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קומיקס

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק את יכולתו של התלמיד:

לנצל רמזי טקסט על-מנת להפיק משמעות של טקסט עוד לפני•
קריאתו.

לשער את מבנהו של טקסט על סמך נתונים חלקיים, ולנמק את•
השערתו.

הקריאה כאסטרטגיה.–להעריך באופן רפלקטיבי את פעולות טרום•

תיאור כללי
במשימה ישנם שני חלקים. בחלק א, התלמיד מתבקש לפעול כקורא
פעיל: להסיק מסקנות על סמך נתונים - לנבא תוכן ומבנה תוך הפעלת
חשיבה הגיונית. בהמשך, התלמיד מקבל את הטקסט לקריאה חופשית
ונדרש לגלות חשיבה (והבעה) רפלקטיבית, הנוגעת לפעולות טרום-

קריאה.
בחלק ב של המשימה, מוצג לתלמיד חומר לימוד עדכני מתחום
הביולוגיה. עיצובו של החומר ועריכתו מעידים על כך שמחבריו מכירים
בחשיבותם של מקדמי ארגון ושל פעולות טרום- קריאה. חומרי לימוד
כגון זה מקובלים היום יותר ויותר, ולפיכך המטלה בפריט זה היא

רלוונטית ועדכנית.

 המשימה דורשת שימוש אסטרטגי במהלכי טרום-יכולות נדרשות:
קריאה וארגון מבני של טקסט.

מבנה המשימה

זמןמקוםפעילויות

20 דקותכיתהפעולות טרום-קריאהחלק א

20 דקותכיתההערכת פעולות טרום-קריאה ביחס לטקסט לימודיחלק ב
אותנטי

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

מילות מפתח:

רמזי טקסט ■
קריאה–פעולות טרום ■
מבנה: רכיבי מבנה ■
רפלקציה על פעולות ■

קריאה–   טרום
מקדמי ארגון ■

≤∏
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חלק א: משערים השערות לפני הקריאה

ההשערות שלפני הקריאה - במה הטקסט עוסק?
Î Ï˘ ËÒ˜Ë ÏÚ ÌÈ„Á‡ ÌÈË¯Ù ÌÈÚÈÙÂÓ ÆÆÆÌÈ„ÂÓÚ·ÆÆÆÌÈË¯Ù‰ ̄ Â‡Ï Æ‰·˙

ÆÌÎ˙·Â˘˙ ˙‡ Â˜Ó ø˜ÒÂÚ ËÒ˜Ë‰ ÌÎ˙Ú„Ï ‰Ó·

מטרות
לבדוק את יכולת התלמיד לאסוף רמזים מועילים על תוכנו של טקסט מנתונים חלקייםא.

שלו: כותרתו, שם מחברו, מקום הפרסום שלו ואיוריו.
לבדוק את יכולתו של התלמיד לנמק את השערותיו, תוך ציון מפורש של הקשר בין נתוניב.

הטקסט לבין התוכן המשוער שלו.

הערה
בבסיס הבדיקה מונחות כמה הנחות לגבי ידע  העולם של התלמידים: הם יודעים  מהו "אגף
הנוער, מוזיאון ישראל" שמפרסם את כתב העת, הם יודעים משהו על "קומיקס", הם יודעים

מהו  "גיליון של כתב עת" (לעומת  גיליון של עיתון יומי).
לסעיף מוקצבות 5 דקות, כדי לאפשר לתלמידים חשיבה פתוחה, לפני שיקבלו את פסקת

הפתיחה ופסקת הסיום של הטקסט (בשלב הבא).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

סימול
מחשב

01

Æ±

מוצעות השערות
המשקפות פעולות

קריאה יעילות:–טרום
הן מבוססות באופן
הגיוני על הכותרת,

על שם כתב העת
ועל האיורים;

ניתנת הנמקה
מפורשת ומלאה,

הקושרת בין הנתונים
לבין תוכן הטקסט

ניכרת שליטה
מיטבית במוסכמות
הכתיבה: בתחביר,

בפיסוק ובכתיב;

לעתים יש שימוש
בביטויי השערה

מוצעות השערות
המבוססות באופן
הגיוני על הנתונים

(או על חלקם), תוך
הנמקה חלקית

ניכרת שליטה
סבירה במוסכמות
הכתיבה: בתחביר,

בפיסוק ובכתיב

מוצעות השערות
המבוססות באופן
הגיוני על הנתונים

(או על חלקם), ללא
הנמקה כלל

ניכרת שליטה
חלקית/מעטה

במוסכמות
הכתיבה: בתחביר,

בפיסוק ובכתיב

מוצעות השערות שאין
בהם מימוש יעיל

ומושכל של פעולות
קריאה, או:–טרום

התשובות משחזרות
או מעתיקות את

הכתוב, או התשובות
מסבירות מה רואים
בתמונה או מה צפוי

שיקרה לדמויות

ניכרת אי-שליטה
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב

מבע
ותקינות

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

תוכן

02
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Ó È‡ ®Ï‡¯˘È ÔÂ‡ÈÊÂÓ© ˙Ú‰ ·˙Î Ï˘ ÌÂ˜Ó‰Ó„ÂÓÚÓ ÆÈÚ„Ó ËÒ˜Ë ‡Â‰ ËÒ˜Ë‰˘ ‰È·■רמה 4

·Ó È‡ ˙¯˙ÂÎ‰ÓÂ ¯Ú˘‰·„È ËÒ˜Ë‰˘ ‰È‰Ù˘ ‰Ê˘ Ò˜ÈÓÂ˜‰ ÏÚÂ ÏÏÎ· ‰Ù˘ ÏÚ ¯
Ì˙Â‡˘ ̇ ÂÂÓ˙ ÂÈ‰È ËÒ˜Ë·˘ ̇ ¯Ú˘Ó È‡ ̄ ÂÈˆ‰Ó Æ˙ÂÂÓ˙Â ÌÈÏÈÓ Ï˘ ÛÂ¯Èˆ‰Ó ̇ ¯ˆÂ˘

·ÒÈ·· ¨ÔË˜· Â¯ÈÛ¯ˆÏ Ì‚ ¯˘Ù‡ ÈÎ ¨Ò˜ÈÓÂ˜‰ Ï˘ ˙È˘ÚÓ ‰·‰Ï ‰ÙˆÓ È‡ ÆÌÈÂÏ
Æ¯ÂÙÈÒ ·Â˙ÎÏÂ ˙ÂÂÓ˙

̈ Â„È·‚ÏÂ ÆÒ˜ÈÓÂ˜‰ È‚ÂÒ·■רמה 3 ÂÏ˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ̈ Ò˜ÈÓÂ˜‰ ‰·Ó ÏÚ ̄¢ÌÈÈÙ˜˘Ó¢ ̈ Ì„Â˜‰ Û„‰ È
ÍÈ‡ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆÂ ¨ÌÈÓÚÙÏ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‰·˘ ¨‰Ù˘ Ï˘ ‚ÂÒ ÔÈÚÓ ‡Â‰ Ò˜ÈÓÂ˜‰ È˙Ú„ ÈÙÏ

·˙ÂÎÆßÂÎÂ ¨Ò˜ÈÓÂ˜ ÌÈ

 ההשערה במשפט הראשון אינה מנומקת. הקישור בין קומיקס ל"שפה"הערות:
מבוסס יפה לא רק על הכותרת אלא גם על עמוד השער, והוא מנומק. הניסוח

לקוי.
■·„Ó ̄ ÙÒ‰ ̈ ¯ÂÈˆ·˘ ̇ ÈÙÈ‰ ÈÙÏÂ ‰Ù˘ ‰ÏÈÓ‰ ÈÙÏ ̈ È˙Ú„Ï· ÏÚ ̄˙ÂÙ˘ ÈÈÓ ÏÎ· ̇ ÂÁÈ„

ÆÌÈÊÂ¯Á·Â

 על אף שההשערות אינן קולעות לתוכן הטקסט, בכל זאת הופעלה כאןהערה:
קריאה. חשיבותה של ההשערה הנוכחית היא בהיותה מעין טיוטה–פעילות טרום

שהכותב/קורא יצטרך לשנות.

¯È „ˆÈÎ·ÂÁÓ ‡Â‰ ‰ÓÓ ÆÆÆÒ˜ÈÓÂ˜‰ ˙Ù˘· Â¯ÆÆÆ˙ÂÈÂÓ„‰ ˙Â˘ÂÚ ‰Ó ÆÆÆ„·■רמה 2

¯ È ËÒ˜Ë‰˘ ‰ÙˆÓ È‡ÆÒ˜ÈÓÂ˜‰ ˙Ù˘· ÌÈÈÙ˜˘Ó ‡˘Â‰ ÏÚ„·■רמה 1
■·Â„Ó ËÒ˜Ë··„ ˘È˘ ¨Ò˜ÈÓÂ˜ ÏÚ ¯Æ‰ÂÓ˙· ˜¯˘ ˘ÈÂ ·˙Î· ˜¯ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÈ¯

·Â„Ó Æ„È‚‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÂÓ˙Â ·˙Î Ï˘ ÛÂ¯Èˆ‰ ˜¯˘ ‰Ó ˙‡ ¯ÓÂ‡ Ò˜ÈÓÂ˜‰ÂÌÈ˘‡ È˘˘ ¯
·ÆÈ˘‰ ˙‡ „Á‡ ÌÈÂÂÎÓ Ì‰Â ÌÈÂÒÓ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈ‡ˆÂÈ ®‰ÈÓÂ ÈÒÂÈ© È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

 שני המשפטים הראשונים מועתקים מן הטקסט הנתון. המשפט השלישיהערות:
מסביר מה רואים בתמונה.

סימול
מחשב

ההשערות שלפני הקריאה - מה מבנה הטקסט?
˜ÒÙ ˙‡ Â‡¯˜˜ÒÙ ˙‡Â ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙È·‚Ï ˙Â¯Ú˘‰‰ È˙˘ ˙‡Â ¨ÌÂÈÒ‰ ˙

ÈÂÈ‚‰‰ ‡È‰ ÆÆÆ˙Â¯Ú˘‰‰ È˙˘Ó ÂÊÈ‡ ÆÆÆËÒ˜Ë‰ ‰·Óø¯˙ÂÈ· ˙

מטרה
לבחון את יכולתו של התלמיד להשתמש באופן אסטרטגי בנתונים חלקיים של טקסט כדי

ליצור השערות לגבי מבנה הטקסט.

הערה
ההשערה המתקבלת ביותר על הדעת היא ההשערה הראשונה. אפשר להוכיח אותה גם בדרך
השלילה (כלומר, לשלול את ההשערה השנייה). עם זאת, נימוקים טובים ומשכנעים לקבלת
ההשערה השנייה, שיעמדו בקריטריונים הנדרשים, יזכו גם הם את התלמיד במלוא הנקודות.

Æ≤
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סימול
מחשב

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

ההנמקה מיטבית. מצוינים
אחד או יותר מן העניינים

שלהלן:
הלימות בין המערך1.

המבני המוצע בהשערה 1
לבין פסקת הסיום

(מסקנות), או, לחילופין,
חוסר ההתאמה בין

המערך המבני המוצע
בהשערה 2 לבין פסקת

הסיום;
מצוין הקשר בין הכותרת2.

ונושא הגיליון ("שפה")
לבין ההשערה, או,

לחילופין, היעדר קשר כזה;
אשר להשערה 2, מצוינות:3.

הפרת הלכידות הנגרמת
מהכנסת רכיב ההשוואה

(בין קומיקס לקולנוע)
הסבירות של הטענה -–אי

לא סביר שעיתון מטעם
בקומיקסהמוזיאון יעסוק 

דווקא מהיבט חינוכי

ניכרת בהירות מיטבית
בהצגת התימוכין להשערות

או הפרכותיהן;

ניכרת שליטה מיטבית
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק ובכתיב

ההנמקה מרומזת,
אך לא מפורשת.
מצוינים אחד או
יותר מן העניינים

שצוינו ברמה 4.
לעתים יש

התייחסות לנתוני
הטקסט, אך אין

הנמקה. לא מוסבר
הקשר בין ההשערה
שנבחרה לבין נתוני

הטקסט

התימוכין להשערות
או הפרכותיהן אינם

בהירים בחלק מן
התשובה;

ניכרת שליטה
סבירה  במוסכמות
הכתיבה: בתחביר,

בפיסוק  ובכתיב

ההנמקה כללית
ומעורפלת

התימוכין להשערות
או הפרכותיהן

מעורפלים ברוב
חלקי התשובה;

ניכרת שליטה
חלקית/ מעטה

במוסכמות
הכתיבה: בתחביר,

בפיסוק ובכתיב

ההנמקה אינה
מתבססת על נתוני
הטקסט, אלא על

העדפה אישית, או:
התשובה היא

מעגלית - יש בה
הנמקה רק לכאורה

התימוכין להשערות
או הפרכותיהן;
מעורפלים ברוב
חלקי התשובה;

ניכרת אי-שליטה
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב

תוכן

מבע 04

03

¯˙ ·ÒÂÓ ÌÈ„ÏÈ ˜Á˘Ó ‡Ï ‰Ê˘ ‰ÚË‰ Æ‰ÂÎ‰ ‡È‰ ± ‰¯Ú˘‰ È˙Ú„ÏÌÈ¯ÓÂ‡˘Î ÛÂÒ·■רמה 4
‰·ÂË Í¯„ ‡Â‰ Ò˜ÈÓÂ˜‰˘ ËÒ˜Ë· ¯ÎÊÂÓ ‡Ï ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ Æ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ˘

Æ‰ÂÎ ‡Ï ‰ÈÈ˘‰ ‰¯Ú˘‰‰˘ ÍÎ ¨ÌÈ„ÏÈ‰ „ÂÓÈÏÏ
 ■·Ï˘ ‰‡¯Ó ‰Â¯Á‡‰ ‰˜ÒÙ· ÌÂÎÈÒ‰· ÌÈ·„ ÒÒ·Ó ‰‡¯Î˘ ̈ Ò˜ÈÓÂ˜‰ ̇ ¯ÈˆÈ·Â„˘  ÌÈ¯¯

· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ Æ± ßÒÓ ‰¯Ú˘‰Ï ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ÆËÒ˜Ë· Ì‰ÈÏÚÏ˘ ÔÎÂ˙‰ ÔÈ
·Ï ÌÂÎÈÒ‰Æ≤ ßÒÓ ‰¯Ú˘‰ Ï˘ ÔÎÂ˙‰ ÔÈ

 ■·ÂÚ ‰ÈÈ˘‰ ‰¯Ú˘‰‰· ̇ ¯·„Ó ÌÂ‡˙Ù Ê‡Â ̈ ˙ÂÁÎÂ‰ ̈ ˙È„ÂÓÈÏ Í¯„ ∫ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â ÔÈÌÈ¯
· ‰‡ÂÂ˘‰ ÏÚ·‡ ̈ ¯˘˜˙‰Ï ÏÂÎÈ ÈÏÂ‡ ‰Ê ÆÚÂÏÂ˜Ï Ò˜ÈÓÂ˜ ÔÈ·‚Ï© ÌÂÎÈÒ·˘ ‰˜ÒÓ‰ ÏÈ

·Â„˘ ÌÈ‡˘ÂÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï ®Ò˜ÈÓÂ˜·˘ È˘Â˜‰Æ‰˙Ú „Ú Â¯
 ■· ≤ ˙Â¯˘Ù‡·Ò È˙Ï·„Ï¢ ∫˙¯˙ÂÎ‰ ‡˘Â· ÏÏÎ· ˙˜ÒÂÚ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ‰¯È˙Ù˘· ¯

· ˙˜ÒÂÚ ‡È‰ ‰Ê ÌÂ˜Ó· Æ¢Ò˜ÈÓÂ˜‰ÆÒ˜ÈÓÂ˜‰ Ï˘ ˙ÂÂ¯˙È

Ò ‡Ï ≤ ‰¯Ú˘‰ÏÎ ÈÙ ÏÚ ˘¯Ù˙‰ ‡Ï ÌÂÈÒ‰ ˙˜ÒÙ· ·˙Î˘ ‰·Ó‰ ÏÎ ÈÎ ‰¯È·■רמה 3

ÆÈÂÈ‚‰ ‡Ï ‰·Ó‰ ÔÎÏ ¨‰·˙Î‰

■Æ˙Â‡˜ÒÙ‰ È˙˘Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ‰Ê ÌÈ„ÏÈ ÍÂÈÁ
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‰Æ‰ÚËÏ Â‰˘ÎÈ‡ ÌÈ¯Â˘˜ ‰ÁÈ˙Ù‰Â ‰˜ÒÓ■רמה 2
■ÆÈ˙‡¯˜˘ ˙Â‡˜ÒÙ‰ ÈÙÏ ËÒ˜Ë· ˘È ‰Ó ¯ÙÒÓ ˘ÓÓ ‰Ê˘ ÏÏ‚· Æ± ßÒÓ ‰¯Ú˘‰

„Ï ‰Ê ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ‡Ï „Á‡ ˘È‡Â ¨ÚÈ˜˘‰Ï ‰·¯‰ ÍÈ¯ˆ Ò˜ÈÓÂ˜ ·Â˙ÎÏ ÈÎÍÈ¯ˆ Æ·■רמה 1

·„ ‡Ï ‡È‰ Ò˜ÈÓÂ˜ ˙·È˙Î ÔÎÏ ÆßÂÎÂ ¯ÈÈˆÈ „Á‡Â ·Â˙ÎÈ „Á‡˘‡Ï ≤ ‰¯Ú˘‰Â ÆÏ˜ ¯
·ÒÆÌÂÏÎÏ ‰Ê ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÈÎ ¨‰¯È

■·Ò‰ ‡È‰ ‰Â˘‡¯‰ ‰¯Ú˘‰‰˘ È˙Ú·˜ È‡‰ÁÈ˙Ù‰ ˙‡ È˙‡¯˜˘ ¯Á‡Ï˘ ÈÙÓ ¨‰¯È
·‰Ï ‰ÏÂÎÈ È‡ ¨ËÒ˜Ë‰ Ï˘ ÌÂÈÒ‰Â·Ò‰ ‡È‰ ‰Â˘‡¯‰ ‰¯Ú˘‰‰˘ ÔÈÆ‰¯È

חלק ב: על פעולות טרום-קריאה
באיזו מידה כדאי לנו לסגל לעצמנו הרגלי טרום-קריאה?

 ÆÆÆÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ‰‡È¯˜≠ÌÂ¯Ë ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ÌÈ‡¯Â˜ ˘ÈÎÂ·˙
Æ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ¨ÌÎ˙Ú„Ï ¨ÚÂ„Ó

מטרה
להעריך את יכולתו של התלמיד להביע את עמדתו בקשר לאסטרטגיות הקריאה לאור ניסיונו

(החד/הרב פעמי).

הערה
הטקסט השלם נמצא בידי התלמיד. הוא יכול לעיין בו כרצונו, ולאמת או להפריך את רמזי
התוכן והמבנה שאיתר, ולכן הוא יכול להתייחס ליעילותן של פעולות טרום-קריאה באופן

קונקרטי.
בתשובות התלמידים צריכים להתמקד בתרומה של פעולות טרום-הקריאה ליעול תהליך
הקריאה: התייעלות הקריאה במסגרת זמן קצובה, סיוע בהכרעה אם כדאי כלל לקרוא את
הטקסט הנדון, הבנה טובה יותר של הטקסט, גיבוש הערכות רגשית (סקרנות, אדישות) לקראת
הקריאה של הטקסט והגברת הקשב והריכוז של הקורא (בין שהשערותיו מתאמתות ובין שהן
מופרכות). בנוסף, התלמידים יכולים לציין שזהו ביטוי לנטייה הטבעית של הקורא המיומן,

להציב לעצמו היפותזות בתהליך הקריאה שלו ולבדוק אותן.
אופן הצגת השאלה מאפשר לתלמידים גם להביע הסתייגויות מפעולות טרום-קריאה. תשובות

כאלה יתקבלו, כמובן, והערכתן תיעשה על-פי הקריטריונים שבמחוון.

Æ±
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

ניכרת התייחסות
לתרומתן של פעולות

טרום-קריאה
להגברת יעילות
הקריאה בשני

אספקטים לפחות,
תוך שפרוט מיטבי;

נקודת מבט: ניכרת
התייחסות לניסיון

הקריאה הנצבר
(לעתים תוך הדגמה),

ולא רק להתנסות
הנוכחית

ניכרת שליטה
מיטבית במוסכמות
הכתיבה: בתחביר,

בפיסוק ובכתיב

ניכרת התייחסות
לתרומתן של פעולות

טרום-קריאה
להגברת יעילות

הקריאה באספקט
אחד בלבד, תוך

שפרוט סביר;

נקודת מבט: ניכרת
התייחסות לניסיון

הקריאה הנצבר
(לעתים תוך הדגמה),

ולא רק להתנסות
הנוכחית

ניכרת שליטה סבירה
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב

ניכרת ההתייחסות
מצומצמת/כללית/
מעורפלת לפעולות

טרום-קריאה
ולתרומתן;

נקודת מבט: ניכרת
התייחסות כללית
לניסיון הקריאה

הנצבר

ניכרת שליטה
חלקית/מעטה

במוסכמות הכתיבה:
בתחביר, בפיסוק

ובכתיב

אין התייחסות ברורה
/ מפורשת לפעולות
טרום- קריאה, או:
התשובה מתייחסת

לרמזי הטקסט
הקונקרטיים שהוצגו
בחלק א, ללא הצגת

הכללה

ניכרת אי-שליטה
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב

תוכן

תקינות

Ï‡Î ˘È·˘· ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë ÈÎÏ‰Ó ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï ÌÈ¯ÁÂ‰Ó ˙Ú„ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï ÏÈ‰ ˘·■רמה 4
· ‰È‰È ‰Ó ø‡˘Â‰¯ÂÊÚÈ ‰Ê Æ‡Â¯˜Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘ ‰Ó ÏÚ Ú˜¯ Ô˙Â ‰Ê ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· øÂ

·‰Ï Ì‰Ï· ‰È‰È˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ‡˘Â‰ ˙‡ ÔÈ˙‡ ÌÈ˜¯ÂÒ Ì„Â˜ ˙ÈÏ‚‡· ÔÈÒ‡ ‰Ó‚Â„Ï ÆÂ
‰Ï‡Î ˘È Æ·Â˙Î‰ ÏÚ Ú˜¯ ÂÏ Ô˙Â ‰ÊÂ ¨ÌÈÎÈ¯‡˙Â ÌÈ¯ÙÒÓ ¨˙ÂÓ˘ ÌÈÙÈ˜Ó ¨ËÒ˜Ë‰

·Ò Ì‰Ï ÔÈ‡˘ÆÌÈ‡¯Â˜ ¯˘È Ì‰Â ¨‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë ÏÈÚÙ‰Ï ˙ÂÏ

 התשובה מתייחסת לשלושה אספקטים: הבנה טובה יותר של טקסט,הערה:
גיבוש ההיערכות רגשית לקריאת טקסט והצבת היפותזות ביחס אליו.

■¨ÏÈÁ˙‰Ï ÂÏ È‡„Î Ì‡ ÏÂ˜È˘ ˙Â˘ÚÏÂ ¨ËÒ˜Ë· ÂÏ ¯ÙÒÏ ÌÈÎÏÂ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ
‰Ï‡Î ̆ ÈÂ Æ‚Ï„Ï Â‡ ‡Â¯˜Ï Ì‡ Ú„È ‡Â‰ ßÂÎÂ ̇ ¯˙ÂÎ ̈ ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë‰ ÈÙÏ Ê‡ ̈ ËÒ˜Ë‰ ÌÚ

·Ó ‡Ï˘·‰Ï È„Î ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈÎÈ¯ˆÂ ¨·ÂË ËÒ˜Ë‰ ˙‡ ÌÈÈ‰Ó ÏÚ ÔÈ
·˜Ú· Â˘ÚÈ ‰ÓÂ ¨Ì‰Ï ¯ÙÒÏ ÌÈ„ÓÂÚÆËÒ˜Ë‰ ˙Â

 התשובה מתייחסת לשלושה אספקטים: סיוע להכרעה אם כדאי כללהערה:
לקרוא את הטקסט הנדון, הגברת הקשב והריכוז של הקורא והבנה טובה יותר.

■·„ ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ÆËÒ˜Ë‰ ÏÚ Ú„È‰ ˙‡ ¯È˘ÚÓ ‰Ê·˜Ï ¯˘Ù‡ ÆËÒ˜Ë· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ¯Ï
·‰Ï È„Î ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë Ì„Â˜ ‡¯Â˜ ÌÈÓÚÙÏ È‡ Æ‰ÈˆÈÊÂÙÒ˜‡ ¨Ú˜¯‰Ê È¯Á‡Â ¨ÏÎ‰ ÔÈ

·‡ ¨ÈÂÈÁ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê Ô‡Î Æ˙Ú„Ï È„Î ˘ÓÓ ‡¯Â˜ÏÚ ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë ÌÈÁ·ÓÏ ·Â˘Á ‰Ê Ï
ÈÈÁ· ¨‡Ï Â‡ Ú„ÂÓ· ¨‡¯Â˜ ÏÎÏ ˙ÂÈÈÈÙÂ‡ Ô‰ ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë ˙ÂÏÂÚÙ˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ÆÚË˜

·Ó È‡ ÔÂ˙ÈÚ ̇ ‡È¯˜· ∫Ï˘ÓÏ ÆÌÂÈ ÌÂÈ˙‡¯Â˜ È‡ È˙Â‡ ÔÈÈÚÓ ‡˘Â‰ Ì‡Â ̈ ˙¯˙ÂÎ· ‰ËÈ
ÆËÒ˜Ë‰ ÏÎ ˙‡

 התשובה מתייחסת לשני אספקטים: התייעלות הקריאה במסגרת זמןהערה:
קצובה (למשל בזמן מבחן או לקראתו) והבנה טובה יותר (חילוץ רעיונות מרכזיים).

התשובה מתבססת באופן מפורש על התנסויות קודמות בקריאה.
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̈ Â‡¯Ï Î¢Á‡Â˙■רמה 3 ˘ÁÏ Ì˙Ò ÌÈˆÂ¯ Ì‰˘ ̇ ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ  ‰‡È¯˜≠ÌÂ¯Ë ̇ ÂÏÂÚÙ ÌÈ˘ÂÚ˘ ‰Ï‡
·È˜ È‡ ‰Ê‰ ËÒ˜Ë· ÆÂ˜„ˆ ̇ Ó‡· Ì‰ Ì‡·‡ Ú˜¯ ÈÂ˙ ÌÓ‡ È˙ÏÆ¯˙ÂÈÓ Ì˙Ò ‰È‰ ‰Ê Ï

· ‡Â¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Ï ¯˘Ù‡Æ‰Ê ÈÏ
■·Â„Ó ¯ÙÒ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ˙Ú„Ï ÌÈˆÂ¯ÏÚ Ì„Â˜ È˘È‡ Ú„È ˘È ÈÏÂ‡ ÈÎ ÆÔÂ˙ÈÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ Â‡ ¨¯

ÆÔÂ˙ÈÚ‰
·„Ó ‡Â‰ ‰Ó ÏÚÂ‰˘ ‰ÊÈ‡Ï ˙Â‡¯Ï ·Â˘Á Ì‚Â ÆÌÓÚ˘Ó ‡¯Â ÈÏÂ‡Â ¨ÔÈÈÚÓ ÈÏÂ‡ ∫¯

Æ¯Ó‡Ó‰ ÒÁÈÈ˙Ó

 הכותב מפרט פעולות טרום-קריאה, אך לא תמיד את תרומתן.הערה:
■ÍÈ‡ ˙Ú„Ï È˙Èˆ¯Â ¨¯ÙÂÒ‰ ˙‡ È˙¯Î‰ ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· Æ‰ÓÈ‡‰ È¯ÙÒ ‚ÂÒ ˙‡ ·‰Â‡ È‡

Æ·˙ÂÎ ‡Â‰
■·‰Ï ̄ ˘Ù‡ ̇ Â¯˙ÂÎ ÈÈÓ ÏÎÓÂ ̇ ÂÂÓ˙Ó·˘ÁÓ‰ ̇ ‡Â ÔÂÈÓ„‰ ̇ ‡ Á˙ÙÏ ̄ ˘Ù‡ Ì‚Â ̈ ÔÈÆ˙Â

·‰Ï ¯˘Ù‡ ‰ÎÎ Æ˙ÂÂÓ˙· ˙ÏÎ˙ÒÓ Ì„Â˜ ˙È˘È‡ È‡·Â„Ó ‰Ó· ÔÈÆ¯

̇ ‰ÆÌÓÚ˘Ó ‡Â‰ Ì‡ ÆËÒ˜Ë■רמה 2 ‡ ‡Â¯˜Ï È‡„Î Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ È‡ ÌÂ˜Ó‰Â ̇ ¯˙ÂÎ‰ ÈÙ ÏÚ
■·Ó ‰˙‡ ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë ˙ÂÏÂÚÙ È„È ÏÚ‰˙‡˘ ÈÙÏ „ÂÚ ËÒ˜Ë‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÈ

Æ‡¯Â˜

‰˙Ï˘ÓÏ Æ‰Ù˘‰ ˙‡ ¨˙ÂÈÂÓ„‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï ÍÈ‡ Æ‰¯Â˜˘ ‰Ó ÏÎ ˙‡ ˙Â¯‡˙Ó ˙ÂÂÓ∫■רמה 1
ÆÏˆÏˆÓ ÔÂÙÏË‰

ספרי לימוד ופעולות טרום-קריאה

Â¯È·Ò‰ Æ„ÈÓÏ˙Ï È˙Â„È„È ÆÆÆÔÚË ̇ ÓÂÒ¯Ù· ÆÆÆ‰È‚ÂÏÂÈ·· ÆÆÆËÒ˜Ë ‚ˆÂÓ ÆÆÆ
ÆÆÆ˙ÂÓ‚Â„ Â‡È·‰Â ¨˙ÓÂÒ¯Ù‰ ˙ÂÂÎ˙Ó ÆÆÆ‰ÓÏ

מטרה
לבחון את יכולתו של התלמיד לקשור בין פעולות טרום-קריאה לבין חומר לימודי, באמצעות

זיהוי מקדמי הארגון שלו.

הערה
סעיף זה קושר בין פעולות טרום קריאה לבין חומר לימודי. ישנם ספרי הלימוד המעוצבים
באופן ש"מזמין" את התלמיד לפעולות טרום-קריאה. בספרים אלה ישנם מקדמי ארגון מסוגים
שונים (איורים, תרשימים, סרגלי-זמן, מבואות, "חלונות" וכו'), יש בהם סיכומי ביניים, הבלטה
של החלוקה לנושאים, כותרות וכותרות משנה, ועוד. התלמיד יכול לנצל את העיצוב הנוח
לשם ייעול הקריאה ולשם שיפור תיהלוך המידע. יש לציין, שהיערכות כזו מוכרת לתלמידים
גם מחיי היומיום שלהם: הטלוויזיה והקולנוע מרבים להשתמש ב"קדימונים", שתפקידם

לגרום לצופים לשער, לנבא ולהיערך לתוכן ולמבנה הסרט שבו הם עומדים לצפות.
הטקסט מספר הביולוגיה מכיל מגוון של מקדמי ארגון המותאמים לפעולות טרום-קריאה:

, תורם להתמצאות כללית בתוכן הטקסט - הכותרת הראשית מודגשת, ושנימערך הכותרות-
סעיפי המשנה ממוספרים בספרות קטנות יותר.

: מוצגת תמצית של שני סעיפי הפרק מתחת לכותרת. קריאההבלטת הרעיונות המרכזיים-
בהם מספקת פרטי רקע ונותנת תמונה כללית על הטקסט.

 החיוניים שעתידים להילמד בתוך מונחון.הבלטת המושגים והמונחים-
 לשם המחשת החומר.איורים מוסברים-

Æ≤
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 המשפטים הראשונים שבכל סעיף מתייחסים לחומר שנלמד בסעיףקישור לחומר קודם:-
הקודם, ומקשרים את החומר המחדש לחומר שכבר נלמד.

 ("מערכות תיווך והובלה ומערכות היכרות") מקל את ההתמצאות בטקסט.ציון הפרק הכללי-

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

מוצגים לפחות שלושה
מקדמי ארגון בטקסט,
תוך ציון הקשר שלהם
לפעולות טרום-קריאה

ניכרת שליטה מיטבית
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב

מוצגים שני מקדמי
ארגון בלבד, תוך

ציון הקשר שלהם
לפעולות טרום-

קריאה

ניכרת שליטה
סבירה במוסכמות
הכתיבה: בתחביר,

בפיסוק ובכתיב

נמנים מקדמי ארגון
ללא הסבר על

תרומתם ללימוד
ולהבנה, וללא קישור

לפעולות טרום-
קריאה

ניכרת שליטה
חלקית/מעטה

במוסכמות הכתיבה:
בתחביר, בפיסוק

ובכתיב

התשובה מעורפלת או
סתמית, או אינה

לעניין

ניכרת אי-שליטה
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב

תוכן

תקינות

¯Ï ˙Â¯ÊÂÚ ˙ÂÂÓ˙‰·Ó ‡Ï˘ ÈÓÂ ¨ÔÈ·˜Ó ÔÈ·Ò‰ ÏÆ˙ÂÂÓ˙‰ ÏÚ ÌÈ‰·■רמה 4

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙· Ë·Ó ‡ÏÏ ¨¯ÙÒ· ÁÂÂ ¯È‰Ó ËÂÂÈ ¯˘Ù‡Ó „ÂÓÚ‰ ˙È˙Á˙· ‡˘Â‰ Ì˘
·Ó‰ÆÔ·ÂÓ ÍÎ ÏÎ ‡ÏÂ Ô‚ÏÂ

·‰Ï ¯˘Ù‡ ‰˙¯ÊÚ·Â ¨‡˘ÂÏ ‰Ó„˜‰ ˙Â˙ÂÂ ˙ÂÁÂ ˙Â¯˙ÂÎ‰Æ˜¯Ù‰ ˙Â¯ËÓ ‰Ó ÔÈ
˙Â¯È‰Ó· ‡˘Â ‡ÂˆÓÏÂ ‡ˆÓ˙‰Ï ÌÈˆÂ¯˘Î ÔÓÊ‰ ̇ ‡ ÌˆÓˆÏ ̇ ¯˘Ù‡Ó ÌÈ‡˘ÂÏ ‰˜ÂÏÁ

Æ˜Ú ÚË˜ ÍÂ˙·
· ÈÂÈ‚‰ ¯˘˜ ˘ÈÔÓÈÒ Æ¢ÆÆÆÌ¯ÂÊ Ì„‰ ¯˘‡Î˘ ÂÈ‡¯¢ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ËÙ˘Ó‰ ∫ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ

ÏÚ ‰¯ÊÁ Ô˙ËÂ Ì‚ ‰Ê Æ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ Ï˘ ‰„ÈÁ‡ ‰·‰ ̄ ˘Ù‡Ó ‰ÊÂ ̈ Ì„Â˜‰ ̃ ¯ÙÏ ̄ ˘˜ ̆ È˘
ÆÌ„Â˜‰ ¯ÓÂÁ‰

■Æ®ÛÂ‚· ‰ÙÓÈÏ‰ ̇ Î¯ÚÓ Ï˘ ‡˘Â· ÂÓÎ© ËÒ˜Ë‰ ̇ ·‰Ï ÌÈ¯ÊÂÚ˘ ÌÈ¯ÂÈ‡· ‰ÂÂÏÓ ̄ ÙÒ‰
˙Â¯Ú˘‰ÏÂ ‰·‰Ï ̄ ÊÂÚ ‰ÊÂ ̈ ËÒ˜Ë· ̇ ÂÈ‰Ï ̇ ÎÏÂ‰˘ ‰˜ÒÓØ‰ÚË‰ ‰ÚÈÙÂÓ ÂÏ˘ ̇ ¯˙ÂÎ

·‚Ï ̇ ÂÏÚ‰Ï Ô˙È˘¨„ÂÓÏÏ ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ‚˘ÂÓÂ ÌÈ‡˘Â ÌÈÚÈÙÂÓ ÚË˜‰ ̇ ÏÈÁ˙· ̈ ÂÈ
Æ„ÂÓÈÏ‰ ÈÙÏ Ú˜¯Â ‰Ó„˜‰ Ô˙Â ‰ÊÂ

■·Ò‰‰Â ÌÈ¯ÂÈ‡‰ ÈÙÏ ÏÏÎ· Â˙Â‡ ÌÈÁ˙ÂÙ Â‡ Â˙Â‡ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÈÙÏ ̄ ÙÂÒÓ ‰Ó ÏÚ ÌÈ‡Â¯ÌÈ¯
· ˘È ∫˙ÈÏ‚‡· ÂÏ˘ ¯ÙÒ‰ ÂÓÎ ‰Ê ÆËÒ˜Ë‰ ÏÚÍÎ ÆßÂÎÂ ÌÈ˜ÂÁ ¨‰·ÂÓ ÔÂÏÈÓ ¨ÌÈÓÂÎÈÒ Â

Æ„ÂÓÏÏ Ï˜ ¯˙ÂÈ

‰ÂË¯ÂÙÓ ˙Â˘˜‰ ÌÈÏÈÓ‰ ÆÌÈÓÂÎÈÒÂ ÌÈ¯ÂÈ‡Â ÌÈÙ¯‚ ˘È Æ˙ÈÈÚÓ ‰¯Âˆ· ‚ˆÂÓ ËÒ˜Ë˙■רמה 2

Æ„¯Ù·
■„Ó˘ ˙ÂÂÓ˙ ˘È·Ò‰Ï ‰˘˜˘ Â‰˘Ó ˙ÂÓÈ‚ÆÌÈÏÈÓ· ¯È

Ó ¯ÙÒ‰·˘Á· ‡È·È˘Á‰ ˙‡ ÔÂÆ‡˘Â‰ ÏÚ ¯ˆ˜ ÚË˜ Ô˙Â ÔÎÏÂ ‰‡È¯˜ ÌÂ¯Ë Ï˘ ˙Â·■רמה 1
■·„Ó ¯ÙÒ‰·ÒÓÂ ¨‰Ï˜ ‰Ù˘· ÂÙÂ‚ ÏÚ ¯ÆÌÈ‚˘ÂÓ ¯È
■ÌÈ¯ÂÈ‡‰ ÏÏ‚· ÒË˜Ë‰ ˙‡ ‡Â¯˜Ï ÛÎ
■·‰Â‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰·ÒÓ˘ ÌÈ¯ÂÈˆ‰ ÏÏ‚·© ‰·‰Ï Ï˜ ËÒ˜Ë‰ ÈÎ ÂÓÓ „ÂÓÏÏ ÌÈ˙‡ ÌÈ¯È

®‡˘Â‰
■ÆÂÙÂ‚ ÌÚ ÌÈ„„ÈÈ˙Ó Â‡ ÍÎÂ ÆÔÈÈÚÓ ‡˘Â ‰Ê ¨ÛÂ‚· Ì„‰ ˙ÓÈ¯Ê
■· ËÒ˜Ë ‰Ê˘ ‰ÊÏ ˙ÂÂÎ˙Ó ˙ÓÂÒ¯Ù‰Æ„ÏÈ‰ ˙Ó¯
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