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חלקי דיבור - מאפיינים

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק יכולת:

לזהות חלקי דיבור מסוגים שונים בטקסט.•
לזהות תכונות מורפולוגיות (שייכות, זמנים) וסמנטיות של חלקי הדיבור.•
חלקי דיבור. למיין מילים לפי הקטגוריות הלשוניות של•
שמות עצם, שמות תואר, פעלים. להבחין בין מילות התוכן:•
להבחין בין שם עצם כללי לבין שם עצם פרטי, ובין שם עצם מוחשי•

לבין שם עצם מופשט.
להבין את הקשר בין הסוגה לבין חלקי הדיבור המרכיבים אותה.•

תיאור כללי
המשימה חוקרת את חלקי הדיבור בהקשר של השיח לסוגותיו השונות. התלמיד העובד במשימה
ילמד על שמניות הטקסט העיוני ועל דינאמיות הטקסט הסיפורי. המשימה דורשת עבודה פעילה
על מילים פרטניות בטקסט בלא שהיא מרשה למבצעה להתעלם מן הסיבות התקשורתיות ותלויות-
הסוגה לתפוצה השונה של סוגי המילים בשיח. המשימה היא הדגמה טיפוסית לתפיסתנו את

הידע הלשוני כגלובאלי (מעלה-מטה) ופרטני (מטה-מעלה) בעת ובעונה אחת.
של המושגים: חלקי דיבור, פועל, שם עצם (כללי/פרטי/מוחשי/מופשט), שם תואר, נדרש ידע

נטייה, שייכות, זמן, מין, מספר, פועל (פעיל/סביל), טקסט עיוני, טקסט סיפורי, משפט פועלי,
משפט שמני.

מבנה המשימה
   זמן מקום                       פעילויות

טקסט מידע קצרקריאה: חלק א
120 דקותכיתהפעלים, שמות עצם (כלליים, פרטיים, מופשטים)לשון: 

תארים; צורות בינוני (פועל או שם)

טקסט סיפורי קצר וטקסט עיוני קצרקריאה: חלק ב
פעילות חקר - טקסט סיפורי/טקסט עיונילשון וסוגה: 

(מידע) - מאפיינים
 טקסט סיפורי (קצר) וטקסט עיוני (קצר)כתיבה:

מילות מפתח:

שם עצם: כללי/■
פרטי/מוחשי/מופשט

פועל■
שם תואר■
מילות תפקוד■
טקסט עיוני (מידע)■
טקסט סיפורי■
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הסבר כללי
המשימה מתרכזת במאפיינים המורפולוגיים והסמנטיים של חלקי הדיבור השונים, ובתוכם
הנטיות המיוחדות לפועל, לשם ולתואר. חלקה השני של המשימה (פעילות החקר) בודק את

הקשר בין הסוגה (טקסט סיפורי/טקסט עיוני) לבין חלקי הדיבור המרכיבים אותה.
.חלקי הדיבור - זיהוימשימה נוספת העוסקת בנושא חלקי הדיבור, היא: 

חלק א
ÆÌÈÏÚÙ µ ÚË˜‰ ÍÂ˙Ó Â˜È˙Ú‰ ≠ ÌÈÏÚÙ

מטרה
לזהות פעלים בטקסט נתון.

הערות
סעיף זה קל לביצוע, אך הוא דורש מיומנות של הבחנה, ומשום כך טוב להתחיל בו את -

העיסוק בנושא.
בחירה במילה מלחין כפועל, תוריד את הרמה, כי יש צורך להתייחס להקשר (כאן הוא שם -

עצם).
סימון של שם הפועל יתקבל כתשובה נכונה, כי הוא חלק מהנטייה של הפועל. אמנם הוא -

אינו פועל טיפוסי, אך הוא פועל.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

תשובה מלאה: סימון של 5-4 פעלים. הפעלים הם: חי, אהב, שם לב, מתחילה,רמה 4
מתחילות, חיבר, מרעימה, מקפיצה, הוענק; שמות הפועל: לחמוד, להפתיע, לנגן,

לנמנם.

תשובה חלקית: סימון של 3 פעלים נכונים.רמה 3

תשובה חלקית: סימון של 2 פעלים נכונים.רמה 2

תשובה חלקית: סימון של פועל אחד נכון או אין סימון של פעלים.רמה 1

Î ¨ÌÈÏÈÓ Ì‡‰ÆÆÆÂ¯È·Ò‰ øÆÆÆÌÈÈÒÂÙÈË ÌÈÏÚÙ Ô‰ ÆÆÆÚÈ˙Ù‰Ï ∫ÔÂ‚

מטרה
לבדוק את הכרת הזמן כמאפיין של הפועל וכן את היכולת להפעיל זאת כשיקול בקביעה

שמילה היא פועל.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה שלילית, כולל הסבר מנוסח בדייקנות ובבהירות.רמה 4

תשובה אפשרית:
מילים אלה אינן פעלים טיפוסיים, מכיוון שמרכיב הזמן ומרכיב הגוף, האופיינים
לפועל, חסרים בהן. מילים אלה הן חלק מנטיית הפועל - מבחינת המשמעות, ויש

להן שורש ובניין.
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זכּור של שורש או של בניין אוִתשובה חיובית, הכוללת הסבר מנוסח בבהירות (ארמה 3
שהמילה היא חלק מנטיית הפועל); תשובה שלילית, כמו ברמה 4 והסבר מדויק

פחות, שאינו מתייחס לזמן, או לקות כלשהי בניסוח.
■·Ú© Ì˙Â‡ ˙ÂË‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÈÙÓ ÔÎÌÓÈ ¨ÌÓÓ ¨ÌÓ ‰Ó‚Â„Ï ®„È˙Ú ¨‰ÂÂ‰ ¨¯

■‰¯Â˜˘ ‰ÏÂÚÙ ‡Ï ‰Ê ÈÎ ÌÈÏÚÙ ‡Ï Ì‰ ‡Ï

תשובה שלילית או חיובית ללא הסבר מדויק.רמה 2

תשובה חיובית או שלילית ללא הסבר.רמה 1

Æ„Á‡ ÈË¯ÙÂ ÆÆÆÌÈË˘ÙÂÓ ≤ ¨ÌˆÚ ˙ÂÓ˘ µ ÆÆÆÂ˜È˙Ú‰ ≠ ÌˆÚ ˙ÂÓ˘

מטרה
לזהות ולהבחין בין סוגים של שמות עצם: כללי ופרטי, מוחשי ומופשט.

הערות
בין 5 שמות העצם הכלליים אפשר לכלול שמות מכל הסוגים: מוחשי, מופשט, פרטי וקיבוצי. -
, שמציינות משהו שנע על ציר הזמן, הן שמותקטע, הפסקה, שיעור, מסיבהמילים, כגון:  -

עצם מופשטים.
 הן שמות קיבוציים (שמות, המציינים קבוצה של פרטים רבים,המילים קהל, תזמורת -

ֶדר ועוד.)ֵאן, עֹם, צַהשייכים לאותו הסוג, כמו: ע

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

זיהוי ומיון נכון של כל 3 סוגי השמות בכמות הנדרשת.רמה 4
: קהל, תזמורת, גבירות, מלחין (ועוד)כללי

: לצון, כינוי, הפתעה, בהלה, קטע, סימפוניה, קולמופשט
: יוזף היידןפרטי

זיהוי ומיון נכון של 2 סוגים בכמות הנדרשת.רמה 3
■·‚‰ ¨˙ÂÓÓÚ˘Ó‰ ¨˙¯ÂÓÊ˙‰ ¨‰Ú˙Ù‰ ∫ÈÏÏÎ˜ÚÂ‰ ¨˙Â¯È

ªÏÂ˜ ¨‰ÈÂÙÓÈÒ ∫Ë˘ÙÂÓ

Ô„ÈÈ‰ ÛÊÂÈ ∫ÈË¯Ù

). כל השאר תקין.המשעממות, הוענק יש 2 טעויות בשם העצם הכללי (הערה:

זיהוי ומיון נכון של סוג אחד של שמות בכמות הנדרשת.רמה 2
■ÈÏÏÎ ªË˜˘ ¨‡Â‰ ¨ÂÈÈÊ‡Ó ¨·Ï ∫Ë˘ÙÂÓ ªÈÂÈÎ ¨ÔÂˆÏ ∫ÈË¯Ù·‚‰ ∫˙Â¯È

 אינה שם עצם בקטעלב), וגם המילה הוא, שקט 2 טעויות בשם העצם הכללי (הערה:
). גם בשם העצם הפרטי יש טעות.שם לבזה (היא חלק מהצירוף 

זיהוי ומיון נכון של סוג אחד, ללא התייחסות לכמות, או זיהוי ומיון שגויים.רמה 1
■ ÈÏÏÎ ª„ÂÓÁÏ ¨ÚÈ˙Ù‰Ï ¨ÌÓÏ ¨Ô‚Ï ∫Ë˘ÙÂÓ ª˙¯ÂÓÊ˙ ¨Ï‰˜ ∫ÈË¯ÙÔÈÁÏÓ‰ ∫

 כל המיונים שגויים.הערה:
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ÆÆÆøÌˆÚ ˙ÂÓ˘ ÔÈ·Ï ÌÈÏÚÙ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ ¨ÌÎ˙Ú„ ÈÙÏ ¨Ì‰ ‰Ó

מטרות
להבחין בין פעלים לשמות, ולבדוק ידע על מאפייניהם, כולל יכולת המללה של ידע זה.

הערות
סעיף זה נועד לבדוק את הידע לגבי שתי הקטגוריות החשובות ביותר בשפה - פעלים ושמות -

עצם. תלמידים שמצליחים בסעיף זה, יודעים את ההבחנה ביניהן.
אין לדרוש מהתלמידים ניסוחים מדויקים. חשוב שיוכיחו הבנה. -

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ציון של 2 תכונות נכונות אחת של שם עצם ואחת של פועל.רמה 4

תשובה אפשרית:
פעלים מציינים פעולה, התרחשות, מצב. אחד המאפיינים, המבחינים ביניהם לבין
שמות העצם (וחלקי הדיבור האחרים) הוא הנטייה בזמנים השונים. שמות עצם

מציינים חפצים, אנשים, מושגים.
■·‰‰· ÌÈÏ„Ì˘ ÂÏÈ‡Â ÔÓÊÂ ÛÂ‚ ÈÙÏ ˙ÂË‰Ï Ô˙È ÏÚÂÙ ÏÎ ∫Ì‰ ÌˆÚ ˙ÂÓ˘Ï ÌÈÏÚÙ‰ ÔÈ

·„ ‰Ê ÏÚÂÙ Ï˘ ̇ ÂÚÓ˘Ó‰ Æ¯ÙÒÓÂ ÔÈÓ ÈÙÏ ̇ ÂË‰Ï Ô˙È ÌˆÚ‰Ê ÌˆÚ Ì˘ ÂÏÈ‡Â ‰˘Ú˘ ̄

·„ÆË˘ÙÂÓ Â‡ È˘ÁÂÓ ¯

■·¯Â „ÈÁÈÏ ˙ÂË‰ÏÂ ¨‰ÚÈ„È‰ ß‰ ˙‡ ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙È ÌˆÚ‰ Ì˘ÏÔÓÊ ´ ÛÂ‚Ó ·Î¯ÂÓ ÏÚÂÙ ÆÌÈ

· Â˙ÂË‰Ï Ô˙ÈÌÈÂ˘ ÌÈÓÊ

Æ‰ÚÈ„È‰ ß‰ ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙È ‡Ï ÏÚÂÙÏ

כמו רמה 4, בתוספת מרכיב שגוי/לקוי או התייחסות סמנטית להבדל בין פועל לביןרמה 3
שם עצם.

■·‰‰ÆÌÓÂ„ Â‰˘ÓÂ Ì„‡ È· ‰Ê ÌˆÚ ̇ ÂÓ˘Â ÌÈ˘ÂÚÂ ÌÈÚˆ·Ó˘ Â‰˘Ó ‰Ê ÌÈÏÚÙ˘ ‡Â‰ Ï„

Á·ËÓ ‡ÒÈÎ ÔÁÏÂ˘ Ï˘ÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ‰˘ÂÚ ‡Ï˘ ‰Ó ÏÎÂ

■¯˘Ù‡ ÏÚÂÙÂ ÌÈÈÓ ÈÙÏÂ ÌÈÓÊ ÈÙÏ ˙ÂË‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÌˆÚ‰ Ì˘ ˙‡

ציון של תכונה אחת נכונה של שם העצם או של הפועל.רמה 2
■·˜Ó ÌˆÚ ˙ÂÓ˘·ÒÓ ÌÈÏÚÙ‰Â ˙ÂÎÈÈ˘‰ ÒÁÈ ˙‡ Ï˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ¯È

■Â‰˘Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ Ì‰ ÌÈÏÚÙ

תשובה מעורפלת ושגויה.רמה 1
■˙ÂË‰Ï ¯˘Ù‡ ÌˆÚ Ì˘Â È˘‰Ó „Á‡ ‰Â˘ Ì‰Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

 התשובה שגויה, כי גם את הפועל ניתן להטות. גם המשמעות מעורפלת -הערה:
 המשמעות שונה.במהלא ברור 
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05‡˙‡˙ ¥ Â˜È˙Ú‰ ≠ ÌÈ¯ÎÂ ¨ÆÆÆÌÈ¯‡˙Ó ‡Â‰ ‰ÓØÈÓ ˙‡ ÆÆÆÂ·˙Æ¯

מטרה
לזהות תארים בטקסט, ולהבחין בגרעין הצירוף השמני.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
4 מתוארים מתאימים.–4 תארים ורמה 4

■·‚‰ ˙‡ ¯‡˙Ó ¢˙ÂÓÓ˙Ó‰¢ ¯‡Â˙‰Æ˙Â¯È

„‰¢ ¯‡Â˙‰ÆÔÈÁÏÓ‰ ˙‡ ¯‡˙Ó ¢ÏÂ‚

 ÆÔÈÁÏÓ‰ ˙‡ ¯‡˙Ó ¢È¯ËÒÂ‡¢ ¯‡Â˙‰

·Î‰¢ ¯‡Â˙‰·‚‰ ˙‡ ¯‡˙Ó ¢˙Â„ÂÆÏ‰˜·˘ ˙Â¯È

3 מתוארים מתאימים.–3 תארים ורמה 3

2 מתוארים מתאימים.–2 תארים ורמה 2

תואר אחד ומתואר מתאים או תשובה שגויה.רמה 1
■ÛÊÂÈ ˙‡ ¯‡˙Ó ¢ÈÁ¢ ¯‡Â˙‰

■·‡¢ ¯‡Â˙‰Ô„ÈÈ‰ ˙‡ ¯‡˙Ó ¢‰ÈÂÙÓÈÒ‰ È

‡˙Ï ÌˆÚ ̇ ÂÓ˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ ÆÆÆÌ‰ ‰Ó ÆÆÆÌˆÚ ̇ ÂÓ˘ ÏÚ Â·˘Á ÆÆÆÆÌÈ¯

מטרות
להבחין בין שמות עצם לתארים; לבדוק יכולת הכללה של המאפיינים שלהם.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
השוואה בין שמות עצם לתארים: התאם, נטייה; לתארים ניתן להוסיף את כ'רמה 4

. הניסוח ברור.הכי, ביותרההשוואה ואת מילות ההפלגה 
תשובה אפשרית:

תארים מתארים את שמות העצם מבחינות שונות, והם מתאימים להם במין ובמספר.
הם שונים משמות העצם בכך שלתארים יש 4 נטיות, ושם העצם נוטה רק ביחיד/

 טוב,הכילימון), ולהפלגה (כ הנגב, חמוץ כמורבים. תארים ניתנים להשוואה (יבש 
).ביותריפה 

■‡Â‰ Â˙Â‡ Ú¢˘Ï „ÈÓ˙ ÌÈ‡˙Ó ¯‡Â˙‰ Ì˘ ÆÔÈÈ˜‰ ÈÂÈÎ ˙‡ Û¯ˆÏ Ô˙È ÌˆÚ‰ Ì˘Ï

·¯ ¨„ÈÁÈ© ¯ÙÒÓ· ®‰·˜ ¨¯ÎÊ© ÔÈÓ· ∫¯‡˙Ó·Â ®ÌÈÆÚÂ„È

■·‰‰· Ï„ÂÓÎ ¨ÌˆÚ‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ ¯‡˙Ï È„Î ÌÈ‡· ÌÈ¯‡˙‰˘ Ì‰ ¨ÌÈ¯‡˙Ï ÌˆÚ ˙ÂÓ˘ ÔÈ

Â‡ ¯ÎÊÏ Ì˙Â‡ ÍÂÙ‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‚ Í‡ ¯ÙÒÓ·Â ÔÈÓ· ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ¯‡˙· ÔÎ

·¯ ‰·˜ÆÌˆÚ‰ Ì˘ ˙‡ ¯‡˙Ï ‡· ‰ÊÂ „ÈÁÈ Â‡ ÌÈ

2 מרכיבים בלבד: לקשר בין שם עצם לתואר ולהתאם, בניסוח בהיר–התייחסות לרמה 3
ותקין, או כמו רמה 4 בליקוי לשוני כלשהו.

■· Ì˘‰ ̇ ‡ „È‚‰Ï ̄ ˘Ù‡ È‡ ÌˆÚ ̇ ÂÓ˘· ÆÌˆÚ‰ ̇ ÂÓ˘ ̇ ‡ ÌÈ¯‡˙Ó ÌÈ¯‡˙‰‰·˜·Â ̄ ÎÊ

Æ¯˘Ù‡ ¯‡Â˙ ˙ÂÓ˘·Â ‰·˜ Â‡ ¯ÎÊ Â‡ ®ÌÈÏÈÓ ‰ÓÎÏ Ë¯Ù©

Æµ
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כמו רמה 3 בניסוח לקוי, או התייחסות למרכיב אחד בלבד.רמה 2
■ÌˆÚ ˙ÂÓ˘ ÌÈÓÈÏ˘Ó ÌÈ¯‡˙

תשובה שגויה.רמה 1
■ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ¯È„‚Ó ‡Â‰ ÌˆÚ ˙ÂÓ˘‰ ÆËÙ˘Ó‰ ˙‡ ¯‡˙Ó ‡Â‰ ¯‡Â˙

■·˜Ï ÏÂÎÈ ÌˆÚ‰ Ì˘‡Ï ÌÈ¯‡˙Â ÔÈÓØ‰ÈÈËØ˙ÂÎÈÈ˘ ÒÁÈ Ï

■·ÒÓ ÌÈÏÚÙÌÈÏÚÙ‰ ˙‡ ÌÈ¯‡˙Ó ÌÈ¯‡˙Â ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÏÚÙ‰ ‰Ó ÌÈ¯È

ÆÆÆÂ˜Ó øÌˆÚ ˙ÂÓ˘ Â‡ ÌÈÏÚÙ Ô‰ ÆÆÆÌÈÏÈÓ‰ Ì‡‰

מטרה
לבדוק הכרה של צורת הבינוני כדו-משמעית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
קביעות נכונות לגבי 2 המילים, כולל 2 נימוקים ברורים ותקינים.רמה 4

■ÆÔÓÊ ÈÙÏ Â˙Â‡ ˙ÂË‰Ï Ô˙È ‡Ï˘ ÈÙÓ ÌˆÚ Ì˘ ‡Â‰ ÔÈÁÏÓ‰

Æ˙ÂÎÈÈ˘ ‰ÏÈÓÏ ˘È˘ ÈÙÓ ÌˆÚ Ì˘ ‡Â‰ ÂÈÈÊ‡Ó

■ÆÏÚÂÙ Ú„ÈÏ Ô˙È ‡ÏÂ Ú„ÂÈÓ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎ ÌˆÚ Ì˘ ‡Â‰ ÔÈÁÏÓ‰

ÌÈÓÊ ÈÙÏ Â˙ÂË‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ≠ Ú¢˘ ≠ ÂÈÈÊ‡Ó

■ÆÂ˙Â‡ ¯‡˙Ó˘ ¯‡Â˙‰ ÈÙÏ ‡· ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎ ÌˆÚ Ì˘ ≠ ÔÈÁÏÓ‰

·Ú ¯˘‡Î˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨ÌˆÚ Ì˘ ≠ ÂÈÈÊ‡ÓÆ‰ÏÈÓ ‰˙Â‡ ¯‡˘È˙ ‰ÏÈÓ‰ ¨ÔÓÊ ¯È

קביעות נכונות לגבי 2 המילים, מלוות בנימוקים נכונים, בליקוי כלשהו, או ערפולרמה 3
באחד הנימוקים או בשניהם.

קביעה נכונה של חלק הדיבור בשתי המילים. הנימוקים שגויים או לא קיימים.רמה 2
■Æ‰ÚÈ„È‰ ß‰ ÂÏ ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙È ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ ÌˆÚ Ì˘ ≠ ÂÈÈÊ‡Ó Ø ÌˆÚ Ì˘ ≠ ÔÈÁÏÓ‰

הקביעות והנימוקים שגויים.רמה 1
■¯ÙÒÓÂ ÔÈÓÏ ˜ÏÁ˙Ó ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ÏÚÂÙ ≠ ÔÈÁÏÓ‰

ÆÌˆÚ Ì˘ È¯Á‡ ‡· Ì‚ ‡Â‰ ≠ ¯‡Â˙ ‰Ê ÔÎÏ ÂÈÈÊ‡Ó ≠ Ï‰˜ ‰ÊÈ‡ ÌÈÏ‡Â˘ ¨¯‡Â˙ ≠ ÂÈÈÊ‡Ó

חלק ב
פעילות חקר - טקסט סיפורי לעומת טקסט עיוני (מידע)

Î· ˘È ÌÈÏÚÙ ‰ÓÎ ≠ ÌÈÏÚÙÆ‰ÂÎ‰ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÂÓÒ øËÒ˜Ë Ï

מטרה
זיהוי פעלים בשני טקסטים מסוגות שונות.

Æ∑
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הערות
שני הטקסטים מזמנים דיון מעניין בכיתה בנושא הפועל ובתפקידים המורפולוגיים-

 הוא אמנם פועל, אבל לא פועל טיפוסי, כי הוא יכול לשמשהיהוהתחביריים שלו. למשל, 
גם אוגד (אינו נושא משמעות) במבנה שמני. זהו פועל דקדוקי, לא פועל מילוני.

, אבל לזכורהיהמורים שירצו לבדוק טקסטים נוספים, יבקשו מהתלמידים להתעלם מ
שהוא פועל.

שם הפועל נספר כפועל לכל דבר, כי הוא חלק מהנטייה של הפועל (יש לו שורש ובניין). -
מבחינה תחבירית הוא "מתנהג" לעתים כשם עצם.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
סימון נכון של מספר הפעלים בשני הטקסטים: בסיפורי  עד 30 פעלים; בעיוני  עדרמה 4

12 פעלים. הפעלים הם:
 פרצה, הצליחו, להתגבר, הגיע, טען, לגרש, הבטיחו, יצליח, הצליח,טקסט סיפורי:

הגיע, סירבו, לקיים, הבטיחו, התייחסו, עשה, הלך, עמד, החל, לנגן, נשמעו, החלו,
לצאת, כישפה, התקבצו, שם (פעמיו), צעדו, התרחקו, נעלמו, נענשו.

 מופיע, נזכר, נוצרת, נעשו, משתמשים, נתן, מאפשרת, לסגור, מאפשרת,טקסט עיוני:
לקבוע, לשפר.

סימון נכון של מספר הפעלים בטקסט אחד (בטקסט הסיפורי או בעיוני) וסימוןרמה 3
קרוב לתשובה המתאימה בטקסט האחר; 2 סימונים קרובים לתשובה המתאימה.

סימון של תשובה קרובה למתאימה בטקסט אחד, והסימון האחר רחוק מהתשובהרמה 2
המתאימה.

2 סימונים שגויים ורחוקים מהתשובות הנכונות.רמה 1

ÆÆÆÌÈÂ˘ ÆÆÆ‰Ó· ÆÆÆÌÈÏÚÙ ˘È ÈÂÈÚ‰ ËÒ˜Ë· Ì‚Â È¯ÂÙÈÒ‰ ËÒ˜Ë·

מטרה
לבדוק יכולת הבחנה לגבי אופי הפעלים כמאפייני סוגה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

התייחסות מפורשת לזמן הפועל (בסיפור - זמן עבר, בטקסט העיוני - הווה) אורמה 4
לדינמיות של הפעלים (בטקסט סיפורי - פעלים דינמיים של התרחשות: הגיע, סירבו,
הבטיחו, צעדו, ואילו בטקסט העיוני הפעלים פחות דינאמיים: נעשו, נוצרת, מאפשרת
לסגור, לקבוע), כולל הסבר ודוגמות מתאימות בניסוח ברור. ההסבר קשור לכך
שבטקסט הסיפורי יש השתלשלות מאורעות, ובטקסט העיוני הפעלים מציינים

עובדות אל-זמניות.

כמו רמה 4, בליקוי לשוני כלשהו או ללא דוגמות ממחישות.רמה 3

תשובה מעורפלת ללא הסבר, וללא דוגמות ממחישות, אך קיימת התייחסות כלשהירמה 2
לזמן הפועל.

אין התייחסות למרכיב הזמן או לרמת הדינמיות של הפעלים.רמה 1

09Æ≤
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10Æ≥‡˙Â ˙ÂÓ˘‡Â˙ ˙ÂÓ˘Â ÌˆÚ ˙ÂÓ˘ ¯˙ÂÈ ˘È ËÒ˜Ë ‰ÊÈ‡· ≠ ÌÈ¯ÆÆÆ ø¯

מטרות
לבדוק יכולת לזהות שמות עצם ושמות תואר וכן הבנה של השפעת הסוגה על כמות השמות

והתארים.

הערה
הכוונה היא רק לשמות ולתארים, שהם מילות תוכן, ולא למילות תפקוד (מילות יחס ומילות

קישור) וגם לא לאותיות מש"ה וכל"ב.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
סימון נכון של שתי התשובות המתאימות: בטקסט הסיפורי (עד 11 שמות ותארים)רמה 4

בטקסט העיוני (עד 20 שמות ותארים).

 - שמות עצם: ברגע, צליליה, ילדי, העיר, מבתיהם, המנגינה, החלילן,טקסט סיפורי
פעמיו, מחוץ, לעיר; תארים: הקסומים (סה"כ 11).

 - שמות עצם: לחליל, מקום, בתזמורות, בנגינת, סולנים, יצירות, לחליל,טקסט עיוני
המלחינים, מוצרט, ובר, בטהובן, שוברט; תארים: חשוב, גדולות, קטנות, סולניות

רבות, גדולי. (סה"כ 18).

סימון של תשובה אחת נכונה בטקסט הסיפורי או בעיוני, וסימון קרוב לתשובהרמה 3
המתאימה בטקסט האחר.

סימון של 2 תשובות קרובות לתשובות המתאימות או סימון של תשובה אחתרמה 2
קרובה לתשובה המתאימה ושל אחת רחוקה ממנה.

2 הטקסטים.–סימון שגוי ורחוק מהתשובה המתאימה ברמה 1

‡˙ ˜¯‡˙ ‰ÓÎ ≠ ÌÈ¯Î· ˘È ÌÈ¯ÆÆÆ˙ÂÓ‚Â„ Â‡È·‰ øÌ‰Ó „Á‡ Ï

מטרה
לזהות תארים ולקשר לתוכן הטקסט ולסוגה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ציון נכון של כמות התארים בכל טקסט 4-3 תארים בטקסט הסיפורי, 14-12 תאריםרמה 4

בטקסט המידע - כולל הנמקה לשונית או תוכנית סבירה, בניסוח סביר.

תשובה אפשרית:
בטקסט הסיפורי יש 4 תארים (רבות, רב, מופלאה, קסומים), ואילו בטקסט העיוני
יש 14 תארים (עתיקים, קדומים, קדומות, ראשונים, חלול, פתוחים, חדיש, עשוי,

ניידות, חשוב, גדולות, קטנות, סולניות, גדולי).
אם כן, בטקסט העיוני כמות התארים גדולה יותר יחסית לכמותם בטקסט הסיפורי.
הסיבה היא תוכנית ולשונית: הטקסט העיוני עוסק בתיאור החליל ובאופן השימוש

בו, לעומתו הטקסט הסיפורי עוסק בפעילויות ובהתרחשויות ופחות בתיאורים.

11Æ¥
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Æµ

ייתכן גם שבטקסט הסיפורי הפעלים "לוקחים" את התפקיד של התיאור, לעומת
זאת, בטקסט העיוני אין כל כך הרבה פעלים, ולכן יש בו יותר תארים.

ציון של 2 תארים נכונים בטקסט הסיפורי ושל 11-9 תארים בטקסט המידע; הנמקהרמה 3
סבירה בניסוח סביר או בליקוי כלשהו.

ציון של תואר אחד או פחות בטקסט הסיפורי וציון של 8-4 תארים בטקסט המידע,רמה 2
ללא הנמקה או בהנמקה שגויה.

ציון נכון של 3 תארים או פחות, בהנמקה שגויה או ללא הנמקה.רמה 1

ÆÆÆ„Á‡ ÏÚÂÙÓ ¯˙ÂÈ Ì‰· ˘È˘ ¨ÌÈËÙ˘Ó È˘ È¯ÂÙÈÒ‰ ËÒ˜Ë· Â‡ˆÓ

מטרות
לבדוק יכולת לזהות פעלים, להעלות למודעות את ההבדל בשימוש בפעלים ובמבנה התחבירי

בין טקסט סיפורי לעיוני, ולקשר בין האופי הדינמי של הטקסט לבין כמות הפעלים שבו.

הערה
יש לקבל כמשפט גם פסוקיות (במשפט מורכב) ואיברים (במשפט מאוחה).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
זיהוי נכון של 2 משפטים.רמה 4

■Æ‡·¯ ÌÈ˘ ÈÙÏ·ÎÚ ̇ ÎÓ ÔÈÏÓ‰ ̄ ÈÚ· ‰ˆ¯Ù ̇ Â·‚˙‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ̄ ÙÎ‰ È˘‡˘ ̈ ÌÈ˘Â¯¯

Æ‰ÈÏÚ

Æ·ÆÂ˙ÓÈ˘Ó· ÁÈÏˆÈ Ì‡ ·¯ ÔÂÓÓ ÂÏ ÂÁÈË·‰ ÂÈ¯ÊÂÚÂ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯

זיהוי נכון של משפט אחד.רמה 3
■Æ‡·¯ÈÒ ÌÂÏ˘˙‰ „ÚÂÓ ÚÈ‚‰˘ÎÆÂÁÈË·‰˘ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯ÈÚ‰ È˘‡ Â

Æ·ø‰˘Ú ‰Ó

זיהוי שגוי של 2 משפטים.רמה 2
■Æ‡·˘Â˙ Â˘Ú ÍÎÆÌ˙Â‚‰˙‰ ÏÚ ÔÈÏÓ‰ È

Æ·Æ¯ÈÚ‰Ó Â˜Á¯˙‰ Ì‰

זיהוי שגוי של 2 משפטים. (כמו רמה 2)רמה 1

ÆÌ˙Â‡ Â˜È˙Ú‰Â ¨ÏÚÂÙ ‡ÏÏ ÌÈËÙ˘Ó È˘ ÈÂÈÚ‰ ËÒ˜Ë· Â‡ˆÓ

מטרות
לבדוק זיהוי של משפטים שמניים, להעלות למודעות את ההבדל המבני בין טקסט סיפורי
לעיוני, ולקשר בין האופי השמני של הטקסט לבין כמות הפעלים שבו ולאופיים הפחות דינמי

מזה שבטקסט הסיפורי.

13Æ∂
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הערה
יש לקבל כמשפט גם פסוקיות (במשפט מורכב) ואיברים (במשפט מאוחה).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
זיהוי נכון של 2 משפטים.רמה 4

 ■Æ‡·¯ ˙ÂÈÏÂÒ ˙Â¯ÈˆÈÆÌÈÈÁÏÓ‰ ÈÏÂ„‚ Ï˘ Ô‰ ÏÈÏÁÏ ˙Â

Æ·ÆÌÈÏÂÒ ˙È‚· ÔÎÂ ˙ÂË˜Â ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â¯ÂÓÊ˙· ·Â˘Á ÌÂ˜Ó ÏÈÏÁÏ

 ■Æ‡Æ˘È„Á‰ ÏÈÏÁ· ˘È˘Ó ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈ¯ÂÁ ¯˙ÂÈÂ ÌÈ„ÈÏ˜ ˙ÂÁÙ ÂÈ‰ Ì‰‰ ÌÈÏÈÏÁ·

Æ·· ÌÈ˜È˙Ú‰ ‰ÙÈ˘‰ ÈÏÎÓ „Á‡ ‡Â‰ ÏÈÏÁ‰Æ¯˙ÂÈ

זיהוי נכון של משפט אחד.רמה 3
 ■Æ‡·¯ ˙ÂÈÏÂÒ ˙Â¯ÈˆÈÆÌÈÈÁÏÓ‰ ÈÏÂ„‚ Ï˘ Ô‰ ÏÈÏÁÏ ˙Â

Æ·ÆÏÂÏÁ ÌˆÚ ÏÎÓ Â‡ ÛÂÒ È˜Ó ¨ıÚÓ ÌÈÏÈÏÁ‰ Â˘Ú ÌÈÙÏ

זיהוי שגוי של שני משפטים.רמה 2

זיהוי שגוי של שני משפטים. (כמו רמה 2)רמה 1

Î‰ ÂÁÒ ÆÆÆÆÆÆ ÆÈÂÈÚ‰ ËÒ˜Ë‰ ÔÈ·Ï È¯ÂÙÈÒ‰ ËÒ˜Ë‰ ÔÈ· ÆÆÆ˙ÂÏÏ

מטרות
לבדוק הבנה של הקשר בין הסוגה (סיפורי/עיוני) לבין חלקי הדיבור ויכולת לנסח טקסט

ביחס לוגי של השוואה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
2 מרכיבים לפחות, מתוך כל המרכיבים–השוואה, הכוללת התייחסות מפורשת לרמה 4

האפשריים, כולל הסבר, בניסוח תקין.

תשובה אפשרית:
בטקסט הסיפורי יש יותר פעלים בהשוואה לטקסט העיוני. רוב הפעלים הם בזמן
עבר ורובם הגדול פעילים. יחסית יש בו פחות שמות עצם ותארים, וכל המשפטים

שבו מכילים פועל אחד לפחות (משפטים פועליים).
לעומת זאת בטקסט העיוני יש פעלים מעטים, והם בעלי אופי פחות דינמי זמן הווה
ושמות פועל. יש בו יותר שמות עצם והרבה תארים, ויש בו משפטים פועליים אך

גם משפטים ללא פועל (משפטים שמניים).

2 מרכיבים לפחות מתוך כל המרכיבים האפשריים, כולל הסבר בליקוי–התייחסות לרמה 3
כלשהו.

2 מרכיבים, ללא הסבר, או התייחסות למרכיב אחד, כולל הסבר–התייחסות לרמה 2
מתאים.

התייחסות למרכיב אחד, ללא הסבר, או שההסבר שגוי.רמה 1

Æ∑ 14

10
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Æ∏ÎÂ ÆÆÆ‡˘Â Â¯Á·ÆÆÆÈ¯ÂÙÈÒ ÚË˜Â ®Ú„ÈÓ© ÈÂÈÚ ÚË˜ ÆÆÆ ÂÈÏÚ Â·˙

Æ‡ ÈÂÈÚ ËÒ˜Ë

מטרות
לבדוק יכולת להפיק טקסט עיוני וטקסט סיפורי, תוך שימוש נכון במאפיינים של כל סוגה.

הערה
ביצוע טוב של הסעיף הזה מעיד על הבנה של ההבדלים בין הסוגות.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

טקסט עיוני רציף, הגיוני ומובנה (קוהרנטי), המכיל לפחות 2 רעיונות ופיתוח שלהם,רמה 4
בתחביר תקין ובאחידות משלבית.

 ■ÏÒ¯Â„Î ˜Á˘Ó ∫‡˘Â‰

·˘ ¯Â„Î ˜Á˘Ó ‡Â‰ ÏÒ¯Â„Î·˜ ÏÎ· ÆÌÈ˜Á˘Ó ÂÈ˙˘Ó ÈÂ· ˜Á˘Ó‰ ÆÌÈ˜Á˘ µ ‰ˆÂ

‰ÓÎ Ì‰ÈÏ‡ ÚÂÏ˜Ï ‡È‰ ‰¯ËÓ‰˘Î ÌÈÏÒ È˘ ˘¯‚Ó· ˘È ¨ÌÈÚ·¯ ‰Ú·¯‡ Â‡ ˙ÂÈˆÁÓ

Æ˙Â„Â˜ ¯˙ÂÈ˘

 ■‰˜ÈÊÂÓ ∫‡˘Â‰

·Ó‰ ÈÏÎ‰ ‡È‰ ‰¯ˆÂˆÁ‰· ̃ È¯˙¯ÂÓÊ˙‰ Ï˘ ‰ÙÂÒ· ÌÈÓ˘ ̇ Â¯ˆÂˆÁ‰ ̇ ‡ Æ˙¯ÂÓÊ˙· ̄ ˙ÂÈ

· ‰˜ÊÁ‰ ÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ˙ÂÏÚ· Ô‰ ÈÎ‰ÙÂÒÎ ‡È‰Â ¨˜ÊÁÂ ·¯Ú ÏÈÏˆ ˘È ‰¯ˆÂˆÁÏ Æ¯˙ÂÈ

· Ô‚Ï ‰ÏÂÎÈ ‰¯ˆÂˆÁ‰ Æ˙Î˙ÓÓ‰˘ÂÏ˘ ˘È ‰¯ˆÂˆÁÏ ÆÌÈÈÒ‡Ï˜ ÌÈÚË˜Â ¨Ê‡ß‚ ¨ÊÂÏ

· ÌÈÓÂ˙Ò˘·ÏÆ„

כמו ברמה 4, בליקוי כלשהו במבנה, או ברצף או בכמות הרעיונות או בתקינותרמה 3
הלשונית.

 ■‰˜ÈÊÂÓ ∫‡˘Â‰

· „‡ ¯‡ ¨Ù‡¯ ˙˜ÈÊÂÓ ˘È ¨˙ÈÈËÏ ‰˜ÈÊÂÓ ˘È Ï˘ÓÏ ‰˜ÈÊÂÓ È‚ÂÒ ‰·¯‰ Ì˘È˜Â¯ ˘È ¨È

ÚÂˆ˜Ó ‰˜ÈÊÂÓ Æ‰· ÌÈÁÓ˙Ó˘ ‰Ï˘ ÌÈÁÓÂÓ‰ ˙‡ ˘È ‰˜ÈÊÂÓ ÏÎÏ Æ‰·¯‰ „ÂÚÂ ÏÂ¯ „‡

·‡ ‰˘˜ „Â‡ÓÆÁÈÂÂ¯Ó „Â‡Ó Ï

טקסט עיוני מקוטע ולא קוהרנטי, ורק רעיון אחד מפותח.רמה 2

הטקסט אינו עיוני.רמה 1
 ■·¢ È˙È‡¯˘ ‰¯„Ò ∫‡˘Â¢˙È‡¯Ù ‰·Â

· Â‰˘ÈÓ· ˙·‰‡˙ÓÂ ¯ÊÓ· ‰¯‚˘ ‰ÓÂ˙È ‰„ÏÈÈ¯˘Ù‡ È˙Ï

·ÚÏ ˙ÎÏÂ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï·· „Â¯Á‡ÏÂ ‰· ·‰‡˙Ó ‡Â‰ Ì‚Â Â˙È

·È¯ÓÆÌÈ˙Á˙Ó Ì‰ ÌÈÁÂÎÈÂÂ ˙Â

È¯ÂÙÈÒ ËÒ˜Ë Æ·

טקסט בעל סכמה סיפורית קוהרנטית, שיש בו עלילה, השתלשלות מאורעות (משהורמה 4
ישהו וכן יש בו פתיח וסגיר.ִשקרה למ

 ■ÏÒ¯Â„Î ˜Á˘Ó ∫‡˘Â‰

·· ÏÒ¯Â„Î ˜Á˘Ó ÂÏ ‰È‰ ÌÂÈ‰Æ¯ÙÒ‰ ˙È

·Ú „Â‡Ó ·Â˘Á ‰È‰ ‰Ê ˜Á˘Ó‡Â‰ ÈÎ Â˙˙Î ¯Â

·Â‰ ˜Á˘Ó‰ ÍÏ‰Ó· Æ¯Ó‚‰ ˜Á˘Ó ‰È‰ÂÏ

Æ˜Á˘Ó‰ ˙‡ ÂÁˆÈ ÛÂÒ·ÏÂ ‰‡ ˘¯Ù‰·

Æ∏

15

16

11
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 ■ÆÂÏ˘ ‰˙ÈÎ‰ ∫‡˘Â‰

‰„ÏÈ ‰˙È‰Â ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÂÚ„È ˘ÓÓ ‡Ï ˙Â·‰ ·Â¯Â ‰È¯ÂËÒÈ‰· ÔÁ·Ó ÂÏ ‰È‰ ˙Á‡ ÌÚÙ

Æ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÂÚ„È Ê‡Â ÔÁ·ÓÏ ÂÂÎ˙‰Â Â˘‚Ù Ê‡ ¨ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ‰ÎÂÓ ‰˙È‰˘

כמו ברמה 4, בליקוי כלשהו במבנה, ברצף או בלשון.רמה 3
 ■‰˜ÈÊÂÓ ∫‡˘Â‰

‰ ˙Â˘·–ÂÊ‰ ‰˜ÈÊÂÓ‰ ˙‡ Á˙ÙÏ ‰ˆ¯˘ „Á‡ ‰È‰ ÏÂ¯ „‡ ˜Â¯ ˙˜ÈÊÂÓ ‰˙È‰ ‡Ï˘ ∂∞

·Ï‡ ÂÏ Â‡¯˜·‡ ÌÒ¯ÂÙÓ „Â‡Ó ÏÂ¯ „‡ ˜Â¯ ·ÎÂÎ ‰È‰ ‡Â‰Â ÈÏÒ¯Ù ÒÈÂ¯Úˆ ‰·¯ÓÏ Ï

ÆÁ˜Ï ‡Â‰˘ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ÏÂÎ Ï˘ ¯˙È ˙ÓÓ ¯˙Ù ‡Â‰

טקסט סיפורי מקוטע ולא קוהרנטי, וחסר בו הפתיח או הסגיר.רמה 2

טקסט שאינו סיפורי.רמה 1

12
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 ריכוז המחוונים למשימה-חלקי דיבור - מאפיינים 
         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד

מחשב

סימון של 5-4 פעלים.01

תשובה שלילית, כולל
הסבר מנוסח

בדייקנות ובבהירות.

זיהוי ומיון נכון של כל
3 סוגי השמות בכמות

הנדרשת.

ציון של 2 תכונות
נכונות - אחת של שם
עצם ואחת של פועל.

4–4 תארים ו
מתוארים מתאימים.

השוואה בין שמות
עצם לתארים:
התאם, נטייה;

לתארים ניתן להוסיף
את כ' ההשוואה ואת

הכי,מילות ההפלגה 
. הניסוח ברור.ביותר

קביעות נכונות לגבי 2
המילים, כולל 2
נימוקים ברורים

ותקינים.

סימון נכון של מספר
הפעלים בשני

הטקסטים.

סימון של 3 פעלים
נכונים.

תשובה חיובית, הכוללת
הסבר מנוסח בבהירות;

תשובה שלילית, כמו
ברמה 4 והסבר מדויק
פחות, שאינו מתייחס
לזמן, או לקות כלשהי

בניסוח.

זיהוי ומיון נכון של 2
סוגים בכמות הנדרשת.

כמו רמה 4, בתוספת
מרכיב שגוי/לקוי או
התייחסות סמנטית

להבדל בין פועל לבין
שם עצם.

3 מתוארים–3 תארים ו
מתאימים.

2 מרכיבים–התייחסות ל
בלבד: לקשר בין שם

עצם לתואר ולהתאם,
בניסוח בהיר ותקין, או

כמו רמה 4 בליקוי
לשוני כלשהו.

קביעות נכונות לגבי 2
המילים, מלוות

בנימוקים נכונים,
בליקוי כלשהו, או

ערפול באחד הנימוקים
או בשניהם.

סימון נכון של מספר
הפעלים בטקסט אחד
(בטקסט הסיפורי או
בעיוני) וסימון קרוב
לתשובה המתאימה

בטקסט האחר; 2
סימונים קרובים

לתשובה המתאימה.

סימון של פועל אחד
נכון או אין סימון של

פעלים.

תשובה חיובית או
שלילית ללא הסבר.

זיהוי ומיון נכון של סוג
אחד, ללא התייחסות
לכמות, או זיהוי ומיון

שגויים.

תשובה מעורפלת
ושגויה.

תואר אחד ומתואר
מתאים או תשובה

שגויה.

תשובה שגויה.

הקביעות והנימוקים
שגויים.

2 סימונים שגויים
ורחוקים מהתשובות

הנכונות.

02

04

05

06

07

08

2

4

5

5

6

6

סימון של 2 פעלים
נכונים.

תשובה שלילית או
חיובית ללא הסבר

מדויק.

זיהוי ומיון נכון של סוג
אחד של שמות בכמות

הנדרשת.

ציון של תכונה אחת
נכונה של שם העצם

או של הפועל.

2 מתוארים–2 תארים ו
מתאימים.

כמו רמה 3 בניסוח
לקוי, או התייחסות
למרכיב אחד בלבד.

קביעה נכונה של חלק
הדיבור בשתי המילים.

הנימוקים שגויים או
לא קיימים.

סימון של תשובה
קרובה למתאימה

בטקסט אחד, והסימון
האחר רחוק מהתשובה

המתאימה.

2

033
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         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד
מחשב

התייחסות מפורשת09
לזמן הפועל או

לדינמיות של הפעלים
(בטקסט סיפורי -

פעלים דינמיים של
התרחשות, ואילו

בטקסט העיוני
הפעלים פחות

דינאמיים), כולל הסבר
ודוגמות מתאימות

בניסוח ברור.

סימון של 2 מילים
נכונות בטקסט

2 מילים–הסיפורי ו
נכונות בטקסט העיוני.

ציון נכון של כמות
התארים בכל טקסט -

4-3 תארים בטקסט
הסיפורי, 14-12
תארים בטקסט

המידע - כולל הנמקה
לשונית או תוכנית

סבירה, בניסוח סביר.

זיהוי נכון של 2
משפטים.

זיהוי נכון של 2
משפטים.

השוואה, הכוללת
התייחסות מפורשת

2 מרכיבים לפחות,–ל
מתוך כל המרכיבים

האפשריים, כולל
הסבר, בניסוח תקין.

טקסט עיוני רציף,
הגיוני ומובנה

(קוהרנטי), המכיל
לפחות 2 רעיונות

ופיתוח שלהם,
בתחביר תקין

ובאחידות משלבית.

טקסט בעל סכמה
סיפורית קוהרנטית,

שיש בו עלילה,
השתלשלות מאורעות,
וכן יש בו פתיח וסגיר.

כמו רמה 4, בליקוי
לשוני כלשהו או ללא

דוגמות ממחישות.

סימון של מילה אחת
נכונה בטקסט הסיפורי
או בעיוני, וסימון קרוב

לתשובה המתאימה
בטקסט האחר.

ציון של 2 תארים
נכונים בטקסט הסיפורי

ושל 11-9 תארים
בטקסט המידע; הנמקה
סבירה בניסוח סביר או

בליקוי כלשהו.

זיהוי נכון של משפט
אחד.

זיהוי נכון של משפט
אחד.

2 מרכיבים–התייחסות ל
לפחות מתוך כל

המרכיבים האפשריים,
כולל הסבר בליקוי

כלשהו.

כמו ברמה 4, בליקוי
כלשהו במבנה, או ברצף
או בכמות הרעיונות או

בתקינות הלשונית.

כמו ברמה 4, בליקוי
כלשהו במבנה, ברצף או

בלשון.

אין התייחסות למרכיב
הזמן או לרמת

הדינמיות של הפעלים.

סימון שגוי ורחוק
מהתשובה המתאימה

2 הטקסטים.–ב

ציון נכון של 3 תארים
או פחות, בהנמקה

שגויה או ללא הנמקה.

זיהוי שגוי של 2
משפטים.

זיהוי שגוי של 2
משפטים.

התייחסות למרכיב
אחד, ללא הסבר, או

שההסבר שגוי.

הטקסט אינו עיוני.

טקסט שאינו סיפורי.

11

12

13

8

9

9

תשובה מעורפלת ללא
הסבר, וללא דוגמות

ממחישות, אך קיימת
התייחסות כלשהי לזמן

הפועל.

סימון של 2 מילים
קרובות לתשובות

המתאימות או סימון
של מילה אחת קרובה

לתשובה המתאימה
ושל אחת רחוקה

ממנה.

ציון של תואר אחד או
פחות בטקסט הסיפורי

וציון של 8-4 תארים
בטקסט המידע, ללא
הנמקה או בהנמקה

שגויה.

זיהוי שגוי של 2
משפטים.

זיהוי שגוי של 2
משפטים.

2–התייחסות ל
מרכיבים, ללא הסבר,
או התייחסות למרכיב

אחד, כולל הסבר
מתאים.

טקסט עיוני מקוטע
ולא קוהרנטי, ורק
רעיון אחד מפותח.

טקסט סיפורי מקוטע
ולא קוהרנטי, וחסר בו

הפתיח או הסגיר.

7
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