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מבנה המילה

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק ולפתח:

הבנה של מונחים לשוניים ויכולת להשתמש בהם.•
חשיבה לשונית באמצעות התבוננות פרטנית ואנליטית.•
שילוב של ידע לשוני עם ידע מטא-לשוני התפתחותי ותלוי הוראה•

ברמה של: הבנה - בדיקת מודעות; שיפוט - התלמידים נדרשים
לנמק; הפקה - התלמידים נותנים דוגמה, משבצים אותה במשפט

וכדומה.
מודעות לשונית למבנה המילה (שורש ותבנית).•

תיאור כללי
במרכז המשימה חשיבה לשונית על מבנה המילים בשפה העברית:
השורש והתבנית. המשימה מעודדת יכולת פירוק, מיון ואינטגראציה

של יסודות לשוניים.

 המשימה מתאימה לכל תלמידי כיתה ח. אמנם יש במשימהידע נדרש:
הישענות על ידע קודם, אך ניתן לצפות שהתלמידים יוכלו להתמודד
עם ידע זה ברמות שונות של חשיבה לשונית. מספר סעיפים במשימה
נשענים על ידע בסיסי קיים, הקשור לחלקי הדיבר: פועל, שם עצם,
שם תואר, מיליות, וכן על ידע הקשור בשורש, בתבנית ובמשמעות
התבנית. חלק ממונחים אלה מוסברים בגוף המשימה, כך שגם

תלמידים שאינם בקיאים בהם, יוכלו לבצעה.

מבנה המשימה

   זמן מקוםפעילויות

15 דקות כיתהעקרונות מארגנים של מילים: שורש ומשמעות,לשון:חלק א
תבנית, חריזה, צליל ועוד

30 דקותכיתה מבנה המילה, תפיסת התבנית כבעלת משמעות.לשון:חלק ב
(אין בכך, כמובן, טענה שלכל תבנית יש משמעות

קבועה.)

מילות מפתח:

שורש ■
תבנית ■
משמעות ■
חריזה ■
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חלק א: חשיבה על מילים
Î ÂÙÈ˜‰Â ¨Â˜· ˙ÂÓÂÒÓ‰ ÌÈÏÈÓ· ˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙‡ Â˘ÙÁÔ‰Ó ˙Á‡ Ï

ÈÚ·ÆÏÂ‚

מטרות
 וכן את היכולת לזהות את אותיות השורש בטקסט רציף.שורשלבדוק הבנה של המושג 

הערות כלליות
, כיוון שהוא הנושא המורפולוגי החשוב ביותר, הליבה שלהשורשבחרנו לעסוק בנושא א.

המילה העברית, ויש בסיס רחב להנחה שהוא בעל תפקיד מרכזי בהבנת הנקרא.
שימוש בטקסט רציף מאפשר לזהות את השורש במילים, שאינן בצורת היסוד שלהן (המיליםב.

בטקסט נטויות ומלוות במיליות קישור).
הטקסט כתוב בכתיב מלא, ולכן יש לקבל כנכון גם סימון של אותיות שנוספו בכתיבג.

ג'ו'ו'ןהמלא, אך, כמובן, רק אם הן שייכות לאותיות השורש. דוגמה: סימון של האותיות 
.ומגווןבמילה 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: זיהוי נכון של כל אותיות השורש ב-9, 10 מילים: צ'פ'ן', פ'ת'ח',רמה 4

ח'ד'ש', ד'י'ר', ש'כ'ר', ג'ו'ן', פ'ע'ל', ר'ת'ק', מ'ש'ך', נ'פ'ש'.

תשובה חלקית: זיהוי נכון של כל אותיות השורש ב-7, 8 מילים.רמה 3

תשובה חלקית: זיהוי נכון של כל אותיות השורש ב-6 מילים לפחות.רמה 2

תשובה חלקית: זיהוי השורש ב-5 מילים ופחות.רמה 1

Î Æ‰ÏÈÓ· ¯˙ÂÈ· ˙Â·Â˘Á‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰Ó Ô‰ ˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡˘ ¨ÚÂ„ÈÂ·˙
ÆÍÎÏ ¯·Ò‰‰ ˙‡

מטרה
.שורשלבדוק כתיבת הנמקה, המוכיחה את ההבנה של המושג 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה, הרואה בשורש בסיס של משמעות המילה או בסיס ליצירת מיליםרמה 4

חדשות.
■·Â˘Á‰ Ô‰ ˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡∫ÈÎ ‰ÏÈÓ· ˙Â

Æ‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó Ì‚ ‰˙˘˙ ¨˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙‡ ‰˘ Ì‡Â ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÏÈÓÏ ˙Â˙Â Ô‰
··Ó ÂÈÈ‰ ‡Ï Ô‰È„ÚÏÆ‰ÏÈÓ‰ ˘Â¯ÈÙ ˙‡ ÌÈÈ

תשובה חלקית או לא מדויקת.רמה 3
■Æ‰ÏÈÓ‰ Ï˘ ÒÈÒ·‰ Ô‰ ÈÎ

 זהו מידע מכליל מדי, לא מדויק.הערה:
■Â‰˘ÎÈ‡ ÔÈÈ„Ú ¨˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡Ó ıÂÁ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯‡˘ ÏÎ ˙‡ „È¯Â Ì‡˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ÈÎ

·‰ÏÂ ‡Â¯˜Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡ÆÚË˜‰ ˙‡ ÔÈ
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 התשובה עקיפה.הערה:
■Æ˙Â˘„Á ÌÈÏÈÓ Ô˙‡ ¯ÂˆÈÏ ¯˘Ù‡

תשובה חלקית וגם לא מדויקת.רמה 2
■· ÈÎÆÌÈÏÈÓ ÔÈ‡ ˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ÈÏ

תשובה חסרת משמעות.רמה 1
■Æ‰˙Â‡ ˙ÂÓÈÈÒÓÂ ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏÈÁ˙Ó Ô‰ ÈÎ

ÈÚ‰ ÚË˜ ÍÂ˙Ó ÌÈÏÈÓ ˘È ‰Ê ÛÈÚÒ·Î ÆÌ˙‡¯˜˘ ÔÂ˙Î „ÈÏ Â·˙≠ ‰ÏÈÓ Ï
ÆÆÆ‰ÓÂ„ ‡È‰ ‰Ó· Â¯È·Ò‰Â ¨‰ÓÂ„ ‰ÏÈÓ

מטרות
לבדוק יכולת הפקה של מילים דומות ויכולת הנמקה לשונית, וכן לפתח מודעות לשונית

למבנה המילה.

הערה
למרות הדוגמות יהיו תלמידים שייתנו תשובות מגוונות, שאינן קשורות דווקא לשורש, לתבנית,
למשמעות או לחריזה. יש להעדיף את התשובות העוסקות בשורש, בתבנית, בחריזה ובמשמעות,

כפי שהודגם בתחילת הסעיף.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: מילה דומה והסבר מתאים. ההסבר יכול להיות אחיד, כמו בדוגמהרמה 4

הראשונה שלהלן, או מגוון: אותו השורש, אותו הבניין, התייחסות לתבנית, למבנה,
לאותיות ולצלילן וכן לשמות פעולה. יש לקבל כתשובה מלאה גם הסברים, שאינם

).מטייל/מהלך - שניהם בזמן הווהמפורטים ביותר (דוגמה: 

במה המילה דומה?מילה דומההמילה■
̄ Ë·‰À‰Á·‰ ßÒÓ Â˙Â‡ ≠ ÏÈÏˆ‰ Â˙Â‡· ÏÈÁ˙ÓÂָרהְָּכׂשַה Ó‚ ̈ ˙Â¯AÆ˙È·˙ ‰˙Â‡Â 

¯ÓœÒŸtÀ̄·‰ ßÒÓ Â˙Â‡Æ˙È·˙ ‰˙Â‡ ¨˙Â‡ ‰˙Â‡· ÏÈÁ˙Ó ¨˙Âןְָוגִמ

̄ ÓŸaKÕÏ·‰ ßÒÓ Â˙Â‡ ≠ ÏÈÏˆ‰ Â˙Â‡· ÏÈÁ˙ÓÂֵלּיַטְמ Ó‚ ̈ ˙Â¯AÆ˙È·˙ ‰˙Â‡Â 

̄ ÁÏ˜˙‰·‰ ßÒÓ Â˙Â‡Æ˙È·˙‰ ‰˙Â‡·Â ÏÈÏˆ‰ Â˙Â‡· ÏÈÁ˙ÓÂַחֵּתַּפְתִה Ó‚ ̈ ˙Â¯

̄ Í˘Â·‰ ßÒÓ Â˙Â‡ ≠ ÏÈÏˆ‰ Â˙Â‡· ÏÈÁ˙ÓÂְֵךשֹמו Ó‚ ̈ ˙Â¯OÆ˙È·˙ ‰˙Â‡Â ̈

במה המילה דומה?מילה דומההמילה■
ÌÈÊÂ¯Á¯‰‰‚·ָרהְָּכׂשַה

‡Óœ„¯Ë˙È·˙ ‰˙Âןְָוגִמ

‡ÓŸ˙×¯ÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ‰˙Âֵלּיַטְמ

Ï˙‰Û˙Â˘Ó ÔÈÈ·· ÏÚÂÙ‰·ַחֵּתַּפְתִה

‡ÎÈ˘Ó˘¯Â˘ Â˙Â‰ְֵךשֹמו
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 מילה נטויה, שעוברת שינויאך לאמילה מאותו השורש או מאותו המשקל/הבניין רמה 3
). תשובהמטייל/טיילתי או מטייל/מטייליםדקדוקי במין, במספר, בגוף ובזמן (כגון: 

נכונה היא רק מילה שעברה שינוי של גזירה, כלומר, מילה מאותו השורש, שהיא
). נוסף על כך, חסר הסבריתִּיּולִמטייל/טערך מילוני אחר מהמילה המקורית (כגון: 
על סוג הדמיון, או שההסבר בלתי סביר.

במה המילה דומה?מילה דומההמילה■
≠‰ÓÊ‰ָרהְָּכׂשַה

≠ËÙ˘Óןְָוגִמ

≠ÓŸ¯ÓÊֵלּיַטְמ

¯‡Ï˙‰·„‰ Â˙Â·˘ַחֵַּתּפְתִה

¯‡ÂÊ·„‰ Â˙Â¯˜ְֵךמֹוש

מטייל/), או קרובה סמנטית (ְֵךְשַכְּתשְִהמושך/למילה נחרזת או קרובה פונולוגית (רמה 2
מטייל/מטיילים,), וכן מילה נטויה (ן/הרבה, מטייל/תייר, התפתח/גדלָֻּוגְרץ, מ

). נוסף על כך, אין הסבר על סוג הדמיון, או שההסבר בלתי סביר.מטייל/טיילו

תשובה חסרת משמעות.רמה 1

ÌÈÏ˘‰ ÔÂ¯˜ÈÚ ‰ÊÈ‡ ÈÙÏ ÆÆÆÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰˘ÂÏ˘ Â˙˘ ¨˙Â·Â˘˙ ‰ÓÎ ‰‰
ÎÆÆÆÌÎÏ˘Ó ‰˘„Á ‰Ó‚Â„ ÂÙÈÒÂ‰ ÆÆÆ˙Â‚ÂÊ‰ ˙‡ „ÈÓÏ˙ Ï

מטרות
לזהות עקרונות לשוניים מארגנים, ולהפיק דוגמות בהתאם לעקרונות אלה.

הערה
לכל עיקרון רמת קושי שונה. עקרון החריזה הוא הקל ביותר, עקרון השורש הוא ברמה
בינונית, ועקרון התבנית הוא הקשה ביותר. בעקרון השורש הדוגמה חשובה יותר מהעיקרון.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
‡ „ÈÓÏ˙העיקרון: חריזה - 

תשובה מלאה: ניסוח של העיקרון ודוגמה, הכוללת חריזה הגיונית. ההכללה שלרמה 4
העיקרון חשובה יותר מהדוגמה.

■˜ÈÁˆÓ≠˜È˙ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ ÆÌÈÊÂ¯Á Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚ

■ÔÂÚ˘≠ÔÂÏÁ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ ÆÏÈÏˆ Â˙Â‡· ¯Ó‚ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■·≠ÔÂÏÈÂ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ˙Â‡ ‰˙Â‡· ˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰ÔÂÏ

■¯Ó≠¯ÓÏ˜ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ‰‰Ê ÛÂÒ· ˙ÂÈ˙Â‡‰ È˙˘ Ï˘ „Â˜È‰ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

תשובה חלקית: ניסוח של העיקרון ללא דוגמה או שהדוגמה שגויה.רמה 3
■ÆÏ˜˘Ó‰Â ‰ÊÈ¯Á‰ ÈÙÏ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■· ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ ÆÌÈÊÂ¯Á ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰‰„ÏÈ≠‰ˆÈ

תשובה חלקית: ניסוח מעורפל של העיקרון (עם או בלי דוגמה מתאימה).רמה 2
■ÌÂÏÁ≠ÌÂÏ˘ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ‰ÈÈ‚‰ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■ÏÈÏˆ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

סימול
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תשובה חסרת משמעות: הניסוח שגוי והדוגמה לא מתאימה.רמה 1
■·„ ÏÎ ‰˘ÂÚ ‰Ó ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰·˙Î ÔÂ¯ÙÈÚ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ¯

· „ÈÓÏ˙העיקרון: תבנית - 
תשובה מלאה: ניסוח של העיקרון ודוגמה מתאימה. במקום המונח תבנית אפשררמה 4

בניין / משקל / תבנית ניקוד / מבנה דומה / סימני ניקודלקבל את המינוח: 
דומים.

■·„‰ Â˙Â‡ „Â˜È‰ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰·„‰ Â˙Â‡ ÔÈÈ·‰ ¨¯·„‰ Â˙Â‡ Ï˜˘Ó‰Â ¨¯Æ˙È·˙  ‰˙Â‡ ¨¯

 ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„œÏŸÓÃ≠„œ̆"ÓÃ̄

■¯˘Â≠¯˘Â˜ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ˙È·˙ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■Á˜ÂÏ≠ÁÎÂ˘ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ‰ÓÂ„ „Â˜È ¨ÌÈÓÂ„ ÌÈÏÈÏˆ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■˙«k ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ„Â˜È‰ ÈÙÏ ‰Ê ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰.Ó«˘≠·Ȭ

תשובה חלקית: ניסוח של העיקרון אך אין דוגמה טובה, או להפך - הדוגמה טובה,רמה 3
אך העיקרון מעורפל. נקבל כאן את המינוח אותו הצליל במקום המינוח אותה

התבנית.
■‰ÁÙ˘Ó≠‰ÎÂ¯‡ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ˙È·˙ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

תשובה חלקית: ניסוח שגוי של העיקרון או ניסוח חלקי, שמזכירים בו אות ראשונהרמה 2
או סימן ניקוד יחיד.

■È ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ ÆÏÈÏˆ Â˙Â‡· ÏÈÁ˙Ó ‚ÂÊ ÏÎ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰/È≠ËÂ˜Ï/Ô„¯

■¯È˘≠¯˘ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ ÆßÓ ˙ÂÈ˙Â‡· ˙ÂÏÈÁ˙Ó ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ˘ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■¯ÎÓ≠¯Î˘ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ ÆÌÈÏÈÓ ßÒÓ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■Ï ¨ÏÈÚ‚Ó≠¯ÚÂÎÓ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ ÆÌÈ¯‡˙Â ÌÈÊÂ¯Á Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ÀÓÃÎT≠„Ã·

תשובה חסרת משמעות: הניסוח שגוי והתשובה לא מתאימה.רמה 1
■Ú·ˆ≠˙ÈÂÎÓ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ¯˘˜ ÔÈ‡ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■·Î‰≠ÔÂ¯˜Ú ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ‰Ê ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ÍÈ‡ ˙Â‡¯‰Ï È„Î ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰‰„

‚ „ÈÓÏ˙העיקרון: שורש - 
תשובה מלאה: ניסוח מדויק של עקרון השורש, כולל דוגמה מתאימה.רמה 4

■‰„ÈÓÏ≠ÌÈ„ÂÓÈÏ ∫‰ÓÈ‡˙Ó ‰Ó‚Â„ Æ˘¯Â˘ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■¯¯Â‚˙‰≠¯‚ ∫‰ÓÈ‡˙Ó ‰Ó‚Â„ Æ˘¯Â˘ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

),אותה משמעות, אותן אותיותתשובה חלקית: ניסוח לא מדויק של העיקרון (כגון: רמה 3
אך הדוגמה נכונה. בפעילות זו הדוגמה חשובה יותר מניסוח העיקרון.

■‰ÎÈÏ‰≠ÍÏ‰ ∫‰Ó‚Â„ ÆÏÚÂÙ‰ ˙ÈÈË‰ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■˙ÂÏÈÚÙ≠ÏÈÚÙ ∫˙ÙÒÂ ‰Ó‚Â„ Æ¯Á‡ ÏÚÂÙ ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

■Æ˙ÂÈ˙Â‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˜¯ ‰ÏÈÓ‰ ‰˙Â‡ ¨˙¯Á‡· ˙ˆ˜ ˜¯ ‰ÏÈÓ‰ ‰˙Â‡· ˘Ó˙˘‰Ï ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰

‰¯ÊÚ≠¯ÊÂÚ ∫‰Ó‚Â„

תשובה חלקית: ניסוח מדויק של העיקרון אך הדוגמה אינה מתאימה.רמה 2

תשובה חסרת משמעות: ניסוח שגוי ודוגמה לא מתאימה.רמה 1
■‰˘‚‡≠‰‚‡˘ ∫˙ÂÈ˙Â‡‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ∫ÔÂ¯˜ÈÚ‰
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חלק ב: אפשר להבין!?
הערה כללית

השורשים הם עיצוריים בלבד, ולכן אינם יכולים להוות מילה. כדי ליצור מילה, יש להוסיף
תבנית, שהיא יחידה מופשטת, המוסיפה לשורש צלילים, מחד גיסא, כדי שיהיה אפשר לבטא
את המילה, וכן משמעות ממיינת (אדם, מכשיר וכדומה), שתוכל לסייע ביצירת מילה ייחודית.
לפעלים ולשמות יש תבניות ייחודיות משלהם. היכולת לאתר את התבנית במילה, להבין את
משמעותה ולקשר אותה לתבניות דומות, לחלקי הדיבר השונים, הכרחית בגיבוש לשון אוריינית.

ÈÚ· ÂÙÈ˜‰     Î ˙‡ ÏÂ‚ÆÆÆ ∫Ô‡Î ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈÏÚÙ‰ Ï

מטרה
לזהות את מבנה הפעלים בטקסט חסר משמעות - על-פי הבניין ועל-פי המוספיות.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: סימון של שלושת הפעלים.רמה 4

■È˙ÏÒ„‰ ¨È˙ÒÓÈ˜ ¨È˙¯ÏÓ

תשובה חלקית: סימון של שני פעלים.רמה 3
■È˙ÒÓÈ˜ ¨È˙¯ÏÓ

תשובה חלקית: סימון של מילים רבות מדי (מקצתן פעלים ומקצתן לא), או סימוןרמה 2
של פועל אחד בלבד.

■È˙ÏÒ„‰ ¨È˙ÒÓÈ˜ ¨¯Ë˙‰ ¨È˙¯ÏÓ

■È˙¯ÏÓ

תשובה שגויה: סימון של מילים שאינן פעלים.רמה 1
■ÌÂÒ„‰ ¨ÏÒÓ‰

ÈÎÈÈˆ øÍÎÏ ÌÈÓÈÒ‰ Ì‰ ‰Ó øÌÈÏÚÙ ‰Ï‡˘ Ì˙Ú„È „ˆÈ˘ ˙ÂÁÙÏ Â
ÆÌÈÓÈÒ

מטרות
לבדוק הבנה ויכולת הנמקה של הבנה זאת, הקשורה למבנה הפועל.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הכללה של לפחות שני סימנים. ניסוח מדויק. סימנים אפשריים:רמה 4

, בניין, זמן, גוף, מין וכדומה.-תיסופית 
■„‰Â ÌÈÈÈ·‰ ÈÙÏ·Ú Ï˜ ÔÈÈ·Ó ‡Â‰ Ï˘ÓÏ È˙¯ÏÓ ÆÌÈ˘‚„© ÏÚÈÙ ≠ È˙ÒÓ˜ ¨¯˜ÊÁ ˘‚

ÆÏÈÚÙ‰ ≠ È˙ÏÒ„‰ ¨®ÏÚÂÙ‰ ßÚ· ÏÚÈÙ ÔÈÈ··

 כאן צוינו הזמן והבניין כסימנים לזיהוי פעלים.הערה:
■Æ˙ÂÈÏÈÓ ‡ÏÂ ¯Â˘È˜ ˙ÂÏÈÓ ‡Ï ‰ÊÂ ¨‰ÚÈ„È‰ ß‰ ®ÏÚÂÙÏ© Ì‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡

 הסבר זה קביל, על אף שהוא מנוסח על דרך השלילה.הערה:

Æ±
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■·˘ ÌÂ˘Ó ≠ È˙¯ÏÓ ≠ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÏÈÓ‰ÆÔÓÊÂ ÛÂ‚ ÂÏ ̆ ÈÂ ̈ ÏÚÂÙ· ËÙ˘Ó ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„

·Ú· ÂÏ˘ ÔÓÊ‰˘ ÌÂ˘Ó ≠ È˙ÒÓ˜ ≠ ‰ÈÈ˘‰ ‰ÏÈÓ‰ÆÛÂ‚ ÂÏ ˘ÈÂ ¯

ÆÔÓÊ ÂÏ ˘ÈÂ ÛÂ‚ ÂÏ ˘È ≠ È˙ÏÒ„‰ ≠ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ÏÈÓ‰

תשובה חלקית: הכללה של סימן אחד מנוסחת בדייקנות או ציון של שני סימניםרמה 3
).ניקוד נכתב בנייןבניסוח לא מדויק (דוגמה: במקום 

■Æ®Ô˙È‡ ˙ÂÈ˙Â‡© ßÈ≠‰Â ß˙≠‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÂÓ‰ Ì‰ ÌÈÏÚÙ ÂÏ‡˘ È˙Ú„È˘ ÌÈÓÈÒ‰

■·„ ‰Ê ÈÎÆÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ· ‰ÚÈÙÂÓ ¢È˙¢≠‰ Æ‰˘Ú ‡Â‰˘ ÌÈ¯

■ÆÍÎÏ ÔÓÈÒ‰ ‡È‰ È˙≠ ˙ÓÂÈÒ‰

תשובה חלקית: תשובה מעורפלת בלי שום סימנים.רמה 2
■Æ˙ÂÓ˘Î ÚÓ˘ ‡ÏÂ ¨ÌÈÏÚÙÎ ÚÓ˘ ‰Ê ˜¯˘ ≠ ÍÎÏ ÌÈÓÈÒ‰

■Ó ˙ÂÏÈÓ· È˙¯ÊÚÃÚ⁄·ÀÈÙÏ ¢È˙ÏÒ„‰¢Â ¢Â˙Â‡¢ ÈÙÏ ≠ È˙ÒÓ˜ ¨¢˙‡¢ ÈÙÏ ‡È‰ ≠ È˙¯ÏÓ Æ¯

°‰ÚÈÓ˘‰ ÈÙÏÂ Ì˘‰

 זהו הסבר תחבירי בעיקרו.הערה:
■·Ú· ®ÌÈÏÚÙ© ÌÈÏÈÓ ÂÓÎ ˙ÂÚÓ˘ Â˙˘‰˘ ÌÈÏÈÓ‰ ÈÎÆ˙È¯

תשובה חסרת משמעות.רמה 1
■Æ‰ ˙Â‡‰ ÈÙÏ È˙Ú„ ÈÙÏ

 ∫ÍÂ˙Ó Â˜È˙Ú‰ÆÆÆ˙‡ È˙¯ÏÓÔ‰˘ ÌÈÏÈÓÂ ¨ÌˆÚ ˙ÂÓ˘ Ô‰˘ ÌÈÏÈÓ 
‡Â˙ ˙ÂÓ˘Æ¯

מטרה
לזהות שמות עצם ותארים על-פי התבנית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
שמות עצםא. 

תשובה מלאה: שלוש המילים המבוקשות, עם או בלי ה' הידיעה.רמה 4
■‰ˆË¯Ó ¨¯Ë˙ ¨ÏÒÓ

■‰ˆË¯ÓÏ ¨¯Ë˙‰ ¨ÏÒÓ‰

תשובה חלקית: שתי מילים מהשלוש, בלי תוספות של טעויות.רמה 3
■¯Ë˙ ¨ÏÒÓ

■‰ˆË¯Ó ¨ÏÒÓ‰

תשובה חסרה או שגויה חלקית: רק מילה אחת נכונה מתוך השלוש, או שתי מיליםרמה 2
בתוספת טעות/טעויות.

■Ï˘ ¨˙‡ ¨¯Ë˙‰

■ıÈÙÊ‰ ¨¯Ë˙‰ ¨ÌÂÒ„‰

תשובה שגויה.רמה 1
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ב. שמות תואר
תשובה מלאה: שתי המילים המבוקשות, עם או בלי ה' הידיעה.רמה 4

■ıÈÙÊ‰ ¨ÌÂÒ„‰

■ıÈÙÊ ¨ÌÂÒ„

תשובה חלקית: מילה אחת נכונה מתוך השתיים, בלי תוספת טעויות.רמה 3
■ıÈÙÊ

■ÌÂÒ„‰

תשובה שגויה חלקית או תשובה חסרה: רק מילה אחת נכונה מתוך השתיים, אורמה 2
שתי מילים נכונות בתוספת טעות/טעויות.

■ıÈÙÊ‰ ¨¯˙Ë‰ ¨ÌÂÒ„‰

■È˙ÏÒ„‰ ¨È˙ÒÓ˜ ¨¯Ë˙‰ ¨ıÈÙÊ‰

תשובה שגויה.רמה 1

ÎÎ Â·˙ ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú„Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì˙‡˘ ‰Ó Ï‰ˆË¯ÓÏÆ

מטרות
לבדוק את היכולת לתפוס את התבנית כיחידה בעלת משמעות, וליצור הכללה הקשורה

למבנה המילה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: כל הרכיבים - ל' היחס; משקל של מקומות של כלים או של שםרמה 4

מופשט או התייחסות לכך שזה שם עצם; שורש. אין לדרוש אמירות מסובכות
ומדויקות.

■· ÌÈÓ˘˘ ¨Â‰˘ÏÎ ÌÂ˜Ó Â‡ ¨Â‰˘ÏÎ ÈÏÎ ‰Ê˘Â ÌˆÚ Ì˘ ‡È‰˘ ˙Ú„ÂÈ È‡‰˙Â‡ ÆÂ‰˘Ó Â

Æ‰„˜ÙÓ ¨‰¯Ë˘Ó Ï˘ ˙È·˙

תשובה חלקית: שתי הכללות ברמת הכללה גבוהה.רמה 3
■ÆÌˆÚ Ì˘ ‰Ê˘ Æ®≠Ï© ‡Â‰˘ Ô‡Ï ˙ÎÏÏ ÌÈˆÂ¯ Ì‰˘

תשובה חלקית: שני רכיבים, שאינם ברמת הכללה גבוהה, או תשובה חסרה, בתוספתרמה 2
דוגמה של מילה קיימת מאותה התבנית או דומה לה.

■ıÙÁ Â‡ ÌÂ˜Ó Ì˘ ≠ ‰ˆË¯ÓÏ ÆˆÆËÆ¯ ˘¯Â˘‰

■‰ˆÈ¯ÓÏ

■‰Ï˙˘ÓÏ

תשובה חלקית: אמירה שמראה הבנה שזו מילת תפל, או תשובה חסרת משמעות.רמה 1
■· ‡Ï ‰ÏÈÓ ÂÊ·Ú‰ ‰Ù˘· ˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï ÔÈ‡Â ¨˙·ÂÓ ‡ÏÂ ‰¯Â¯Æ˙È¯

≠Æ
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Î „ÈÏÎ ‰ÏÈÓ ÏÎÂÓ ‰ÏÈÓ Â·˙ ˙¯˙È¯·Ú·È·˙· ÆÆÆ‰Ï ‰ÓÂ„‰ ¨Æ‰Ï˘ ˙

מטרה
לבדוק יכולת הפקה בהתייחס לתבנית נתונה.

הערה
ל -ָבסעיף זה שמונה מילים. בפעלים מידת ההצלחה של התלמידים גדולה; בשם ממשקל ַקּט

מידת ההצלחה קטנה ביותר; בשמות תואר - מידת ההצלחה בינונית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: 7, 8 מילים בעברית - כל מילה דומה למילה המקורית בתבנית,רמה 4

בנטייה ובשורש (מספר זהה של עיצורי השורש).
■ÓÀÏÃzY!Ó ªÈ˙ÓÏÁ ≠ ÈÃŸÒÕÓ ≠ ÏÃ̆"tÕc ª_ÀÁ ≠ ÌeÒÀª„eÏ z×hÀb ≠ ¯ÃpÀªÔ ÊÀÙœ‡ ≠ ıÈÀnN ª·ÈDÃÒŸz!z ≠ È!wÃŸz!ªÈ

‰œÒEÃÏŸz!Ó ªÈ˙ÒÎ‰ ≠ ÈœËYÀˆÀ‰„ÚÒÓ ≠ ‰

תשובה חלקית: 6, 7 מילים בעברית - כל מילה דומה למילה המקורית בתבנית,רמה 3
בנטייה ובשורש (מספר זהה של עיצורי שורש); או מילה קיימת בעברית במבנה

).גרפהַה-מָָצְרטִמדומה בשינוי קל (

תשובה חלקית: 4, 5 מילים בעברית - כל מילה דומה למילה המקורית בתבנית,רמה 2
בנטייה ובשורש (מספר זהה של עיצורי שורש), או מילה קיימת בעברית, הדומה

), או מילה שאינה קיימת בעברית אך דומה להל-ברזלְֵסנַמדמיון חלקי בתבנית (
).ָהָלְרצִה-מָָצְרטִֵקל;  מְטַל-מְֵסנַמדמיון מלא בתבנית (

תשובה חלקית: 3 מילים נכונות, או פחות, או מילה הדומה דמיון פונולוגי חלקירמה 1
).ה-ריצפהָָצְרטִמ;  דלתיִי-הְִּתלְַדסִהבלבד למילה המקורית  (

øÆÆÆ˙Â·ÂÓ È˙Ï· ˙ÂÈ‰Ï Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ·˘ ÌÈÏÈÓÏ Ì¯Â‚ ‰Ó
È¯·Ú· ÌÈÏÈÓÏ ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÈ‰Ï Ô‰Ï Ì¯Â‚ ‰ÓÆÆÆø˙

מטרות
לבדוק הבנה ויכולת הכללה לגבי השורש כמרכיב מרכזי במשמעות המילה ולגבי התבנית.

הערה
ככול שרמת המפורשות של ההסבר שניתן, עולה, התשובה ברמה גבוהה יותר.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הסבר מפורש על תבנית שווה ועל שורש תפל.רמה 4

■·‡ ¨˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙‡ ÂÙÈÏÁ‰˘¯Â˘‰ Ω ÂÎÏ‰˙‰ ∫‡Ó‚Â„Ï Æ˙È·˙‰ ˙‡ Â¯È‡˘‰ Ï

  ˙‰ ¨ßÎßÏß‰      ÆÂ

■·Ú· ÌÈÏÈÓ‰ ÔÓ ̇ ÂÂ˘ ̇ ÂÈ‰Ï ‰¯ÊÂÓ‰ ‰Ù˘· ÌÈÏÈÓÏ Ì¯Â‚‰ÈÎ ̈ ˘¯Â˘‰ ̇ ÂÈ˙Â‡ ‡È‰ ̇ È¯

·˜˙Ó ‰˙ÈÈ‰ ‰ÓÈÙ ˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ ÂÈ‰ Ì‡Æ˙ÈÂÈ‚‰ ‰ÏÈÓ ˙Ï
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תשובה חלקית: התייחסות רק לכך שהשורש הוא תפל.רמה 3
■Â‡ ÌÈÏÈÓ ÈÙÂ¯ˆ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÓ ‡Ï ÂÁ‡˘ ‰Ê ˙·ÂÓ ‡ÏÂ ‰Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÈÓÏ Ì¯Â‚˘ ‰Ó

Æ˙·ÂÓ ‡Ï‰ ‰ÏÈÓ· ˘¯Â˘‰

■ÌÈ˘¯Â˘‰ ÂÙÏÁ‰˘ÓÂ ¨ÌÈÓÈÈ˜ ‡Ï ÌÈ˘¯Â˘‰˘ ÏÏ‚· ˙ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ÌÈÏÈÓ‰ ÈÎ ¨Â·‰ ‡Ï

ÆÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰

תשובה חלקית: התייחסות מעורפלת לשורש או לתבנית או להטיות.רמה 2
■·Ï ‰˙Â‡ ÍÂÙ‰Ï ¯˘Ù‡·„ Â˙Â‡ ¯‡˘ ÆÆÆ‰ÈÈË‰‰ Í‡ ¨˙·ÂÓ È˙ÏÆ¯

■Æ˙ÂÈ˙Â‡ Ì˙Â‡Ó ÂÏ˘ ‰Ù˘Ï ˙ÂÓÂ„ ÌÈÏÈÓ

■Æ˙È·˙‰Â ˘¯Â˘‰ ¨˙ÂÈ˙Â‡‰

תשובה חסרת משמעות.רמה 1
■·„Ó ‡Ï ÈÎ ˙Â¯ÎÂÓ ‡Ï˘ ÌÈÏÈÓÆ˘Â¯ÈÙ Ì‰Ï ÔÈ‡ ˙‡Ê‰ ı¯‡· Â‡ ÌÏÂÚ· Ì˙Â‡ ÌÈ¯

■·Ï Ì¯Â‚ Ï˘ÓÏ ‰Ê ÍÂÙ‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ ¯„ÒÏ·ÏÆ‰Ê‰ ËÙ˘Ó· ÂÓÎ ÏÂ

■ÂÏ‡ ÌÈÏÈÓ˘ ËÈÏÁ‰ ‰„Â‰È Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ ËÂ˘Ù˘ ≠ ‡Â‰ ˙Â·ÂÓ ‡Ï ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÈÓÏ Ì¯Â‚‰

‡Â‰ ‰„Â‰È Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ ÚÂ„ÈÎÂ Æ˘Â¯Ù‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï Â‡ ‰Ê ÏÏ‚· ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ‡Ï

·Ú‰ ‰Ù˘‰ È‡ÈˆÓÓÓ „Á‡ ‡Â‰Â „Â‡Ó ÌÎÁ ˘È‡Æ˙È¯

 ‰ÏÈÓ‰˘ ÁÈÏÒÓÈ¯·Ú ‰ÏÈÓ ‡È‰ ‰¯ÂÊ‚‰ ̈ ÌÈÏÈÓ ̇ ÁÙ˘Ó ‰Ï Â‡ÈˆÓ‰ Æ˙
Î Æ˘¯Â˘‰ Â˙Â‡ÓÆÆÆÌÈÏÈÓ ∂ ˙ÂÁÙÏ Â·˙

מטרות
לבדוק יכולת הפקה, ולהתנסות בהפקה של תבניות מגוונות.

הערות
 במילים נטויות. זה לא הרצוי, אבלזמניםיש לקבוע רמת תשובה גבוהה יותר, אם הוחלפו א.

זה עדיף על נטיות מין/גוף/מספר.
כיוון שלא כל התלמידים שולטים בניקוד, יש להסתכל על מכלול המילים שנכתבו.ב.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: 5, 6 מילים נכונות - לפי דרישות הסעיף.רמה 4

■ÏÕÀÒÕ‰ ¨˙ÂÏÒ˙‰ ¨Ïœ‰ ¨ÏÈÒœ‰ ¨ÏeÒÈ ¨ÂÏÈÒÀŸÒÃÏÀ‰

תשובה חלקית: 4 מילים לא נטויות, המשובצות בתבניות שונות, ללא תוספות.רמה 3
■ÒÈÕ‰ ¨Ïœe‰ ¨ÏÈÒ‰ ¨ÏÒ˙ŸÒÕÈ˙ÏÒ˙‰ ¨ÂÏÒ˙‰ ¨eÏ

תשובה חלקית: רוב המילים הן הטיות, שאינן משובצות בתבניות של משקלים אורמה 2
של בניינים, וכן מילים שיש בהן תוספות ושינויים של אותיות השורש.

■˘ ¨ÂÏÈÒÈ ¨ÈÏÈÒ˙ ¨˙ÂÏÈÒÓ ¨ÌÈÏÈÒÓ ¨È˙ÏÒ‰ŸÒÃÏ

התשובה אינה מתאימה לדרישות.רמה 1
■ÓÀŸÒœÓ ¨ÏÈÀÒŸœÓ ¨ÏÈÀÏŸœÏ ¨ÒÈÀÓŸœ ¨ÒÈÀÓŸÒœ ¨ÏÈÀÒŸÓœÒ ¨ÏÈÀÓŸÏœÈ
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ÎÎÂÓ È¯·Ú ËÙ˘Ó Â·˙∫ËÙ˘ÓÏ ÂÏ˘ ÌÈÏÈÓ‰ ‰·Ó· ‰ÓÂ„˘ ¨¯
ÆÌÂÒ„‰ ÏÒÓ‰ ˙‡ È˙¯ÏÓ

מטרה
להתנסות בהפקה של משפט שלם - על-פי תבניות נתונות.

הערה
 - קטנההמנסלבניסוי התברר, שמידת ההצלחה של תלמידים במציאת מילה דומה למילה 

ביותר; לתואר - ההצלחה בינונית; לפועל בעבר - הצלחה גדולה!

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: התאמה מלאה בכל שלוש מילות התוכן.רמה 4

■Æ„ÂÏÁ‰ ¯ÓÒÓ‰ ˙‡ È˙Á˜Ï

■·˘·Ó‰ ˙‡ È˙¯ÆÌÂ˜Ú‰ ‚¯

תשובה חלקית: התאמה בשתי מילות תוכן אך יש שיבוץ של מילת תפל אחת במשפט.רמה 3
■Ó‰ ˙‡ È˙‡ˆÓŒÙÀÒŒÆÌÂÒ˜‰ Ï

תשובה חלקית: התאמה רק בשתי מילות תוכן.רמה 2
■Ó‰ÃÚËÕÆ˜ÂÙ„‰ Ô

תשובה חלקית: התאמה רק בבניין קל / עבר / גוף ראשון.רמה 1
■ÆÆÆ˙‡ È˙¯Ó‚

ø‰·Ó‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÏÚÂ ÆÆÆÌÈÏÈÓ‰ ‰·Ó ÏÚ ÆÆÆ„ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰Ó
Î‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ‰ÏÈÓÏ ˜ÙÒÓ ‰ÓÈÏÏ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ‰ÓÂ ÆÆÆ˙

È„ÂÁÈÈ‰ø˙

מטרה
ליצור הכללות הקשורות למבנה המילים.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הכללות יפות על שורש, על תבניות ועל מוספיות וכל הכללה דקדוקיתרמה 4

אחרת. ברמה זאת יש להקפיד גם על רמת הניסוח, על שגיאות דקדוקיות ועל שגיאות
כתיב.

■·Ú‰ ‰Ù˘·˙ÂÚÓ˘Ó ˙¯ˆÂ ÍÎÂ ˘¯Â˘‰ ˙‡ ÌÈˆ·˘Ó ‰·˘ ˙È·˙ ˘È ‰ÏÈÓ ÏÎÏ ˙È¯

‰Ù˘· ÏÏÎ ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ¨‰ÏÈÓ ¯ÂˆÈÈ ˘¯Â˘‰˘ ˙Â¯˜Ï ÏÂÎÈ ÌÈÓÚÙÏ Í‡ ¨‰ÏÈÓÏ ‰˘„Á

·Ú‰Æ˙È¯

Æ˘¯Â˘‰ ≠ ˙È„ÂÁÈÈ ˙ÂÚÓ˘Ó ª˙È·˙ ≠ ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÚÓ˘Ó

■· Ì‰˘Î Æ˙È·˙‰ ̇ ÈÏÏÎ‰ ̇ ‡Â ̆ ¯Â˘‰ ̃ ÙÒÓ ̇ È„ÂÁÈÈ‰ ̇ ÂÚÓ˘Ó‰ ̇ ‡Ì‰ ÌÈ‚¯˙ÒÓ „ÁÈ

≠ ̇ È·˙· ‚¯˙ÒÓ ‡Â‰ Ì‡ Ì‚Â ÌÈÈ˜ ‡Ï ̆ ¯Â˘‰ Ì‡ Æ˙ÂÚÓ˘Ó ̇ ÏÚ· ‰˘„Á ‰ÏÈÓ ÌÈ¯ˆÂÈ

·‡ ¨˙·ÂÓ ‡Ï ‰ÏÈÓ ¯ÂˆÈ· „È¯Ù‰Ï ¯˘Ù‡ ˙‡Ê ÏÎ· Ï·Ï ˘¯Â˘‰ ÔÈÒÈÎ‰ÏÂ ˙È·˙‰ ÔÈ

·Ú‰ ‰Ù˘· ÌÈÈ˜˘ ˘¯Â˘ ˙È·˙Ï·˜ Ê‡ Æ˙È¯· ÂÁ‡˘ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÏÚ· ‰ÏÈÓ ÏÆÔÈ

15

סימול
מחשב

Æ∏
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■·„ Â˙Â‡ ̄ ‡˘ ‰·Ó‰ ̈ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ̇ ‡ ÌÈ˘Ó Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ÂÊ ̇ ÂÏÈÚÙÓ „ÂÓÏÏ ̄ ˘Ù‡Ì‡ ̈ ¯

˙ÂÈ˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ≠ ‡Â‰ ˙È„ÂÁÈÈ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ˜ÙÒÓ˘ ‰Ó Æ‰ÏÈÓ· ÌÈ˜ÓÚ˙Ó

ÆÔÂÈÓ„‰Â ¨˙È·˙‰ ¨‰·Ó‰ ≠ ˙ÈÏÏÎ‰Â Æ˘¯Â˘‰Â

תשובה חלקית: מידע מלא (כמו ברמה 4), אך הניסוח מעורפל/לקוי.רמה 3

תשובה חלקית: רק שורש ואולי עוד רכיב - בלי הכללה.רמה 2
■Æ‰ÏÈÓÏ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ˜ÙÒÓ˘ ‰Ê ‡Â‰ ˘¯Â˘‰

■Æ˘¯Â˘ ‰Ï ˘È ‰ÏÈÓ ÏÎ Æ˘¯Â˘Ó ÈÂ· ÌÈÏÈÓ‰ ‰·Ó

■·˜ÓÂ ‰˙˘Ó ‰ÏÈÓ‰ ¨‰ÏÈÓ‰ Ï˘ ˘¯Â˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙‡ ÌÈ˘Ó Ì‡˘ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˙Ï

Æ˙¯Á‡ ˙ÂÚÓ˘Ó

תשובה חסרת משמעות: תשובה מעורפלת על ייחוד השפה העברית או תשובה לארמה 1
לעניין.

■˙Â‡ ‰ÙÈÒÂÓ È‡ Ì‡ ‰¯Â˜ ‰ÓÂ ·˙ÎÈ‰Ï ̇ Â¯ÂÓ‡ ÌÈÏÈÓ ÍÈ‡ ÏÚ ̇ ‡Ê ̇ ÂÏÈÚÙÓ È˙·‰ È‡

ÆÌÈÈ˙˘ Â‡

■· ‰Ù˘‰˘ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡Æ‰Ï˜Â ‰¯Â¯

■Â˙Â‡ ÌÈÓ˘ ‡Ï ÂÁ‡ Ê‡ ¨ÈÂÈ‚‰ ‡Ï ‡Â‰˘ Â‰˘Ó ˘È Ì‡Â ¨ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ ÌÈËÈÏÁÓ ÂÁ‡

·Ó ‡Ï „Á‡ Û‡Â ÌÈÏÈÓ‰ Ô˜˙·ÆÚÈÙÂÓ ‡Â‰˘ ÌÈ‡Â¯ ‡Ï ËÂ˘Ù Ê‡ ¨ÔÈ

סימול
מחשב
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מבנה המילה - ריכוז המחוונים למשימה
חלק א

         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד
מחשב

זיהוי השורש ב-5זיהוי נכון של כלזיהוי נכון של כלזיהוי נכון של כל012
מילים ופחות.אותיות השורשאותיות השורשאותיות השורש
ב-6 מילים לפחות.ב-7, 8 מילים.ב-9, 10 מילים.

תשובה חסרת משמעות.תשובה חלקית וגםתשובה חלקית אותשובה, הרואה בשורש022
לא מדויקת.לא מדויקת.בסיס של משמעות

המילה או בסיס
ליצירת מילים חדשות.

תשובה חסרת משמעות.מילה נחרזת או קרובהמילה שעברה שינוימילה דומה והסבר033
פונולוגית/סמנטית וכןשל גזירה. חסר הסברמתאים.

מילה נטויה. אין הסברעל סוג הדמיון, או
על סוג הדמיון, אושההסבר בלתי סביר.

שההסבר בלתי סביר.

ניסוח שגוי ודוגמה לאניסוח מעורפל שלניסוח של העיקרון ללאעקרון החריזה:044
מתאימה.העיקרון (עם או בלידוגמה, או שהדוגמהניסוח של העיקרון

דוגמה מתאימה).שגויה.ודוגמה לחריזה
הגיונית.

ניסוח שגוי ודוגמה לאניסוח שגוי של העיקרוןניסוח של העיקרון אךעקרון התבנית:5 05
מתאימה.או ניסוח חלקי,אין דוגמה טובה, אוניסוח של העיקרון
שמזכירים בו אותלהפך - הדוגמה טובה,ודוגמה מתאימה.

ראשונה או סימן ניקודאך העיקרון מעורפל.
יחיד.

ניסוח שגוי ודוגמה לאניסוח מדויק שלניסוח לא מדויק שלעקרון השורש:065
מתאימה.העיקרון אך הדוגמההעיקרון אך הדוגמהניסוח מדויק של
אינה מתאימה.נכונה.העיקרון ודוגמה

מתאימה.

         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול  עמוד
מחשב

סימון של מילים שאינןסימון של מילים רבותסימון של 2 פעלים.סימון של 3 פעלים.076
פעלים.מדי, או סימון של פועל

אחד בלבד.

תשובה חסרת משמעות.תשובה מעורפלת בליהכללה של סימן אחדהכללה של לפחות שני086
שום סימנים.מנוסחת בדייקנות אוסימנים. ניסוח מדויק.

ציון של שני סימנים
בניסוח לא מדויק.

תשובה שגויה.מילה אחת נכונה,שתי מילים מבוקשות.שמות עצם:097
או שתי מילים נכונותשלוש מילים מבוקשות.

בתוספת טעות/טעויות.

תשובה שגויה.מילה אחת נכונה,מילה אחת נכונה מתוךשמות תואר:108
או שתי מילים נכונותהשתיים.2 המילים המבוקשות.

בתוספת טעות/טעויות.

חלק ב
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         רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4סימול   עמוד
מחשב

הבנה שזו מילת תפל,שני רכיבים, שאינםשתי הכללות ברמתכל שלושת הרכיבים.118
או תשובה חסרתברמת הכללה גבוהה,הכללה גבוהה.

משמעות.או תשובה בתוספת
דוגמה של מילה קיימת
מאותה תבנית או דומה

לה.

3 מילים נכונות או4, 5 מילים בעברית -6, 7 מילים בעברית -7, 8 מילים בעברית -129
פחות, או מילהכל מילה דומה למילהכל מילה דומה למילהכל מילה דומה למילה

הדומה דמיון פונולוגיהמקורית בתבנית,המקורית בתבנית,המקורית בתבנית,
חלקי בלבד למילהבנטייה ובשורש, אובנטייה ובשורש, אובנטייה ובשורש.

המקורית.מילה בעברית, הדומהמילה בעברית במבנה
דמיון חלקי בתבנית,דומה.

או מילה שאינה קיימת
בעברית, אך יש לה
דמיון מלא בתבנית.

תשובה חסרתהתייחסות מעורפלתהתייחסות רק לכךהסבר מפורש על139
משמעות.לשורש או לתבניתשהשורש הוא תפל.תבנית שווה ועל

או להטיות.שורש תפל.

התשובה אינהרוב המילים הן הטיות4 מילים לא נטויות,5, 6 מילים נכונות -1410
מתאימה לדרישות.שאינן משובצותהמשובצות בתבניותלפי דרישת הסעיף.

בתבניות, וכן מיליםשונות, ללא תוספות.
שיש בהן תוספות

ושינויים של אותיות
השורש.

התאמה רק בבנייןהתאמה רק בשתיהתאמה בשתי מילותהתאמה מלאה בכל1511
קל / עבר / גוףמילות תוכן.תוכן, אך יש שיבוץשלוש מילות התוכן.

ראשון.של מילת תפל אחת
במשפט.

תשובה מעורפלת עלרק שורש ואולי עודמידע מלא אך הניסוחהכללות יפות על שורש,1611
ייחוד השפה העברית,רכיב - בלי הכללה.מעורפל/לקוי.על תבניות ועל

או תשובה לא לעניין.מוספיות, וכל הכללה
דקדוקית אחרת.
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