאות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

" אתוב"), מאז" (מעז), " קראו" (כרו: " בקריאות פוגמות והן, שכיחות במילים גם, רבות כתיב שגיאות יש

" תאיה ), " ענה" (אנה " ),קרה" (כרה ), " נגע" (נגה ), "על" (אל ), "אליו" (אלב), "לבוא" (לבו), "הטוב(

: הפועל במערכת דקדוקיים לרכיבים קשורות השגיאות מקצת). ליטף" (ליתף " ),יצא" (יצה ), "תהיה(

  ).הלך" (אלך ), "יתגבר" (התגבר ), " החליט" (אחלית"

  הערות:

  חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.שגיאת כתיב   

  לכתוב לפי כללי הכתיב המלא (הכתיב חסר הניקוד). הכרח אין  

  

סכום הנקודות:

    

  נק') 20(מתוך 

  

:100–0 של בסולם הסופי הציון

    

).5-הנקודות ב סכום את לכפול יש(

  

  

 

  הערכהה סיכום

  
  

מה הן נקודות החוזק בכתיבה 

  שיש לשמר ולעודד? 

  

מה הן הנקודות בכתיבה שיש 

 לחזק ולפתח? 

 השתלשלות את היטב ובנה, הראשית הדמות על רקע בהצגת סיפורו את פתח התלמיד נקודות החוזק:

 את והולמים הסיפור למהלך התורמים ישיר בדיבור משפטים שיבץ התלמיד. הסיפור  לסיום עד האירועים

  .הסיפור  סוגת

 כתיב, הפועל  במערכת דקדוקיים רכיבים הכרת בעיקר, הלשוני  הידע של חיזוק נדרש נקודות לחיזוק:

  .פיסוק בסימני נכון ושימוש נכון

  

  

   

0 

17 

85 

5 
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  3דוגמה 

  ותי הוצאנו את הכלבחאני עם א

  של חבר של אבא שלנו

  הלכנו הלכנו והלכנו ו...בום!

  הוא השתחרר מהרצועה!

  רדפנו אחריואני ואחותי 

  והוא היה רק גור ובסוף

  אני החלקתי ותפסתי בכול כוחתי

  האחרונים ושמתי את הרצועה

  והמשכנו בטיול

  
  )אופציונלי(ת התבוננות על הכותב/ 

  

 ה/התלמיד ה/ניגש איך

 בזמן ה/התנהג ואיך לכתיבה

, בביטחון למשל( הכתיבה

 בחוסר, בחשש, בהתלהבות

  )?רצון

 שהתחילה לפני רב זמן חשבה היא. מרעיונותיה תרמה לא אך המטרימה בשיחה הקשיבה התלמידה

  .הפסקות וללא בשטף זאת עשתה, כשכתבה אך, לכתוב

  
 

  מהטקסט כלליתהתרשמות 

  הסיפור מתאר אירוע שקרה, ואפשר ללמוד ממנו על ההפתעה והקושי של הגיבורה. רצף העלילה ברור, אם כי קצר.

 

ומבנה הטקסטתוכן 

  

הטקסט כתוב לפי הסוגה   

  הנדרשת: סיפור. 

 התאמה

  סוגהל 

☒

מתאים  הטקסט  

  לסוגה הנדרשת

☐

הטקסט אינו   

מתאים לסוגה 

  הנדרשת

  

:הציון

     

     

  

  ')נק 1–0(

 הטקסט הוא סיפור, בהתאם לנדרש במשימה.

  

הנושא המרכזי בטקסט הוא   

  מקרה מפתיע. 

 התאמה

  לנושא

☒

מתאים  הטקסט  

  לנושא הנדרש 

☐

 אינו הטקסט  

מתאים לנושא 

  הנדרש

  

:הציון

     

     

  

  ')נק 1–0(

  .במשימה לנדרש בהתאם, הסיפור עוסק באירוע מפתיע שקרה

  

   

1 

2 

3 

1 

1 
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  באיזו מידה התוכן מפותח?  

  אפשר להעריך היבטים אלה:

רקע, עלילה (תיאור האירוע 

המפתיע) ומאפיינים פנימיים 

של הדמויות (מחשבות 

  ורגשות).

איכות 

  התוכן

☐

  התוכן   

  מפותח היטב

☐

  התוכן   

  מפותח

☒

  התוכן   

  מפותח מעט

☐

  התוכן   

  מצומצם

:הציון

     

     

  

  ')נק 6–0(

 הגיבורה, הרצועה מן השתחרר הכלב – שקרה מקרה של תיאור יש ולאחריה טובה הפתיחה

 ואינו מעט מפותח עם זאת, תיאור המקרה. הגיבורה בידי נתפס הכלב ולבסוף, אחריו  רדפו ואחותה

  .ולרגשות למחשבות התייחסות כולל

  

  

  הטקסט לכיד?  מידה באיזו

 הרעיונות מידה באיזו  –

 הטקסט נושא את משרתים

   ?מטרתו ואת

באיזו מידה הקשר בין   –

  הרעיונות הגיוני וברור? 

 לעקוב אפשר מידה באיזו  –

 של הלוגי המבנה אחרי

   ?הטקסט

באיזו מידה אמצעי הקישור   –

(למשל מילות קישור, 

, מילים נרדפות מאזכרים

 תורמיםוחלופות סגנוניות) 

 הרעיונית של ללכידות

  ?הטקסט

  לכידות

☐

הטקסט   

 במידה לכיד

  רבה

☒

יש פגמים   

קלים 

בלכידות 

  הטקסט

☐

יש פגמים   

מהותיים 

בלכידות 

  הטקסט

☐

הטקסט   

  אינו לכיד

:הציון

     

     

  

  ')נק 4–0(

, זאת עם. הטקסט של הלוגי המבנה אחר קושי ללא לעקוב ואפשר הסיפור של הגיונית השתלשלות קיימת

 ברקע במקום, העלילה בשיא, הסיפור  בגוף מצוינת" גור  רק היה והוא" הקביעה: בלכידות קל פגם יש

  .לסיפור 

  
  

2 

3 
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  לשון הטקסט 
  

  

והדקדוק  מידה התחבירבאיזו 

  ? תקינים

 מבנה באיזו מידה  –

 ?תקין המשפטים

צורות הריבוי  באיזו מידה  –

 וצורות הסמיכות תקינות? 

באיזו מידה ההתאם   –

הדקדוקי במין ובמספר 

 תקין?

באיזו מידה שם המספר   –

 תקין? 

באיזו מידה השימוש   –

  ?במילות היחס תקין

באיזו מידה השימוש   –

  ?תקין במילות הקישור

תחביר 

  ודקדוק

☒

והדקדוק התחביר   

  תקינים

☐

והדקדוק התחביר    

תקינים באופן 

  חלקי

☐

יש שגיאות   

 תחביריות

  רבות ודקדוקיות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

 במילת במקום") אחותי עם("  יחס במילת שגוי שימוש יש הראשון במשפט. ברובו  תקין המשפטים מבנה

  ).ואחותי( קישור

  

  

השימוש בסימני באיזו מידה 

נקודה, הפיסוק שלהלן תקין: 

נקודתיים, סימן שאלה, 

 ?מירכאות וסימן קריאה

  פיסוק
☐

בסימני השימוש   

ברוב תקין  הפיסוק

הטקסט 

  

☒

השימוש בסימני   

הפיסוק תקין 

במידה חלקית

  

☐

יש מעט מדי סימני   

פיסוק, או השימוש 

  בהם אינו תקין

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

  נקודות.השלוש בקריאה והימן פור. יש שימוש תקין בסחסרה נקודה בסוף המשפט הראשון ובסוף הסי

  

  

אוצר המילים  מידהבאיזו 

  בטקסט מדויק?

  

 המילים אוצר מידה באיזו

  ?ומגוון עשירבטקסט 

  

מידה משלב הלשון באיזו 

מתאים לטקסט כתוב ולתוכן 

 הטקסט?

אוצר 

  מילים

☐

אוצר המילים   

מגוון ומדויקעשיר, 

  

☒

אוצר המילים   

בסיסי או אינו 

מדויק דיו 

  

☐

או אוצר המילים דל   

  אינו מדויק

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

, המופיע לקראת סוף הסיפור חרונים", הא(כוחותיי) אוצר המילים בסיסי ברובו. הצירוף "בכול כוחתי 

  .יותר  גבוה למשלב שייך

  
  

  

4 

2 

1 

1 
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הטקסט כתוב ללא מידה  באיזו

  שגיאות כתיב?

  

 הכתיב שגיאות את לאפיין יש

  ):קיימות אם(

שגיאה במילים שכיחות   –

 ; לעומת מילים נדירות

 ;שגיאה ברכיבים דקדוקיים  –

הוספת אותיות או   –

  החלפתן; 

  .שגיאות במילים הומופוניות  –

  כתיב

☒

, כתיב שגיאות אין  

 כתיב שגיאת יש או

  אחת

☐

מעט שגיאות יש   

  כתיב

☐

 יש שגיאות כתיב  

פוגמות והן רבות, 

  בקריאות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

  אין שגיאות כתיב (פרט ל"כוחתי" במקום "כוחותיי").

  הערות:

  שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.  

  לכתוב לפי כללי הכתיב המלא (הכתיב חסר הניקוד). הכרח אין  

  

סכום הנקודות:

    

  נק') 20(מתוך 

  

:100–0 של בסולם הסופי הציון

    

).5-הנקודות ב סכום את לכפול יש(

  

  

 

  הערכהה סיכום

  
  

מה הן נקודות החוזק בכתיבה 

  שיש לשמר ולעודד? 

  

מה הן הנקודות בכתיבה שיש 

 לחזק ולפתח? 

. ניתן שיוצר מתח ועניין אצל הקוראים לגבי הבאות אירוע – טובה: הפתיחה של הסיפור נקודות החוזק

  לעקוב בקלות אחר השתלשלות האירועים בסיפור.

 ימוששיפור הש; דמויותה  של ולמחשבותיהן לרגשותיהןעלילת הסיפור והתייחסות פיתוח  נקודות לחיזוק:

  בסימני פיסוק.

  

  

   

2 

13 

65 
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  4דוגמה 

  ילד שקראו לו שחר פעם אחת היה

  וחצי והוא גר בעיר כפר סבא. 8הוא היה בן 

  הוא היום הולך לסבתא שלו בערב

  כי היום יום שישי. הוא בדיוק אכשו מסיים

  את הלימודים אז הוא חזר הביתה והוא

  מיתארגן לשבת. והוא אכשו מיתקלח. אחרי כמה 

  סיים להיתרגן והוא הולך לסבתא שלודקות הוא 

  והוא לומד לחצות כבישים אז זה קצט כשה

  לו והוא לחצות את הכביש ואז בדיוק

  אברה מכונית הוא ממש הופתע מי זה...

  הוא כימעט ונידרס למזלו הוא לא...

  הוא בא לסבתא שלו בשלום

  
  )אופציונלי(ת התבוננות על הכותב/ 

  

 ה/התלמיד ה/ניגש איך

 בזמן ה/התנהג ואיך לכתיבה

, בביטחון למשל( הכתיבה

 בחוסר, בחשש, בהתלהבות

  )?רצון

 היה נראה הכתיבה בעת. פעיל  באופןלא השתתף בה מיד היה שקט מאוד בשיחה המטרימה והתל

  .לסיפור  רעיונות למצוא מתקשה שהוא

  
 

  מהטקסט כלליתהתרשמות 

בסוף  ופיעהלהפתעה שמ קשוריםאת השגרה של שחר ביום שישי, ומסקרן לקרוא מה יקרה לו. חלק מפרטי העלילה אינם הסיפור מתאר 

  הסיפור. קיים עירוב זמנים בין עבר להווה.

 

תוכן ומבנה הטקסט

  

הטקסט כתוב לפי הסוגה   

  הנדרשת: סיפור. 

 התאמה

  סוגהל 

☒

מתאים  הטקסט  

  לסוגה הנדרשת

☐

אינו  הטקסט  

מתאים לסוגה 

  הנדרשת

  

:הציון

     

     

  

  ')נק 1–0(

  הטקסט הוא סיפור, בהתאם לנדרש במשימה.

  
  

   

1 

2 

3 

1 
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הנושא המרכזי בטקסט הוא   

  מקרה מפתיע. 

 התאמה

  לנושא

☒

מתאים  הטקסט  

  לנושא הנדרש 

☐

 אינו הטקסט  

מתאים לנושא 

  הנדרש

  

:הציון

     

     

  

  ')נק 1–0(

  יש הפתעה בסיפור, אם כי היא מופיעה רק בסופו.

 

  באיזו מידה התוכן מפותח?  

  אפשר להעריך היבטים אלה:

רקע, עלילה (תיאור האירוע 

המפתיע) ומאפיינים פנימיים 

של הדמויות (מחשבות 

  ורגשות).

איכות 

  התוכן

☐

  התוכן   

  מפותח היטב

☐

  התוכן   

  מפותח

☒

  התוכן   

  מפותח מעט

☐

  התוכן   

  מצומצם

:הציון

     

     

  

  ')נק 6–0(

 שעשה הפעולות רצף של תיאור מובא לאחריו). שחר( הראשית הדמות על הרקע בהצגת נפתח הסיפור

 גם אבל, הסיפור  בסוף מוצגת ההפתעה. מספיק מפותח אינו הוא אבל, לסבתו  ההליכה לקראת שחר

 בעקבותיה בשחר שהתעוררו ולמחשבות לרגשות התייחסות בו וחסרה מספיק מפותח אינו שלה התיאור

  ").הופתע  ממש"  שהוא לכך פרט(
 

  

  הטקסט לכיד?  מידה באיזו

 הרעיונות מידה באיזו  –

 הטקסט נושא את משרתים

   ?מטרתו ואת

באיזו מידה הקשר בין   –

  הרעיונות הגיוני וברור? 

 לעקוב אפשר מידה באיזו  –

 של הלוגי המבנה אחרי

   ?הטקסט

באיזו מידה אמצעי הקישור   –

(למשל מילות קישור, 

, מילים נרדפות מאזכרים

 תורמיםוחלופות סגנוניות) 

 הרעיונית של ללכידות

  ?הטקסט

  לכידות

☐

הטקסט   

 במידה לכיד

  רבה

☐

יש פגמים   

קלים 

בלכידות 

  הטקסט

☒

יש פגמים   

מהותיים 

בלכידות 

  הטקסט

☐

הטקסט   

  אינו לכיד

:הציון

     

     

  

  ')נק 4–0(

 על שמקשה הווה זמן לבין עבר זמן בין מעבר ישנו אולם, כרונולוגי  אירועים כרצף כתוב הסיפור

 והוא הביתה חזר הוא אז הלימודים את מסיים אכשו בדיוק הוא"  למשל( העלילה רצף את להבין הקורא

  .נפגמת שהלכידות כך), להפתעה( העלילה למוקד רלוונטיים אינם האירועים מן חלק"). לשבת מיתארגן

  
  

1 

3 
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  לשון הטקסט 
  

  

והדקדוק  מידה התחבירבאיזו 

  ? תקינים

 מבנה באיזו מידה  –

 ?תקין המשפטים

צורות הריבוי  באיזו מידה  –

 וצורות הסמיכות תקינות? 

באיזו מידה ההתאם   –

הדקדוקי במין ובמספר 

 תקין?

באיזו מידה שם המספר   –

 תקין? 

מידה השימוש באיזו   –

  ?במילות היחס תקין

באיזו מידה השימוש   –

  ?במילות הקישור תקין

תחביר 

  ודקדוק

☒

והדקדוק התחביר   

  תקינים

☐

והדקדוק התחביר    

תקינים באופן 

  חלקי

☐

יש שגיאות   

 תחביריות

  רבות ודקדוקיות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

  " אינו תקין.לו והוא לחצות את הכביש קצט כשהזה . המשפט " ברובם המשפטים תקינים 

  

  

השימוש בסימני באיזו מידה 

נקודה, הפיסוק שלהלן תקין: 

נקודתיים, סימן שאלה, 

 ?מירכאות וסימן קריאה

  פיסוק
☐

בסימני השימוש   

ברוב תקין  הפיסוק

הטקסט 

  

☒

השימוש בסימני   

הפיסוק תקין 

במידה חלקית

  

☐

יש מעט מדי סימני   

פיסוק, או השימוש 

  בהם אינו תקין

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

 כתוב...") דקות כמה אחרי(" ההמשך אך, המשפטים  בסופי נקודה כתובה הסיפור של הראשון בחלקו

  .משפטים  בסופי) נקודה ולא( נקודות שלוש כתובות הסיפור סוף לקראת. פיסוק סימני ללא ארוך כמשפט

  

  

אוצר המילים  מידהבאיזו 

  בטקסט מדויק?

  

 המילים אוצר מידה באיזו

  ?ומגוון עשירבטקסט 

  

מידה משלב הלשון באיזו 

מתאים לטקסט כתוב ולתוכן 

 הטקסט?

אוצר 

  מילים

☐

אוצר המילים   

מגוון ומדויקעשיר, 

  

☒

אוצר המילים   

בסיסי או אינו 

מדויק דיו 

  

☐

או אוצר המילים דל   

  אינו מדויק

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

 גבוה למשלב השייכות מילים יש הסיפור בסיום כי אם, מספיק מדויק ואינו ברובו בסיסי המילים אוצר

  .אוצר המלים אינו מגוון דיו, ישנה חזרה על המילה 'אז'. ")בשלום שלו לסבתא בא", " למזלו(" יותר

  
  

  

4 

2 

1 

1 
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הטקסט כתוב ללא מידה  באיזו

  שגיאות כתיב?

  

 הכתיב שגיאות את לאפיין יש

  ):קיימות אם(

שגיאה במילים שכיחות   –

 ; לעומת מילים נדירות

 ;שגיאה ברכיבים דקדוקיים  –

הוספת אותיות או   –

  החלפתן; 

  .שגיאות במילים הומופוניות  –

  כתיב

☐

, כתיב שגיאות אין  

 כתיב שגיאת יש או

  אחת

☐

מעט שגיאות יש   

  כתיב

☒

 יש שגיאות כתיב  

פוגמות והן רבות, 

  בקריאות

:הציון

     

     

  

  ')נק 2–0(

), קצת" (קצט), " להתארגן " (להיתרגן), "עכשיו" (אכשו: "שכיחות במילים כולל, רבות כתיב שגיאות יש

  ).עברה" (אברה ), "קשה" (כשה " 

  הערות:

  שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.  

  לכתוב לפי כללי הכתיב המלא (הכתיב חסר הניקוד). הכרח אין  

  

סכום הנקודות:

    

  נק') 20(מתוך 

  

:100–0 של בסולם הסופי הציון

    

).5-הנקודות ב סכום את לכפול יש(

  

  

 

  הערכהה סיכום

  
  

מה הן נקודות החוזק בכתיבה 

  שיש לשמר ולעודד? 

  

מה הן הנקודות בכתיבה שיש 

 לחזק ולפתח? 

  כתיבת רקע לסיפור.כתיבת אירועים ברצף כרונולוגי;  נקודות החוזק:

 כמו, הלשוני  הידע חיזוק נדרש; הטקסט לכידות על בדגש, סיפור  של עלילה פיתוח נקודות לחיזוק:

  .פיסוק בסימני השימוש והגדלת הכתיב שגיאות הפחתת, המילים  אוצר שיפור
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בעברית למבחן מחוון  

ב נוסח|  א נוסח|  ח כיתה  

 דשימה בהבעה בכתב לכיתה מ

 הנחיות למורה




