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  ניתוח היחידות למורה

  1קבוצה 

  חברו הטוב של האדם –הכלב  :1יחידה 

  הקטעעל מילים  כמה

. הוא מותאם לשכבת הגיל התלמידיםהוא טקסט מידעי העוסק בנושא הקרוב לעולמם של  הקטע

ועל כן מאפשר קריאה קלה ונוחה.  ,מבחינת התוכן, המבנה ואוצר המילים. כמו כן הוא מנוקד

הנושאים המרכזיים שבו הם: הידידות בין הכלב לאדם, הטיפול בכלב והסיבות לאימוץ כלב. כדאי 

  תלמידים יתייחסו להיבטים אלה במילוי התרשים ובשחזור הטקסט. שה

  מילוי תרשים

 מוצגים הרעיונות המרכזיים של הטקסט. חשוב לציין כי קיימותו וב, של תרשים אפשרימילוי  לפניכם

לגוף  ניתןבעת ההערכה ערכה. כאמור, האשר יזכו באותה ה ,רבות למילוי התרשיםאפשרויות  עוד

לתרשים  שהתרשים ייחשבכדי . האחרים חלקי התרשיםאשר לשני דול יותר מהתרשים משקל ג

: האחד הוא , מצופה מן התלמידים להתייחס בגוף התרשים לשני רעיונות מרכזייםברמה גבוהה

  ו דווקא כהכללה). סיבות לאימוץ כלב (לאהוא הוהאחר , )לאו דווקא כהכללהכלב (הטיפול ב

  

  

  .שּובים ַבֶקטעִּכתבּו ֶאת ַהְדָברים החֲ 

  

  

  

  

  .ִּכתבּו ִמשָפט ְלסיּום

  

  

  ?מהּו הנֹוֵשא הֶמרָּכזי של הֶקטע

  קיימות סיבות שונות לאימוץ כלב.

  גידול כלב דורש השקעה וטיפול.

 הכלב הוא חיה ביתית נאמנה לבעליה.

  היחסים המיוחדים בין בני האדם לכלבים

  מכל החיות הכלב הוא ידידו הטוב של האדם.

 גוף התרשים
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    פי רמות- לעדוגמות להערכת תרשימים של תלמידים, 

כל  –בטבלה מוצגים תרשימי התלמידים בצורה מעט שונה מהתצוגה המקורית  הערה:

) מייצג תיבת טקסט. השלמות התלמידים, על שלל השגיאות bulletתבליט בגוף התרשים (

  כתובות בכתב יד.שעשו, 

סולם 
  הדירוג

  דוגמה

במידה 

  רבה

  הנושא הוא הכלבמהו הנושא המרכזי של הקטע? 

  כתבו את הדברים החשובים בקטע.

 הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם •

 האדם מטפל בכלב והכלב עוזר לאדם •

 כלב נחייה מאוד עוזר לאנשים שלא רואים ואף פעם לא יתקוף את בעליו •
  

  הכלב הוא באמת הכי טוב לאדםום. כתבו משפט לסי

 "כלב"(ניתן לכתוב על המיטבי ואינו מספק מידע הנושא המרכזי אמנם אינו  :הסבר

שאר חלקי התרשים  שלמתאים ליכולות של שכבת הגיל. התוכן שונים), אך  היבטיםב

בין יחסי הגומלין רעיונות מרכזיים שעלו בטקסט המקורי ( כוללגוף התרשים  –מתאים 

ום תקין ומביע סימשפט הנושא הנאמנות), ו, אימוץה לדוגמה לסיב ,לאדם הכלב

   אמירה אישית ברוח הטקסט.

  כלבים מהו הנושא המרכזי של הקטע?

  כתבו את הדברים החשובים בקטע.

 יש אנשים שאוהבים כלבים ומטפלים בהם. •

יש אנשים הרוצים כלב כדי שתהיה להם חית מחמד שיוכלו לשחק ולהשתעשע  •

 , ויש אנשים שרוצים את הכלבים כדי שישמרו על הבית.אתו

 .הוא העובדה שהכלב נחשב חיה נאמנהמה שבראשונה משפיע על האדם  •
  

  הכלב עוזר לעיוורים..  כתבו משפט לסיום

בגוף התרשים יש ייצוג לשני רעיונות הנושא המרכזי כללי, אך מתאים. : הסבר

במשפט  .בנוגע לנאמנותכן הכללה ושתי סיבות לאימוץ כלב של ט ופיר – מרכזיים

בגוף  ים שכתבעובדה המופיעה בטקסט כהמשך לדברבחר התלמיד לציין סיום ה

ים . בחירה של משפט מהטקסט כמשפט סיום יכולה להיות תקינה בהקשרהתרשים

  .ו מתאים לשמש משפט סיוםהיא הולמת פחות, משום שהמידע אינמסוימים, אך כאן 

  

  



                       
  מדריך למורה  
  

   

  
 27כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  הדירוג

  דוגמה

במידה 

  מעטה

    החבר הטוב של האדם –הכלב  מהו הנושא המרכזי של הקטע?

  כתבו את הדברים החשובים בקטע.

 הכלב שומר על ביתם •

 עוזר לעיוורים •

 ולהישתעשע איתם •
  הכלב הוא חבר טוב של האדםכתבו משפט לסיום. 

כך גם משפט והנושא המרכזי הולם,  – רלוונטיהוא : התוכן בכל חלקי התרשים הסבר

יש ייצוג רק  , בגוף התרשיםעם זאת). אף שהוא חוזר על הנושא המרכזייום (סה

 הסיבות לאימוץהמוצג הוא הרעיון היחיד לרעיון מרכזי אחד מתוך השניים המצופים. 

  ואין התייחסות לטיפול האדם בכלב.כלב, 

  על הכלב מהו הנושא המרכזי של הקטע?  

  כתבו את הדברים החשובים בקטע.

 חיסוניםצריך לעשות  •

 צריך לאכיל אותו •

 צריך לתפל בו •
    על הכלב כתבו משפט לסיום.

הנושא  –חלקים השונים של התרשים אינו עונה על הנדרש ב ברובו: התוכן הסבר

גוף ), , היה אפשר לקבל זאתהולמים(אם שאר חלקי התרשים היו המרכזי כללי מדי 

: טקסטשל הד אחמרכזי מתייחס רק לרעיון  ,משפטים שלושההכולל  ,התרשים

  כלשהי.אמירה  כוללסיום אינו המשפט , והטיפול בכלב

  ]נכתב[לא  מהו הנושא המרכזי של הקטע?  כלל לא

  כתבו את הדברים החשובים בקטע.

 על הכלבים מה הם עושים •

 הכלב הוא בעל חיים •

 הכלב לטיול ולעשית •
  כלב מסיבות שונות לדוגמה כתבו משפט לסיום.

ההיגדים בגוף התרשים אינם מספקים מידע על הרעיונות הנושא המרכזי חסר. : הסבר

באופן מעורפל וחלקי, סיום מנוסח המשפט המרכזיים של הטקסט וכן קשה להבינם. 

  של התלמיד. כוונתולא ניתן להבין את גם כאן כך ש

נכתב  לא

  טקסט
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  השלמות מצומצמות

טקסט, הכתוב בפי -כאן הן על התשובות המוצגות .קובמסומנות בו  שהתשובותטקסט פתור לפניכם 

בעת הבדיקה יש לזכור כי מבחינת התוכן. מתאימות ה בלשון התלמידם תשובות אחרות אך יתקבלו ג

  .הניסוחהעיקרון המנחה הוא התוכן, ולא הכתיב או 

ֶלב ל ָהָאָדם – ַהּכֶ  ֲחֵברֹו ַהטֹוב ׁשֶ
  ַמִ!יר ְ!ָלִבי�? ֵאינ+ ִמי

  ַהֶ!ֶלב.  –ָיה ַהְיִדיד$ִתית ָל*ָד� !(ָלנ$ ַמִ!יִרי� ֶאת ַהחַ 

י� ַרִ'י� ַהֶ!ֶלב ה$א ַ'ַעל ַחִיי� ַהַחי ְ'ִקְרַבת ָה*ָד�. ֶאְפָ�ר ִלְמצֹא א+ת+ ְ'ָבִת 

  ַ'ַ'ִית         ֶ�ל ַהֶ!ֶלב      א+ ַ'ֲחֵצר+ת ֶ�ל ָ'ִתי� ַרִ'י�. ַהִגד$ל ְוַהַהְחָזָקה 

       ְד*ָגה  ָקב$ַע: ה+ָצ2ת ַהֶ!ֶלב ְלִטי$ל ְוַלֲע1ִַית ְצָרִכי� ִמֵדי י+�; ִט.$ל ד+ְרִ�י�

ֵדי $ְלַמִי� ְנִקִיי�; ִ'ק$ר ֵאֶצל ַהֶוֶטִריָנר ִ'ְזַמִני� ְקב$ִעי� ְ!           ְלָמז+#       

ת ַיַחס ַח� $ְת$1ַמת ַמֲחל+ת; $ְבִעָקר ַהֲעָנַק         ִמְ.ֵני      ְלַחֵס# ֶאת ַהֶ!ֶלב 

   ֵלב.

י� ֵי� ֲאָנִ�י� ָהר+ִצ :      ְלד(ְגָמה     , ֲאָנִ�י� נ+ֲהִגי� ְל2ֵמ5 ֶ!ֶלב ִמִס'+ת �+נ+ת

ַע ִאָתה. , ְ!ֵדי ֶ�ִתְהֶיה ָלֶה� ַחַית ַמְחָמד, ֶ�י$ְכל$ ְל1ֵַחק $ְלִהְ�ַתֲעֵ� ֶ!ֶלב

 ַעל ֵ'יָת�. ֵי� ֲאָנִ�י�     ֶ�ִיְ�מֹר    ר+ִצי� ֶ!ֶלב, ְ!ֵדי ְלע(ָמָת� ֵי� ֲאָנִ�י� הָ 

. ֶ!ֶלב ַהִנְזָקִקי� ְלֶכֶלב ְנִחָיה, ִ!י ֵה� ִמְתַקִ�י� ִלְרא+ת א+ ֵאיָנ� ר+ִאי� ְ!ָלל

ִמח5$ ִ'ְסִביָבָת�. ה$א ַמְנֶחה א+ָת� ְ'ִעָקר     ְלִהְתַמֵצא    ְלִעְוִרי� ְנִחָיה ְמַסֵיַע 

  . ְלֵביָת�, ְוע+ֵזר ָלֶה� ְלַהִגיַע ִמָמק+� ְלָמק+� ְ'ִבְטָחה

  ְלִאמ5$ ֶ!ֶלב. ָמה ֶ�ָ'רֹא� $ָבִרא�+ָנה      ַהִסָ'ה    ֵאי# ֶזה ְמַ�ֶנה ָמה 

  ִנג$ד ַמְ�ִ.יַע ַעל ָה*ָד� ה$א ָהע(ְבָדה ֶ�ַהֶ!ֶלב ֶנְחָ�ב ַחָיה ֶנֱאָמָנה. ְ' 

  ַהְמַטֵ.ל '+  ֲאֵחר+ת, ֶ!ֶלב ִ!ְמַעט ְלע+ָל� לֹא ִיְפַגע ָ'*ָד�     ְלַחי+ת    

ְצֶדֶקת.   ַהזֹאת ְמתֶֹאֶרת ַג� ְ'ִ�יִרי�, ְ'ִס.$ִרי�    ַהֶנֱאָמנ$ת    ְללֹא ִסָ'ה מ(

ָצג ַהֶקֶ�ר ַהְמי(ָחד ֵ'י# ָה*ָד� ְלֵבי# ַהֶ!ֶלב. $ִבְסָרִטי�   ֶ�ָ'ֶה� מ(
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  השלמות מורחבות

הכתוב בטקסט, פי -התשובות המוצגות כאן הן על .קובמסומנות בו התשובות שטקסט פתור לפניכם 

בעת הבדיקה יש לזכור  מבחינת התוכן. מתאימות ה ם תשובות אחרות בלשון התלמידאך יתקבלו ג

  .הניסוחכי העיקרון המנחה הוא התוכן, ולא הכתיב או 

ֶלב ל ָהָאָדםֲחֵברֹו ַהט – ַהּכֶ  ֹוב ׁשֶ
  ַמִ!יר ְ!ָלִבי�? ֵאינ+ ִמי

  ַהֶ!ֶלב.  –!(ָלנ$ ַמִ!יִרי� ֶאת ַהַחָיה ַהְיִדיד$ִתית ָל*ָד� 

י� ַהַחי ְ'ִקְרַבת ָה*ָד�. ֶאְפָ�ר ִלְמצֹא א+ת+ ְ'ָבִת       ַ'ַעל ַחִיי�     ַהֶ!ֶלב ה$א 

ִית ַהִגד$ל ְוַהַהְחָזָקה ֶ�ל ַהֶ!ֶלב ַ''ַ .    י� ַרִ'י�ַ'ֲחֵצר+ת ֶ�ל ָ'ִת      א+  ַרִ'י�

      +�; ד+ְרִ�י� ִט.$ל ָקב$ַע: ה+ָצ2ת ַהֶ!ֶלב ְלִטי$ל ְוַלֲע1ִַית ְצָרִכי� ִמֵדי י

; ִ'ק$ר ֵאֶצל ַהֶוֶטִריָנר ִ'ְזַמִני� ְקב$ִעי� ְ!ֵדי  ְד*ָגה ְלָמז+# $ְלַמִי� ְנִקִיי�

  .ַהֲעָנַקת ַיַחס ַח� $ְת$1ַמת ֵלב     ֵס# ֶאת ַהֶ!ֶלב ִמְ.ֵני ַמֲחל+ת; $ְבִעָקר ְלחַ |

ָהר+ִצי� ֶ!ֶלב,  ֲאָנִ�י� נ+ֲהִגי� ְל2ֵמ5 ֶ!ֶלב ִמִס'+ת �+נ+ת, ְלד(ְגָמה: ֵי� ֲאָנִ�י�

  . ִהְ�ַתֲעֵ�ַע ִאָתהֶ�י$ְכל$ ְל1ֵַחק $לְ     ְ!ֵדי ֶ�ִתְהֶיה ָלֶה� ַחַית ַמְחָמד, 

ִ�י� ֲאָנִ�י� ָהר+ִצי� ֶ!ֶלב, ְ!ֵדי ֶ�ִיְ�מֹר ַעל ֵ'יָת�. ֵי� ֲאנָ  ְלע(ָמָת� ֵי�

  . ֵה� ִמְתַקִ�י� ִלְרא+ת א+ ֵאיָנ� ר+ִאי� ְ!ָלל   ַהִנְזָקִקי� ְלֶכֶלב ְנִחָיה, ִ!י 

ִביָבָת�. ה$א ַמְנֶחה א+ָת� ְ'ִעָקר ֶ!ֶלב ְנִחָיה ְמַסֵיַע ְלִעְוִרי� ְלִהְתַמֵצא ִ'ְס 

  ִמח5$ ְלֵביָת�, ְוע+ֵזר ָלֶה� ְלַהִגיַע ִמָמק+� ְלָמק+� ְ'ִבְטָחה. 

ָמה ֶ�ָ'רֹא� $ָבִרא�+ָנה        . ָמה ַהִסָ'ה ְלִאמ5$ ֶ!ֶלב    ֵאי# ֶזה ְמַ�ֶנה 

  ב ֶנְחָ�ב ַחָיה ֶנֱאָמָנה. ַמְ�ִ.יַע ַעל ָה*ָד� ה$א ָהע(ְבָדה ֶ�ַהֶ!לֶ 

  ֶ!ֶלב ִ!ְמַעט ְלע+ָל� לֹא ִיְפַגע ָ'*ָד�      , ְ'ִנג$ד ְלַחי+ת ֲאֵחר+ת    

ְצֶדֶקת. ַהֶנֱאָמנ$ת ַהזֹאת  ְמתֶֹאֶרת ַג� ְ'ִ�יִרי�,      ַהְמַטֵ.ל '+ ְללֹא ִסָ'ה מ(

ָצג הַ       ְ'ִס.$ִרי� $ִבְסָרִטי�   ֶלב.ֶקֶ�ר ַהְמי(ָחד ֵ'י# ָה*ָד� ְלֵבי# ַה!ֶ ֶ�ָ'ֶה� מ(
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   כתיבת הקטע

  באיזו מידה שוחזרו יחידות התוכן?  א.

יחידות  16-חלוקת הטקסט ל לפניכם. יחידות התוכן המשוחזרותבמדד זה יש להתייחס למספר 

 ,פי הרמות השונות-מסווגות עלה ,. לאחר מכן מוצגות בטבלה דוגמותהמרכיבות אותוהתוכן 

  בליווי הסבר.

  חלוקת הטקסט ליחידות תוכן  

  םהאדל שב הטו חברו –ב הכל  .1

  ב.הכל –ם לאדית דידותיהה החיים את מכיר כלנו ים?כלביר מכ אינוי מ  .2

  ל שת בחצרו אוים רבים בבת תוא אולמצר אפשם. האדת בקרבי החים חיל בעא הוב הכל  .3

  ים.  רבים בת  

  ַע:  בול קופטים רשדות בביב הכלל שה וההחזקל הגדו  .4

  ם; יוי מדים צרכת ולעשיל לטיוב הכלאת הוצ  .5

  יים; נקם ימולן למזוה דאג  .6

  לות;מחי מפנב הכלת אן לחסי כדים קבועים בזמנר הוטרינל בקור אצ  .7

  ב.לת ותשומם חס חת יהענקר ובעק  .8

  ת, שונות מסבוב כלץ לאמים נוהגים אנש  .9

   ולהשתעשע קלשח כלויוש ,דמחמת חים להה שתהיי כד ,בכלים הרוצים אנש ישה: לדגמ  .10

  ה.את  

  ם.ביתל עמר שישי כד ,בכלים הרוצים אנש ישם לעמת  .11

   מסיעה נחיב כל ל.כלים רואם אינ אות לראוים מתקשי הם כ ,הנחיב לכלים הנזקקים אנש יש  .12

  ם.בסביבתצא להתמים לעור  

  ה.בבטחם למקום ממקו להגיעם להר ועוז ,םלביתץ מחור בעקם תה אומנחא הו  .13

  ה העבדא הו םהאד לע משפיעה ובראשונ שאשברה מב. כלץ לאמוה הסבה מה משנה זין א  .14

  ה.נאמנה חיב נחשב שהכל  

  ת. מצדק הסבא ללו בל המטפם באדע יפגא לם לעולט כמעב כלת, וראחת לחיוד בנגו  .15

  ין בחד המי רמצג הקשם השבים ובסרטים בספורים, בשירם גת ראמתאת הזנות הנאמ  .16

  לב.הכין לבם האד  
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  פי רמות- על ,דוגמות תלמידים והסברים

 . מספריםבמסומנות התלמיד  בטקסט שלהמשוחזרות שימו לב, יחידות התוכן 

סולם 
  הדירוג

  דוגמה

במידה 

רבה 

  מאוד

 )1( לאדם דהכלב הוא ידי

 החי בקרבה לאדם )15( הכלב הוא בעל חיים אמין וחברותי

 .)3( בבתים של אנשים או בחצרות שלהם הוא גר

 שהיא באל חיים אמין וחברותי הכלב הוא גם חייה שאנשים אוהבים אותה בגלל

וכשהם  )12( אשר נזקקים לכלב למשל אנשים שהם עוורים ישנם אנשים )11(

 הולכים ברחוב הם צריחים לדעת מתי

אשר נמצה  אוזרים לכלב הרמזור ירוק או מתי הרמזור אדום. גם בני האדם

לדאוג למיים  למשל )4( צריכים לטפל בכלבם באופן כבוע בביתם בני האדם

הכלב  וגם לכחת את )5( להוצי את הכלב לטיולים וגם לדאוג )6( נקיים ולמזון

 )7( לוטרינר כדי לתת לו חיסונים

 .)8( יחס חם והרבה תשומת לב אבל הדבר החשוב ביותר הוא לתת לכלב

היחידות שבטקסט המקורי.יש  16מתוך יחידות תוכן  10ת משוחזרו בטקסט הסבר:

מסוימת במילים שלו, יש לשים לב שגם אם התלמיד מביע את הרעיון של יחידת תוכן 

את  –ל חיים אמין וחברותי" עלקבל זאת כיחידת תוכן. לדוגמה, התלמיד כתב: "ב

ן דומה: , משום שהיא מתייחסת לרעיו15הזה שייכנו ליחידת תוכן מספר  הרעיון

  "חברותי" יכול להתפרש ככזה שלא יפגע באדם המטפל בו.

במידה 

  מעטה

 . )2( כלבמי אינו מכיר 

 יש אנשים הרוצים כלבים )7( מפני מחלות צריך ללכת לוטרינר לחסן את הכלב

 ויש כלבים שמביאים )11( שישמרו על הבית שלהם

היה להם חית כלבים בגלל שי ויש כאלה שרוצים )13( אנשים ממקום למקום

 .)10( להם כף ולא להשתעמם וישחקו עם הכלב מחמד שיהיה

, חלקן משוחזרות באופן חלקי בלבד אך ,יחידות תוכן 5 משוחזרות: בטקסט הסבר

, וחסר המידע החשוב הכותרת אינה משחזרת במלואה את יחידת הפתיחלמשל: 

ים ממקום כלבים שמביאים אנשהתלמיד כתב:". לאדם ידידותיתשהכלב הוא חיה 

  מקום למקום.להגיע מ לעיווריםהמידע שהכלב עוזר  רחס –למקום" 
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סולם 
  הדירוג

  דוגמה

במידה 

  מעטה

 כלב

שהילא  שהאנשים אוהבים אותם כדי כלבים יש כלבים (סוגי)כול מני סיוזי יש 

 .)10( ועוד חיית מחמד לשחק ולטייל (שיהיה לו)

 כדי שלא היגנבו )11( השמור על הבית יש אנשים שרצים שהכלב

 רוצה את כלב כדי שיראה יסימו פצצה. והמישטרה (או)הוא 

 איפו הדברים.

אזכור המשטרה הוא המקורי. מהטקסט בלבד יחידות תוכן  שתימוזכרות כאן  הסבר:

  משוחזרת. האמנם רעיון מקורי ומוסיף, אך אינו נספר כיחיד

אין 

  שחזור

 כלב לטייל ר שלועים החב מטייל הוא )3( חייםכלב זה בעל 

  .מהטקסט המקורי שלמה אחת יחידת תוכןלא  לא מוזכרת אף הסבר:

  

  האם השחזור אוטונומי (יוצר טקסט עצמאי)?  ב.

 להעריך את לכםיסייע זה כלי עזר  .המקורי המנטלית של הטקסטהמפה  של תיאור לפניכם

  .המשוחזר מידת האוטונומיות של הטקסט

 ]2הכלב מוכר לכולם [יחידה  •

  ]3וא חיית מחמד נפוצה [יחידה ה •

התייחסות מכלילה  –אחד או שניים מהדברים המוזכרים) דבר ציון די בהוא דורש טיפול ( •

  ]8–4[יחידות  יחסית רמה גבוההתיחשב דוגמות. הכללה כמה לטיפול או 

–5) [יחידות די בציון סיבה אחת או שתייםסיבות שונות לאימוץ כלב/התועלות של הכלב ( •

11 [  

 ]16–14, 1חיה נאמנה [יחידות הוא ב הכל •

 ,המפה המנטליתשל בתיאור סדר המוצע ביופיעו התלמידים של הרעיונות בטקסט אין חובה ש

בד יכולים לא להופיע כלל, ובלאף וחלקם ואף לא באותו האופן. הם יכולים להיות שזורים בטקסט 

  .האדם לכלבבין  ניתן להבין מהטקסט מהו הנושא המרכזי: היחסים המיוחדיםיהיה ש
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  פי רמות - על ,דוגמות תלמידים והסברים

סולם 
  הדירוג

  דוגמה

טקסט 

אוטונומי 

במידה 

  רבה

 לאדם דהכלב הוא ידי

הוא גר בבתים של אנשים או  הכלב הוא בעל חיים אמין החי בקרבה לאדם

 בחצרות שלהם.

ותי שהיא באל חיים אמין וחבר הכלב הוא גם חייה שאנשים אוהבים אותה בגלל

וכשהם הולכים ברחוב  אשר נזקקים לכלב למשל אנשים שהם עוורים ישנם אנשים

 הרמזור ירוק או מתי הרמזור אדום. הם צריחים לדעת מתי

צריכים לטפל בכלבם  אוזרים לכלב אשר נמצה בביתם בני האדם גם בני האדם

להוצי את הכלב  לדאוג למיים נקיים ולמזון וגם לדאוג באופן כבוע למשל

אבל הדבר החשוב  הכלב לוטרינר כדי לתת לו חיסונים יולים וגם לכחת אתלט

 יחס חם והרבה תשומת לב. ביותר הוא לתת לכלב

החלק הראשון מתאר את  – ת הנושא המרכזיבאופן הממחיש אהטקסט בנוי  הסבר:

מתואר  במילים "גם בני האדם...",המתחיל  ,תרומתו של הכלב לאדם ובחלק השני

בין כלבים לאנשים. רוב הרעיונות הבונים את המפה שם ביחסים חלקו של האד

המנטלית קיימים בטקסט. הכותרת בראש הטקסט תורמת אף היא להבנת הקטע 

  רקע. ומספקת

טקסט 

אוטונומי 

במידה 

  מעטה

 חברו הטוב של האדם -הכלב 

כלבים  עוזר לאנשים אחרים יש כאלה שרוצים הכלב הוא חבר טוב של האדם הוא

שהם רוצים שישמרו  לשחק ולהשתעשע איתם ויש כאלה כי יש כאלה שרוצים לסיבה

 ֶשְיָלוֶה אותם לסביבתם וגם מפני וגם לאנשים עיוורים חייבים כלב על ביתם

לא  וגם מדי יום לחסן אותם הכלבים המזון שלהם לדאוג למים נקיים לאוכל

 ואהבה תשומת לב כלל והכי חשוב לתת לכלב יחס נעלבים אם עושים לאדם

פגמים בקישורים  כמהיש שמאחר  ,רמת הקריאות של הטקסט נמוכה הסבר:

 –של הטקסט  פוגם בקוהרנטיותמה ש ,לוגיים בין המשפטים וחסר פיסוקההתחביריים/

במילים "וגם מפני המזון" אינו מקושר היטב לחלק שלפניו ולנושא החלק המתחיל 

של הטקסט ופוגם באיכותו. עם  המרכזי של הטקסט, ומפחית את מידת האוטונומיה

זאת, רוב הרעיונות המוזכרים בטקסט המקורי מופיעים בטקסט המשוחזר, וכן הטקסט 

חברו הטוב של האדם; הכלב הוא חבר טוב של  –המשוחזר כולל יחידת פתיח (הכלב 

   ציר מרכזי של הטקסט. האדם) המשמשת
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סולם 
  הדירוג

  דוגמה

טקסט 

אוטונומי 

במידה 

  מעטה

 מי אינו מכיר כלב.

 מפני מחלות יש אנשים הרוצים כלבים צריך ללכת לוטרינר לחסן את הכלב

אנשים ממקום למקום ויש כאלה  שישמרו על הבית שלהם ויש כלבים שמביאים

להם כף ולא להשתעמם  כלבים בגלל שיהיה להם חית מחמד שיהיה שרוצים

 וישחקו עם הכלב. 

הטיפול הפירוט של רוב  , למשל,חלקים חשובים הטקסט אינו שלם וחסרים בו הסבר:

, כראוי מקושר אינוסיבות לאימוץ כלבים הטיפול בכלב לתיאור הבכלב. המעבר מתיאור 

כך שקשה להבין שהנושא הוא היחסים המיוחדים בין האדם לכלב. ההתייחסות לפתיח 

ות מעלה מעט את איכיש לה תפקיד חשוב והיא חלקית, היא דרך הכותרת, אף אם 

  מידת האוטונומיות שלו.את הטקסט ו

 הכלב -חברו הטוב של האדם  

 לקבוע זמנים קבועים לוטרינר דאגה למזון ולמים נקיים וצריך

 לחיסונים והענקית יחס חם ותשומתלב

בשל היעדרם  לשחזר את המפה המנטלית של הטקסט המקוריהקורא יתקשה  הסבר:

  של חלקים חשובים מתוכו.

הטקסט 

אינו 

  נומיאוטו

 הכלב

 שצריכים לחסן את הכלבה מפני מחלות

ף הוא רק דוגמה מתוך הכללה). הקורא לא יכול מוזכר רק רעיון אחד (ואבטקסט  הסבר:

  לשחזר את הטקסט המקורי.
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  האם הפיסוק הולם?  ג.

  פי רמות - על ,דוגמות תלמידים והסברים  

סולם 
  הדירוג

  דוגמה

  פיסוק

הולם 

במידה 

  רבה

קורא הסימני פיסוק מתאימים במקומות הנכונים, כך ש מופיעים או ברובו הטקסט בכל

  בצורה נוחה וזורמת. את הטקסט לקרוא יכול 

בחומרה  אין לשפוט[המינימום הנדרש בכיתה ד' הוא שימוש בנקודות ו/או בפסיקים. 

   חילוף ביניהם.]

  פיסוק

הולם 

במידה 

  מעטה

 לאדם דהכלב הוא ידי

הוא גר בבתים של אנשים או  ין החי בקרבה לאדםהכלב הוא בעל חיים אמ

 בחצרות שלהם.

שהיא באל חיים אמין וחברותי  הכלב הוא גם חייה שאנשים אוהבים אותה בגלל

וכשהם הולכים ברחוב  אשר נזקקים לכלב למשל אנשים שהם עוורים ישנם אנשים

וזרים א הרמזור ירוק או מתי הרמזור אדום. גם בני האדם הם צריחים לדעת מתי

 צריכים לטפל בכלבם באופן כבוע למשל לכלב אשר נמצה בביתם בני האדם

 להוצי את הכלב לטיולים וגם לכחת את לדאוג למיים נקיים ולמזון וגם לדאוג

יחס  אבל הדבר החשוב ביותר הוא לתת לכלב הכלב לוטרינר כדי לתת לו חיסונים

 חם והרבה תשומת לב.

סימני בו חסרים  ך חלקי בסימן הפיסוק "נקודה".א שימוש נכון נעשה: בטקסט הסבר

  זורמת.נוחה ואה נוספים שהיו יכולים לאפשר קרי פיסוק

 כלב

שהילא  שהאנשים אוהבים אותם כדי כלבים יש כלבים (סוגי)יש כול מני סיוזי 

 ועוד. חיית מחמד לשרוק ולטייל (שיהיה לו)

הוא יסימו פצצה.  בוהשמור על הבית כדי שלא היגנ יש אנשים שרצים שהכלב

 איפו הדברים. רוצה את כלב כדי שיראה והמישטרה

ה לאורך הטקסט (את הנקוד עקביאך הוא אינו  ,בנקודהחלקי : יש אמנם שימוש הסבר

  .)לפני ו' החיבור אין לשפוט בחומרה בגיל זה
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סולם 
  הדירוג

  דוגמה

אין 

  פיסוק

 חברו הטוב של האדם -הכלב

כלבים  עוזר לאנשים אחרים יש כאלה שרוצים של האדם הואהכלב הוא חבר טוב 

שהם רוצים שישמרו  לשחק ולהשתעשע איתם ויש כאלה לסיבה כי יש כאלה שרוצים

 ֶשְיָלוֶה אותם לסביבתם וגם מפני וגם לאנשים עיוורים חייבים כלב על ביתם

לא  וגם מדי יום לחסן אותם הכלבים המזון שלהם לדאוג למים נקיים לאוכל

 תשומת לב ואהבה כלל והכי חשוב לתת לכלב יחס נעלבים אם עושים לאדם

  .ל כן יש פגיעה ברמת הקריאות  שלו, ועפיסוק בטקסטסימני אין  הסבר:

  

  הערכת הטקסט כמכלול

  .לפניכם דוגמות להערכה כללית של שני טקסטים

  1דוגמה 

 לאדם דהכלב הוא ידי

 וא גר בבתים של אנשים או בחצרות שלהם.ה הכלב הוא בעל חיים אמין החי בקרבה לאדם

 שהיא באל חיים אמין וחברותי ישנם אנשים הכלב הוא גם חייה שאנשים אוהבים אותה בגלל

 וכשהם הולכים ברחוב הם צריחים לדעת מתי אשר נזקקים לכלב למשל אנשים שהם עוורים

 בביתם בני האדם אוזרים לכלב אשר נמצה הרמזור ירוק או מתי הרמזור אדום. גם בני האדם

להוצי את  לדאוג למיים נקיים ולמזון וגם לדאוג צריכים לטפל בכלבם באופן כבוע למשל

ביותר די לתת לו חיסוניםאבל הדבר החשוב הכלב לוטרינר כ הכלב לטיולים וגם לכחת את

 יחס חם והרבה תשומת לב. הוא לתת לכלב

   1דוגמה     ניתוח

יש מעבר מקושר היטב בין תיאור תרומתו של  – המרכזיהממחישה את הנושא בנוי בצורה הטקסט 

בין כלבים לאנשים. הכותרת בראש הטקסט שתיאור חלקו של האדם ביחסים ובין הכלב לאדם 

. רוב הרעיונות המרכזיים קיימים בטקסט ומאפשרים הטקסטומספקת רקע להבנת  אף היא תורמת

  .  המקורי הטקסטשחזר את לקורא ל

  נוחה וזורמת יותר.  סימני פיסוק שיכלו לאפשר קריאה בו חסריםינה מיטבית. ארמת הפיסוק בטקסט 

  מודעות לפיסוק ולתפקידו בקשר שבין הכותב לקורא. על הזה לעבוד עם תלמיד כדאי 
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  2וגמה ד

 חברו הטוב של האדם -הכלב

 הכלב הוא חברו הטוב של האדם.

נקיים.יש שרוצים כלב בגלל צריך לתת לכלב מזון ומים  הוצאת הכלב לעשות את צרכיו.

 על הבית.  בגלל שישמור להם באותם. ויש אנשים הקונים כל שישחקו איתו ושישעשע

  2דוגמה     ניתוח

מוצג הטקסט  עם זאת, .נעשה שימוש בסימני פיסוק לאורך כל הטקסטו ,לפיסוק מודעהתלמיד 

 "ו הטוב של האדםהכלב הוא חבר"הפתיח . הטקסטפוגע ברצף ובקוהרנטיות של דבר הכרשימה, 

 םפוגהקישוריות בין החלקים השונים , אך היעדר המרכזי של הטקסטאפשר להבין את הציר מ

  .בנוסף קיים שחזור של יחידות תוכן מועטות. ושלבאוטונומיה 

כתיבה של יחידות  באמצעותבטקסט הרעיונות המרכזיים פיתוח של כדאי לעבוד עם התלמיד על 

אשר תתרום גם  ,י לעבוד עמו על קישוריות טובה יותר בין המשפטיםכמו כן, כדא תוכן נוספות.

  לאוטונומיה של הטקסט.
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  משחק הכדורגל :2יחידה 

  הקטעכמה מילים על 

  .התלמידיםקסט קל, מאחר שהנושא המרכזי שלו לקוח מעולמם של ט

  .המשחק כלליעל הוא כולל מידע על המאפיינים של משחק הכדורגל ו

  מילוי תרשים

חשוב לציין כי קיימות  .בו מוצגים הרעיונות המרכזיים של הטקסטו ,של תרשים אפשרימילוי ם לפניכ

משקל גדול  "גוף התרשים"לבעת ההערכה ניתן כאמור,  .למילוי התרשים טובות רבותאפשרויות עוד 

 תרשים מיטבי הוא כךומשום  ,בכללי משחק הכדורגלעוסק רוב הטקסט . ושאר חלקיאשר ליותר מ

ספורט תחרותי, : טקסטולעובדה נוספת מתוך הלכללי המשחק תייחס מ "גוף התרשים"בו שכזה 

יבואו לידי  בטקסט החשובים האירועיםלעתים  .נדרש, קיומן של תחרויות ותחרות המונדיאלההמאמץ 

כמובן, כדי שהתרשים ייחשב  כמכלול.להתבונן בו ולכן יש  ,בחלקים האחרים של התרשיםגם ביטוי 

  .ברמה סבירה ןלהיות נכו ךצרי וחלקיהכתוב בכל  ,מיטביל

  

  

  .ִּכתבּו ֶאת ַהְדָברים הֲחשּובים ַבֶקטע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ִּכתבּו ִמשָפט ְלסיּום

  

  

  ?ֵשא הֶמרָּכזי של הֶקטעמהּו הנֹו

 .דקות 90מתחרות זו בזו שתי קבוצות במשך משחק הכדורגל ב

 לשחקנים אסור לגעת בכדור בידיים רק לשוער מותר לעשות זאת.

  :פיהם יש לשחק-למשחק הכדורגל כללים וחוקים שעל

 .שחקנים ושוער מנסים להבקיע כמה שיותר שערים לקבוצה שמולם 10

 ל מתקיימות בעולם כולו, והחשובה שבהן היא המונדיאל.תחרויות כדורג

משחק הכדורגל הוא משחק ידוע ואהוב בעולם 

 כולו.

 מאפיינים של משחק כדורגל
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  פי רמות - על ,דוגמות תלמידים והסברים –מידת הייצוג התוכני והרלוונטיות 

 כל – התצוגה המקוריתבטבלה מוצגים תרשימי התלמידים בצורה מעט שונה מ הערה:

  ) מייצג תיבת טקסט.bullet( בגוף התרשים תבליט

סולם 
  הדירוג

  דוגמה

במידה 

  רבה

        כדורגל וחוקיו    מהו הנושא המרכזי של הקטע?
    .כתבו את הדברים החשובים בקטע

 דקות. 90-משחק הכדורגל נמשך כ •

 לשחקנים אסור לגעת בכדור ביד. •

 גלהשוערים צריכים לעדוף את הכדור ביד/בר •

 קילומטרים בממוצע ומאבד כשני קילוגרמים של נוזלים. 6-11–שחקן רץ כ •

  הטקסט מציג את חוקי הכדורגל ואת השפעתו לשחקנים. .כתבו משפט לסיום

את מהות התוכן של הטקסט. הפרטים  המרכזי, "כדורגל וחוקיו", מייצג: הנושא הסבר

כללים ומאמץ נדרש.  סט:רעיונות מרכזיים המופיעים בטק שניבגוף התרשים כוללים 

"השפעתו לשחקנים"  שהאמירה פי-על-אףאמירה מסכמת רלוונטית ( כוללסיום המשפט 

  ".השפעתו על השחקנים"כוונה להאינה מדויקת. ייתכן ש

    הנושא המרכזי הוא כדורגל    מהו הנושא המרכזי של הקטע?
  .כתבו את הדברים החשובים בקטע

 ברגל בעיקרשרק השוער נוגע בכדור ביד והשאר . 1 •

 הקבוצה שמבקיעה הכי הרבה שערים היא מנצחת. 2 •

 כדורגל נחשב למשחק תחרותי מאוד. 3 •

 דקות 45דקות בכול מחצית  90בתוך המשחק יש . 4 •
  .כתבו משפט לסיום

               רק תקראו שוב את הקטעלשחק כדורגל  למודלאם אתם רוצים 

 בכמה ולפרש ניתןו מדיכללי  הוא' כדורגל"המונח ( המרכזי חסר מידענושא ב :הסבר

הפרטים . ניתן לקבלואך למרות זאת  ,)הטקסט הנתוןשל ולאו דווקא בהקשר  ,אופנים

מופיעים רעיונות מרכזיים ה כמהרלוונטיים וכוללים בגוף התרשים שכתב התלמיד 

המתייחסת לתוכן  אישית המלצה כולל סיוםהמשפט . משחק תחרותיו : כלליםבטקסט

   .הטקסט

    משחק כדורגל    הו הנושא המרכזי של הקטע?מ

  כתבו את הדברים החשובים בקטע.

 אסור לרוב השחקנים לגעת בכדור בידיים •

 לשתות הרבה במיקרה של טמפרטורה גבוהה •

 דקות 90המשחק נמשך  •

 שחקנים 11שבכל קבוצה יש  •
  המונדיאל הוא המשחק החשוב ביותר כתבו משפט לסיום.
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סולם 
  הדירוג

  דוגמה

הנושא המרכזי מתאים. הפרטים המופיעים בגוף התרשים רלוונטיים וכוללים  הסבר:  

מידע על כללים ומידע הקשור למאמץ הנדרש במשחק. אמנם המידע "אסור לשחקנים 

לגעת בידיים" חסר (במה לגעת?), אך אין להתייחס לכך בדקדקנות בחלק זה של 

  ית לטקסט.התרשים. במשפט הסיום כתובה אמירה אישית המקושרת רעיונ

במידה 

  מעטה

  כדורגל מהו הנושא המרכזי של הקטע?

  .כתבו את הדברים החשובים בקטע

 אסור לגעת ביד •

 לא להכניס שער לקבוצה שלי •

 הרבה מים תלישתו •

 לרוצ הרבה •
  אני אוהב כדורגל .כתבו משפט לסיום

בגוף  שכבת גיל זו.מתאים לאך  די הצורך,אינפורמטיבי  אינו: הנושא המרכזי הסבר

סיום המשפט  כללי המשחקמייצגים את אינם ורוב הפרטים אינם מקושרים  התרשים

   תקין.

  ]שאר חלקי התרשים.אשר ליש לזכור כי לגוף התרשים משקל רב יותר מ[

  . ואין בו אף לא רעיון מרכזי אחד מהותי תוכן מייצג אינו התרשים מילוי  כלל לא
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  השלמות מצומצמות

פי הכתוב בטקסט, -מסומנות בקו. התשובות המוצגות כאן הן עלבו התשובות שלפניכם טקסט פתור 

בעת הבדיקה יש לזכור כי אך יתקבלו גם תשובות אחרות בלשון התלמיד המתאימות מבחינת התוכן. 

  .הניסוחהעיקרון המנחה הוא התוכן, ולא הכתיב או 

דּוֶרֶגל ַחק ַהּכַ  ִמׂשְ
   ְ� ִלְקב$ַצת ִמ1ְֲחֵקי ַהַ!ד$ר ַה!+ֶלֶלת ַג� ַ!ד$ְרַסל,ִמ1ְַחק ַהַ!ד$ֶרֶגל ַ�יָ 

ַתֲחר$ִתי,            ְס.+ְרט      ַהִמ1ְָחק ֶנְחָ�ב ֲעַנ7 ַ!ד$ְרָע7, ֶטִניס ְוע+ד. 

 . ַהְקב$צ+ת ִמְתָחר+ת ז+ ָ'ז+: ָ!ל ְקב$ָצה ְמַנָסה$ְמ1ֲַחק+ת '+ ְ�ֵתי ְקב$צ+ת

ַהִמ1ְָחק,         ְ'תֹ�    ִניס ֶאת ַהַ!ד$ר ַלַ�ַער ֶ�ל ַהְקב$ָצה ַהִמְתָחָרה. ְלַהְכ 

ת. ְ'ָכל ַהְקב$ָצה ֶ�ִהְבִקיָעה ֶאת ִמְסַ.ר ַהְ�ָעִרי� ָהַרב ְ'י+ֵתר ִהיא ַהְמַנַצַח 

  �. ַלִמ1ְָחק 1ְַחָקִני� ָהָרִצי� ְלאֶֹרְ� ַהִמְגרָ  1ַ910ְחָקִני�: �+ֵער וְ  11ְקב$ָצה 

ִקי�      ֵי� ַ!ָמה  ִנְמָ�ְ�  ִ.יֶה� ָצִריְ� ְל1ֵַחק. ְלד(ְגָמה, ַהִמ1ְָחק9 ֶ�ַעל            ח(

ְ'ָכל ַמֲחִצית).          ַדק+ת       45ַדק+ת $ִמְתַחֵלק ִלְ�ֵתי ַמֲחִצי+ת ( 90

  ַהַ!ד$ר לֹא ִיָ!ֵנס ַלַ�ַער ֶ�לַהַתְפִקיד ַהֶמְרָ!ִזי ֶ�ל ַה�+ֵער ה$א ִלְדאֹג ֶ� 

ָתר ָלַגַעת ַ'ַ!ד$ר ַ'ָיַדִי�         ַהְקב$ָצה       ֶזה$ חֹק   –ֶ�ל+. ַרק ַל�+ֲעִרי� מ(

  .       ָ'ַרְגַלִי�     ָח�$ב ְמא+ד ַ'ִמ1ְָחק. ַה1ְַחָקִני� ָהֲאֵחִרי� נ+ְגִעי� ַ'ַ!ד$ר ְ'ִעָקר

 911ל 6ַדק+ת, 1ְַחָק# ָר5 ֵ'י#  90ק ַ!ד$ֶרֶגל ִמְקצ+ִעי ַהִנְמָ�ְ� ְ'ִמ1ְחַ 

ָצע $ְמ2ֵ'ד ִ!ְ�ֵני  ֶ�ל נ+ְזִלי�. ְלִעִתי�      ִקיל+ְגָרִמי�     ִקיל+ֶמְטִרי� ִ'ְממ(

ל ַלֲעצֹר ֶאת ְגב+ָהה ִ'ְמי(ָחד, ַה�+ֵפט ָיכֹ       ַהֶטְמֶ.ָרט$ָרה     ַ!ֲאֶ�ר , ְרח+ק+ת

  ֶ�לֹא ִיְתַיְ'�$.        ְ!ֵדי    ַל1ְַחָקִני� ִלְ�ת+ת  ַהִמ1ְָחק $ְל2ְפֵ�ר

  ר(י+ת ִמ1ְַחק ַהַ!ד$ֶרֶגל ֶנְחָ�ב ִמ1ְָחק *ה$ב ָ'ע+ָל� !(ל+, ְוַקָימ+ת ַתחֲ 

�. ת ַ!ד$ֶרֶגל ִמָ!ל ַרֲחֵבי ָהע+לָ ֵ'י# ְקב$צ+       ַהַמְפִגי�+ת      ַר'+ת (ט$ְרִניִרי�)

ְ� חֶֹד� ַהְגד+ָלה ְוַהְיד$ָעה ְ'י+ֵתר ִמְתַרֶחֶ�ת ַ.ַע� ְ'2ְרַ'ע ָ�ִני� ְ'ֶמֶ� ַהַתֲחר$ת 

� ְ'ַתֲחר$ת ז+ ֶנֱאָבק+ת ַהְקב$צ+ת ַעל ְגִביַע ָהע+לָ .      ַהמ+ְנְדָיאל      –ָ�ֵל� 

ֲהֵדי ְנְדָיאל ה$א ֵאר$ַע ֲחִגיִגי ְוי+ֵצא דֶֹפ# ֲעב$ר ְס.+ְרָטִאי� ְוא+ְ'ַכד$ֶרֶגל. ַהמ+

  ַ!ד$ֶרֶגל ִמָ!ל ָהע+ָל�.
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    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  השלמות מורחבות

הכתוב בטקסט, פי -התשובות המוצגות כאן הן על .קובמסומנות בו התשובות שטקסט פתור לפניכם 

בעת הבדיקה יש לזכור  מבחינת התוכן. מתאימות ה ם תשובות אחרות בלשון התלמידאך יתקבלו ג

  .הניסוחכי העיקרון המנחה הוא התוכן, ולא הכתיב או 

דּוֶרֶגל ַחק ַהּכַ  ִמׂשְ
  ד$ְרַסל, ִמ1ְַחק ַהַ!ד$ֶרֶגל ַ�ָיְ� ִלְקב$ַצת ִמ1ְֲחֵקי ַהַ!ד$ר ַה!+ֶלֶלת ַג� !ַ 

,                  ֲעַנ7 ְס.+ְרט ַתֲחר$ִתי      ַ!ד$ְרָע7, ֶטִניס ְוע+ד. ַהִמ1ְָחק ֶנְחָ�ב

ְמַנָסה  $ְמ1ֲַחק+ת '+ ְ�ֵתי ְקב$צ+ת. ַהְקב$צ+ת ִמְתָחר+ת ז+ ָ'ז+: ָ!ל ְקב$ָצה

  ק, ַהְקב$ָצה ְלַהְכִניס ֶאת ַהַ!ד$ר ַלַ�ַער ֶ�ל ַהְקב$ָצה ַהִמְתָחָרה. ְ'תֹ� ַהִמ1ְָח 

ִהיא ַהְמַנַצַחת.                ה ֶאת ִמְסַ.ר ַהְ�ָעִרי� ָהַרב ְ'י+ֵתרֶ�ִהְבִקיעָ         

1ְַחָקִני� ָהָרִצי� ְלאֶֹרְ� ַהִמְגָר�.  910 1ְַחָקִני�: �+ֵער וְ  11ְ'ָכל ְקב$ָצה 

ִקי� ַלִמ1ְָחק ֵי� ַ!ָמה    ְלד(ְגָמה,  .        ִ.יֶה� ָצִריְ� ְל1ֵַחק9 ֶ�ַעל       ח(

). ַדק+ת ְ'ָכל ַמֲחִצית 45(    ַדק+ת $ִמְתַחֵלק ִלְ�ֵתי ַמֲחִצי+ת 90ִמ1ְָחק ִנְמָ�ְ� הַ 

  ַהַתְפִקיד ַהֶמְרָ!ִזי ֶ�ל ַה�+ֵער ה$א ִלְדאֹג ֶ�ַהַ!ד$ר לֹא ִיָ!ֵנס 

ָתר ָלַגַעת ַ'ַ!ד$ר ַ'יָ   ֶזה$       –� ַדיִ ַלַ�ַער ֶ�ל ַהְקב$ָצה ֶ�ל+. ַרק ַל�+ֲעִרי� מ(

ד$ר ְ'ִעָקר ַה1ְַחָקִני� ָהֲאֵחִרי� נ+ְגִעי� ַ'!ַ  .       ְמא+ד ַ'ִמ1ְָחק חֹק ָח�$ב

  ָ'ַרְגַלִי�.  

 911ל 6ַדק+ת, 1ְַחָק# ָר5 ֵ'י#  90ְ'ִמ1ְַחק ַ!ד$ֶרֶגל ִמְקצ+ִעי ַהִנְמָ�ְ� 

ָצע  . ְלִעִתי�         ְ�ֵני ִקיל+ְגָרִמי� ֶ�ל נ+ְזִלי�ִ!     $ְמ2ֵ'ד ִקיל+ֶמְטִרי� ִ'ְממ(

ֶאת  , ַ!ֲאֶ�ר ַהֶטְמֶ.ָרט$ָרה ְגב+ָהה ִ'ְמי(ָחד, ַה�+ֵפט ָיכֹל ַלֲעצֹרְרח+ק+ת

   .                  ְ!ֵדי ֶ�לֹא ִיְתַיְ'�$     ִלְ�ת+ת ַהִמ1ְָחק $ְל2ְפֵ�ר ַל1ְַחָקִני� 

+ת ַר'+ת ַ!ד$ֶרֶגל ֶנְחָ�ב ִמ1ְָחק *ה$ב ָ'ע+ָל� !(ל+, ְוַקָימ+ת ַתֲחר(יִמ1ְַחק הַ 

.          ֵ'י# ְקב$צ+ת ַ!ד$ֶרֶגל ִמָ!ל ַרֲחֵבי ָהע+ָל�    (ט$ְרִניִרי�) ַהַמְפִגי�+ת 

ְ'ֶמֶ�ְ�         ְרַ'ע ָ�ִני�ִמְתַרֶחֶ�ת ַ.ַע� ְ'2     ְ'י+ֵתר ַהְגד+ָלה ְוַהְיד$ָעה ַהַתֲחר$ת 

� ַהמ+ְנְדָיאל. ְ'ַתֲחר$ת ז+ ֶנֱאָבק+ת ַהְקב$צ+ת ַעל ְגִביַע ָהע+לָ  –חֶֹד� ָ�ֵל� 

א+ֲהֵדי ְ'ַכד$ֶרֶגל. ַהמ+ְנְדָיאל ה$א ֵאר$ַע ֲחִגיִגי ְוי+ֵצא דֶֹפ# ֲעב$ר ְס.+ְרָטִאי� וְ 

  ַ!ד$ֶרֶגל ִמָ!ל ָהע+ָל�.
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    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

   בת הקטעכתי

  ?יחידות התוכן ורוחזשמידה  באיזו  .א

יחידות  16-להטקסט לפניכם חלוקת . יחידות התוכן המשוחזרותבמדד זה יש להתייחס למספר 

 ,פי הרמות השונות-מסווגות עלה. לאחר מכן מוצגות בטבלה דוגמות המרכיבות אותו תוכןה

  בליווי הסבר.

  חלוקת הטקסט ליחידות תוכן  

  להכדורגק משח

  עוד.ו יסטנף, כדורעל, כדורסם גת הכוללר הכדוי משחקת לקבוצ שיךל הכדורגק משח  .1

  תי, תחרוט ספורף ענב נחשק המשח  .2

  : זו בזות מתחרות הקבוצות. צובוקי שת בות משחקוו  .3

  . ההמתחרה הקבוצל שר לשער ודהכת איס להכנה מנסה קבוצל כ  .4

  ת. המנצחר היא ביותב הרים השערר מספת אה שהבקיעצה הקבוק, משחם הבת  .5

  . המגרש לארךים הרצים שחקנ 10-וער שוים: שחקנ 11ה קבוצל בכ  .6

   ק.לשח צריךם פיה-לחקים שעה כמ ישק למשח  .7

  ית). מחצל בכת דקו 45ת (ציומחי לשתק ומתחלת דקו 90 נמשךק המשחה, לדגמ  .8

    . לושה הקבוצל שר לשעס יכנא לר כדוהשג דאא להור השועל שי זכהמריד התפק  .9

  ים האחר יםהשחקנק. במשחד מאוב חשוק ח זהו – םבידיר בכדות לגער מתים לשוערק ר  .10

                                       ם.ברגליר בעקר בכדועים נוג  

  ד ומאבע בממצים קילומטר 11-ל 6ין בץ רן שחק ,תדקו 90 ךשהנמי מקצועל כדורגק במשח  .11

  ים.נוזלל שים קילוגרמי כשנ  

  ר ולאפשק המשחת אר לעצל יכט השופד, במיחה גבוהה הטמפרטורר כאשקות, רחוים לעת  .12

  . יתיבשוא שלי כדת לשתוים לשחקנ  

   ,כלום בעולב אהוק משחב נחשל הכדורגק משח  .13

  ם.העול ירחבל מכל כדורגת קבוצוין בת מפגישוים) הריטורנת (רבות תחריות וקימו  .14

   – םשל חדש במשךים שנע בארבם פעת מתרחשר ביותה דועהיו הלדוהגת התחרו  .15

  ל.רגדובכם העול גביעל עת הקבוצות נאבקו ת זובתחרואל. המונדי  

  ם.העולל מכל כדורגי ואוהדים ספורטאר עבון דפא ויוצי חגיג ארועא הואל המונדי  .16
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  פי רמות- על ,דוגמות תלמידים והסברים –מידת שחזור יחידות התוכן 

  מספרים. במסומנות התלמיד  בטקסט שלהמשוחזרות לב, יחידות התוכן שימו 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

במידה 

 רבה

  מאוד

  .)יחידות ומעלה 9( בטקסט המקורי או של רובן יחידות התוכןכל ייצוג של 

במידה 

  רבה

 משחק הכדורגל

 יש הרבה משחקי כדור כמו כדורגל כדורסל

 שחקנים 11במשחק הכדורגל יש  )1( טניס ועוד

 קילומטרים 6שחקנים השחקנים רצים  10שוער ו 

 למשל: )7( . במשחק הכדורגל יש חוקים)6( 11ל

 מותר רק לשוער לגעת בידיים אבל השחקנים

 . אם השחקנים מבקיעים)10( נוגעים ברוב ברגליים

 . ויש גם)5( הרבה גולים אז הם מנצחים

 חודש שלם -משחק כדורגל חשוב מאוד "המונדיאל"

 .)15( משחקים על גביעה העולם ושם

 )11( השחקנים מורידים (כשני קילוגרמים נוזלים)

 וכשיש מזג אוויר חם מאוד אז השופט עוצר

 .)12( את המשחק כדי שישטו מים כדי שלא יתייבשו

 שיחידות. מאחר שבטקסט המקורי היחידות 16מתוך  יחידות תוכן 8הטקסט כולל  הסבר:

 מוערך כמשוחזרטקסט, הטקסט של היונות המרכזיים את הרע כוללות התוכן האלה

  "במידה רבה". 

 במידה

  מעטה

 כדורגל

 )2( כדורגל נחשב לענף ספורט תחרותי מאוד המשחק

 שחקנים שוער אחד 11בכל קבוצת כדורגל משחקים 

 במשחקים כמה חוקים חשובים )6( שחקנים שתוקפים 10-ו

 שאר השחקניםלמשל: לשוער מותר לגעת בכדור וכל  )7( מאוד

 לכל קבוצה יש שער )10( צריכים לגעת ברגל בעיקר

 )5( הקבוצה שמבקיעה הכי הרבה שערים מנצח במשחק

 יש משחק אחד שהוא הכי חשוב בכדורגל שמו

 )15( שנים 4-המונדיאל המונדיאל מתקיים פעם ב

  .היחידות שבטקסט המקורי 16מתוך יחידות תוכן  6הטקסט כולל  הסבר:
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סולם 
  דירוג

  דוגמה

 רגלמשחק הכדו  

 )6( (השוער)שחקנים קולל אשואר  12כדורגל יש 

 דקות ומחצית 90ואמישחק נימשח 

 ולשאור מותר )8( דקות 45קול מחצית 

 )10( לגאת ביד ולשחקנים אסור ביד

 מונדיאל )15( שנים יש מונדיאל 4בקול 

 שמיתחרים בו )16( הוא ארוא חגיגי

 קבוצות קדורגל

  .היחידות שבטקסט המקורי 16תוך מ לבדיחידות תוכן ב 5הטקסט כולל  הסבר:

אין 

  שחזור

 הכדורגל

 דקות 45במשחק 

 משחקים במשחק מונדיאל

 דקות צריכים 90שם 

 דקות 11-6לשחק 

 המונדיאל

–6" ,"דקות 90" ,"דקות 45"( הטקסט המקורין מים ממסוי נתוניםאמנם מוזכרים  הסבר:

להתייחס , ולכן לא ניתן רעיון המביעותתוכן  יחידותכאינם כתובים  הם , אך)"דקות 11

  כשחזור של הטקסט. ןאליה
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  האם השחזור אוטונומי?  .ב

   המקורי. לית של הטקסטהמנטהמפה לפניכם 

  . המשוחזר מידת האוטונומיות של הטקסטלהעריך את  לכםיסייע  זהכלי עזר 

 ]1ה יחידמשחק כדור [ הואמשחק הכדורגל  •

 ]2 היחידענף ספורט תחרותי/קבוצתי [ •

משחק הכדורגל כמה חוקים/כללים/מאפיינים חשובים. הכללים המוזכרים בפסקה ל •

קבוצות, זמן, משתתפים, אופן המשחק (הבקעה לשער, השחקנים נוגעים  שתיהראשונה: 

 ]10–3 יחידותגם בידיים) [לגעת שלו מותר  ,רק ברגליים, לעומת השוערכדור ב

–11 יחידותאיבוד נוזלים, התייבשות [ריצה,  – אנקדוטות על המשחק המקצועי :לא הכרחי •

12[ 

 ]13יחידה משחק הכדורגל נחשב למשחק אהוב [ •

משחק כדורגל הנחשב לאירוע : היא המונדיאלשבהן והידועה  ,יש תחרויות רבות בעולם •

 ]16–14 יחידותחגיגי בעולם כולו [

 ,מנטליתהמפה השל בתיאור סדר המוצע ביופיעו התלמידים של הרעיונות בטקסט אין חובה ש

וחלקם אף יכולים לא להופיע כלל, ואף לא באותו האופן. הם יכולים להיות שזורים בטקסט 

 :שלו להבין מהו הנושא המרכזיולהקיש על אופיו המידעי של הטקסט ניתן יהיה בד שובל

  .מאפיינים של משחק הכדורגל
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    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  פי רמות- על ,דוגמות תלמידים והסברים –מידת האוטונומיות 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

טקסט 

אוטונומי 

במידה 

  רבה

 כדורגל

 המשחק  כדורגל נחשב לענף ספורט תחרותי מאוד

 שחקנים שוער אחד 11בכל קבוצת כדורגל משחקים 

 שחקנים שתוקפים במשחקים כמה חוקים חשובים 10-ו

 מאוד למשל: לשוער מותר לגעת בכדור וכל שאר השחקנים

 רצריכים לגעת ברגל בעיקר לכל קבוצה יש שע

 הקבוצה שמבקיעה הכי הרבה שערים מנצח במשחק

 יש משחק אחד שהוא הכי חשוב בכדורגל שמו

 שנים 4-המונדיאל המונדיאל מתקיים פעם ב

מבנים עבור הקורא את המפה המנטלית ה ,את הרעיונות המרכזיים כולל: הטקסט הסבר

מת היחידה הזו משמשת פתיח ובכך תור :המשחק נחשב לענף ספורט – של הטקסט

ההכללה הזו תורמת  :למשחק יש חוקים לאיכות הטקסט ולהיותו יחידה אחת שלמה;

למידת האוטונומיות מאחר שהיא ציר נושאי מרכזי בטקסט המקורי (מאפייניו של משחק 

  היא המונדיאל.  שבהןהכדורגל); יש תחרויות שהחשובה 

האוטונומיה  ולפיכך ברמת הקריאות של הטקסט,פוגע  לחלוטיןהיעדר פיסוק כמעט 

  נפגעת במידה מסוימת.

  

טקסט 

אוטונומי 

במידה 

  מעטה

 משחק הקדורגל

 משחק הקדורגל דומה ל: כדורסל , תניס, כדוראף 

 דקות  90ואלה. במשחק הכדורגל יש קמה חוקים: 

 דקות מחצית אחת). במשחק הקדורגל 45( 2לחלק ל

 נשיםא 11-מ (להיות)קבוצות. קבוצה צריכה ליות  (שתי)יש שתה 

 מותר (לו) לא יותר. איש אחד אומד בשער. רק לא

 בקדור בידעים. (לגעת)לגא 

 

 אז נותנים להם (גבוהה)יש טמפרטורה גבועה  (ואם)והים 

 לישתות מים כדי לא יתיבשו. 

, גם אם חסר המקורי ניתן לשחזר את הנושא המרכזי של הטקסטאופן כללי ב הסבר:

מונדיאל. הקוהרנטיות ושלמות הטקסט נשמרות תחרות ה, ובכלל זה רעיון התחרויות

 מקרים יש, עם זאת קיומם של חוקים במשחק. בדברהשימוש בהכללה  באמצעות

באופן חלקי  נכתבותיחידות תוכן כאשר  נפגעת. למשל, אוטונומיות של הטקסטהשבהם 

דקות מחצית  45( 2-דקות לחלק ל 90" .ומקוטע ועל הקורא להשלים את הפערים

 האלההניסוחים הלקויים  – "אנשים לא יותר 11-קבוצה צריכה ליות (להיות) מ"; "אחת)

   פוגמים בשלמותו של הטקסט.
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 48כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

הטקסט 

אינו 

  אוטונומי

 הכדורגל

 דקות 45במשחק 

 משחקים במשחק מונדיאל

 דקות צריכים 90שם 

 דקות 11-6לשחק 

 המונדיאל

פיסות  ישרי. קשה לשחזר את הנושא של הטקסט המקו ,התלמידשל  קטעמה הסבר:

  ואינן יוצרות טקסט שלם. ,של נתונים אשר אינן מחוברות ביניהן
 
 
 

 כל מי ששותה מים כדי שלא יתיבש

 יש קבוצה שניצחה את הקבוצה השניה

   משחק כדורגל הכי יפה בעולם ואוהב

השניים הראשונים אינם מרמזים בהכרח על , ושלושה משפטים כולל: הטקסט הסבר

כל קישור. לקורא חסר המידע הנדרש  ן המשפטיםכן, לא נעשה בימשחק הכדורגל. כמו 

  או הנושא המרכזי שלו. הטקסטלהבנת 
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 49כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  ?הפיסוק הולםהאם   .ג

  פי רמות - על ,דוגמות תלמידים והסברים –פיסוק   

סולם 
  דירוג

  דוגמה

הולם 

במידה 

  רבה

 משחק הקדורגל

 משחק הקדורגל דומה ל: כדורסל , תניס, כדוראף 

 דקות  90חק הכדורגל יש קמה חוקים: ואלה. במש

 דקות מחצית אחת). במשחק הקדורגל 45( 2לחלק ל

 אנשים 11-מ (להיות)קבוצות. קבוצה צריכה ליות  (שתי)יש שתה 

 מותר (לו)לא יותר. איש אחד אומד בשער. רק לא 

 בקדור בידעים. (לגעת)לגא 

 אז נותנים להם (גבוהה)יש טמפרטורה גבועה  (ואם)והים 

 שתות מים כדי לא יתיבשו.לי

שומר על זה אמצעי  .ברוב הטקסט נעשה שימוש נכון ומגוון בסימני הפיסוק הסבר:

"סיפור" אחד ולא אוסף  המגוללתיחידה אחת שלמה  היותוועל של הטקסט הקוהרנטיות 

  של פריטים שאינם מחוברים ביניהם. 

 

 משחק הכדורגל

 יש הרבה משחקי כדור כמו כדורגל כדורסל

 שחקנים 11יס ועוד במשחק הכדורגל יש טנ

 קילומטרים 6שחקנים השחקנים רצים  10שוער ו 

 . במשחק הכדורגל יש חוקים למשל:11ל

 מותר רק לשוער לגעת בידיים אבל השחקנים

 נוגעים ברוב ברגליים. אם השחקנים מבקיעים

 הרבה גולים אז הם מנצחים. ויש גם

 ודש שלםח -משחק כדורגל חשוב מאוד "המונדיאל"

 ושם משחקים על גביעה העולם.

 השחקנים מורידים (כשני קילוגרמים נוזלים)

 וכשיש מזג אוויר חם מאוד אז השופט עוצר

 את המשחק כדי שישטו מים כדי שלא יתייבשו.

פיסוק. יש רק שני מקומות הסימני ב נעשה שימוש נכון ומגווןברוב הטקסט  הסבר:

נקודה לאחר המילה  חסרה יהיבשורה השנ – בהם חסרים סימני פיסוקשמהותיים 

סימני שחקנים". אך באופן כללי  10לאחר " חסרה נקודה ובשורה השלישית ,"ועוד"

  להיות קריא. לו יםמסייע בטקסטהפיסוק 
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 50כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

הולם 

במידה 

  מעטה

 כדורגל

 המשחק  כדורגל נחשב לענף ספורט תחרותי מאוד

 שחקנים שוער אחד 11בכל קבוצת כדורגל משחקים 

 שחקנים שתוקפים במשחקים כמה חוקים חשובים 10-ו

 מאוד למשל: לשוער מותר לגעת בכדור וכל שאר השחקנים

 צריכים לגעת ברגל בעיקר לכל קבוצה יש שער

 הקבוצה שמבקיעה הכי הרבה שערים מנצח במשחק

 יש משחק אחד שהוא הכי חשוב בכדורגל שמו

 שנים 4-המונדיאל המונדיאל מתקיים פעם ב

גם אם הנקודתיים לא ( מקפים ונקודתיים שני – פיסוקסימני ש שימוש מזערי בי הסבר:

מבחינה בהן לפני פירוט הוא נכון אחרי המילה "למשל", השימוש  להופיעאמורות 

  .רעיונית)

אין 

  פיסוק

 משחק הכדורגל

 בכל משחקיי הספורט יש שתי קבוצות

 שחקנים שרצים לאורך 10שחקנים שוער ו 11

 דקות ויש מחצית 90נמשך המגרש המשחק 

 דקות בכל מחצית התפקיד העיקרי של השוער 45

 הוא לדאוג שהכדור לא יקנס לשאר של הקבוצה שלו

 קילומטרים ומאבד כשני קילוגרמים 11-ל 6שחקן רץ בין 

 שנים יש מונדיאל שנמשך כחודש שלם 4של נוזלים כל 

 ר הפוגע בקריאות שלדב – (למעט מקף אחד)כלל  פיסוק בטקסטסימני אין  הסבר:

  .נולהבי להשקיע מאמץ כדיומצריך מהקורא  הטקסט
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 51כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  .דוגמות להערכה כללית של שני טקסטים

  1דוגמה 

 כדורגל

 כדורגל נחשב לענף ספורט תחרותי מאודהמשחק 

 שחקנים שוער אחד 11בכל קבוצת כדורגל משחקים 

 שחקנים שתוקפים במשחקים כמה חוקים חשובים 10-ו

 לשוער מותר לגעת בכדור וכל שאר השחקניםמאוד למשל: 

 צריכים לגעת ברגל בעיקר לכל קבוצה יש שער

 הקבוצה שמבקיעה הכי הרבה שערים מנצח במשחק

 יש משחק אחד שהוא הכי חשוב בכדורגל שמו

 שנים 4-המונדיאל המונדיאל מתקיים פעם ב

     ניתוח

טקסט ההמרכיבות את ידות התוכן ממחצית יח הטקסט כולל פחות :דלהוא מבחינה כמותית השחזור 

את הרעיונות כולל  הואש מאחר ,אוטונומי במידה רבהלנחשב הטקסט למרות זאת,  .יהמקור

ולהיותו  לאיכות הטקסטמה שתורם  ,יש יחידה המשמשת פתיח על כך, נוסף .המרכזיים של הטקסט

ת מת למידתורחוקים" יש "למשחק כמו כן, השימוש בהכללה . יחידה אחת עצמאית ושלמה

היעדר  .היא ציר נושאי מרכזי בטקסט המקורי (מאפייניו של משחק הכדורגל)האוטונומיות מאחר ש

   .ושל נוחהובקריאה  של הטקסט פוגע בקוהרנטיות לחלוטין פיסוק כמעט

פיסוק תוכל להעלות את איכותו של של חשיבות המודעות כדאי לעבוד על  נושא הפיסוק. העלאה ל

 הטקסט.
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 52כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  2דוגמה 

 משחק הכדורגל

 (השוער) שחקנים קולל אשואר 12כדורגל יש 

 דקות ומחצית 90ואמישחק נימשח 

 דקות ולשאור מותר 45קול מחצית 

 לגאת ביד ולשחקנים אסור ביד

 שנים יש מונדיאל מונדיאל 4בקול 

 הוא ארוא חגיגי שמיתחרים בו

 קבוצות קדורגל

  ניתוח

הטקסט מציג  :של הטקסט מידת האוטונומיותוכך גם  היא מועטת, תוכןהשל יחידות  שחזורמידת ה

פתיח הכולל את  אינוהטקסט  . פרטי מידע מרכזיים רביםבו כללים הקשורים למשחק, אך חסרים 

וגם לא הכללות ("למשחק יש כמה חוקים  )"משחק הכדורגל נמנה עם ענפי הספורט התחרותי"(

המפה המנטלית של  לבנות אתא קורבלי הפתיח וההכללה קשה ל. פיהם צריך לשחק")-שעל

   הטקסט.

   .הטקסט בהבנתלהשקיע מאמץ רב נאלץ הקורא ולפיכך  ,פיסוקסימני כולל  אינוהטקסט 

כותב לקורא תוכל ההפיסוק והמודעות לקשר בין פיתוח רעיונות ועל על יצירת הכללות, עבודה על 

  .לשפר את איכות הטקסט
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 53כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  : מי צריך פייסבוק?3יחידה 

  הקטעעל כמה מילים 

המציג טיעון אישי בנוגע לשימוש באתר פייסבוק.  טקסט טיעוני הוא פייסבוקהטקסט העוסק ב

עולם התוכן הקרוב ב ונוכחלתלמידים הנושא מוכר מאחר ש , בין היתרלטקסט קל הטקסט נחשב

  מבוגר.אדם  שלולא ה של ילד הכתוב מנקודת מבטכן הוא ו ,להם

  מילוי תרשים

חשוב לציין כי קיימות  .בו מוצגים הרעיונות המרכזיים של הטקסטו ,של תרשים אפשרימילוי לפניכם 

כני וייצוג תמידה רבה של ( ערכההאשר יזכו באותה הרבות למילוי התרשים  אפשרויותעוד 

 חלקי התרשיםשני אשר ללגוף התרשים משקל גדול יותר מבעת ההערכה ניתן כאמור,  .ורלוונטיות)

שני רעיונות מרכזיים אשר אחד מהם ל תייחסמכזה שבו גוף התרשים  אהותרשים מיטבי . האחרים

לעתים  .לב הטיעון של הטקסט)הוא בשימוש בפייסבוק (שהרי שחייב להיות נושא החסרונות 

להתבונן בו ולכן יש  ,בחלקים האחרים של התרשיםגם יבואו לידי ביטוי  בטקסט החשובים האירועים

. ברמה סבירה ןלהיות נכו ךצרי וכל חלקיהכתוב ב ,מיטבילחשב כמובן, כדי שהתרשים יי כמכלול.

שנכתבו על ידי (ולא רק כאלה  ותיאישאמירות  כלליות וגםחשוב לציין כי בתרשים יתקבלו גם אמירות 

  הטקסט. ךמתולקוחות  ןכל עוד ה ,כותבת)ה

  

  

  .ִּכתבּו ֶאת ַהְדָברים הֲחשּובים ַבֶקטע

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ָפט ְלסיּוםִּכתבּו ִמש

  

  חסרונותיו  התנגדות הכותבת לשימוש בפייסבוק בשל

  מאפייני הפייסבוק

 פייסבוק הוא אתר פופולרי.

  לדעתי, בידי כל אחד הבחירה אם להירשם לפייסבוק אם לאו.

 התנגדות לשימוש בפייסבוק  ע?מהּו הנֹוֵשא הֶמרָּכזי של הֶקט

 חלופיים של הכותבת ליצירת קשר עם חבריםפתרונות  
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 54כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  פי רמות - על ,דוגמות תלמידים והסברים –מידת הייצוג התוכני והרלוונטיות 

 בגוף כל תבליט – בטבלה מוצגים תרשימי התלמידים בצורה מעט שונה מהתצוגה המקורית הערה:

  ) מייצג תיבת טקסט.bullet( התרשים

סולם 
  דירוג

  דוגמה

במידה 

  רבה

  עת הפייסבוקהשפ הנושא המרכזי של הקטע? ומה

  .כתבו את הדברים החשובים בקטע

 לא מעוניינים שאנשים זרים ידעו עליהם בפייסבוק. •

 לא בטוחים שאת כל מי שמתקשר איתם הם מכירים. •

 לא רוצים שיכתבו דברי שטנה על כל מה שמפרסמים. •

 אפשר להפגש עם חברים, להתקשר אליהם או באמצעות אימייל. •
  

  נכונים וקרו כבר מקרים כאילו שדיברו עם  דברים אילו .כתבו משפט לסיום

  כך טובות.-אנשים זרים וזה הגיע לתוצאות לא כל

רעיונות  שניבגוף התרשים מיוצגים  .הנושא המרכזי רלוונטי לתוכן הטקסט :הסבר

משפט  .המוצעת לשימוש בפייסבוקוהחלופה בשימוש בפייסבוק שחסרונות ה – מרכזיים

("דברים די הצורך עצמאי אינו סט, גם אם המשפט רלוונטי ומתכתב עם הטק סיוםה

  .אילו")

  

  

  מי צריך פייסבוק הנושא המרכזי של הקטע? ומה

  .כתבו את הדברים החשובים בקטע

 שיש רשת שנקראת "פייסבוק". •

 ויש ילדה שלא מתחברת לרשת זו. •

 כי עם היא תפרסם משהו ורק יפגעו בה. •

 וגם היא לא רוצה שידעו עלייה פרטים אישיים •
  

  מייל.-שהיא מדברת עם חברות רק עם טלפון ואי .כתבו משפט לסיום

תרשים יש גוף הב .מתאיםהוא וכותרת הטקסט  ציטוט שלהוא הנושא המרכזי  :הסבר

כני לרוב הרעיונות המרכזיים של הטקסט. משפט הסיום מציין עובדה מתוך וייצוג ת

רשים (היא המשך המתאימה לשמש סגיר ואף מתכתבת עם הנאמר בגוף הת ,הטקסט

  ).הנאמר בגוף התרשים של
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סולם 
  דירוג

  דוגמה

במידה 

  מעטה

  הנושא הוא שלא צריכים פייסבוק הנושא המרכזי של הקטע? ומה

  .כתבו את הדברים החשובים בקטע

 שלא היראו פרטים איישים •

 שלו צריך פייסבוק •

 שלא הפגעו בי •

   שאנשים אחרים לא יצרו איתי קשר •

  שלא צריך לדבר אם אנשים אחרים כי זה יכול לגרום  .כתבו משפט לסיום  

  להרבה דברים

הנושא המרכזי רלוונטי. גוף התרשים דל מאוד וכולל רק רעיון מרכזי אחד, שהוא  :הסבר

כולל אמירה אישית, אך היא אינה מקושרת  החסרונות של הפייסבוק. משפט הסיום

  לנושא הפייסבוק.

  ריך פיסבוק ומי צריךלמה צ מהו הנושא המרכזי של הקטע?

  כתבו את הדברים החשובים בקטע.

 הרשת החברית נותנת להיות בקשר אם מי שרוצים •

 הרבה חברים רשומים •

 החברים מעלים תמונות •

 מבלים שעות רבות •

  .מפרסמים קשורים לאתריםכתבו משפט לסיום. 

נוגע הנושא המרכזי רלוונטי. גוף התרשים (והתרשים כולו) אינו כולל פירוט ב :הסבר

לרעיון המרכזי, שהוא החסרונות של הפייסבוק (ההערכה "במידה רבה" דורשת שני 

רעיונות מרכזיים שאחד מהם חייב להיות נושא החסרונות של הפייסבוק). משפט הסיום 

  כולל עובדה שאינה ראויה לשמש סגיר או אמירה אישית.

  מי צריך פסבוק מהו הנושא המרכזי של הקטע?

  חשובים בקטע.כתבו את הדברים ה

 לא צריך פיסבוק מפני •

 לא רוצים שיגלו פרטים אשיאים •

 שיקללו שידברו •

 שלא יגבו טוב •
  פיסבוק זה רע כתבו משפט לסיום.

כולל רק רעיון מרכזי אחד (טענות נגד  מתאים. גוף התרשים הנושא המרכזי :הסבר

  .סיום רלוונטיהמשפט הרישום לפייסבוק). 

  ואין בו אף לא רעיון מרכזי אחד. מהותי תוכן ייצגמ אינו התרשים מילוי  כלל לא
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  השלמות מצומצמות

הכתוב בטקסט, פי -התשובות המוצגות כאן הן על .קובמסומנות בו התשובות שטקסט פתור לפניכם 

בעת הבדיקה יש לזכור כי  מבחינת התוכן.מתאימות ה ם תשובות אחרות בלשון התלמידאך יתקבלו ג

  ן, ולא הכתיב או הניסוח.העיקרון המנחה הוא התוכ

 ִמי ָצִריְך ֶפְיְסּבּוק?
ית ת ַהֶחְבָרִת ַהְרֵ'ה ֲחֵבִרי� ֶ�ִלי ְר�$ִמי� ָלֶרֶ�ת ַהֶחְבָרִתית "ֶפְיְס'$ק". ָהֶרֶ� 

ִע� ֲחֵבִרי�,  9ִע� ָ!ל ִמי ֶ�ר+ִצי�            ְ'ֶקֶ�ר     ַהזֹאת ְמ2ְפֶ�ֶרת ִלְהי+ת  

ִע� מ+ִרי�! ַהֲחֵבִרי� ֶ�ִלי ַמֲעִלי�               ַוֲאִפל$ִמְשָ.ָחה      ְקר+ֵבי ִע� 

ִמי� ַלֶפְיְס'$ק ְתמ$נ+ת ֶ�ָלֶה�, ְמַסְ.ִרי� ַעל ְדָבִרי� ֶ�ָקר$ ָלֶה�, ְמַפְרְס 

    ת ַר'+ת $ִבְכָלל, ְמָבִלי� ָ�ע+ 9ִק�$ִרי� ַלֲאָתִרי� א+ ְלִסְרט+ִני� ְמַעְנְיִני� 

  .     ַ'ֶפְיְס'$ק     

  ֲאִני לֹא ְר�$ָמה ַלֶפְיְס'$ק. 

  ָלָמה? 

  ֵיש ְלָכְ� ָ!ָמה ִס'+ת...

ֶ�ֲאָנִ�י�         ְמע(ְנֶיֶנת      קֶֹד� !ֹל, ֲאִני ַקָנִאית ַלְ.ָרִטי$ת ֶ�ִלי. ֲאִני לֹא 

ִאיִ�ִיי�               ְ.ָרִטי�      ַעת ָעַלי ָזִרי�, ֶ�לֹא ַמִ!יִרי� א+ִתי, י$ְכל$ ָלדַ 

          ֲאִני    ְ!מ+ ֵאיפֹה ֲאִני ָגָרה, ַ'ת ַ!ָמה ֲאִני, ִמי ַהֲחֵבִרי� ֶ�ִלי $ָמה 

ָחד ִליצֹר ִאִתי א+ֶהֶבת ַלֲע1+ת. ֲאִני ַג� לֹא ְ'ט$ָחה ֶ�ֲאִני ר+ָצה ְל2ְפֵ�ר ְלָכל ֶא 

  ַקל$ת... ֶקֶ�ר ְ'ָכזֹאת

      ְלַהִגיב     , ַמְרִתיָעה א+ִתי ַהַמְחָ�ָבה ֶ�ָ!ל ֶאָחד ָיכ+ל                ְ'נ+ָס7    

ָתר ָ'ֲאָתר ִלְדָבִרי� ֶ�ֲאֵחִרי� ָ!ְתב$ א+ ִ.ְרְסמ$. $ָמה ִא� ֲאַפְרֵס� ָ'אֲ 

לֹא ֶנְחָמד+ת א+           ְתג$ב+ת     ַמְחָ�ב+ת ֶ�ִלי א+ ְתמ$נ+ת ִאיִ�י+ת ַוֲאַקֵ'ל 

ָיִמי�? ֲאִני 2ְרִגי� ַרע ְמא+ד       ְוֶאְתָחֵרט     ֲאִפל$ .+ְגע+ת ִמַצד ְיָלִדי� ְמס(

  ֶ�ִ.ְרַסְמִתי ֶאת ְדָבַרי. 

 ֶ�ה2$ז ֵ'יְנַתִי� ֶהְחַלְטִתי לֹא ְלֵהָרֵ�� ַלֵפְיְס'$ק. ְוִא� ֲאִני ר+ָצה ל+ַמר ַמ 

ִאָת# א+ ַלֲעש+ת זֹאת           ְלִהָ.ֵג�    ַלֲחֵבר+ת ֶשִלי, ֲאִני ְיכ+ָלה ָ.ש$ט 

  ָהֶאֶלְקְטר+ִני, ְ'אֶֹפ# ִאיִ�י $ְפָרִטי            ַהד2ֹר     ְ'ֶאְמָצע$ת ַהֵטֵלפ+# א+ 

   ְ'ֶהְחֵלט!
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  השלמות מורחבות

הכתוב בטקסט, פי -התשובות המוצגות כאן הן על .קובמסומנות בו התשובות שטקסט פתור לפניכם 

בעת הבדיקה יש לזכור כי מבחינת התוכן. מתאימות ה ם תשובות אחרות בלשון התלמידאך יתקבלו ג

  .הניסוחהעיקרון המנחה הוא התוכן, ולא הכתיב או 

 ִמי ָצִריְך ֶפְיְסּבּוק?
ִתית ֶחְבָרִתית "ֶפְיְס'$ק". ָהֶרֶ�ת ַהֶחְברָ ַהְרֵ'ה ֲחֵבִרי� ֶ�ִלי ְר�$ִמי� ָלֶרֶ�ת הַ 

ִע� ֲחֵבִרי�,  9         ִלְהי+ת ְ'ֶקֶ�ר ִע� ָ!ל ִמי ֶ�ר+ִצי�      ַהזֹאת ְמ2ְפֶ�ֶרת 

$ק ִע� ְקר+ֵבי ִמְשָ.ָחה ַוֲאִפל$ ִע� מ+ִרי�! ַהֲחֵבִרי� ֶ�ִלי ַמֲעִלי� ַלֶפְיְס'

ִרי� ַעל ְדָבִרי� ֶ�ָקר$ ָלֶה�, ְמַפְרְסִמי� ִק�$ִרי� ְתמ$נ+ת ֶ�ָלֶה�, ְמַס.ְ 

  $ִבְכָלל, ְמָבִלי� ָ�ע+ת ַר'+ת      9ַלֲאָתִרי� א+ ְלִסְרט+ִני� ְמַעְנְיִני� 

  .ַ'ֶפְיְס'$ק

  ֲאִני לֹא ְר�$ָמה ַלֶפְיְס'$ק. 

  ָלָמה? 

         ..ֵיש ְלָכְ� ָ!ָמה ִס'+ת.       

ִרי�, ֶ�לֹא ל, ֲאִני ַקָנִאית ַלְ.ָרִטי$ת ֶ�ִלי. ֲאִני לֹא ְמע(ְנֶיֶנת ֶ�ֲאָנִ�י� זָ קֶֹד� !ֹ

, ַ'ת ַמִ!יִרי� א+ִתי, י$ְכל$ ָלַדַעת ָעַלי ְ.ָרִטי� ִאיִ�ִיי� ְ!מ+ ֵאיפֹה ֲאִני ָגָרה

.                          ת$ָמה ֲאִני א+ֶהֶבת ַלֲע1+      ַ!ָמה ֲאִני, ִמי ַהֲחֵבִרי� ֶ�ִלי 

ר ְ'ָכזֹאת ֲאִני ַג� לֹא ְ'ט$ָחה ֶ�ֲאִני ר+ָצה ְל2ְפֵ�ר ְלָכל ֶאָחד ִליצֹר ִאִתי ֶקֶ� 

  ֲאָתרְ'נ+ָס7, ַמְרִתיָעה א+ִתי ַהַמְחָ�ָבה ֶ�ָ!ל ֶאָחד ָיכ+ל ְלַהִגיב 'ָ  ַקל$ת...

ב+ת $ָמה ִא� ֲאַפְרֵס� ָ'ֲאָתר ַמְחָ�  .     ְסמ$ִלְדָבִרי� ֶ�ֲאֵחִרי� ָ!ְתב$ א+ ִ.ְר    

       ְתג$ב+ת לֹא ֶנְחָמד+ת א+ ֲאִפל$ .+ְגע+ת     ַוֲאַקֵ'ל ֶ�ִלי א+ ְתמ$נ+ת ִאיִ�י+ת 

ָיִמי�? ֲאִני 2ְרִגי� ַרע ְמא+ד ְוֶאְתָחֵרט ֶ�ִ.ְרַסְמִתי ֶא    ת ְדָבַרי. ִמַצד ְיָלִדי� ְמס(

ְוִא� ֲאִני ר+ָצה  .             לֹא ְלֵהָרֵ�� ַלֵפְיְס'$ק     ֶהְחַלְטִתי יְנַתִי� 2ז 'ֵ 

ש+ת זֹאת ל+ַמר ַמֶ�ה$ ַלֲחֵבר+ת ֶשִלי, ֲאִני ְיכ+ָלה ָ.ש$ט ְלִהָ.ֵג� ִאָת# א+ ַלעֲ 

   ְפָרִטי ְ'ֶהְחֵלט!ְ'ֶאְמָצע$ת ַהֵטֵלפ+# א+ ַהד2ֹר ָהֶאֶלְקְטר+ִני, ְ'אֶֹפ# ִאיִ�י $
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   כתיבת הקטע

 במקרים כאלה, .נורמלי והדבר ,נטייה להתייחסות אישיתהקיימת אצל התלמידים  זהטקסט שחזור ב

את גם לשחזר  םהולבקש מ ושכתב הטקסטאת  להםלהחזיר להסביר לתלמידים מה נדרש מהם, יש 

"אני חושבת; "היא  או שלישי:גוף ראשון באת נקודת מבטה של הילדה (כלומר,  י,המקורהטקסט 

 לעתים בסיפור אישי מענייןהמלווה  ,הבעת דעה אישיתולא  ,נקודת מבט תיאוריתרצויה . חושבת")

הטקסט את מדויק בלשחזר  עליהםל ו, אך קודם כמשל עצמם להוסיף שיפוט יםיכול ים(התלמיד

טוב. הגישה  ינה דבראשכתיבת דעה אישית  שהתלמידים לא יבינוחשוב , יחד עם זאת ).המקורי

  כתיבה. את הלעודד אנו רוצים  –צריכה להיות חיובית 

  ?באיזו מידה שוחזרו יחידות התוכן  .א

יחידות  14-להטקסט לפניכם חלוקת . יחידות התוכן המשוחזרותבמדד זה יש להתייחס למספר 

 ,ונותפי הרמות הש-מסווגות עלה. לאחר מכן מוצגות בטבלה דוגמות המרכיבות אותותוכן ה

  בליווי הסבר.

  חלוקת הטקסט ליחידות תוכן

   ?קסבוימי צריך פ  .1

  ק".הרבה חברים שלי רשומים לרשת החברתית "פיסבו  .2

עם חברים, עם קרובי  -עם כל מי שרוצים  רזאת מאפשרת להיות בקשתית ההרשת החבר  .3

  ים!עם מור לומשפחה ואפ

ם על דברים שקרו להם, מפרסמים מעלים לפיסבוק תמונות שלהם, מספריי חברים שלה  .4

  -ים אתרים או לסרטונים מענינרים לקשו

  וק.ת רבות בפיסבעוובכלל, מבלים ש  .5

  ק.רשומה לפיסבוא אני ל  .6

  ת...לכך כמה סבוש למה? י  .7

  י.נאית לפרטיות שלי ק, אנלקדם כ  .8

שיים כמו איפה אי יםאני לא מענינת שאנשים זרים, שלא מכירים אותי, יוכלו לדעת עלי פרט  .9

  ת. לעשו ת לי ומה אני אוהבים שאני גרה, בת כמה אני, מי החבר

  ת...אני גם לא בטוחה שאני רוצה לאפשר לכל אחד ליצר אתי קשר בכזאת קלו  .10

כתבו או  מחשבה שכל אחד יכול להגיב באתר לדברים שאחריםי הבנוסף, מרתיעה אות  .11

  .פרסמו

 ת אולי או תמונות אישיות ואקבל תגובות לא נחמדוומה אם אפרסם באתר מחשבות ש  .12

  ים?אפלו פוגעות מצד ילדים מסימ

אז בינתים החלטתי לא להרשם  . ירגיש רע מאוד ואתחרט שפרסמתי את דברי אאנ  .13

  ]6[חוזר על הנאמר ביחידה ק. לפיסבו
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זאת לעשות  ר משהו לחברות שלי, אני יכולה פשוט להפגש אתן אוה לומואם אני רוצ  .14

  ט!חלהני, באפן אישי ופרטי ברובאמצעות הטלפון או הדאר האלקט
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  פי רמות- על ,דוגמות תלמידים והסברים –יחידות התוכן  מידת שחזור

  מספרים. במסומנות  התלמיד בטקסט של המשוחזרותשימו לב, יחידות התוכן 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

במידה 

רבה 

  מאוד

 )1( מי צריך "פייסבוק?"

 שלי מחוברים לרשת החברתיתהמון חברים 

 שם אפשר להיות בקשר עם כולם. )2( "פייסבוק"

 )3( עם חברים, קרובי משפחה, ואפילו מורים!

 .)6( אני לא מחוברת לרשת החברתית פייסבוק

 )7( למה? יש לזה כמה סיבות...

 קודם כל, אני לא רוצה שידעו עלי

 דברים: מי אני, בת כמה אני, מיהם החברים 

 . וגם. אני לא בטוחה)9( אני אוהבת לעשותשלי ומה 

 שאני רוצה שכל אחד יוכל לדבר איתי 

 . בנוסף עוברת)10( מתי שהוא רוצה

 עלי המחשבה שכל אחד יכול להגיב

 , אם אני אפרסם)11( לדברים שאנשים פרסמו

 משהו ואנשים יכתבו דברים לא נעימים

 אני אצטער ואתחרט )12( ואפילו פוגעים אלי

 . כך שאם ארצה לדבר עם חברות אוכל להיפגש איתם)13( ה שכתבתימיד על מ

 ואם לא אפשר בטלפון או בדואר אלקטרוני, 

 )14( באופן פרטי ביותר!

היחידות  14מתוך  יחידות תוכן 11 – רוב יחידות התוכן משוחזרותבטקסט  הסבר:

   .בטקסט המקורי
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 61כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

במידה 

  רבה

 )1( מי צריך פייסבוק!

 שלא אוהבת פייסבוק אני זכרתי שיש ילדה

 ובפייסבוק אפשר לדבר )6( והיא לא רשומה לפייסבוק

 ושם מפרסמים )3( עם כל מי שרוצים אפילו עם מורים

 היא לא רוצה גם פייס )4( על סרטים מעניינים -לאחרים

 בגלל שגם היא לא אוהבת לספר לאנשים זרים על חייה

 כמה על הפרטים שלה למשל: איפה היא גרה, איך שמה, בת 

 ואם היא רוצה להגיד לחברותיה )9( היא, מי החברים שלה...

 )14( משהו היא יכולה להיפגש איתה או בדואר האלקטרוני.

. מאחר היחידות בטקסט המקורי 14מתוך  יחידות תוכן 6 משוחזרותבטקסט  הסבר:

 – המקורי טקסטשל המשקפות את הרעיונות המרכזיים  המשוחזרותתוכן השיחידות 

  .ולא "במידה מעטה" "במידה רבה" כמשוחזר מוערך הטקסט

במידה 

  מעטה

 )1( פייסבוק?מי צריך 

 לפי דעתי כן צריך כי מתכתבים עים חברים מורים דודים

 אני יכולה להגיד לפי הילדה שהיא לא רוצה )3( וכ"ד

 וגם )12( ושיכתבו דברים לא נעימים )9( שאחרים ידעו אליה

 עתה. שהיא לא רוצה פייסבוק לפי ד

על  כיכיחידת תוכן  להחשיב אותהאמירה אישית, אך לא ניתן בהטקסט מתחיל  הסבר:

מנוסחות תוכן היחידות  4בנוסף, התלמידים לשחזר את הטקסט המקורי מזיכרונם. 

לא רוצה שידעו עליה  –רישום -שיש בה רמז לטיעון; סיבה לאי ,הכותרת :באופן אישי

מחוברת לרשת  אינההכותבת  ;ובות לא נעימותקבלת תג –רישום -פרטים; סיבה לאי

  הזאת.

  

 )1( צריך פייסבוקמי 

 אני זוכרת בסיפור אני צריך פייסבוק שילדה אחת לא רצתה 

 פייסבוק בגלל שהיא אומרת שהיא לא רוצה שידעו מי היא

 היא יכלה להתקשר בטלפון )9( מי החברים שלה ואיך היא ניראת

 לא רוצה להוסיף אנשים  וגם היא )14( או בדואר אלקטרוני

 זרים זה מה שאני זוכרת.  

  יחידות תוכן בלבד, וגם הן משוחזרות באופן חלקי. 3 משוחזרות הסבר:
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 62כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

אין 

  שחזור

 תקשורת בפייסבוק

 יש סיבות רבות למה לא צריך פייסבוק אבל

 הסיבה העיקרית היא: זה קרה יום אחד שחזרתי מבית

 , באתיהספר רצתי למחשב כדי להיכנס לפיסבוק

 נכנסתי ולפתע ראיתי בקשת חברות אישרתי ואפילו

 לא היכרתי ענה לי מישהו מה מצב? מה קורה! אניתי 

 הכול בסדר ואז פיתחנו שיחה פתאום הוא שאל אותי

 אפוה אתה גר, באיזו עיר מיאד לא הניתי

 ולא כתבתי מילה למה אתם יודעים פרטים 

 אישיים אל תתנו לאנשים שאתם לא מכרים

 אל תפלו ברשת. אז 

מעניין, אך  מלווה בסיפור אישיהבעת דעה אישית ה כוללהטקסט של התלמיד  הסבר:

לנסות  תלמידמן ה לבקשבמצב כזה יש  .מבחינת הסוגה קשור לשחזור הנדרש שאינו

  לשחזר שוב, תוך נאמנות לטקסט המקורי.ו
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 63כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  ?האם השחזור אוטונומי  .ב

להעריך את  לכםיסייע  זהכלי עזר  המקורי. קסטלית של הטהמנטהמפה של תיאור לפניכם 

  .המשוחזר מידת האוטונומיות של הטקסט

 ]1[יחידה  תהייה על הצורך בפייסבוק –מי צריך פייסבוק?  •

 ]5–3[יחידות  האפשרויות הגלומות בפייסבוק •

 ]6-ו 2 ות[יחיד לאהיא ו ,פייסבוקל הרבה חברים של הכותבת רשומים •

 ]13–7[יחידות טיעון אחד לפחות) רצוי ק (סיבות נגד הרישום לפייסבו •

 ]14[יחידה  הצעות לחלופות לתקשורת (מתקשר לפתיח) •

, המפה המנטליתשל בתיאור סדר המוצע ביופיעו התלמידים של הרעיונות בטקסט אין חובה ש

וחלקם אף יכולים לא להופיע כלל, הם יכולים להיות שזורים בטקסט ואף לא באותו האופן. 

  את עיקרו של הטקסט. להביןניתן  יהיהבד שובל
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 64כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  פי רמות- על ,דוגמות תלמידים והסברים –מידת האוטונומיות 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

טקסט 

אוטונומי 

במידה 

  רבה

 מי צריך פייסבוק?

 הרבה אנשים משתמשים בפייסבוק: ילדים,

 נערים, ואפילו מבוגרים. הרבה אנשים

 מפרסמים דברים אישיים שלהם ועל

 להם. לי אין פייסבוק.דברים שקרו 

 למה? יש כמה סיבות לכך... אני 

 מאוד קנאית לפרטיות שלי, אני

 לא רוצה שמישהו זר ידע מי אני,

 בת כמה אני ואיפה אני גרה. 

 אנשים מפרסמים תמונות שלהם, קישורים

 ועוד. אבל הם לא יכולים לדעת

 איך יגיבו להם. יש אנשים שפוגעים

 גובהבמי שהעלה בצורה מסוימת בת

 ויכולים לפגוע בהם. וזה יכול 

 להעליב בצורה אישית מאוד. ובשביל

 שזה לא יקרה. אני פשוט מדברת 

 בטלפון או שולחת דואר אלקטרוני

 כדי שלא יפגעו בי. אז אם

 יש חברים שאפשר לדבר איתם

 פנים אל פנים ולא ברשת.

יים ולוגיים נכונים. ביניהם קישורים נושאמשוחזרים ויש : כל הרעיונות המרכזיים הסבר

בטקסט המקורי, אך דבר זה  מופיעיםשבו הם פי הרצף -עלתמיד אינם מוצגים הרעיונות 

הקישורים של : הוא מעיד על עצמאות ועל יכולת עיבוד של הטקסט. כמו כן, דווקא טוב

הנושא המרכזי מובן ונוכח כן ו ,התוכןן מאינה חורגת הכותבת נכונים והפרשנות שלה 

  הטקסט. לאורך כל

  
 מי צריך פייסבוק?

 הרבה חברים שלי רשומים לרשת החברתית פייסבוק

 הם יכולים לדבר עם כל מי שרוצים, חברים

 קרובי משפחה, ואפילו מורים!

 אני לא רשומה לפייסבוק.

 למה?

  יש כמה סיבות...
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 65כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

 אני לא מעוניינת שאנשים זרים ידעו  

 עליי פרטים כמו: איפה אני גרה, בת

 ה אני אוהבת לעשות, ומיכמה אני ומ

 החברים שלי אם אני רוצה לדבר 

 עם החברות שלי אני יכולה לדבר

 איתם בפלאפון או בדואר אלקטרוני.

: הטקסט מוצג כיחידה אחת שלמה ועצמאית. כל הרעיונות המרכזיים משוחזרים הסבר

  וההקשרים בין חלקי הטקסט השונים נשמרים.

טקסט 

אוטונומי 

במידה 

  מעטה

 קפייסבו

 מסופר לילדים שיש להם

 פייסבוק ילדים, חברים, דודים, 

 קרובי משפחה, הורים, ואפילו

 מורים, ולילדה אחת אין

 פייסבוק ושאפשר להיפגש לדבר 

 בטאלפון או בדואר האלקטרוני.

אינו מציג את הטיעון של הכותבת,  ואה – עצמו בזכותהטקסט אינו יכול לעמוד  :הסבר

על  נוסף ."אין לה"ויש ילדה ש "יש להם פייסבוק"ש אנשים ישבו שמצב אלא רק מתאר 

אפשרות אחרת , האפשרות לדבר בטלפון או בדואר האלקטרוני אינה מוצגת ככך

 הכותבת.זאת כפי שמציגה  ,לתקשורת במקום הפייסבוק

  

 מי צריך פייסבוק  

 שלא כדי להירשם לפייסבוק

 ולא בא לילדה לתת פרטים ויש לחברות

 .(לא)ולה לו שלה פייסבוק 

מתנגדת ה הכותבת,המקורית וגם הטיעון המרכזי של  הכותרת יםמוצג בטקסט :הסבר

 בו חסרים –עצמו  בזכותלרישום לפייסבוק. יחד עם זאת, הטקסט אינו יכול לעמוד 

שלה.  ניםואת הטיעו ,לא להירשםש הכותבתאת הרצון של הסביר יכולים להרעיונות 

  אמצע משפט.בהוא מתחיל  – בטקסט אין פתיח
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 66כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

הטקסט 

אינו 

  אוטונומי

 מי צריך פייסבוק?

 שאסור להיתכתב או לאשר אם בוגרים/ילדים שאני 

 לא מקירה אפשר להתכתב אם חברים

 וקרבבי משפחה ואסור לשלוח פרטים.

אין שחזור של הרעיונות המרכזיים. הטקסט מביע טיעון אישי ואינו משחזר את  הסבר:

ם הכותרת זהה לזו של הטקסט המקורי והטקסט הוא נקודת מבטה של הכותבת. אמנ

ברוח דבריה של הכותבת, אך התלמידים נדרשו לשחזר את דבריה של הכותבת כדי 

  שנבין את הרעיונות המרכזיים שבו.
 

 הפייסבוק

 אני מאוד קנאית לפרטיות שלי אני לא רוצה שידעו איפה אני גרה

 אותי המחשבה שילדים יכולים (מרתיעה)בת כמה אני מי החברים, בנוסף מרתיאה 

 להביא את דעתם על מה שאני כותבת.

אין שחזור של הרעיונות המרכזיים, והטיעון נגד השימוש בפייסבוק אינו מופיע  הסבר:

בטקסט כלל. מלבד הכותרת, הטקסט הוא חסר הקשר, אף שהוא מציין עובדות 

  המופיעות בטקסט המקורי. 

  

  



                       
  מדריך למורה  
  

   

  
 67כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  ?הפיסוק הולםהאם   .ג

   פי רמות- על ,דוגמות תלמידים והסברים –פיסוק   

סולם 
  דירוג

  דוגמה

הולם 

במידה 

  רבה

 מי צריך פייסבוק?

 הרבה חברים שלי רשומים לרשת החברתית פייסבוק

 הם יכולים לדבר עם כל מי שרוצים, חברים

 קרובי משפחה, ואפילו מורים!

 אני לא רשומה לפייסבוק.

 למה?

 יש כמה סיבות...

 שאנשים זרים ידעואני לא מעוניינת 

 עליי פרטים כמו: איפה אני גרה, בת

 כמה אני ומה אני אוהבת לעשות, ומי

 החברים שלי אם אני רוצה לדבר 

 עם החברות שלי אני יכולה לדבר

 איתם בפלאפון או בדואר אלקטרוני.

מה סימני פיסוק מתאימים במקומות הנכונים, ב נעשה שימושברוב הטקסט  הסבר:

  זורמת.ו בצורה נוחהאת הטקסט קרוא לקורא לשמאפשר 

הולם 

במידה 

  מעטה

 מי צריך פייסבוק!

 אני זכרתי שיש ילדה שלא אוהבת פייסבוק

 והיא לא רשומה לפייסבוק ובפייסבוק אפשר לדבר

 עם כל מי שרוצים אפילו עם מורים ושם מפרסמים

 על סרטים מעניינים היא לא רוצה גם פייס -לאחרים

 ת לספר לאנשים זרים על חייהבגלל שגם היא לא אוהב

 על הפרטים שלה למשל: איפה היא גרה, איך שמה, בת כמה 

 היא, מי החברים שלה... ואם היא רוצה להגיד לחברותיה

 משהו היא יכולה להיפגש איתה או בדואר האלקטרוני.

חסרים סימני נוכח ומגוון, אך בחלקו הראשון השני של הטקסט הפיסוק בחלק  :הסבר

  .פיסוק
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 68כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

סולם 
  דירוג

  דוגמה

אין 

  פיסוק

 מי צריך פייסבוק

 אני זוכרת בסיפור אני צריך פייסבוק שילדה אחת לא רצתה 

 פייסבוק בגלל שהיא אומרת שהיא לא רוצה שידעו מי היא

 מי החברים שלה ואיך היא ניראת היא יכלה להתקשר בטלפון

 או בדואר אלקטרוני וגם היא לא רוצה להוסיף אנשים 

 זרים זה מה שאני זוכרת.  

ברמת פיסוק פוגע  עדריה. פובסואחת , למעט נקודה כלל אין פיסוק בטקסט בר:הס

  נו.להבי כדילהשקיע מאמץ מהקורא  ךומצרי הטקסט קריאות שלה

  



                       
  מדריך למורה  
  

   

  
 69כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  הערכת הטקסט כמכלול

  .לפניכם דוגמות להערכה כללית של שני טקסטים

  1דוגמה 

 מי צריך פייסבוק!

 אני זכרתי שיש ילדה שלא אוהבת פייסבוק

 א רשומה לפייסבוק ובפייסבוק אפשר לדברוהיא ל

 עם כל מי שרוצים אפילו עם מורים ושם מפרסמים

 על סרטים מעניינים היא לא רוצה גם פייס -לאחרים

 בגלל שגם היא לא אוהבת לספר לאנשים זרים על חייה

 על הפרטים שלה למשל: איפה היא גרה, איך שמה, בת כמה 

 צה להגיד לחברותיההיא, מי החברים שלה... ואם היא רו

 משהו היא יכולה להיפגש איתה או בדואר האלקטרוני.

   ניתוח

אך היכולת של הקורא להבין את כוונת של הטקסט המקורי, את הרעיונות המרכזיים כולל הטקסט 

   משתי סיבות: הכותב נפגמת

ר בו ציר טקסט לא אחיד שחס יםיוצר המעברים אלבין הנושאים.  יםמקושר-הלא מעבריםבגלל ה  )1(

ממשיך באפשרויות הגלומות  ,מקשר עבור הקורא (הטקסט מתחיל בילדה שלא רוצה פייסבוק

   ;ושוב חוזר לסיבות להתנגדות של הילדה לשימוש בפייסבוק) ,בפייסבוק

כדאי לעבוד עם  .ושלקריאות הברמת בחלקו הראשון של הטקסט פוגם מעט היעדר פיסוק   )2(

  ק.על קישוריות ועל פיסו התלמיד
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 70כיתה ד         –משימות לעידוד כתיבה 

    ארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו�הרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  2דוגמה 

 הקטע על הפייסבוק

 אני זוכר שאפשר להיות בקשר עם מי שרוצים

 לפרסם תמונות לעלות קישורים. אפשר

 גם לפרסם משהו ולקבל תגובה לא נעימה.

 שר בדוארפועם רוצים לצור עם חברים קשר א

 אלקטרוני או בטלפון. 

   ניתוח

ההתנגדות לשימוש  –טיעון המרכזי כולל את ה והטקסט אינויחידות תוכן  משוחזרות מעט מאוד

 את עיקרו שללהבין  ולא ניתן ,אינו מאפשר לשחזר את הטקסט המקוריכתוב הלפיכך,  בפיייסבוק.

   .נושא המרכזיבאת הקורא  תממקד האינהטקסט של  הכותרת, על כך נוסף .הטקסט

הן י בטקסט המקורי ולא מובן כ ולכן הן תלושות ,קודם לנכתבאינן מקושרות שתי השורות האחרונות 

בהבנת הקורא את כוונת הכותב פוגמים , בהתחשב בשחזור הדל, אלהכל . לפייסבוקמוצגות כחלופה 

  הקריאה. שמקל את  , מהנכון, קיימת מודעות לפיסוק זאתלעומת  .(אוטונומיות)

  בטקסט ועל פיתוחם וקישורם.הרעיונות המרכזיים איתור כדאי לעבוד עם התלמיד על 

  


