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  ההקדמ

 מיועדת המשימה .הנקרא בהבנת העוסק ,השפ באוריינות מבחןה לש המשך היא בכתב בהבעה המשימה

   .התלמידים של הכתיבה יכולת את )פנימית הערכה( להעריך

 להיעזר אפשרות יש תלמידיםל  .מבחןב שנבחנואחר לאחדים  ימים לתלמידים המשימהאת  לתת מלץמו

באופן  בכתב בהבעה למשימה קשורים אינם הטקסטים האלה אם גם, שבמבחן מהטקסטים ברעיונות

כ לייחד כדאי .)במשימה אחרת כן כתוב אם אלא( לכך מחויבים הםאין  אך ,ישיר

-

  .בכיתה הדקות לכתיב 60

היא מלווה ו, )בנפרד מצורף ח לכיתה בכתב בהבעה למשימה המחוון( מחוון לפי היא הכתיבה הערכת

 עם רק או התלמידיםמ אחד כל עם המשוב שיחת את לקיים אפשר. התלמידובין  המורה בין משוב שיחתב

  .המשוב את המורה כתב, אך כל התלמידים יקבלו את המחוון שבו תלמידים כמה

,והמחוון פותחו לפי גישת ההערכה המעצבת המשימה

1

ישמש  ההערכה בעקבותהמידע שיתקבל  לפיהו 

  .כתיבהתהליך הב התלמידים לקידום עבודה תוכנית לתכנן כדי המורה את

רמות הכתיבה השונות בכיתה, והוא ין לאפיין את יכולות הכתיבה של כל תלמיד ולהבחין ב מיועדהמחוון 

 להשתמש מומלץ אך, רשות הוא זהה ערכההה בכלי שימושה .ההערכה בתהליךמישות ומרחב מאפשר ג

  .המחוון לפי שהוערכו טקסטים של ותאדוגמ נספח יש 26–9 בעמודים .בו

 ההערכה ממדי לפי הערכה )1(בשני אופנים המשלימים זה את זה: היא  התלמידכתב ש הערכת הטקסט 

  . התלמיד שכתב הטקסטמ כללית רשמותהתלפי  הערכה )2(; והלשון המבנה, התוכן הערכת: המקובלים

 לפיציון מספרי  לתתיש לפיהן ו ,שוניםרכיבים את הטקסט לפי להעריך מנחות כיצד הבמחוון יש שאלות 

 והואארבע רמות ביצוע, של או ביצוע  רמותשלוש  שלסולם הערכה  ישנוסף על כך . טווח הנקודות הכתוב

 הביצוע. חשוב להדגיש שרמות הנמוכהובין הרמה  מיטביתלמקם את יכולת הכתיבה בין הרמה המסייע 

   :100–0 של הציון הסופי ייקבע לפי סולם קביעת הרמה.הנוגע ל מפורט הסברב צריכות להיות מלוות

   .4־ב התוצאה את כפולול  ,רכיב בכל התלמיד שקיבל הנקודות מספר את לחבר ישהבדיקה  בסיום

  .נקודותלתת  כיצד ותאדוגמ יש גםות אהדוגמ בנספח

 הכתיבה ביכולת לזהות את נקודות החוזקאפשר  ולפיוערכה, התיימת בסיכום ההמחוון מס לפיההערכה 

תוכנית  בנייתול  תכנון שיחת המשוב עם התלמידל גם ק. הסיכום ישמש ואת הנקודות לחיזו התלמיד של

    עבודה עתידית ותכנון ההוראה.

                                                                                                                                                                                
1

  ארצית למדידה והערכה הרשות השפותח על ידי ראמ"ה ( ,של המבדק בכתיבה לכיתה ב )למורה(ך המדרי בסיס על נכתבהמחוון   

   המשימה הערכת לשם. הוא עודכן הפדגוגי (האגף לחינוך יסודי) והִמנהלבחינוך), המזכירות הפדגוגית (הפיקוח על הוראת העברית) 

  .ח לכיתה בכתב בהבעה
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  :שבעקבותיה וההוראה בכתב בהבעה המשימה של ההערכה בתהליך השלבים סיכום להלן

  וההוראה שלבים בתהליך ההערכה

  המחוון לפיהטקסט  בדיקת

  

  התלמיד עם משוב שיחת

  

  .וכיתתית אישית עבודה תוכנית בניית

  

   



  EVR-021C-8A-SOF-p-habaa-5811|  11:08 15/8/2021    משימה בהבעה בכתב לכיתה ח, הנחיות למורהחוון ל מ –אוריינות שפה 

  ה והערכה בחינוך, משרד החינוךהרשות הארצית למדיד  –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  

4  

 

  בכתב בהבעה המשימה של ההערכה תהליך

  המחווןלפי  הטקסט בדיקת

 :המשימה את הבין הוא אם לבחוןו ראשונה קריאה התלמיד שכתב הטקסט את לקרוא יש

 ? הנדרש הנושא לפי התלמידכתב  האם  

 ?הסוגה מאפייניפי ל  התלמידכתב  האם  

 ?נדרשה לפי הוא התלמיד שכתב הטקסט היקף האם  

 בטקסט יש אם או, טיעוןטקסט  אינוהטקסט  אםאו  ,הנדרש הנושא שאינו בנושא עוסק הטקסט רוב אם

ה מ בשיחת המשובלתלמיד  יש להבהירו ,המחוון רכיבי לפי הכתיבה את להעריך אין – מילים 40־מ פחות

  .חדש טקסט לכתוב ממנו בקשל ו המשימה, דרישות הן

  המחוון מבנה

  :מהםבמחוון ארבעה חלקים. להלן הסבר על כל אחד 

  מילות פתיחה  .1

). המרכז הוא הטקסט שבו ,ההערכה יכוםלס הנוגע החלק לעומת( המרכז הוא ככותב התלמיד זהה בחלק

לכן כדאי לפתוח בהערכה חיובית , ההערכה תחילת לפניונינוחה  נעימה ירהואוליצור  ועדמי זהה חלקה

  . ותומכת

 מחשבה שהשקעת לראות שמחתי", "שעשית המאמץ את מעריך אני" כגון, חיוביסגנון  לנקוטמומלץ 

 התרשמתי", "שכתבת הטקסט את לקרוא נהניתי" ,"לכתיבת טקסט ביחסך שיפור מורגש" ,"הבכתיב

   ."שלך העשירה מהשפה

  הטקסט תוכן ומבנהה  .2

 ביסוס, עמדה )2; (וסיום פתיחה )1( :רכיבים ארבעהבו  ויש, ובתוכנוט זה עוסק במבנה הטקסהחלק ה

   השיח. ולנסיבות, מודעות לנמען הטקסט עצמאות )4( ;וקישוריות לכידות )3( ;והצדקתה העמדה

   הביצוע רמתתיקבע  הנקודות סיכוםולאחר , המחוון לפי בנפרד יוערך האלה מהרכיבים אחד כל

   .הזה בחלק
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  :ההערכה רכיבי תיאור להלן

 הטקסט במה להבין לקורא עוזרים י פתיחה, והםאו כמה משפטפתיחה אחד משפט  יש – פתיחה  

   .בטקסט או הרעיון המרכזיהטקסט נושא  הםב יםשמתואראו משפטים , למשל משפט עוסק

   .בפתיחה משולביםלהיות  עשויים אישי סיפור או הכותבעמדת 

  .מתאימה הפתיחייחשב  עצמהמהמשימה מושכל ציטוט  הערה:

  . הסיום הוא משפט אחד או כמה משפטים תוכנהואת המשימה נושא הולם את סיום ה – סיום  

על  חזרה ,)הטקסט בתחילת נכתבה לא אם( העמדה הבעתאותו, כגון וחותמים הנובעים מהטקסט 

 הנובעת( , מסקנהדרכי פעולה) על (למשל , המלצה)בהמשכו או הטקסט בתחילת שנכתבה( העמדה

פתרון בעיות (למשל  , הצעהעיסוק בנושא)ה(למשל עידוד המשך  לנמעןופנייה  , שאלהמהנימוקים)

  בטקסט). שתוארו 

 העמדה .בטקסט מקום בכל עשויה להיותוהיא  ,(מפורשת או משתמעת) עמדה יש בטקסט – עמדה  

  .הסתייגותו אתתב או והתלבטות הכאת  משקפת אלאמשמעית, ־אינה חדכלומר , מורכבת להיות עשויה

   .אותה ומצדיקים העמדה את המבססים מתאימים נימוקים בטקסט יש – והצדקתה העמדה ביסוס  

  ות, נתונים, פירוט, תיאור תופעות, סיפור אישי וכדומה.אהסברים, דוגמ עשוי להיות בעזרתהביסוס 

  תחליף לביסוס הנימוקים.הן אין הצעות והמלצות, אך  שיהיו בטקסטאפשר  :הערה

 ולא ברצף כתובים והם, הרעיונות בין וברור טוב קשריש  :יםלכיד הטקסטרעיונות  – לכידות רעיונית  

  . ללא סטיות הטקסט בכלהנושא המרכזי ברור, בולט ושזור  .בנקודות

  , ארגון מקדמי: לשוניים באמצעיםמגוונת  והקישוריות, היטב הטקסט מקושרים חלקי – קישוריות  

  .המילים ובין המשפטים בין, ותאהפסק בין משולבים אלהה קישורה אמצעי .ומאזכרים קישור מילות

   ,(לקורא) לנמען מודעות ויש בו עצמאי טקסטה – השיח ולנסיבות לנמעןמודעות , עצמאות הטקסט  

 במהלנמען  ברור שיהיה כדי ומפורש מנומק, מפורט המידע :לנמען הדרוש המידע כל יש בו כלומר

  .השיח לנסיבותמודע  שהתלמידניכר  ל כךנוסף ע .אמורים דברים
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  הטקסטלשון   .3

   הלימודיםתוכנית  לפי( המשפטיםבתקינות זה עוסק בתחביר הטקסט, כלומר החלק ה – תחבירה  .א

  : )ח לכיתה

  משפט תקין.כל וסדר המילים ב ,המשפטים בטקסט שלמים  

  וביידוע.השימוש בחלקי הדיבור תקין: יש התאם דקדוקי במין, במספר   

  .הנכונים במקומות וכתובות תקינותמילות היחס   

את הטקסט ואת מבארים המשפטים, הפסיקים  ףבסו מתאימים פיסוק ניפיסוק תקין: יש סימה  

  .תקין מירכאות ובעזרתנקודתיים  בעזרת והפיסוקכוונת הכותב, 

   חלקב נקודותהופחתו  אם לכן, אחת מפעם יותר שגיאה אותה בשלנקודות  להפחית אין הערה:

   שגיאהה בשל נקודות להפחית אין, קישור במילת שגוי שימוש בשל" הטקסט ומבנה תוכןה"

  ."תחבירה"חלק ב גם אתזה

   :ובאוצר המילים בטקסט ןבמשלב הלשוזה במחוון עוסק החלק ה – מיליםה אוצרו ןלשוהמשלב   .ב

כל באחיד הוא  ,מטקסט דבור) להבדילמתאים לטקסט כתוב (ו גבוה–הוא בינוני ןמשלב הלשו  

   .ולנמען השיח לנסיבות ומותאם הטקסט

  והשימוש במילים מדויק.  ,אוצר המילים עשיר ומגוון  

יאות הכתיב היא ביחס שג  בחינת :כל הטקסטבהכתיב  בתקינותזה במחוון עוסק החלק ה – כתיבה  .ג

  .בטקסט ארוךמ פחות שגיאות כתיב שיהיו צפוי רקצ בטקסט כלומר, סטהטק לאורך

   ).לפי כללי הכתיב המלאאינו חייב לכתוב  התלמיד(כל הטקסט בהכתיב תקין   

  .הטקסט בהבנת פוגמות הכתיב שגיאותמידה  באיזו לבחון יש  

  .פעמים כמה אם היא חוזרת בטקסט גםשגיאת כתיב אחת,  בשל נקודות להפחיתאין  הערה:

   הערכהה סיכוםמהטקסט ו תהתרשמות כללי  .4

 תוכןהרשימו מידה  באיזו לבחון יש .כתיבתו ומאופן הטקסט מתוכן התרשמותה ועד לתיעודימ זהה חלקה

, נדושים או מקוריים רעיונות, שגרתיות או מעניינות מבט נקודות בעזרת , למשלכתיבתו ואופן הטקסט

 דבורה לשון או מגוונים רטוריים אמצעיםו ציורית לשון, מתאימות שאינן ותאדוגמ או מתאימות ותאדוגמ

  .רטוריים אמצעים ללא
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 לש הכתיבה יכולת עלמידע  מצטבר המחוון לפי מעמיקה ובחינהכללית מהטקסט ההתרשמות הבעקבות 

 ןה החוזק נקודות. לחיזוק הנקודות ואת החוזק נקודות אתלתאר  כדי זהה מידעבלהשתמש  יש .התלמיד

   לחיזוק הנקודות ואילו, לשמר כדאיש ו מיטבי באופן בכתיבתו ביטוי לידי להביא התלמיד הצליחש  המאפיינים

   התשתית הוא זההמידע ה .אישית עבודה תוכנית לפי התלמיד של בכתיבתו לשפר שיש המאפיינים ןה

  . תכנון המשך ההוראה שםל תוכנית עבודה בנייתול  בנוגע לטקסט שכתב עם התלמיד המשוב שיחתל

  שיחת משוב עם התלמיד

, לתמוך בתחושת המסוגלות העצמית של התלמיד ביןו ן המורהבי הקשר את לחזק מיועדת המשוב שיחת

 הוא אלא ,אותו ךומערי טקסטרק  קורא אינו המורה. את יכולות הכתיבה שלו התלמיד ולהבנות עימו יחד

  .שלו הלמידה בתהליך התלמיד את מלווהוא הו ואוהדת, קשובה דמות

 כדאי מה ולחשוב יחד להתבונן על הטקסט ועל המחוון אפשר הזאת שבשיחה לתלמיד להסבירחשוב 

   .בכתיבה לחזק

  :המשוב שיחת של המטרות אלה

  ;לתלמיד הכתובה ההערכה תיאור  

  ;הגברת המודעות של התלמיד ליכולותיו ולתחומים שבהם הוא יכול להתפתח  

  .התלמיד של הכתיבה תהליך את לקדם כדיהצבת מטרות אישיות   

  :המשוב לשיחת בנוגע הנחיות להלן

  .כתיבת המשימהסמוך לזמן  לקיים את שיחת המשוברצוי   

  .המשובשיחת  תתקיים מתי ליידע את התלמיד מראשחשוב   

  .התלמיד ליכולות ותאםתהיא ו ,במחוון המורה שכתב המשוב על תתבסס המשובשיחת   

 תורמיםהם  אין אם מקצועייםבמונחים להשתמש  שלא רצוי וברורה. מובנת תהיה השיחה לשון  

  .התלמיד לקידום

 מה על דעתו את להביע לתלמיד לאפשר וכדאי ,חיוביות פתיחה במילות השיחה את להתחיל חשוב  

 ומה בכתיבתו החוזק נקודות ,לדעתו ,הן מה ולברר שכתב בטקסט להתבונן לו להציע אפשר. שכתב

  . בכתיבתו לחיזוק הנקודות הן

   .הטקסט קריאת זמןב ברורים היו שלא לעניינים בנוגע שאלות התלמיד את לשאול אפשר  

מה הן ו בכתיבתו חוזקה נקודות ולהסביר לו מה הן במחוון הכתוב המשוב את תלמידל  להראות רצוי  

  .יכולת של התלמידה לפיחשוב לעשות זאת ). נקודות משלושלא יותר ( בכתיבתולחיזוק  נקודותה

ְלָמה תשים לב "כגון  ,שאלות בעזרת זאת לעשות אפשר .תלמידברור ל הכתוב שהמשוב  לוודאכדאי   

   ?"הבאה בפעם טיעוןטקסט  כשתכתובמה תעשה אחרת " ",?בפעם הבאה כשתכתוב
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 הזה המידע. שלו האישיות המטרות את בייחוד, בקצרה התלמיד תשובות את לתעד כדאינוסף על כך 

  .לתלמיד עבודה תוכנית בבניית לסייע עשוי

  .המשוב שיחת שתסתיים לאחר התלמיד לידי הכתוב המחוון של עותק למסור רצוי  

  בניית תוכנית עבודה אישית וכיתתית

ת תוכנית ולבנכדי הבסיס הטוב ביותר  הן המשוב ושיחת נקודות לחיזוק התלמיד ככותבהנקודות החוזק ו

   .שיפור הכתיבהשם ל וכיתתית אישיתעבודה 

 אחרים טקסטים וגם על ,התלמיד שכתב בטקסט שעלו דברים על תתבסס האישית העבודה תוכנית

  .שכתב

 וסיום הפתיח כתיבת למשל, יחד התלמיד עם שנבחרו נושאים שני האישית העבודה תוכניתביהיו ש מומלץ

 . קישור במילות תקין ושימוש והצדקתה העמדה ביסוס או פיסוק בסימני שימושו

 הנושאים בהם שזוהו הכיתה תלמידי של הטקסטים על תתבסס הכיתתית העבודה תוכנית בניית

 ארגון במקדמי ושימוש וביסוסם הנימוקים פיתוח למשל, בכתיבתם ולשפר לחזק שכדאי המשותפים

  .הולמים קישור ובמילות
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  נספח

  תלמידים שכתבו טקסטים שלות אמגדו

 המחוון לפי והוערכו
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  1דוגמה 

 !היקר חברי פולו מרקו לכבוד

, קרןוס נרגש הייתי אליך להתלוות לי היצעת וכאשר מאוד התלהבתי המשי בדרך מסעותיך על במכתב לי כשסיפרת

 .שלנו המשותף הגדול למסע הימים את וספרתי בצפייה חיכיתי

 פוהצי הזמנים בכל המשפיעים הארצות ממגלי כאחד בהיסטוריה ולהיכתב נודע הלא את שלגלות והמתח הסקרנות

 לא אירופהש נדירות בסחורות ולסחור ידע ולהחליף ללמוד, שונות ותרבויות המצאות, מנהגים להכיר שואף אני. אותי

 . מימיה הכירה ולא מכירה

 ומחסור ניקיצו האוויר במזג ההתמודדות, מסוכנות וחיות פורעים כגון רבות בסכנות ושופעת קלה אינה הדרך אומנם

 שבמסע והריגוש הסקרנות זאת ובכל. רבים קורבנות תיגבה והמאתגרת הקשה שהדרך ספק אין, ושתיה באוכל

 .פחדיי את מגמדים

 חדשות ריםע לצמיחת ויתרמו הסחר ביינת את שישנו חדשים נתיבים ולמצוא העולמי הסחר נתיבי את לשנות מתכוון אני

 . ולסגסוגן

 פשוט לא כי זאת שעשו האנשים שנדירים כיוון ומסופק מאושר אהיה מפרך מסע של רבות שנים אחרי לביתי וכשאחזור

. ךהמפר המסע את להשלים כדי ופיזיים מנטלים, רבים כוחות וצריך זמן הרבה כך לכל והמשפחה מהבית להעדר

  .ומרוחקים חדשים מקומות על העולם את ואלמד סיפורי את לשמוע שיחפוץ מי כל אשתף

  

  מילות פתיחה 

 את וגם מסעה  יתרונות את גם תיארתש עשית יפה. וההגיוניים  המגוונים ומנימוקיך שלך העשירה מהשפה התרשמתי
  .המסע חסרונות

  

   

1 
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מבנה הטקסטהתוכן ו

  

טקסט פתיחה יש בהאם   –

 הם מידה באיזו וסיום?

  ?איכותיים

  נק') 2–0(

 טקסט עמדהב יש האם  –

 באיזו ?ומוצדקת מבוססת

, עמדה( התוכן רכיבי מידה

   ?איכותיים )הצדקה, ביסוס

  נק') 7–0(

 הטקסט לכיד מידה באיזו  –

  ?ומקושר

  נק') 4–0(

 הטקסט עצמאי מידה באיזו  –

 לנמען מודעות בו שיש וניכר

   ?השיח ולנסיבות

  נק') 2–0(

איכות 

 התוכן

איכות ו

 מבנה

  הטקסט

  נק') –015(

☒

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 רבה במידה

  מאוד

☐

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

  רבה במידה

☐

תוכן ומבנהה  

 

 הטקסט

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 במידה

  חלקית

☐

 תוכןה  

ומבנה 

הטקסט 

 אינם

 את הולמים

 דרישות

  המשימה

 הן מה, נמעןהוא ה מי, הכתיבה נושא הוא מה לקורא מבהירה, והיא איכותית פתיחהה
 לי כשסיפרת! היקר חברי פולו מרקו לכבוד: "ומה היא עמדת הכותב השיח נסיבות

 הייתי אליך להתלוות לי היצעת וכאשר מאוד התלהבתי המשי בדרך מסעותיך על במכתב
  ." שלנו  המשותף הגדול למסע הימים את וספרתי בצפייה חיכיתי, וסקרן נרגש

 שנים אחרי לביתי וכשאחזור”: מהמסע השיבה לאחר הרהורים בו ויש, מקורי  הסיום
 לא כי זאת שעשו האנשים שנדירים כיוון ומסופק מאושר אהיה המפרך המסע של רבות
 מנטלים, רבים  כוחות וצריך זמן הרבה כך לכל והמשפחה מהבית להעדר פשוט

 ואלמד סיפורי את לשמוע שיחפוץ מי כל אשתף. המפרך  המסע את להשלים כדי ופיזיים
 ." ומרוחקים  חדשים מקומות על העולם את

 להתלוות לי היצעת וכאשר: "[...] הזה במשפט ביטוי לידי באההיא ו ,ברורה העמדה
  ." שלנו  המשותף הגדול למסע הימים את וספרתי בצפייה חיכיתי, וסקרן נרגש הייתי אליך

 חוויות לחוות הרצון תיאור ידי על מורחב הוא. הסקרנות הוא במכתב העיקרי הנימוק
 נרכשש בידע אנשים ולשתף דברים לשנות הצורך הוא אחר נימוק. במסעתגליות  ולגלות
 יש – במסע בהם להיתקל שעשויים תיאור הקשיים בעזרת גם מבוססת העמדה. במסע
 .למסע היציאה את מונעים הם אין אך, בקיומם  הכרה

 תורמים בטקסט והמאזכרים הקישור מילות. למסע עוסק ביציאה וכולו ,לכיד  הטקסט
  . הטקסט של ולזרימה ללכידות

 את שישנו חדשים נתיבים ולמצוא העולמי הסחר נתיבי את לשנות מתכוון אני" המשפט
 למה מיטבית בצורה מקושר אינו." ולסגסוגן חדשות ערים לצמיחת ויתרמו הסחר ביינת

 .הטקסט בלכידות פוגם אינוהדבר  אך ,ואחריו  לפניו שכתוב

  .ברור  בוש המידע וכל, עצמאי  הטקסט

  
:נק') 15–0( ציוןה

 

  

 

   

2 
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  לשון הטקסט 

מבנה מידה  באיזו  –

  המשפטים תקין?

יש התאם  מידה באיזו  –

דקדוקי במין, במספר 

  וביידוע?

 יחסהמילות  מידה באיזו  –

  תקינות?

  ?תקין פיסוקה מידה באיזו  –

  תחבירה

  ')נק –05(

☒

  מבנה המשפטים  

   תקין

☐

  מבנה המשפטים  

 במידהתקין 

  חלקית

☐

 תקין המשפטים מבנה  

 רוב( מעטה במידה

  )תקינים אינם המשפטים

 "[...] קיצוני האוויר במזגההתמודדות : "[...] משפטים האלהבחוץ מ, תקין המשפטים מבנה
 חוהמת  הסקרנות), " "הקיצוני האוויר מזגבההתמודדות "  :להיות צריך( ביידוע התאם אין –

 להעדר פשוט לא כי.] ”[.., אינה מתאימה" שלגלות" צורהה –[...]"  נודע הלא את שלגלות
 למילה איםמת אינו" להעדר " הפועל –[...]"  זמן הרבה כך לכל והמשפחה מהבית

  ".והמשפחה "

 .במשפטים  השונים הרכיבים בין במין דקדוקי התאם יש

 ריךצ[...]" ( קיצוני האוויר במזג ההתמודדות[...] "הזה:  במשפטחוץ מ, תקינות היחס מילות
 )."הקיצוני האוויר מזג עם ההתמודדות" : להיות

  .בגוף הטקסט ובסופו, והם מאפשרים קריאה בשטף פיסוק סימני יש

  
:נק') 5–0( ציוןה

 

  

  

   הלשון משלב האם  –

  ?הטקסט כלב גבוה–בינוני

 המילים אוצר מידה באיזו  –

 מגוון, עשיר בטקסט

  ?ומדויק

הלשון משלב 

  ואוצר המילים

  ')נק –03(

☒

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמים

  המשימה דרישות

☐

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמים

 המשימה דרישות

  חלקית במידה

☐

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמיםאינם 

  המשימה דרישות

 קורבנות תיגבה והמאתגרת הקשה שהדרך ספק אין: "[...] לדוגמה, גבוההלשון  משלב
 ."פחדיי  את מגמדים שבמסע והריגוש הסקרנות זאת ובכל. רבים 

 הלא", " בציפייה  חיכיתי: " לדוגמה, עשירים  צירופים יש. ומגוון מדויק, עשיר  המילים אוצר
  ".בסכנות שופעת", "להכיר  שואף", "נודע 

  
:נק') 3–0( ציוןה

 

  

  

   

3 

4 

3 
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 כתוב הטקסט מידה באיזו  –

  ?כתיב שגיאות ללא

 הכתיב שגיאות מידה באיזו  –

 ?בהבנת הטקסט פוגמות

  כתיבה

  ')נק –02(

☒

אין שגיאות   

  כתיב

☐

מעט יש   

   שגיאות כתיב

☐

יש שגיאות   

רבותכתיב 

  

☐

 כתיביש שגיאות   

רבות, והן פוגמות 

  בהבנת הטקסט

  )."ושגשוגן": להיות צריך" (וסגסוגן" במילהחוץ מ, כתיב שגיאות אין
  

:נק') 2–0( ציוןה

 

  

  

:סכום הנקודות

   

)נק' 25(מתוך 

  

  

:100–0 של בסולם סופיה ציוןה

   

ב הנקודות סכום את לכפול יש(

-

4.(  

  

  התרשמות כללית מהטקסט וסיכום ההערכה 

 מרשים הטקסט מידה באיזו  –

 מבט נקודת יש בו למשל(

 מקוריים רעיונות, מעניינת

  ?)מתאימות ותאדוגמו

 חוזקה נקודותמה הן   –

 שישבכתיבה  (מאפיינים

  )?ולעודד לשמר

 לחיזוק נקודותמה הן ה  –

 שיש בכתיבה (מאפיינים

 לפתח)?

 יהיית: "[...] בנימוקים רגשיים ומשכנעים שכלתניים נימוקים לשלב מרשימה יכולת לך יש
  .]"[.. ומסופק מאושר אהיה"[...]  ,[...]" הימים את וספרתי בצפייה חיכיתי, וסקרן נרגש

 .ומגוון רחב שלך המילים ואוצר ,עשירה שלך השפה

בטקסטים גם כך כתבת טענת נגד ועשית זאת היטב: ביססת את נימוקיך. המשך לכתוב 
 שתכתוב בעתיד.

  .המשפטים תקין של תחביר  על שתקפיד כדאי

  
  

 

   

2  

24 

96 

4 
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  2דוגמה 

 ,שלום פולו למרקו

 .ממך מכתב פתאום קיבלתי באירופה שלי בעיר כבר וגרתי שחזרתי לאחר

 מסע לעוד אליך להצטרף רוצה אני עם אותי שאלת זאת אחרי וישר ין'בבייג פה עשית ומה באת מאיפה לי סיפרת

 בכל נעבור. יןס רחבי בכל ונעבוד הכרתי לא שאני במקומות טיולים לעשות נתחיל ואתה אני כי! הסכמתי ואני ין'לבייג

 מנהגי לכ את לי תראה וגם כסף לי שתיתן בעבודה לך לעזור לי תיתן ואתה סין של המלך את נפגוש ושם המשי דרך

 קטנות ותרי עיניים עם אחרים מאנשים שונים שהיו שפגשנו באנשים ניזכר שם כשנהיה. מהם אלמד אני ואולי הסינים

 איתנו ודיבר הם! העיר של השומרים היו והם שלהם היד על דרקון של סימן עם צהובים בגדים לובשים. גדול ושפם

 . משונה מבטא עם

  .ולהתראות לדרך לצאת מחכה אני אז

 

  מילות פתיחה 

  .שכתבת הנימוקים מגוון את לקרוא נהניתי ך.תיאורישב  ומהיצירתיות מהדמיון נהניתי

   

1 
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מבנה הטקסטהתוכן ו

  

טקסט פתיחה יש בהאם   –

 הם מידה באיזו וסיום?

  ?איכותיים

  נק') 2–0(

 טקסט עמדהב יש האם  –

 באיזו ?ומוצדקת מבוססת

, עמדה( תוכןה רכיבי מידה

   ?איכותיים )הצדקה, ביסוס

  נק') 7–0(

 הטקסט לכיד מידה באיזו  –

  ?ומקושר

  נק') 4–0(

 הטקסט עצמאי מידה באיזו  –

 לנמען מודעות בו שיש וניכר

   ?השיח ולנסיבות

  נק') 2–0(

איכות 

 התוכן

איכות ו

 מבנה

  הטקסט

  נק') –015(

☐

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 רבה במידה

  מאוד

☒

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

  רבה במידה

☐

תוכן ומבנהה  

 

 הטקסט

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 במידה

  חלקית

☐

 תוכןה  

ומבנה 

הטקסט 

 אינם

 את הולמים

 דרישות

  המשימה

 פולו למרקו: "השיח , והיא עוסקת בנושא הנדרש ובנסיבותלמכתב אופיינית פתיחהה
 .ממך  מכתב פתאום קיבלתי באירופה שלי בעיר כבר וגרתי שחזרתי לאחר, שלום 

 רוצה אני עם אותי שאלת זאת אחרי וישר ין'בבייג פה עשית ומה באת מאיפה לי סיפרת
  [...]" ין'לבייג מסע לעוד אליך להצטרף

 ."ולהתראות לדרך לצאת מחכה אני אז: "למכתב אופייני סיוםה  גם

  !"הסכמתי ואני"[...]  במילים ביטוי לידי באה והיא ,ברורה עמדהה 
 כי: " המשי ובדרך בסיןבמסע  שיתרחשו הדברים פירוט בעזרת מנומק לנסוע הרצון

 נעבור. סין רחבי בכל ונעבוד הכרתי לא שאני במקומות טיולים לעשות נתחיל ואתה אני
 לי שתיתן בעבודה לך לעזור לי תיתן ואתה סין של המלך את נפגוש ושם המשי דרך בכל
  ."מהם  אלמד אני ואולי הסינים מנהגי כל את לי תראה וגם כסף

 . דיים  מבוססים אינם הנימוקיםעם זאת 

 משיה  בדרך לסין מסעצאת לל רצוןב – סטיות ללא נושא באותו עוסק כולוו ,לכיד  הטקסט
  . זהה  לרצון סיבותבו

את  מקשה דברוה , שגויים  או מדויקים אינם םמה  וחלק, מאוד  בסיסיים מאזכריםה 
 לךהמ את נפגוש ושם[...]", "[...]  ין'בבייג פה עשית ומה: "[...] לדוגמה, הטקסט הבנת

 לההמי[...]" ( זאת אחרי וישר), "[...] רומזת "שם" לא ברור למה המילה[...]" ( סין של
  ).אינה מתאימה" זאת" 

 .החיבור  אמצעי הקישור העיקרי הוא ו'ו ,")כי", " ש לאחר(" קישור מילותמעט  יש

  .לנמען מודעות ויש ,ברור  בטקסט הכתוב רוב

  
:נק') 15–0( ציוןה

 

  

    

   

2 

11  
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  לשון הטקסט 

מבנה מידה  באיזו  –

  המשפטים תקין?

יש התאם  מידה באיזו  –

דקדוקי במין, במספר 

  וביידוע?

 יחסהמילות  מידה באיזו  –

  תקינות?

  ?תקין פיסוקה מידה באיזו  –

  תחבירה

  ')נק –05(

☐

  מבנה המשפטים  

   תקין

☒

  מבנה המשפטים  

 במידהתקין 

  חלקית

☐

 תקין המשפטים מבנה  

 רוב( מעטה במידה

  )תקינים אינם המשפטים

 ן, ויש התאם דקדוקי במין וביידוע.תקי המשפטיםמבנה 

 על דרקון של סימן עם צהובים בגדים לובשים: "לדוגמה, אינה מתאימה" עם"  היחס מילת
 תקטנו יותר עיניים עם אחרים מאנשים), "[...] "עליהם"ש: להיות צריך[...]" ( שלהם היד

: להיות צריך." (משונה מבטא עם איתנו דיברו הם), " "שלהם": להיות צריך." (גדול  ושפם
 )."במבטא" 

  .לכתוב מתאימים אינם הקריאה ניסימבגוף הטקסט, ו פיסוק סימני אין

  
:נק') 5–0( ציוןה

 

  

  
   הלשון משלב האם  –

  ?הטקסט כלב גבוה–בינוני

 המילים אוצר מידה באיזו  –

 מגוון, עשיר בטקסט

  ?ומדויק

משלב הלשון 

  ואוצר המילים

  ')נק –03(

☐

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמים

  המשימה דרישות

☒

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמים

 המשימה דרישות

  חלקית במידה

☐

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמיםאינם 

  המשימה דרישות

 פתאום קיבלתי: "[...] לדוגמה, עשיר  אינו המילים ואוצר ,דבורה לשון יש, בינוני  הלשון משלב
 אז..]", "[. טיולים לעשות נתחיל ואתה אני[...]", "[...]  זאת אחרי וישר.", "[...] ממך  מכתב

 [...]" מחכה אני

  
:נק') 3–0( ציוןה

 

  

  
 כתוב הטקסט מידה באיזו  –

  ?כתיב שגיאות ללא

 הכתיב שגיאות מידה באיזו  –

 ?בהבנת הטקסט פוגמות

  כתיבה

  ')נק –02(

☒

אין שגיאות   

  כתיב

☐

מעט יש   

   שגיאות כתיב

☐

יש שגיאות   

רבותכתיב 

  

☐

 כתיביש שגיאות   

רבות, והן פוגמות 

  בהבנת הטקסט

 (צריך להיות: ם אני רוצה להצטרף אליך [...]"ע[...] שאלת אותי " :אחת כתיב שגיאת יש
  .)"אם"

  
:נק') 2–0( ציוןה

 

  

  

:סכום הנקודות

   

)'נק 25(מתוך 

  

  

:100–0 של בסולם סופיה ציוןה

   

ב הנקודות סכום את לכפול יש(

-

4.(  

   

3 

3  

2  

2  

18  

72  
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  התרשמות כללית מהטקסט וסיכום ההערכה 

 מרשים הטקסט מידה באיזו  –

 מבט נקודת יש בו למשל(

 מקוריים רעיונות, מעניינת

  ?)מתאימות ותאודוגמ

 חוזקה נקודותמה הן   –

 שישבכתיבה  (מאפיינים

  )?ולעודד לשמר

 לחיזוק נקודותמה הן ה  –

 שיש בכתיבה (מאפיינים

 לפתח)?

 . שונים  ובתיאורים בדמיון השימוש בשל ענייןמ שכתבת הטקסט

 מרקו( הבמשימ), והמודעות לנמען שהוגדר מכתבהנדרשת ( סוגהפי מאפייני ה ל כתבת
 .ניכרת בכתיבתך היטב )קוראה( האמיתי ולנמען) פולו

 ביססת ולא אותם הרחבת לא אך למסע, להצטרף בנוגע להסכמתך נימוקים מגוון כתבת
 ). פירוטאו  הסברים, דוגמאות עזרתב( כנדרש אותם

 טקסט בכתיבת דבורה מלשון להימנע כדאי. מהטקסט משלב הלשון אינו אחיד  בחלק
   .טיעון

  

   

4 
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  3דוגמה 

 .המשי בדרך איתך ליסוע רוצה לא שאני לך כותב אני, פולו למרקו

 היינו צמאים רעבים היינו) קור, חום( למשל אקולוגים בקשיים נתקלים היינו במסע איתך יסע אני אם שלי הדמיון לפי

 מסעה מטרת לדעתי הערביות הארצות וכל, קזחסטן, הודו כמו למשל שונות באימפריות או שונות בערים נתקלים

 את העולם את לחקור שציינתי כמו וכעיקרון המערב עם ידע לרכוש חדשים דברים לגלות העולם על לחקור תהיה

   .  אותי מעניין לא וזה המשי שביל

  

  מילות פתיחה 

  .מכנותך  והתרשמתי ,המשי  בדרך פולו מרקומסע של ל ההצטרפות נגד מפורשת עמדה להביע הצלחת

  

   

1 
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מבנה הטקסטהתוכן ו

  

טקסט פתיחה יש בהאם   –

 הם מידה באיזו וסיום?

  ?איכותיים

  נק') 2–0(

 עמדהטקסט ב יש האם  –

 באיזו ?ומוצדקת מבוססת

, עמדה( התוכן רכיבי מידה

   ?איכותיים )הצדקה, ביסוס

  נק') 7–0(

 הטקסט לכיד מידה באיזו  –

  ?ומקושר

  נק') 4–0(

 הטקסט עצמאי מידה באיזו  –

 לנמען מודעות בו שיש וניכר

   ?השיח ולנסיבות

  נק') 2–0(

איכות 

 התוכן

איכות ו

 מבנה

  הטקסט

  נק') –015(

☐

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 רבה במידה

  מאוד

☐

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

  רבה במידה

☒

תוכן ומבנהה  

 

 הטקסט

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 במידה

  חלקית

☐

 תוכןה  

ומבנה 

הטקסט 

 אינם

 את הולמים

 דרישות

  המשימה

 לא שאני לך כותב אני, פולו  למרקו: "השיח לנסיבות קשר ללא העמדה בפתיחה כתובה
  ." המשי  בדרך איתך ליסוע רוצה

 מעניין לא וזה: "[...] נימוק משתמע עוד הטקסט את המסיים ובמשפט, מפורש אינו  סיוםה 
  ." אותי 

: מסעל צאתל לסירובבנוגע  נימוקים שני יש. למסע היא נגד היציאה –העמדה ברורה 
בנוגע  הסבר אין. מוצדקים  ואינם מבוססים אינם הנימוקים אך, עניין וחוסר קשיים

 וארצות אימפריות מדוע ברור לאכמו כן . אחרים בנוגע לקשיים  או אקולוגייםה קשייםל
 . למסע לצאת לסירוב סיבההן  ערביות

 חסרות. כנדרש  מקושר הואאין  אך, סטיות ללא אחד בנושא עוסקוהוא , לכיד  הטקסט
  :לדוגמה, ףרצב ת הטקסטקריאאת  מקשה והדבר, הוספה המציינות קישור מילות
 על ורלחק), "[...] "וצמאים רעבים היינו" : להיות צריך[...]" ( צמאים רעבים היינו"[...] 

 את לחקור": להיות צריך[...]" ( המערב עם ידע לרכוש חדשים דברים לגלות העולם
 ".המשי  שביל את העולם את לחקור), "[...] "ידע  ולרכוש חדשים דברים לגלות, העולם 

 )."המשי שביל ואת העולם את לחקור": להיות צריך(

 יודע אינו ,הטקסטים  ואת המשימה את קרא שלא נמעןדיין, ו ברורות אינן השיח נסיבות
  .למסע אליו להצטרף לכותב הציע פולו שמרקו

  
:נק') 15–0( ציוןה

 

  

  

  

2 

8  
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  לשון הטקסט 

מבנה מידה  באיזו  –

  המשפטים תקין?

יש התאם  מידה באיזו  –

דקדוקי במין, במספר 

  וביידוע?

 יחסהמילות  מידה באיזו  –

  תקינות?

  ?תקין פיסוקה מידה באיזו  –

  תחבירה

  ')נק –05(

☐

  מבנה המשפטים  

   תקין

☒

  מבנה המשפטים  

 במידהתקין 

  חלקית

☐

 תקין המשפטים מבנה  

 רוב( מעטה במידה

  )תקינים אינם המשפטים

 בו וחסרים ,כנדרש  מקושר שאינו אחדארוך  משפט הוא הטקסט של העיקרי החלק
  .מתאימים  פיסוק סימני

 במסע איתך יסע אני אם"[...]  התנאי במשפטהחלק השני . תקין אינו משפטיםה  מבנה
. "םבקשיי ניתקל למסע איתך אסע אם": עתיד בזמן להיות צריך[...]”  בקשיים נתקלים היינו

יות: רק " יש שתי מילות פירוט (צריך לה [...] הודו כמו למשל שונות באימפריות"[...]  במשפט
 "למשל" או רק "כמו"). 

 את ורלחק": להיות צריך[...]" ( העולם על לחקור: "[...] לדוגמה, אינן תקינות היחס מילות
  , )על המערב" ידע לרכוש": להיות צריך( [...]" המערב עם ידע לרכוש), "[...] "העולם
 )."הערביות הארצות ובכל": להיות צריך[...]" ( הערביות הארצות וכל"[...] 

ם היינו נתקלים בקשיים אקולוגי"[...]  במשפט. בגוף הטקסט ובסופו  פיסוק סימני אין
 לאל או "]קור, חום  למשל[": להיות צריך( שגוי הסוגריים מיקום ) [...]"קור, חום ( למשל

 ).סוגריים

  .וביידוע במין דקדוקי התאם יש

  
:נק') 5–0( ציוןה

 

  

  
   הלשון משלב האם  –

  ?הטקסט כלב גבוה–בינוני

 המילים אוצר מידה באיזו  –

  ?ומדויק מגוון, עשיר בטקסט

משלב הלשון 

  ואוצר המילים

  ')נק –03(

☐

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמים

  המשימה דרישות

☐

 ןהלשומשלב   

ואוצר המילים 

 את הולמים

 המשימה דרישות

  חלקית במידה

☒

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמיםאינם 

  המשימה דרישות

 איתך ליסוע"[...]  :מגוון ואינו בסיסי המילים ואוצר ,הטקסט בכל נמוך–בינוני הלשון משלב
 אסעאם " או "למסע  איתך אצא"אם : להיות צריך[...]" ( במסע איתך יסע אני אם[...]", "[...] 

 אםש לעצמי מדמיין אני": להיות צריך[...]" ( יסע אני אם שלי הדמיון לפי), ""בדרך  איתך
  .")אצא

  
:נק') 3–0( ציוןה

 

  

    

3 

3  

1  
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 כתוב הטקסט מידה באיזו  –

  ?כתיב שגיאות ללא

 הכתיב שגיאות מידה באיזו  –

 ?בהבנת הטקסט פוגמות

  כתיבה

  ')נק –02(

☒

אין שגיאות   

  כתיב

☐

מעט יש   

   שגיאות כתיב

☐

יש שגיאות   

רבותכתיב 

  

☐

 כתיביש שגיאות   

רבות, והן פוגמות 

  בהבנת הטקסט

  .כתיב שגיאות אין

  
:נק') 2–0( ציוןה

 

  

  

:סכום הנקודות

   

)'נק 25(מתוך 

  

  

:100–0 של בסולם סופיה ציוןה

   

ב הנקודות סכום את לכפול יש(

-

4.(  

  

  התרשמות כללית מהטקסט וסיכום ההערכה 

 מרשים הטקסט מידה באיזו  –

 מבט נקודת יש בו למשל(

 מקוריים רעיונות, מעניינת

  ?)מתאימות ותאודוגמ

 חוזקה נקודותמה הן   –

 שישבכתיבה  (מאפיינים

  )?ולעודד לשמר

 לחיזוק נקודותמה הן ה  –

 שיש בכתיבה (מאפיינים

 לפתח)?

 , והשילוב הזה מצא חן בעיניי.שקראת מהטקסטים דעמי  פרטי בטקסט שכתבת שילבת

 .עמדהה  עם אחד בקנה עולים נימוקיםהו, ברורה תךעמד  טיעון לטקסט כיאה

 .ירוטפאו  הסברים, דוגמאות בעזרת הנימוקים את לבסס ללמוד עליך

  .וברורים  עצמאיים למשפטים הטקסט את לחלק להקפיד עליךכמו כן 

  
  

  

  

2  

14  

56  

4 



  EVR-021C-8A-SOF-p-habaa-5811|  11:08 15/8/2021    משימה בהבעה בכתב לכיתה ח, הנחיות למורהחוון ל מ –אוריינות שפה 

  ה והערכה בחינוך, משרד החינוךהרשות הארצית למדיד  –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  

22  

 

  4דוגמה 

 שיםאנ נראה דברים שמוכרים אנשים נראה מאוד מעניין אבל הליכה המון שנים כמה ארוך קשה מאוד יהיה המסע

 חשוב דמאו יהיה בימים חם בלילות קר יהיה ציוד מים אוכל מאוד הרבה להביא צריך יהיה הרפתקנים, עולם מגלי

  .מסקרן ויהיה כיף יהיה מעניין יהיה רגע כל כי שם פולו מרקו עם להיות שמח ואני שם דברים לחקור

  

  מילות פתיחה 

  .חסרונות וגם יתרונות גם כתבתש יבעיני חן מצא וברורה בנוגע ליציאה למסע. תכתבת עמדה חיובי 

 

  

1 
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מבנה הטקסטהתוכן ו

  

טקסט פתיחה יש בהאם   –

 הם מידה באיזו וסיום?

  ?איכותיים

  נק') 2–0(

 טקסט עמדהב יש האם  –

 באיזו ?ומוצדקת מבוססת

, עמדה( תוכןה רכיבי מידה

   ?איכותיים )הצדקה, ביסוס

  נק') 7–0(

 הטקסט לכיד מידה באיזו  –

  ?ומקושר

  נק') 4–0(

 הטקסט עצמאי מידה באיזו  –

 לנמען מודעות בו שיש וניכר

   ?השיח ולנסיבות

  נק') 2–0(

איכות 

 התוכן

איכות ו

 מבנה

  הטקסט

  נק') –015(

☐

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 רבה במידה

  מאוד

☐

תוכן ומבנה ה  

הטקסט 

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

  רבה במידה

☐

תוכן ומבנהה  

 

 הטקסט

 את הולמים

 דרישות

 המשימה

 במידה

  חלקית

☒

 תוכןה  

ומבנה 

הטקסט 

 אינם

 את הולמים

 דרישות

  המשימה

 .סיום  ואין פתיחה אין

 אך, אותה להצדיק ניסיוןיש ו, [...]") שם פולו מרקו עם להיות שמח ואני("[...]  עמדה יש
 המ ברור לא – ".מסקרן ויהיה כיף יהיה מעניין יהיה: "[...] הידי ברורה אינה ההצדקה

, ולם ע מגלי אנשים נראה דברים שמוכרים אנשים נראה, "[...] ולסקרנות לעניין, לכיף יגרום
 מפרט את  הואם א או עצמו בפני עומד הזה הנימוק אם ברור לא –[...]"  הרפתקנים

]" [... שם דברים לחקור חשוב מאוד יהיה, "[...] מעניין יהיה מה ומסביר הראשון ימוקהנ
 .לחקור  חשוב דברים לואי ברור לא –

והיתרונות , ארוך  כמשפט כתוב הוא אך, סטיות ללא אחד בנושא עוסק הטקסט
 של בזרימה פוגםהסדר הזה - אי כתובים בו בערבוביה. מסעוהחסרונות בנוגע ל

 יותר קל היה, קישור  ומילות ארגון מקדמי בו ווהי , למשפטים  הטקסטחולק  לואי. הטקסט
 .אותו  ולהבין הטקסט את לקרוא

 וכתב ומדוע הנמען הוא מי כלומר, השיח נסיבות הן מה ברור לא. עצמאי  אינו הטקסט
  .מכתבאת ה  לו
 , לא ידע להשלימם.הטקסטים  את או המשימה את קרא שלא, ונמען בטקסטפערים  יש

 ובמשפט, מדובר  מסע באיזה ברור לא[...]"  קשה מאוד יהיה המסע"  במשפט למשל
  .זתרומ "שם" לאיזה מקום המילה ברור לא[...]"  שם פולו מרקו עם להיות שמח ואני"[...] 

  
:נק') 15–0( ציוןה

 

  

   

2 

5  
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  לשון הטקסט 

מבנה מידה  באיזו  –

  המשפטים תקין?

יש התאם  מידה באיזו  –

דקדוקי במין, במספר 

  וביידוע?

 יחסהמילות  מידה באיזו  –

  תקינות?

  ?תקין פיסוקה מידה באיזו  –

  תחבירה

  ')נק –05(

☐

  מבנה המשפטים  

   תקין

☐

  מבנה המשפטים  

 במידהתקין 

  חלקית

☒

 תקין המשפטים מבנה  

 רוב( מעטה במידה

  )תקינים אינם המשפטים

עצמאיים  משפטים לכמה אותו לחלק מוטבהיה . אחד ארוך  טמשפ הוא הטקסטכל 
  .וברורים 

 במשפט למשל. הטקסט על הקורא להבין את מקשה, והוא תקין אינו משפטים מבנה
 הוא" ארוך " אם ברור לא" [...] הליכה המון שנים כמה ארוך קשה מאוד יהיה המסע" 

 חסר "י הצירוף "המון הליכה לפנ . נוסף על כך")יימשך "במשמעות של ( פועל או תואר שם
 ."המון הליכה ב כרוך יהיה" או" המון הליכה  מצריך"  , לדוגמהפועל 

 .וביידוע במין דקדוקי התאם יש

 עם להיות "[...], [...]" בלילות קר יהיה: "[...] תקינות יחס מילות שתי רק בו ויש ,קצר  הטקסט
  [...]" פולו מרקו

 פיסוק סימני היעדר. הטקסט בסוף אחת נקודהרק ו הטקסט בכל אחד פסיק רק יש
  .הקריאה את מקשה אחרים

  
:נק') 5–0( ציוןה

 

  

  
   הלשון משלב האם  –

  ?הטקסט כלב גבוה–בינוני

 המילים אוצר מידה באיזו  –

 מגוון, עשיר בטקסט

  ?ומדויק

משלב הלשון 

  ואוצר המילים

  ')נק –03(

☐

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמים

  המשימה דרישות

☐

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמים

 המשימה דרישות

  חלקית במידה

☒

 ןמשלב הלשו  

ואוצר המילים 

 את הולמיםאינם 

  המשימה דרישות

 הליכה" : להיות צריך" (הליכה  המון”: לדוגמה, הטקסט כלב נמוך–בינוני הלשון משלב
  ).דבורה לשון" (כיף  יהיה), "או "הליכה רבה" "מרובה 

 בטקסט חוזר" יהיה " הפועל לדוגמה. מגוון ואינו מדויק אינו, עשיר  אינו המילים אוצר
 יהיה..] [...]", "[. להביא צריך יהיה[...]", "[...]  קשה מאוד יהיה המסע: "[...] פעמים שבע

 ענייןמ יהיה[...]", "[...]  רגע כל דברים לחקור חשוב מאוד יהיה[...]", "[...]  בלילות קר
  . יותר  מדויקים אחרים בפעלים להשתמש אפשרהיה  –" .מסקרן ויהיה כיף יהיה
  [...]",  קשה מאוד: "[...] פעמים ארבע בטקסט חוזר" מאוד "  הפועל תואר, ועוד  זאת
 גם –...]" [ חשוב מאוד יהיה[...]", "[...]  אוכל מאוד הרבה[...]", "[...]  מאוד מעניין"[...] 
 .לגוון אפשרהיה  כאן

  
:נק') 3–0( ציוןה

 

  

 

   

3 

2  

1  
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 כתוב הטקסט מידה באיזו  –

  ?כתיב שגיאות ללא

 הכתיב שגיאות מידה באיזו  –

 ?בהבנת הטקסט פוגמות

  כתיבה

  ')נק –02(

☒

אין שגיאות   

  כתיב

☐

מעט יש   

   שגיאות כתיב

☐

יש שגיאות   

רבותכתיב 

  

☐

 כתיביש שגיאות   

רבות, והן פוגמות 

  בהבנת הטקסט

  .כתיב שגיאות אין

:נק') 2–0( ציוןה

 

  

  

:סכום הנקודות

   

)'נק 25(מתוך 

  

  

:100–0 של בסולם סופיה ציוןה

   

ב הנקודות סכום את לכפול יש(

-

4.(  

  

  התרשמות כללית מהטקסט וסיכום ההערכה 

 מרשים הטקסט מידה באיזו  –

 מבט נקודת יש בו למשל(

 מקוריים רעיונות, מעניינת

  ?)מתאימות ותאדוגמו

 חוזקה נקודותמה הן   –

 שישבכתיבה  (מאפיינים

  )?ולעודד לשמר

 לחיזוק נקודותמה הן ה  –

 שיש בכתיבה (מאפיינים

  לפתח)?

 .י , והשילוב הזה מצא חן בעינישקראת מהטקסטים מידע פרטי שילבת בטקסט שכתבת

ולפרט  להמשיך עם זאת היה ראוי. מסעה  חסרונותהמסע וגם את  יתרונותאת  גם תיארת
 .הנדון הנושא את

 הטקסט את לחלק והיה מוטב ,ומסורבלים  ארוכים משפטים מלכתוב להימנע כדאיהיה 
כמו כן היה כדאי להבהיר מי הוא הנמען ומדוע  .עצמאיים וברורים  משפטים לכמה

  .הטקסט מיועד לו 

  

    

2  

10  

40  

4 
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  5דוגמה 

 .העולם מגדלי היה פולו מרקו

 אותם תלראו ובנוסף להם משקר שהוא שחושבים כאלו שיש מכוון קשה ממש להיות יכול היה אליו מתלווה הייתי אם

 .קשה ממש להיות יכול אותם ולשמוע

  .מפעם יפים מקומות לראות מגניב להיות יכול גם אבל

  

  . דרישות המשימההטקסט שכתבת קצר מאוד, ואינו הולם את 
 שיה. אומנם אות ולבסס עמדתך את לנמק, למסע בנוגע להצטרפותך עמדה לגבש, פולו למרקו מכתב לכתוב התבקשת
  . מפותחים הם אין אךונגד ההצטרפות למסע,  למסע ההצטרפות בעד נימוקים בטקסט

  אנא קרא את המשימה שוב, ולאחר מכן כתוב טקסט אחר.
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 שימה בהבעה בכתב לכיתה חמ –אוריינות שפה 

 הנחיות למורה


