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קולות בטקסט

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק יכולת:

 ולזהות את האמצעים הרטוריים המאפיינים אותן.1למיין לסוגות•
לכתוב טקסט סיפורי קצרצר.•
לכתוב פסקה לימודית עיונית.•
 להפעיל גמישות לשונית על-ידי שכתוב טקסט מסוגה אחת לסוגה•

אחרת.

תיאור כללי
משימה זו עוסקת באמצעים רטוריים שונים, אך בעיקר באמצעי הרטורי, המוכר ביותר לתלמידים
והשימושי ביותר בהבעה ובהבנה - הדיבור הישיר והעקיף. באמצעות מבנים תחביריים ובאמצעות
צורות פיסוק ייחודיות כל "קול" בטקסט מביע את המסר/ים בצורה האופיינית לו ולסוגה. בדיקת
מבנים של דיבור ישיר ועקיף מאפשרת לשלב בין יחידת התוכן הגדולה לבין הרכיבים הלשוניים

המרכיבים אותה, וליצור אצל התלמידים מודעות לכך שהלשון משרתת מטרות תקשורתיות.

המשימה מתאימה לתלמידי כיתה ח. היא מעוררת לחשיבה על סמך הידע של התלמידים, מקדמת
את החשיבה הלשונית בנושאים תחביריים ובתחום השיח, ומפתחת את האוריינות הלשונית

מבחינת תפיסת השונּות שבלשון.

 של המושגים: כינוי גוף, סימני פיסוק (נקודתיים, מירכאות, פסיק, נקודה, קו מפריד),ידע נדרש
דיבור ישיר, דיבור עקיף.

מבנה המשימה

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

מילות מפתח:

דיבור ישיר ■
דיבור עקיף ■
משפט ציטוט (תוכן) ■
משפט מלווה ■
פועלי אמירה ■

≤∑

ר) - סוג של טקסט. למשל: סיפור, טקסט עיתונאי, מאמר, שיר, שיחה, מכתב, מודעת פרסומת, תסריט,ֶ'אנָ (ברבים: סּוגֹות, בלועזית: זָהסּוג1 
חוזה, צ'ט (שיחה באינטרנט) ועוד. לכל סוגה יש מטרה משלה וכן מאפיינים מיוחדים: מאפייני הטקסט בכללותו והמאפיינים של רכיבי
הלשון. הכרת הסוגה, תכניה, המאפיינים והמוסכמות שלה היא תנאי חשוב להבנת טקסט מסוגה זאת, והיא קשורה קשר ישיר ליכולת של

הלומדים להפיק טקסטים כאלה.

ציודזמןמקוםפעילויות

90כיתהשונותקטעים קצרים מסוגות קריאה:חלקים
דקותטקסט סיפורי קצרכתיבה:א+ב

 קישור בין מבנהלשון ומטא-לשון:
לשוני לבין הסוגות: צ'ט וסיפור

 פועלי אמירהסמנטיקה:
 דיבור ישיר (קישור לסוגה);תחביר:

סמנים פרוזודיים; פיסוק

מילון -90כיתה (רצוי ביום אחראפשרות א:  כתבה עיתונאיתקריאה והבנה:חלק ג
לפי הצורךדקותמיום הביצוע של חלקים א+ב)קשר בין סוגה למבנים לשוניים-לשון:

תחביריים ולתוכן
60בית (קריאת הכתבה)אפשרות ב: דיבור ישיר, דיבור עקיף, כינויי-

דקותכיתה - ביצוע הפעילויותגוף ופיסוק
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מבוא כללי
ניתן למסור מידע בשם אומרו בדרכים שונות - בדיבור ישיר או או בדיבור עקיף - באמצעות

ל".ֹאזכור של שם הדובר, באמצעות כינוי גוף או ללא אזכורו כלל. כל דיווח כזה הוא "קו
הקולות מייצגים משתתפים בשיח, המדברים בשם עצמם ויוצרים דיאלוגים (מבנים של דו-
שיח). השיח מוסר דיווח על מה שאמרּו, והדיווח מתבצע בדרכים תחביריות שונות, כגון:
דיבור ישיר, דיבור עקיף, שינויים במיקומו של משפט הדיווח, שימוש בדפוסי פיסוק שונים

ועוד.

הקולות השונים מייצגים דפוסי התבטאות, המתקשרים לסוגות שונות. אלה תלויות בהקשר,
ברמת הרשמיות של ההקשר ובדרגת ההיכרות שבין הדוברים השונים. לפיכך, משימה זו
מעודדת חשיבה על הגרסאות השונות במבנים תחביריים מגוונים ועל הסיבות לשילובם
בסוגות השונות. יש כאן עידוד לחשיבה פלורליסטית: להבעה של מחשבותיי, של רצונותיי ושל
השקפותיי יש דרכים רבות ושונות, ודרכים אלה מתקשרות למבנים תחביריים שונים ולסוגות

שונות של שיח.

המשימה עוסקת בשלוש סוגות: דיווח, בעיקר דיווח עיתונאי, צ'ט וסיפור. סוגת הצ'ט נבחרה
משלוש סיבות:

זהו המקרה הכתוב, הקרוב ביותר לדיבור ישיר (שיחת טלפון).א.
זהו מדיום חדש, שבני נוער מתלהבים מהשימוש בו.ב.
חומרים, הלקוחים מעולמם של המתבגרים ומשפתם (צ'ט), מאפשרים להם לבדוק ולחקורג.

את לשונם.

 - מכוון. בסיפוריצמרמורתגם השימוש בטקסטים סיפוריים פופולריים, כמו מתוך הסדרה 
 דיאלוגים מגוונים, המאפשרים לתלמידים לעסוק במבנים התחביריים שלהם.צמרמורת

הטקסט הזה מאפשר לדון בעוד סוג של שיח, המכיל עברית ישראלית, שבני הנוער יוצרים
ו"מתחברים" אליה, במקביל ללשון ספרי הלימוד והספרות הישראלית היפה, שהם לומדים

בבית-הספר.

 מדגימה כיצד העיסוק הלשוני בבית-הספרצמרמורתהבחירה בצ'ט ובסיפור מתוך הסדרה 
צריך להיעשות במגוון רחב של רובדי הלשון הכתובה והדבורה.

חלק א: התאמה של סוגה למבע
‡ ÌÎÈÙÏ˜ ÌÈÚË˜ ‰Ú·¯ÈÈÓ ÆÆÆÌÈ¯ˆÆÆÆ‰‚ÂÒ‰ ÈÙÏ ÆÆÆÂ

מטרות
לבדוק הבנה ומיון אינטואיטיבי לפי סוגות - באמצעות העלאת ידע קיים לכלל מודעות;
לחשוב על המאפיינים הלשוניים והטקסטואליים בייצוג של ה"קולות" בסוגות השונות.

הערה
זהו סעיף קל לביצוע, והוא מתאים להתחלה של משימה מסוג זה.

סימול
מחשב

01Æ±
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
מיון נכון של כל 4 הקטעים: טקסט עיתונאי - קטעים ב+ד; סיפור - קטע א; צ'ט -רמה 4

קטע ג.

מיון נכון של 3 קטעים.רמה 3

מיון נכון של 2 קטעים.רמה 2

מיון נכון של קטע אחד.רמה 1

ÈÎÆÆÆ      ÈÈÓ „ˆÆÔÂÈÓ· ÌÎ˙‡ ÂÁ‰ ÌÈÏÂ˜È˘ ÂÏÈ‡Â ¨˙Â‚ÂÒÏ ÆÆÆÌ˙

מטרות
לבדוק מודעות לסוגה מהבחינות הבאות: התוכן (סיפור אישי, מידע כללי), המבנים הלשוניים

והמבנה הוויזואלי, וכן לבדוק יכולת להציג את המידע הזה בצורה מילולית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הסבר המתייחס ל-3 רכיבים - תוכן, אמצעים לשוניים ופיסוק;רמה 4

ניסוח תקין.
■· È˙¯˘È˜Æ˙ˆÓÂ˙Ó ¯ˆ˜ ≠ Ëßˆ Ï˘ÓÏ Æ‰‚ÂÒ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÈÙÏ ÚË˜‰Â ‰‚ÂÒ‰ ÔÈ

Ì‚ ˘È Ëßˆ· ÆË¯ÙÓ ÍÙ‰Ï ‡Ï‡ ¨˙ˆÓ˙Ó ÂÈ‡ ≠ ¯ÂÙÈÒ ÆÌÂÈ‰ ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰ ¨¯‡˙Ó ≠ ÔÂ˙ÈÚ
·È„ Â‰Ê Æ˜ÂÒÈÙ ÈÓÈÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰·¯‰Ì‚ ˘È ¯ÂÙÈÒ· Æ˙Â‡Î¯ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‡ Í‡ ¯È˘È ¯Â

ÆÂ‰ÊÂ ÌÂÈ‰ È‡˘Â ˙‡ ‰¯ˆ˜· ¯‡˙Ó˘ ÔÂ˙ÈÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈ¯Â‡È˙ ‰·¯‰
■∫Ëßˆ··„Ó ·Â„‰ Ì˘ ˙‡ „ˆ· ˘È ¨¢¢ ÌÈËÂËÈˆ ÔÈ‡ ¨ÌÈ¯· ÁÈ˘≠Â„ ‰Ê ¨¯¨ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ÔÈ

 ÆÂÈ˘ÎÚ ‰¯Â˜˘ Â‰˘Ó∫¯ÂÙÈÒ· ÆËÂËÈˆ ËÙ˘ÓÂ ¨‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó ˘È ∫È‡Â˙ÈÚ ËÒ˜Ë·
·„Ó·ÈˆÏ ¯·Â„Ó ¨¯Â· ¯·„ ¨˙Â˘„Á˙‰ ÂÓÎ ¨¢˘„Á¢ Â‰˘Ó ÏÚ ÂÂ‰˘Ó ÆÔÓÊÓ ‡Ï ‰¯˜˘ ¯

·ÈˆÏ ÚÈ„Â‰Ï ·Â˘ÁÆÂ˙Â‡ Ú„ÈÈÏ ¨¯Â

תשובה חלקית: הסבר המתייחס ל-2 רכיבים בלבד, או הסבר המתייחס ל-3 רכיבים,רמה 3
בניסוח פחות טוב מרמה 4.

■Ì‰¢ ∫ÔÂ‚Î ÆÌÈ¯Â‡È˙ Ì‚Â ÌÈÈ˘¯‚ Ì‚ ËÙ˘Ó· ÂÈ‰ ¯ÂÙÈÒ‰ Ï˘ ‰‚ÂÒ·˘ ÍÎ· ˙‡Ê È˙¯˘˜

ÌÈ¯ÈÎÓ ‡Ï Ì‰È˙˘˘ ÌÈ‡Â¯˘ ÔÂÂÈÎ Ëßˆ ‰˙‡¯‰ ‰ÈÈ˘‰ ‰‚ÂÒ‰ Æ¯Â‡È˙ ¢ÆÆÆ‰ÓÈ‰ ÛÒÂÈ
·„Ï Ì‰Ï˘ ¯Â˙‰ ‰Ê ÂÏÈ‡Î ∫¢¯ÈÓ˙¢ Ì‚Â ∫¢„ÚÏ‡¢ ∫‰ËÓ ÂÏ ÌÂ˘¯ Ì‚Â È˘‰ ˙‡ „Á‡°¯

Û‡ Ëßˆ· ÌÈ„ÏÈ˘ ÔÂÂÈÎ ÔÂ˙ÈÚ ÍÂ˙Ó Ì˙Â‡ ÂÁ˜Ï˘ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡Â¯ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙Â‚ÂÒ‰ È˘
·„È ‡Ï ÌÚÙÆÂÏ‡ÎÂ ı¢‚· ÌÚ Â¯

תשובה חלקית: הסבר המתייחס לרכיב אחד בלבד, או הסבר המתייחס ל-2 רכיבים,רמה 2
בניסוח לקוי.

■ÈÎ ÔÂ˙ÈÚ ‰Ê˘ È˙Ú„È È‡Â˙ÈÚ‰ ËÒ˜Ë· ÁÈ˘≠Â„ ˙¯Âˆ· ÈÂ· ‰Ê ÈÎ Ëßˆ ‰Ê˘ È˙Ú„È
·Ó˘ ˙¯„‚ÂÓ ˙‡ÊÎ ‰Ù˘ ˘È ÔÂ˙ÈÚÏÆÌÈÈÁ‰Ó Â‰˘Ó Ì˙Ò ‰Ê ÈÎ ¯ÂÙÈÒ·Â ÔÂ˙ÈÚ ‰Ê˘ ÌÈÈ

תשובה חלקית או שגויה: הסבר כללי או הסבר בלתי מובן.רמה 1
■· È˙¯˘˜ÆÔÂÎ ¯˙ÂÈ ÈÏ ‰‡¯ ‰Ê˘ ÍÈ‡ ÈÙÏÂ È˘È‡ Ú„È ÈÙÏ ÚË˜Ï ‰‚ÂÒ‰ ÔÈ

 ■ÆÌÈ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÙÏÂ ÁÂÒÈ‰ ÈÙÏ

סימול
מחשב
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סימול
מחשב

Î‰ ÔÂ‚Ò ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ó ‰Ó ÆÆÆ      ø ÆÆÆÍÎ ‰Ê ÚÂ„Ó ÆÆÆËßˆ‰ Ï˘ ‰·È˙

מטרות
ליצור הכללה של מאפייני הסוגה, הקשורים למבנה, ללשון ולפיסוק שלה, ולבדוק יכולת

לכתוב פסקה עיונית.

הערות
כאשר כותבים תשובה עיונית, חשוב להתחיל מאמירה מכלילה, כגון: "סגנון הכתיבה מאופיין-

ב...". אנו מעוניינים לחנך את התלמידים לכתיבה אקדמית.
בסעיף זה על התלמידים לאתר בטקסט סימנים שונים שתורמים להכללה, ולהיות מסוגלים-

להביע את המידע הזה בצורה אינטגרטיבית.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: הכללה טובה ופירוט של לפחות 2 מתוך 3 התחומים, שאנו עוסקיםרמה 4

בהם - מבנה משפט, פיסוק ועימוד גרפי.

תשובה אפשרית:
שם הכותב (המוען) כתוב בתחילת כל "אמירה". סימן פיסוק: נקודתיים, ואחריהם
המסר. צורת כתיבה זו משקפת היטב שיחה דבורה, שכל דובר בה הוא בעל קול

 אין אפשרות לאפיון קולי של הדובר, ולכן יש צורך בציון השם.בכתבשונה. 
הנקודתיים מפרידות בין שם הדובר לבין המסר שלו, וכן הן מסמנות התחלה של

 בכתב לציין ציטוט בדיבור ישיר.המרכזיתציטוט. זו הדרך 

בצ'ט אין שימוש במירכאות לציון הגבולות של משפט התוכן, כי ההתרחשות היא
"כאן ועכשיו" - ללא תיווך. הדוברים בצ'ט הם אלה הכותבים אותו. הם אינם

מצטטים אחרים.

משפט התוכן מסתיים בסימן פיסוק כלשהו: נקודה, סימן שאלה, סימן קריאה,
שלוש נקודות וכדומה. מטרתם של סימנים אלה לפצות על העדר הקול האנושי. הם
מסמנים את ההנגנה (האינטונציה) של המסר, שהייתה נשמעת, אילו הייתה השיחה

דבורה בקול.

דוגמות לתפקידים של סימני הפיסוק בצ'ט:
 - שורה 8 - דימוי של טון דיבור: המתקת סוד, הססנותשלוש נקודות

שורה 10 - ציון שיש המשך, הזמנה לחשוב על המשך
 - שורה 9 - דימוי של דיבור שמביע הפתעה, תמיהה ועודסימן קריאה וסימן שאלה

תשובה חלקית: כמו רמה 4, בניסוי לקוי, או הכללה טובה ופירוט של אחד מהתחומים,רמה 3
שאנו עוסקים בהם.

תשובה חלקית: הכללה ופירוט של אחד מהתחומים, שאנו עוסקים בהם, בניסוח לקוי.רמה 2

תשובה חלקית: הכללה ללא פירוט או פירוט ללא הכללה.רמה 1

Æ≥ 03
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) - כל אחת מיחידות הדיבור בלשון מסוימת, היוצרת הבחנה בין מילה אחת לאחרת.צליל, קול (מיוונית: הֶָמפֹונ2 

סימול
מחשב

04ÈÏÂ˜ ‰ÁÈ˘Ï Ëßˆ‰ ˙‡ ÌÈÓ„Ó‰ ÆÆÆÌÈÓÒ ÆÆÆËßˆ· Â‡ˆÓ ÆÆÆ      ÆÆÆ˙

מטרות
לעורר חשיבה על שפה דבורה, על שפה כתובה ועל מהותה של השיחה; לאתר סמנים של שפה

דבורה ולמצוא את המקבילות שלהם בשפה הכתובה.

הערה
.פרוזודייםמנים ַמה הן המקבילות של השפה הדבורה בשפה הכתובה? הכוונה כאן היא לס

סמנים אלה מסמנים בטקסט הכתוב את המנגינה, את הטון, את העוצמה ואת ה"צבע"
 (העיצורים2האופייניים למסר הָדבור, כלומר - סמנים פרוזודיים הם כל מה שהוא אינו הפונמות

והתנועות) אלא משתלב עמן.

סימני הפיסוק "מנסים" בחלקם לשקף את המערך הפרוזודי של הלשון הדבורה. המערך
הפרוזודי נוצר על-ידי שילוב של עיצורים עם תנועות להברות ועל-ידי חילופים שונים של

) והדגשהסווווףהברות: מוטעם / לא מוטעם, מוארך / לא מוארך. למשל, הארכה של המילה (
); גם הדגשה של מילה שלמה בקו, סימן קריאה ועוד,מ-א-מי-נהשל כל הברה בנפרד (

נחשבים לסימנים המשקפים את הפרוזודיה.

הסימנים הפרוזודיים מעצבים את המסר כך שיביע את הכוונות, את הרגשות ואת ההדגשים
האישיים שלנו. בשפה הדבורה קל מאוד לעשות זאת, אבל בלשון הכתב זה קשה יותר.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: זיהוי של 8-7 סמנים מסוגים שונים.רמה 4

סמנים אפשריים: קווים מפרידים בתוך מילה (מ-א-מי-נה); הארכת ההברה
); שלוש נקודות; סימן קריאה; סימן שאלה; סימן קריאהמאוד(סוווווווף); קו מדגיש (

וסימן שאלה (ולהפך); קו מפריד.

תשובה חלקית: זיהוי של 6-5 סמנים מסוגים שונים.רמה 3

תשובה חלקית: זיהוי של 4-3 סמנים מסוגים שונים.רמה 2

תשובה חלקית ביותר: זיהוי של 2 סמנים מסוגים שונים או זיהוי של סמן אחד בלבד.רמה 1

      Î· ˙ÂÙ˜˘Ó Ô‰ ÆÆÆÔ·ÂÓ ‰ÊÈ‡· Â¯È·Ò‰Â ÆÆÆÂ˜„· ÆÆÆÆÆÆ‰¯Â·„‰ ‰ÁÈ˘‰ ˙‡ ·˙

מטרות
לנמק את הקשר בין הסמן שבטקסט לבין  מטרת השימוש  בו, להתמקד בתפקידים המגוונים

של הסמנים, ולהעלות למודעות אפשרויות שונות לסימון הנגנות (אינטונציות) של דיבור.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
בחירה ב-3 סמנים מתאימים ופרשנות סבירה - בהתאם לטקסט הספציפי, בניסוחרמה 4

מתאים ללשון לימודים.

Æ¥
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■ÔÈÚÓ ÌÈ˙Â Æ˙Â˘‚¯˙‰Ø‰Ú˙Ù‰ Ì˘Ï ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÌÈÎÈ¯‡Ó ≠ ®≥ ‰¯Â˘© ‰≠ÈÓ≠‡≠Ó  Æ‡
Æ‰‡È¯˜ Ï˘ ¢ÔÂË¢

Æ·· ÈÏÂ‡© ÒÂÒÈ‰ Ì˘Ï ËÙ˘Ó ÚˆÓ‡· ˙Â„Â˜ ˘ÂÏ˘ ≠ ®∏ ‰¯Â˘©ÆÆÆÆ®˙Â˘ÈÈ
Æ‚„Ó ‰‰ÈÓ˙Ø‰Ú˙Ù‰ Ì˘Ï ‰‰ÈÓ˙ ÔÓÈÒ ≠ ®π ‰¯Â˘© °ø·Â„‰ Ï˘ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ‰˘È‚Æ¯

בחירה ב-2 סמנים מתאימים ופרשנות סבירה - בהתאם לטקסט הספציפי ובניסוחרמה 3
מתאים ללשון לימודים; בחירה ב-3 סמנים מתאימים, אך הניסוח אינו מתאים

ללשון לימודים.
■„‰ ≠ ®≥ ‰¯Â˘© ÛÂÂÂÂÂÒ°˜Â˘‰ ˘‚

 הסמן נכון והפרשנות נכונה, אך הניסוח סלנגי, ואינו מתאים ללשון לימודים.הערה:

בחירה בסמן אחד מתאים ופרשנות סבירה - בהתאם לטקסט הספציפי, ובניסוחרמה 2
מתאים ללשון לימודים; בחירה ב-2 סמנים מתאימים, אך הניסוח אינו מתאים

ללשון לימודים.

בחירה בסמן או בסמנים, שאינם מתאימים, ו/או אין פרשנות מתאימה; בחירהרמה 1
בסמן מתאים ופרשנות סבירה - בהתאם לטקסט הספציפי, אך הניסוח אינו מתאים

ללשון לימודים.

      ÈÎ ˙‡ Ëßˆ· Â‡ˆÓ ÆÆÆÆÆÆ ÆÌ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯ËÓ ˙‡ Â¯È·Ò‰Â ¨ÛÂ‚‰ ÈÈÂ

מטרות
לזהות את מאפייני הגוף השכיחים בסוגת הצ'ט, לקשר בין המאפיין הלשוני (הגוף) לבין

הסוגה, ולפתח את החשיבה על תפקיד המבנים הלשוניים בסוגה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: קישור לסוגה והסבר, המדגיש שצ'ט הוא סוג של "דיבור ישיר" ביןרמה 4

מספר משתתפים - המשתתפים בצ'ט מנהלים שיחה (דו-שיח); ציון של הגוף הראשון
והשני וכן שתי דוגמות מתאימות.

■·Î ˙‡˘ ‰‡Â¯ È‡ ÌÂÏ˘¢ ∫‰Ó‚Â„Ï ¨È˘ ÛÂ‚·Â ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚· ·Â˙Î Ëßˆ‰Ô‡Ï¢  ¢Ô‡Î ¯

Ëßˆ‰ ˙¯ËÓ˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈËßˆ· Ì‚Â ‰Ê Ëßˆ· Ì‚ ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ ÌÈ‡ˆÂÓ Â‡ ø¢˙ÓÏÚ
·Ú‰ ‡È‰· ˙È˙ÈÓ‡ ‰ÁÈ˘ ÂÓÎ È˘Ï „Á‡ ÌÈ¯ÒÓ ˙¯Ì‚ ˙È˙ÈÓ‡ ‰ÁÈ˘·© ÌÈ˘‡ È˘ ÔÈ

Æ®‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚· ÌÈ˘Ó˙˘Ó
 

·„Ó ≠ ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚ ´ ÁÎÂ ≠ È˘ ÛÂ‚ ‡ˆÓ Ëßˆ· ¨ÌÂÏ˘¢ ∫˙Â‡Ó‚Â„ Æ¯˙‡˘ ‰‡Â¯ È‡·Î ¯
¢ ¨¢Ô‡ÎÈ‡ ‡Ï ‰≠ÈÓ≠‡≠Ó ‡Ï¢ ¢°È˙Ú‚‰È‰ÂÊ˘ ÈÙÓ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÌÈ‡ˆÂÓ Â‡ ¢‰ÂÂÎ· 

· ‰ÁÈ˘ ÌˆÚ·ÛÂ‚‰ ¨Â˙‡ ¢ÌÈÁÁÂ˘Ó¢˘ Ì„‡Ï ‰ÈÈÙ ÔÈÓ ‡Â‰ È˘‰ ÛÂ‚‰ ¨ÌÈ˘‡ È˘ ÔÈ
Æ‰ÁÈ˘Ï ‚ÂÊ‰ Ô·Ï ˙¯ÓÂ‡ È‡˘ ‰Ó ‡Â‰ Ô˘‡¯‰

זיהוי נכון של הגופים ודוגמות מתאימות, אך ההסבר אינו מדויק (בתוכן או בניסוח);רמה 3
זיהוי נכון והסבר, אך אין דוגמות מתאימות.

■·„Ó ≠ ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚ ̈ È˘‰Â ÔÂ˘‡¯‰ ÛÂ‚· ·Â˙Î  Ëßˆ‰¢ Ω ®ÂÁ‡ØÈ‡© ̄È‡·Î ̇ ‡˘ ‰‡Â¯ ¯
¢ Ø ¢Ô‡ÎÈ‡ ‰‡Â¯ÆÆÆ¢ ®ÔØÌ˙‡ ¨‰Ø˙‡© ÁÎÂ È˘ ÛÂ‚ Æ¢‰≠ÈÓ≠‡≠Ó ‡Ï ˙‡˘·Î Ø ¢ÆÔ‡Î ¯

 ‰ÎÁÓ È‡ÍÏ¢‰˙Â‡· 
·Â„Ó ÈÎ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ Ëßˆ· ÌÈ‡ˆÂÓ Â‡ ÈÓ ÏÚ ¯·„Ó˘¯·Â„ÓÂ ®ÂÁ‡ØÈ‡© ÛÂ‚‰ ÏÚ ¯

ÁÎÂ˘Æ®ÔØÌ˙‡ ¨‰Ø˙‡© Â˙‡ 

 ההסבר על הסיבה לשימוש בגופים אלה אינו מדויק.הערה:

Æ∂Æ
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■ ÌÂÏ˘ Æ‡ ∫‡Ó‚Â„ ÆÈ˘ ÛÂ‚Â ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚ Ëßˆ· ‡ˆÓÈ‡˘ ‰‡Â¯ ˙‡·Î  Æ· ÆÔ‡Î ̄˙‡ÍÎ ÏÎ 
·Ó Ëßˆ· È˘‰ ̇ ‡ „Á‡ ÚÂÓ˘Ï ̄ ˘Ù‡ È‡ ÈÎ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ̆ È ‰˜ÂÁ¯Æ‰·È˙Î· ‰Ê ̇ ‡ ÌÈÚÈ

 ההסבר אינו מדויק, כי גם בשיחה ישירה, שאפשר לשמוע בה זה את זה,הערה:
משתמשים בגופים אלה.

התייחסות מלאה/חלקית לגופים ולדוגמות, והסבר מעורפל מאוד שניסוחו לקוי אורמה 2
שאינו מתאים.

■ ÌÂÏ˘¢ ∫ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚·È‡·Î ˙‡˘ ‰‡Â¯  ‰‡Â¯ È‡ ÌÂÏ˘¢ ∫È˘ ÛÂ‚· ¢Ô‡Î ¯˙‡˘·Î ¯
·„Ó ‰ÎÎ ÈÎ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¢ÆÔ‡Î· ÌÈ¯· ÏÏÎ Í¯„Æ·ÂÁ¯

 ■· ÈÎ È˘Â ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚·„Ó˘ ÏÏÎ Í¯„· È‡ „È‚È „Á‡ ÏÎ Ê‡ È˘‰ ÌÚ „Á‡ ÌÈ¯ÏÏÎ Í¯„
· ÈÎ ÂÁ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï·„Ó „Á‡ ÏÎ ÏÏÎ Í¯„·Ï ̄ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‡Â‰Â ̈ ‰Ø˙‡ ̈ È‡ ̃ ¯ ̆ È Ê‡ „

·„Ó ÈÎ· ÌÈ¯· ÌÈÈ˙˘ ÔÈ·„Ï ‰Ó ÔÈ‡ Ê‡ ‚ÂÏ‡È„ÆÁÎÂ ‡Ï˘ Ì„‡ Ô· ÏÚ ¯

תשובה שגויה: טעות כלשהי בזיהוי הגופים (למשל: ציון הגוף השלישי), אין דוגמותרמה 1
מתאימות, וההסבר שגוי.

■·„Ó ‡Â‰ ÈÎ È˘ÈÏ˘ ÛÂ‚‡È‰Â È˙‡È˜ ˙ˆ˜ Ì‚ ˙ˆ˜ ÍÈÏÚ È˙ÒÚÎ ÈÎ ∫‡Ó‚Â„ ‡È‰ ÏÚ ¯
·„Ó·È„‰ ˙Ù˘ ‰Ê ÈÎ ‰Ê‰ ÛÂ‚· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Æ‡Â‰ ÏÚ ˙¯·„Ó „ÈÓ˙ ‡Ï Ì‰Â Ëßˆ· ¯ÂÌÈ¯

·È„ ÌÓˆÚ ÏÚ·È„ ˙Ù˘Â ÌÂÈ ÌÂÈ ¯ÂÆ‚ÂÏ‡È„ ¯Â
 ■· ÈÎ ‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÆÂÁ‡≠È‡ ‡Â‰≠È‡ ‡È‰≠È‡ ÌÈÙÂ‚‰ÌÈ‡· ÏÏÎ Í¯„

ÆÌÈ„ÏÈ ¯ÈÎ‰Ï È„Î ËßˆÏ

שיח בסיפור-חלק ב: דו
øÚË˜· ‰¯È˘È‰ ‰ÁÈ˘‰ ÈÓÈÒ Ì‰ ‰Ó øÚË˜· ÌÈ¯·Â„‰ Ì‰ ÈÓ ÆÆÆ

מטרות
לזהות את גבולות הדיבור הישיר ולפתח יכולת לזהות מרכיבים שונים בטקסט: תוכן, מבנה

משפט, סימני פיסוק, ואת הקשר ביניהם.

הערה
. אין להוריד רמה בשל כך.גרשייםתלמידים נוהגים לכנות את המירכאות: 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
תשובה מלאה: ציון של 2 המשתתפים בשיחה - אמילי ומשתתף נוסף, אולי אחיה,רמה 4

והתייחסות לכך שהמשתתף השני בשיחה הוא זכר - על-פי צורת הפנייה "תיזהר"
(שמו אינו מצוין במפורש בקטע). כמו כן, ציון של 3 סימנים הקשורים לדיבור
הישיר: מירכאות, חילופי גופים, שימוש בסימן קריאה ובסימן שאלה, שמטרתם

להמחיש את טון השיחה, וכן שימוש במילות אמירה.
■·Â„‰ÏÂÁ ‰Ê ¯‰Ê˙¢ ∫˙ÂÁÎÂ‰ ÆÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚· ‡Â‰˘ Ì„‡ „ÂÚÂ ÈÏÈÓ‡ Ì‰ ‰ÁÈ˘· ÌÈ¯

ÏÎÏ ÌÈÂÙ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ̈ ˙Â‡Î¯Ó‰ ÔÓÈÒ Ì‰ ÌÈÓÈÒ‰ Æ¢˙Á¯Âˆ ÈÏÈÓ‡ ̇ ‡ È˙ÚÓ˘ ¢°ÈÚ·ÂË
ÆÁÈ˘≠Â„ Ï˘ ÌÈÏÈÓÂ ÌÈÓÈÒ ÂÏ‡ Æ‰‡¯˜ ¨È˙ÚÓ˘ ¨È˙¯Ó‡ ÌÈÏÈÓ‰Â „Á‡

07Æ±

7



‰¯
ÂÓÏ

ÍÈ¯„Ó

˜ÂÏÂ˙ ·Ë˜ÒË

488

סימול
מחשב

תשובה חלקית: ציון של 2 המשתתפים, ורק 2 מתוך 3 הסימנים הקשורים לדיבוררמה 3
הישיר.

■·Â„‰·Â„‰Â ÈÏÈÓ‡ Ì‰ ÌÈ¯˘È˘ ÈÙÓ ‰ÁÈ˘ ˙‡Ê ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ÆÂÏ ÚÂ„È ÂÈ‡ ÂÓ˘˘ ¯

·¯ ̇ Â‡Á¯Ó· ÂÊ¢ ∫‡Ó‚Â„  ̇ Á¯Âˆ  ‰¯Ó‡ ∫˙ÂÂÏÓ ÌÈÏÈÓ Ì‚Â ËÒ˜Ë‰ Í¯Â‡Ï ÌÈ·Î ̇ ˆÈ¢ÏÂ
¢ÆÁÂ¯ ¯ˆÂ˜· ‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ ‡È‰

תשובה חלקית: ציון של 2 המשתתפים ושל 1 מתוך 3 הסימנים הקשורים לדיבוררמה 2
הישיר.

■·Â„‰·È„‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ˘ ˙Â‡Î¯Ó ¢ ¢ Ì‰ ÌÈÓÈÒ‰ Æ„ÏÈÂ ‰„ÏÈ ∫Ì‰ ‰ÁÈ˘· ÌÈ¯Æ¯Â

 ■·Â„‰¯ÙÒÓ‰Â ÈÏÈÓ‡ Ì‰ ‰ÁÈ˘· ÌÈ¯
·˙ÂÎ Ì‰ ¯Ó‡ ÈÓ ÌÈ¯ÓÂ‡ ËÙ˘Ó ÏÎ ÛÂÒ·Æ‰¯Ó‡ Â‡ ¯Ó‡ ∫ÌÈ

תשובה חלקית: ציון של 2 המשתתפים, אך אין אזכור של הסימנים או שהסימניםרמה 1
שגויים.

■·Â„‰Æ¯ÎÊÂÓ ‡Ï ÂÓ˘ ∫¯ÙÒÓ‰ ¨ÈÏÈÓ‡ ∫ Ì‰ ‰ÁÈ˘· ÌÈ¯

ר / הכותבֵמבנה בשירות הסֹופ
ÎÏ ˙Á‡ ‰Ó‚Â„ ¯ÂÙÈÒ‰ ÔÓ Â˜È˙Ú‰ ÆÆÆÆ‰·Ó Ï

מטרות
לזהות את משפט התוכן ואת המשפט המלווה על מגוון אפשרויות השימוש בהם; להעשיר
ולפתח את יכולת הכתיבה של הלומדים; לפתח חשיבה על הקשר בין תוכן לבין מבנה תחבירי.

הערות
אנו משתמשים באיתור האמצעי הרטורי של הדיבור הישיר כתרגיל לשוני: איתור מבנים-

לשוניים, זיהוי חלקיהם וניתוחם. בפעילות כזאת התלמידים מתמקדים במבנים התחביריים
השונים של משפט, בלי לעסוק בניתוח תחבירי מפורש. זה מאפשר גשר לקראת ניתוח
תחבירי בהקשר טקסטואלי. בחירת מבנה משרתת את מטרות התוכן ואת כוונות היוצר.

 משפט מלווה (כי החלק שלפניהםללאיש שני משפטים, שאפשר לראות בהם משפט ציטוט -
 ציטוט בשל קרבתםבאמצעמסתיים בנקודה), אך אפשר לראות בהם גם משפט מלווה 

הגדולה למשפט המלווה. שני המשפטים האלה הם:

משפט ראשון:
. "תגיד לי, איפה אתה חי? אתה לא יודעהיא חזרה ואמרה בקוצר-רוח"זו ביצת כבול," 

כלום?"
"תגיד לי, איפה ציטוט, אך בציטוט באמצעאמנם ניתן לראות במבנה הזה משפט מלווה 

 משפט מלווה בגלל הנקודהללאאפשר לראות גם ציטוט אתה חי? אתה לא יודע כלום?" 
."היא חזרה ואמרה בקוצר-רוח"זו ביצת כבול," שלפניו. אם כך, במשפט 

המבנה הוא משפט ציטוט, ואחריו - משפט מלווה. כך הדבר גם לגבי המשפט השני:

משפט שני:
.היא  ענתה,  מרוצה  מעצמה"למדנו בשנה  עברה  על  החור באֹוזֹון ועל  יערות  הגשם," 

ב. הטחב גדל וגדל וסופג מים בערך פי עשרים וחמישהַַח"הביצה סמיכה מפני שגדל בה ט
ממשקלו העצמי."

08Æ≤
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"הביצה ציטוט, אך בציטוט באמצעגם כאן ניתן לראות את המשפט המלווה כמשפט 
ב. הטחב גדל וגדל וסופג מים בערך פי עשרים וחמישה ממשקלוַַחסמיכה מפני שגדל בה ט

 משפט מלווה בגלל הנקודה שלפניו.ללא - אפשר לראות גם ציטוט העצמי."

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
זיהוי של 3 המבנים השונים וכתיבה נכונה שלהם, כולל המירכאות וסימני הפיסוקרמה 4

האחרים.
■ ‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó ≠ ÔÂ˘‡¯ ËÙ˘ÓÈ¯Á‡∫ËÂËÈˆ ˙‡ È˙ÚÓ˘ ¢°ÈÚ·ÂË ÏÂÁ ‰Ê ¨¯‰ÊÈ˙¢

Æ‰ÓÈ‡· ˙Á¯Âˆ ÈÏÈÓ‡
 ‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó ≠ È˘ ËÙ˘ÓÚˆÓ‡·∫ËÂËÈˆ ·ÊÚ˙ ≠ È„¢¨ÒÚÎ· È˙‡¯˜ ¢°È˙Â‡ È

°ÈÚ·ÂË‰ ÏÂÁ· ÍÏÏ‚· È˙Ú·Ë ËÚÓÎ¢
¢°˜ÈÁˆÓ ‡Ï ÏÏÎ· ‰Ê

 ËÂËÈˆ ≠ È˘ÈÏ˘ ËÙ˘Ó‡ÏÏ∫‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó ¢ø‰Ó¢

זיהוי של 2 מבנים בלבד וכתיבה נכונה שלהם, כולל המירכאות וסימני הפיסוקרמה 3
האחרים; זיהוי של 3 המבנים, ללא המירכאות וללא סימני הפיסוק.

זיהוי של מבנה אחד בלבד וכתיבה נכונה שלו; זיהוי של 2 מבנים, ללא המירכאותרמה 2
וללא סימני הפיסוק.

אין זיהוי של המבנים המבוקשים או שזוהה מבנה אחד בלבד, ללא המירכאות וללארמה 1
סימני הפיסוק.

 ■¢‰Â‡‚‰¢

הֹור.ָי נִגָ המירכאות כאן אינן מציינות ציטוט אלא לשון סהערה:
 ■·Ó ÈÓ Ê‡øÔÂ‡‚‰ ‡Â‰ ÂÈ˘ ÔÈ

ÆÆÆ ÆËÂËÈˆ‰ ËÙ˘Ó Ï˘Â ‰ÂÂÏÓ‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯„Ò ÆÆÆ˘È ‰Ó Ì˘Ï ÆÆÆ

מטרה
לבדוק הבנה של הקשר מבנה-משמעות.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
הסבר מפורש, מנומק (כולל דוגמה), הגיוני וברור, המתייחס לסדרים שונים שלרמה 4

המשפט המלווה ושל משפט הציטוט. ההסבר יכול לכלול סיבות שונות, הקשורות
לדינמיקה של הטקסט, לצורך הגיוון, כדי ליצור ציפייה/מתח, כדי להוסיף את
תיאור המצב ואת האווירה, או אולי כדי לחשוף את רגשות הדובר (לפני, אחרי, או
באמצע האמירה). הסיבות לאי קיומו של משפט מלווה יכולות להיות: ניתן להבין
מההקשר, אין צורך בתיווך או בהתערבות של המספר, רצון לשמור על קצב, ועוד.

■· ÌÈÂ˘ ÌÈ¯„Ò· ‰ÂÂÏÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ Ì˘ ¯ÙÂÒ‰Ûˆ¯ ˙‡ ÚÂË˜Ï ‡Ï È„Î ÏÏÎ Í¯„
‰¯È‰Ó ‰ÁÈ˘ ÂÊ Ì‡Â ÌÈÏÈÓ ‰ÓÎ „È‚È ¯ÙÂÒ‰ ËÙ˘Ó ÛÂÒ Â‡ ‰ÁÈ˘ ÛÂÒ ÂÊ Ì‡ Æ‰ÁÈ˘‰

·‰Ï ‰˘˜ ‰È‰È˘ „Â‡Ó· ‰ÁÈ˘‰˘ÎÂ ÌÚÙ È„Ó ˙Á‡ ‰ÏÈÓ ÛÈÒÂÈ ‡Â‰ ‰Ó ¯Ó‡ ÈÓ ÔÈ‰¯Â¯
ÂÎÈ˘Ó‰Ï ‰ˆÂ¯ Â‡ ‰ÓÈÈÒ ‡ÏÂ Ì„Â˜ ‰¯Ó‡ ̇ ÂÈÂÓ„‰ ̇ Á‡˘ ̄ Á‡ ËÙ˘Ó Ï˘ Í˘Ó‰ ‰Ê˘ Â‡

·Ú¢ Æ‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó ‰È‰È ‡Ï˙‡ ¯‡˙Ó ‡Â‰ ÔÎÏÂ ‰ÁÈ˘ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÂÊ ÆÆÆ‰‡¯˜ ¢°ÍÈÏÚ È˙„
· ÂÊ¢ ‰¯Ó‡ ¨¢ÌÏÂ‚ ¨ÈÚ·ÂË ÏÂÁ ‡Ï ‰Ê¢ Æ‰˘ÂÚ ‡È‰ ‰ÓÂ ‰·ˆÓ·Î ˙ˆÈÚˆÓ‡· Æ¢ÏÂ

·È˘ È„Î ‰¯Ó‡ ‰ÏÈÓ‰ ̇ ‡ Ì˘ ̄ ÙÂÒ‰ ËÙ˘Ó‰®‰ÁÈ˘‰ ̇ ÈÁ·Ó© ÔÓÊ ‰È‰ ‡ÏÂ Æ‡È‰ ÂÊ˘ ÂÈ
Æ¯˙ÂÈ ÍÂ¯‡ ¯Â‡˙Ï
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■·ÒÓ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ËÂËÈˆ È¯Á‡ ‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó· ˘Ó˙˘Ó ¯ÙÂÒ‰·Â„‰ ‰Ó ¯È· ˘È‚¯‰ ¯ÔÓÊ
·ÊÚ˙ È„¢ ≠ ËÙ˘Ó‰ ̇ ‡ ̄ Ó‡ ‡Â‰˘ËÂËÈˆ‰ ÚˆÓ‡· ‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó· ¢ÆÒÚÎ· È˙‡¯˜ ̈ È˙Â‡ È

· ÂÊ ¨‰¯Ó‡ ¨ÈÚ·ÂË ÏÂÁ ‡Ï ‰Ê¢ ≠ ÌÈ˜ÏÁ È˘Ï ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ È„Î·Î ˙ˆÈ‡ÏÏ Æ¢ÏÂ
·Î Â‚ˆÂ‰ Ì‰˘ ÏÏ‚· ¨˙Â˘‚¯ ‚Èˆ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰ÂÂÏÓ ËÙ˘Ó·‰¢ ≠ ¯‰ÎÈÓÒ ‰ˆÈ

Æ¢·ÁË ‰· Ï„‚˘ ÈÙÓ

כמו רמה 4 אך ללא דוגמה; כמו רמה 4, כולל דוגמה אך ללא התייחסות לסדריםרמה 3
השונים של המשפט המלווה ושל משפט הציטוט.

■·˘· ·Â˘Á ‰‡¯Î ‰Ê ËÂËÈˆ È¯Á‡ ÚÈÙÂÓ ‰ÂÂÏÓ‰ ËÙ˘Ó‰˘Î·‰Ï ÏÈ˙ÂÓ„‰ „ˆÈÎ ÔÈ

‰‡¯Î ËÙ˘Ó‰ ÚˆÓ‡· ‡Â‰ ‰ÂÂÏÓ‰ ËÙ˘Ó‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· Æ‰·È‚Ó ‡È‰ „ˆÈÎÂ ¨‰˘È‚¯Ó
·Â„‰ Ï˘ ÂÈ˙Â˘‚¯ ‰Ó Ú„˘ ¯˙ÂÈ ·Â˘ÁÂ ·Â˘Á ‰Î ÂÈ‡ ËÙ˘Ó‰ Í˘Ó‰˘Æ¯

 אין דוגמה.הערה:
■ÌÈÓÚÙÏÂ ‰·Â‚˙‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ ÌÈËÙ˘Ó Ï˘ ÔÂÂ‚Ó· ˘Ó˙˘Ó ¯ÙÂÒ‰

Æ‰˜ÊÂÁ· ̇ Á¯Âˆ ÈÏÈÓ‡ ̇ ‡ È˙ÚÓ˘ ¢ÈÚ·ÂË ÏÂÁ ‰Ê ̄ ‰ÊÈ˙¢ ∫ÔÂ‚Î Â‰˘Ó ̄ ‡˙Ï ̄ ˙ÂÈ ÍÈ¯ˆ

 אמנם יש דוגמה, אך אין התייחסות לסדרים שונים.הערה:

הסבר ללא התייחסות לסדרים השונים וללא דוגמה.רמה 2
■·„‰ Â˙Â‡ ‰È‰ ÏÎ‰ Ì‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈËÙ˘Ó· ÔÂÂ‚Ï ËÈÏÁÓ ¯ÙÂÒ‰˘È ÔÈÈÚÓ ‰È‰ ‡Ï ¯

ÆÁ˙Ó ¯ÂˆÈÏ ÔÂÈÒÈ
 ■·˘Â ÔÈÈÚÓ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰ ÈÎ ˜¯ ‰Ê ˙‡ ‰˘ÂÚ ‡Â‰Æ¯˙ÂÈ Â˙Â‡ ÔÈ

אמירה כללית או הסבר שגוי.רמה 1
 ■·˘·ÆÁÏˆÂÓ ¯ÂÙÈÒ ‰È‰È˘ ÏÈ

פעלים במשפט המלווה
 Î ˙‡ ÆÆÆ Â‡ˆÓ ÆÆÆ Æ‡ÆÏ‚ÚÓ· Ì˙Â‡ ÂÙÈ˜‰Â ¨‰¯ÈÓ‡‰ ÈÏÚÂÙ Ï

מטרות
לאתר פועלי אמירה; לפתח את האוריינות הלשונית - חידוד הבחנות סמנטיות; להעשיר את

השפה.

הערה
 בקטגוריה של פועלי אמירה. אמנם, לדעתו שלִדרבנהיש לקבל כתשובה נכונה גם את הפועל 

פרופ' רפי ניר, זה אינו פועל אמירה מובהק, אך בהקשר הזה נקבל אותו. (אפשר ומעניין לנהל
.הטיחה ואת הפועל שמעתיעל כך דיון כיתתי.) כמו כן, אפשר לקבל גם את הפועל 

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
סימון נכון של 10-8 פועלי אמירה.רמה 4

■ÆÈ˙¯Ó‡ ¨‰˙Ú ¨˙¯ÓÂ‡Â ¨È˙Ï‡˘ ¨‰¯Ó‡Â ¨‰¯Ó‡ ¨È˙‡¯˜ ¨‰‡¯˜ ¨˙Á¯Âˆ

.ִדרבנה, הטיחה, שמעתי כאמור, יתקבלו גם הפעלים הערה:

סימון נכון של 7-5 פועלי אמירה.רמה 3

סימון נכון של 4-2 פועלי אמירה.רמה 2

סימון נכון של פועל אמירה אחד.רמה 1

סימול
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 ËÚÓÎ Ëßˆ· ÂÏÈ‡Â ¨‰¯ÈÓ‡ ÈÏÚÂÙÂ ÌÈÂÂÏÓ ÌÈËÙ˘Ó ÆÆÆ˘È ¯ÂÙÈÒ· ÆÆÆ Æ· 
ÆÆÆÂ¯È·Ò‰ ÆÆÆÔÈ‡   

מטרה
לבדוק יכולת לקשר בין המבנים הלשוניים בטקסט לבין סוגת הטקסט.

הערות
תלמידים רבים אינם מבינים את הניתוק של הקורא מן הסיפור, לעומת הקשר הישיר ביןא.

הכותבים (הקוראים) של הצ'ט.
אחד המרכיבים המרכזיים בקביעת הרמה של פריט זה הוא רמת המפורשות של הטקסט,ב.

שהתלמידים כותבים. ככול שמידת המפורשות שלו יורדת תרד גם הרמה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות ל-2 הסוגות - הסיפור והצ'ט, והסבר מפורש וברור; התייחסות לנוכחותרמה 4

הבו-זמנית של הדוברים בצ'ט לעומת הסיפור, שהמַדווח בו אינו משתתף בשיחה
קשר משתנה כל הזמן, הנסיבות משתנות, הדמויות משנותֶבזמן אמת; בסיפור הה

מקום, ואילו בצ'ט הכול אחיד יותר, קבוע יותר: הדוברים אינם משנים מקום,
והנסיבות אינן משתנות.

■·Ò‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ ÈÙÓ ‰¯ÈÓ‡ ÈÏÚÂÙÂ ÌÈÂÂÏÓ ÌÈËÙ˘Ó ÔÈ‡ Ëßˆ·· ·ˆÓ‰ ˙‡ ¯È‰˙‡ Â

·„ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ÌÈËÙ˘Ó· ‰ÂÙÂ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ¯˘‡Î ‡ˆÓÈÏÚÙ ˙˙Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÔÎÂ ÍÈ¯
· ‰Ê˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰¯ÈÓ‡ÍÈ¯ˆ ¯ÂÙÈÒ· ÂÏÈ‡Â ˙‡Ê ÔÈÈˆÏ Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ÌÈÂÚÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â‡˘ ¯Â¯

·‰Ï ‡¯Â˜Ï ˙˙Ï·Â„‰ ÈÓ ÔÈÆ¯
■·Â„ ÏÎÂ ÁÈ˘ Â„ Â‰Ê Ëßˆ‰¯Ó‡ ÈÓ ·Â˙Î Ì‚ Ì˘ ¨¯Ó‡ ‰Ó Ú„ÂÈÂ ‰ˆÂ¯˘ ‰Ó È˘Ï ¯ÓÂ‡ ¯

·„ ÏÂÎ‡Ï ÂÁ‡ ÂÏÈÙ‡Â Ô˙Â‡ ÌÈÚÓÂ˘ ‡Ï Ì‚Â ̇ ÂÈÂÓ„‰ ̇ ‡ ÌÈ‡Â¯ ‡Ï Â‡ ̄ ÂÙÈÒ· Í‡ ̄
‰¯ÈÓ‡ ÈÏÚÙÂ ˙ÂÙÒÂ ÌÈÏÈÓ ı·˘Ó ¯ÙÂÒ‰Â ‰Ó ¯ÓÂ‡ ÈÓ ˙Ú„Ï ÏÎÂ ‡Ï˘ ÍÎ Ì‰Ó ˜ÏÁ

Æ‰Ó ¯Ó‡ ÈÓ Ú„˘ È„Î
■·„Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ̄ ÙÒ‰ ̇ ‡ ‡¯Â˜˘ ÈÓ·„ Ô˙Â‡ ÏÂ‡˘ÏÂ ̇ ÂÈÂÓ„‰ ÌÚ ̄·Ó ‡Ï ‡Â‰˘ ÌÈ¯Ê‡ ÔÈ

·‰Ï ÂÏ ÌÈ¯ÊÂÚ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰·„‰ ˙‡ ÔÈÈÓ ˙Ú„Ï È„Î ‰¯ÈÓ‡ ÈÏÚÂÙ ˘È Ì‚Â ÌÈ¯
·Ó ‡Ï ‰˙‡ ̄ ˘‡Î Ëßˆ· Æ¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡ ÈÓ ÌÚÙ ÏÂÎ Ú„ÂÈ ‰˙‡Â ̈ ÏÂ‡˘Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ Â‰˘Ó ÔÈ

·„‰ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÈÓ ÍÏ ·Â˙Î ÈÎ ¨‰ÓÆÆÆ ∫¯Á˘ ‡Ó‚Â„Ï ÆÌÈ¯

התייחסות ל-2 הסוגות, אך ההסבר לגבי אחת מהן מעורפל; התייחסות מוסברתרמה 3
לסוגה אחת בלבד, כולל הנסיבות או הדמויות, שהן המרכיבים החשובים ביותר.

■ÌÈËÙ˘Ó· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ¢È˙¯Ó‡¢ ¨¢ÍÏ ÌÂÏ˘¢ ¯ÓÂÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‡Ï Â‡Â ‰ÁÈ˘ ‡Â‰ Ëßˆ‰

· ¢˙ÁÁÂ˘Ó¢ È‡ Ëßˆ· ÆÌÈÂÂÏÓ‰·Ú· ‰¯Â˜ ¯ÂÙÈÒ· ÁÈ˘ Â„‰ ¨˙ÈÂ˘ÎÚ ÔÂ˘ÏÆ¯
■·È„‰·„Ï ÌÈˆÂ¯ Â˙È‡ Ì„‡‰ Ï‡ ¯È˘ÈÂ ˙ˆÓÂ˙Ó Ëßˆ· ¯Â¨¯Ó‡ ÌÈÏÈÓ· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ¯

·„Ó˘ ÈÙÓ Ï‡˘ ‰Ú·Â„ ÔÈ‡ Ì„‡Ï ˙Â¯È˘È ÌÈ¯Ëßˆ· Æ‰¯˜Ó‰ ˙ÂÈÏÏÎ· ¯ÙÒÓ‰ „Á‡ ¯
·¯Ó ‡ÏÆ¯ÂˆÈ˜· ‡Ï‡ ÌÈÏÈÓ· ÌÈ

הסבר מפורט פחות מרמה 3; אין התייחסות לנסיבות או לדמויות, שהן המרכיביםרמה 2
החשובים ביותר.

■·ÂÚ ‰Ê Ëßˆ· ÈÎ ÌÈÂÂÏÓ ÌÈËÙ˘ÓÏ ¯ÎÊ ÔÈ‡ Ëßˆ·Æ‰Â˘ ‰Ê ¯ÂÙÈÒ·Â ˙Â¯È‰Ó ÏÚ „
■·Â„‰ Ëßˆ·˘ ÔÂÂÈÎÓ ‡Ï Ëßˆ‰Â ‰¯ÈÓ‡ ÈÏÚÂÙ·Â ÌÈÂÂÏÓ ÌÈËÙ˘Ó· ÚÙÂ˘Ó ̄ ÂÙÈÒ‰ÏÂÎÈ ̄

·Ò‰Ï·Â„Ï ˙Â·ÂÓ ¯˙ÂÈÂ ˙ÂËÂ˘Ù ¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÓ· Â˙ÂÂÎ ˙‡ ¯ÈÂÏÈ‡Â ®‰ÁÈ˘ ÂÓÎ© È˘‰ ¯
·Ò‰Ï È„Î ‰¯ÈÓ‡ ÈÏÚÙ·Â ÌÈÂÂÏÓ ÌÈËÙ˘Ó· ˘Ó˙˘Ó ¯ÙÂÒ‰ ¯ÂÙÈÒ·ÆÂÓˆÚ ˙‡ ¯È

■ ·Ú¢ ≠ ‰ÎÎ ÌÂ˘¯Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‡Â‰ „È‚‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ Ê‡ ¯‡˙Ï ‰ˆÂ¯ ·˙ÂÎ‰¢ÍÈÈÏÚ È˙„
·ÊÚ˙ È„¢ ≠¯ÂÙÈÒ·˘  ÔÈÈÚ‰Ó „È¯ÂÓ  ‰Ê© ø¢‰Ó¢ ≠ ¢ÈÚ·ÂË  ÏÂÁ  ‡Ï  ‰Ê¢ ≠ ¢È˙Â‡ È

®˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰¯Âˆ·
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אין התייחסות למרכיבים המרכזיים אלא רק לאלמנטים שוליים.רמה 1
■·„Ó Ëßˆ·˘ ÏÏ‚·Æ˙Ú ¯Ó‡ °øÈ„Ú ‰¯Â˜ ‰Ó¢ ∫‡Ó‚Â„Ï Â„È‚È ‡Ï Ì‰ ÆÌÈ„ÏÈ Ì˙Ò ÌÈ¯

·„Ó Ì‰˘ ÏÏ‚·¢·„Ó ÛÂ‚· ÌÈ¯ÆÈ˙˜˜ÁÈˆ ÌÓˆÚ ÏÚ Â„È‚È Ì‰˘ È˘ÈÏ˘ ÛÂ‚· ‡ÏÂ ¯

מצ'ט לסיפור - סופרים צעירים
Î ÆÆÆ Æ¯ÂÙÈÒÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î ÆÆÆËßˆ‰ ÚË˜ ˙‡ Â·˙

מטרה
לבדוק יכולת לשכתב ויכולת להעביר מסוגה לסוגה.

הערות
סעיף זה דורש הכרה של תכונות הצ'ט ושל תכונות הסיפור. למעשה, העבודה במשימה זאת-

הכשירה את התלמידים לביצוע ההעברה הזאת.
על התלמידים להשלים פערים הקיימים בצ'ט, ולעבות אותו לסיפור שיש בו הקשרים-

מגוונים, שאינם תוצאה של רקע משותף. יש למסור בטקסט הסיפורי מידע רב יותר מזה
הקיים בצ'ט. בטקסט הסיפורי יש למצוא: שילוב של דיבור ישיר עם דיבור עקיף (בעיקר
הוספה של משפטים מלווים), קריאה בשמות לגיבורים והוספת רכיבי הערכה, שיתארו את
המצב הפנימי של המשתתפים. בטקסט של התלמידים חשוב למצוא גם הופעה של חילופי
פועל-נושא, כגון: "אמר שחר", האופייניים לשיח סיפור. חשוב גם למצוא רכיבי קישור

לשוניים וגרפיים (סימני פיסוק).
בדרך כלל, בטקסט סיפורי יש עיגון של זמן ושל מקום, אך הקטע הזה של הצ'ט, במקרה-

הספציפי הזה, אינו מזמן זאת. עיגון של זמן ושל מקום מעלה את הרמה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ר בין הציטוטים. הטקסטֵּפַסְטקסט שיוצר מעין סיפור קצר, קוהרנטי, ומשלב דמות מרמה 4

הכתוב מכיל את שלושת הרכיבים האלה: א. אחידות נושאית, עקביות סיפורית
וסימנים לשוניים, המעידים על הכרת משלב שיח-הסיפור, כגון: חילופי פועל-נושא
("אמר שחר"); ב. הערכה  תיאור המצב הפנימי של המשתתפים; ג. דיוק בכתיבה,

הכולל התייחסות לסימני הפיסוק.
■·Î ˙‡˘ ‰‡Â¯ È‡ ÌÂÏ˘¢·‰Ï˙‰· Ô¯˜Ï ¯Á˘ ¯Ó‡ ¢Ô‡Î ¯Æ˙Â

ÈÏ ‰¯˜˘ ‰Ó È¯Á‡ ‰Ù È‡˘ °‰≠ÈÓ≠‡≠Ó ‡Ï È‡¢ ¨‰˙Ú ¢°ÛÂÂÂÂÒ ÛÂÒ ‰Ù È‡ ÔÎ¢
¢ø˙ÓÏÚ Ô‡Ï  øÚÈ‚Ó  ‡Ï  ‰˙‡Â  ‰Ú˘ ‰˙Â‡· ‰Ù ÍÏ ‰ÎÁÓ  È‡  ÌÈÓÈ  ‰˘ÈÓÁ ÆÏÂÓ˙‡

Æ·ÂˆÚ ÏÂ˜· Â˙Â‡ ‰Ï‡˘
·‡¢ ¨¯Á˘ ‰Ú ¢¯ÚËˆÓ È‡¢¢˙ˆ˜ È˙‡È˜ ÈÎ È˙Ú‚‰ ‡Ï Ï
¢øÈÓ· Â‡ ‰Ó· ø˙‡È˜ ‰˙‡¢

■ÆË˜˘· ¯Á˘ ‰ÏÓÏÓ ¢ÌÂÏ˘¢
‰ÁÓ˘‰Â ̆ ‚¯‰ ̇ ‡ ̆ È‚¯‰Ï ‰È‰ ̄ ˘Ù‡ Æ˙Â˘‚¯˙‰· Ô¯˜ ‰‡¯˜ ¢°˙Ú‚‰ ÛÂÒ· ̈ ‰ÈÓ‡Ó ‡Ï¢

Æ‰ÏÂ˜·˘
·· ‰˘‡¯ ‰ÏÈÙ˘‰Â ‰˙Ú ¯Á˘ ¢Æ‰ÂÂÎ· È˙Ú‚‰ ‡Ï¢Æ˙Â˘ÈÈ

·Ó ‡Ï Ô¯˜ ‰Ï‡˘ ¢ø‰ÓÏ¢Æ‰È
Ô¯˜ Ï˘ ‰ÈÈÚ· ‰ÏÎ˙Ò‰ ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÓÈ¯‰ ‡È‰ Æ‰˘ÁÏ ¢È˙‡È˜Â ÍÈÈÏÚ È˙ÒÚÎ ÈÎ¢

ÆÚ˜¯˜Ï ‰¯ÊÁ· Ì˙Â‡ ‰ÏÈÙ˘‰Â

12Æµ

סימול
מחשב
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טקסט, היוצר סיפור קצר וקוהרנטי פחות מזה שברמה 4, או שאחד הרכיבים,רמה 3
שצוינו ברמה 4, לוקה בו בחסר.

■· Ï‡˘ ¢øÈÏÚ ˙ÒÚÂÎ ˙‡¢·Î È‡ ‡Ï¢ ‰˙Ú ‡È‰Â ˘ÁÏ‡Ï ‰ÂÂ˜Ó È‡Â ˙ÒÚÂÎ ‡Ï ¯

Æ¢ÌÏÂÚÏ ·Â˘ Í˙‡ ·È¯Ï
¯„Ò· ÏÂÎ‰˘Î ÂÈ˘ÎÚ¢ Æ¯Ó‡ ¢˙ÂÁÙ ̇ ˆ˜ ̇ Â˜Ï Ï„˙˘‡ È‡ ‰‡·‰ ÌÚÙ·Â ̄ ÚËˆÓ È‡¢

· ÌÂ˜Ó Â‰˘ÊÈ‡Ï ÍÏ˘ ‰ˆÂ¯ ˙‡·Â „ÁÈ‰ÈÈÙÈˆ· ¯Á˘ Ï‡˘ ¢ÌÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙‡ Ì˘ ‰Ï
·ÂÈÁ ‰·Â˘˙ÏÆ‰„ÈˆÓ ˙È

Æ‡ÏÙ ‰È‰ ÏÎ‰Â Ë¯ÒÏ ÂÈ„ÁÈ ÂÎÏ‰ Ì‰È˘Â ¨‰¯Ó‡ ¢¯„‰ ÔÂÈÚ¯¢

 אין כאן אזכור של שמות המשתתפים.הערה:

■· ¨¢Ô¯˜ ÌÂÏ˘¢·Î ‰˜ÚÂÓ ˙˘ÂÁ˙· ¯Á˘ ‰˙Â‡ Í¯È‰„

·Î¢ Æ‰ÎÂ¯‡ ‰ÈÙÈˆÓ ̈ ˙Â˘‚¯˙‰· Ô¯˜ ‰¯Ó‡ ¢ÛÂÂÂÂÂÒ ÛÂÒ ‰ÈÓ‡Ó ‡Ï È‡ Â‰‡ÂÂ¢‰˘ÈÓÁ ̄
Ô‡Ï¢ ‰Ï‡˘ ‰ÙÈÒÂ‰Â ¢‰ÂÚ ÔÈ‡Â ÏÂ˜ ÔÈ‡ ¨Í„ˆÓÂ ¨‰Ú˘‰ ‰˙Â‡· ÍÏ ‰ÎÁÓ È‡ ÌÈÓÈ

¢ø˙ÓÏÚ
‰ÏÎ˙Ò‰ ̃ ¯ ‰·È˘‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ô¯˜ Æ˙ÒÚÂÎ ÏÂ˜ ̇ ÓÈ· ¢‰ÂÂÎ· È˙Ú‚‰ ‡Ï¢ ∫‰Ï ‰Ú ̄ Á˘

·Ó ‡Ï ‡È‰˘ ˙¯ÓÂ‡ ‡È‰ ÂÏÈ‡Î ÌÈÙ ˙¯Âˆ· ÂÈÏÚÏÂ˜· ¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ÏÎ˙Ò‰ ¯Á˘Â Æ‰È
ÆÌ˘Ó ‰ÎÏ‰Â ‰˙Ú ‡Ï Ô¯˜Â ¢ÆÆÆÈ˙‡È˜ ÆÆÆ˙ˆ˜ Ì‚ ÆÆÆÂ ¨ÍÈÏÚ È˙ÒÚÎ ÈÎ¢ ∫Ì‚Ó‚Ó

 השפה אינה סיפורית והתחביר מסורבל (שחר ענה לה: "לא הגעתי בכוונה"הערה:
בנימת קול כועסת.; "אין קול ואין עונה" והוסיפה שאלה...; "גם קצת קינאתי"

וקרן לא ענתה והלכה משם.).

אמנם ההעברה לטקסט סיפורי קיימת, אך השילוב של דמות המספר קצר ביותר.רמה 2
■· ‰È‰ ¯Á˘ Æ¢‰ÎÁÓ ˙‡˘ ‰‡Â¯ È‡ ¨Ô¯˜ ÌÂÏ˘¢ÍÂ

‡Ï ‰˙‡Â ‰Ú˘‰ ‰˙Â‡· ÍÏ ‰ÎÁÓ È‡ ÌÂÈ ÏÎ °ÛÂÂÂÒ ÛÂÒ °‰≠ÈÓ≠‡≠Ó ‡Ï È‡ Â‰‡ÂÂ¢
ÈÎ¢ ¢‰ÓÏ¢ ‰·ÊÎ‡˙‰ Ô¯˜ Æ¢‰ÂÂÎ· È˙Ú‚‰ ‡Ï¢ Ô¯˜ ‰˘‚¯˙‰ ¢ø˙ÓÏÚ Ô‡Ï¢ °ÚÈ‚Ó

Æ¢È˙‡È˜ ˙ˆ˜ Ì‚ Â ÍÈÏÚ È˙ÒÚÎ

 יש כאן תיאור של המצב הנפשי ("שחר היה נבוך") אבל לא של המוטיבציות,הערה:
והניסוח לקוני מאוד.

אין העברה לטקסט סיפורי או אין התייחסות לטקסט הנתון.רמה 1
■øÈÏ‡ ‰¯Â˜ ‰Ó ∫È„

øÍ˙È‡ ‰Ó °¯„Ò· ÏÎ‰ ∫ÈÏ‡
ø¯ÁÓ ‡· ‰˙‡ „È‚˙ Æ¯„Ò· ÏÎ‰ ∫È„

°‡Ï ∫ÈÏ‡
°‡Ï È‡ Ì‚ ∫È„

 הטקסט הזה נראה כמו צ'ט. רכיבי הערכה חסרים בו, ואין התייחסותהערה:
לטקסט הנתון.

חלק ג: מסיפור לכתבה עיתונאית
הסבר כללי

חלק זה של המשימה עובר מהסוגה הקרובה ביותר לשפה הדבורה - הצ'ט, דרך הסיפור, אל
הסוגה הרחוקה יותר  כתבה עיתונאית. כתבה עיתונאית מדווחת לנו, הקוראים, על התרחשות
כלשהי, על מצב כלשהו. לעתים העיתונאים בוחרים לספר על ההתרחשות בלשונם, ולפעמים

הם בוחרים לצטט מדברי אחרים.

13
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13Æ±Î· ¢ÌÈÚÓÂ˘¢ Â‡ ¢ÌÏÂ˜¢ ̇ ‡˘ ̈ ‰Ï‡ Ì‰ ÈÓÎ ø‰·˙Î ̇ ‡ Â·˙ÆÆÆÚ„ÈÓ‰ Ï

מטרות
לבדוק הבנה ראשונית של הטקסט, כולל יכולת לזהות את "הקולות" השונים שבטקסט על

סמך מבנים לשוניים ועל סמך סימנים: פיסוק, מירכאות ועוד.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
הכללה לגבי הדמויות, כולל פירוט של לפחות 5 דמויות מתוך 7 הדמויות האפשריותרמה 4

בכתבה:
פייר - אנדרה קרול (כותב הכתבה, המספר)א.

יאפי אקן (מורה להיסטוריה ולגיאוגרפיה)ב.

      המוריםז'ורז' (מורה לפיסיקה ולכימיה)ג.

אוסאמה גבאנה (מורה בבית הספר)ד.

טימוקו (תלמיד, בנו של חקלאי מצפון המדינה)ה.

   התלמידיםסבסטיאן (נער, תלמיד בבית-הספר)ו.

ליאונרד (תלמיד שמתמחה במדעים)ז.

■ÌÈÂÏ˙Ó ÂÏ‡ ÌÈ˘‡ Æ‰‡È‚· ÌÈ¯ÂÓ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ¢ÌÏÂ˜¢ ̇ ‡ ÌÈÚÓÂ˘ Â‡ È˙Ú„ ÈÙÏ

·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ‡Â‰ Ì„È˜Ù˙Â ¨„ÂÈˆ‰ ¯ÒÂÁÂ ÌÈ˘˜‰ ÌÈ‡˙‰ ÏÚÚ‚Â· ¯Â
≠ ßÊ¯ÂßÊ ¨‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ‰¯ÂÓ ≠ Ô˜‡ ÈÙ‡È ∫Ì‰ ‰·˙Î· ÌÈÚÈÙÂÓ˘ ÌÈ¯ÂÓ‰ Æ‰˘˜‰ ·ˆÓÏ

·· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Æ‰‡·‚ ‰Ó‡ÒÂ‡Â ‰ÈÓÈÎÏÂ ‰˜ÈÒÈÙÏ ‰¯ÂÓ¨Â˜ÂÓÈË ∫Ì‰ ̄ ÙÒ‰ ̇ È
ÆÌÈÚ„Ó „ÓÂÏ˘ „¯Â‡ÈÏÂ Ô‡ÈËÒ·Ò

■Ô˜‡ ÈÙ‡È ÆÈ‡Â˙ÈÚ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ̈ ÌÈ¯ÂÓ‰ ∫Ì‰ ‰·˙Î· ÌÈÚÓÂ˘ Â‡ ÌÏÂ˜ ̇ ‡˘ ÌÈ˘‡‰
¨È‡Ï˜Á Ï˘ Â· Â˜ÂÓÈË ̈ ‰·‚ ‰Ó‡ÒÂ‡ ̈ ‰ÈÓÈÎÏÂ ‰˜ÈÒÈÙÏ ‰¯ÂÓ ßÊ¯ÂßÊ ̈ ‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ‰¯ÂÓ

ÆÌÈÚ„Ó· ‰ÁÓ˙Ó˘ „¯Â‡ÈÏ ¨‰‡Â ¯ÈÓ˙ ¯Ú Ô‡ÈËÒ·Ò

הכללה ללא פירוט של הדמויות או ציון של לפחות 5 שמות, ללא הכללה.רמה 3

התייחסות ל-3 דמויות או פחות.רמה 2

אין הכללה או שההכללה שגויה, ואין אזכור ספציפי של דמויות.רמה 1
■·„Ó ‰·˙Î··˙Î ÌÈ¯ÂÓ Ì‰Ï ÔÈ‡˘Â Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÈ¯Æ„ÂÚÂ ÌÈ

מחליפים את הציטוט - מדיבור ישיר לעקיף
ÆÆÆ ÆÛÈ˜Ú ¯Â·È„· ÆÆÆÌÈËÙ˘ÓÏ ÆÆÆÌÈËËÂˆÓ‰ ¨ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÂÎÙ‰ ÆÆÆ

מטרה
לכתוב בהתאם לסוגה (כתיבה עיתונאית), תוך התייחסות לטקסט מוגדר.

הערות
ככול שהכתיבה של התלמידים קרובה יותר לטקסט הנתון, עם השינויים המתחייבים,-

הרמה גבוהה יותר.
כאשר מעבירים מדיבור ישיר לעקיף על התלמידים לשנות את המשלב הלשוני ולהעלות-

אותו. כמו כן, גון הטקסט משתנה בכך שהדברים הופכים למרוחקים יותר, כיוון שהם
נמסרים דרך העיניים של כותב הכתבה, שהוא דיווח ממקור שני.

14Æ≤

{
{
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
טקסט, המשתלב היטב ברצף הכתבה ומתאים לסוגה; קישוריות טובה בין הדבריםרמה 4

הנאמרים (שאינה נחוצה בטקסט המדווח), והמרה תקינה מדיבור ישיר לדיבור
עקיף: שימוש במשפט תוכן (מושא/נושא) ובפועל מלווה, וכן פיסוק סביר.

■‡Ï Û‡Â ÌÈÈÂÒÈ Úˆ·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ÂÈ„ÈÓÏ˙˘ ÍÎ ÏÚ ÔÂÏ˙Ó ‰˜ÈÊÈÙÏ ‰¯ÂÓ‰ ßÊ¯ÂßÊ

ÂÈÏÚ ÌÈ˘˜Ó ®ÌÈÈÂÚ·ˆ ÌÈ¯È‚ ÂÓÎ© ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎ¯ˆÓ· ¯ÂÒÁÓ ÈÎ ÁÂÂ„Ó ‡Â‰ ÆÌ˙Â‡¯Ï
„‰· ¯˜ÈÚ· „ÂÓÈÏ‰ ˙‡· ÌÈË¯Ù ˙˘‚Æ˙ÂÓ¯‚‡È„

■· ÔÈ‡ ÈÎ ̄ ÒÓ ‰‡È‚Ó ̄ ÈÚˆ ̄ Ú Ô‡ÈËÒ·Ò·ÂÚ Ï˘· ÆÏÓ˘Á Â˙¯È„˙Â˘ÚÏ ıÏ‡ ‡Â‰ ÂÊ ‰„
Æ·ÂÁ¯‰ ÒÙ Ï˘ Â¯Â‡ ˙Á˙ ·¯Ú· ÂÈ¯ÂÚÈ˘ ˙‡

טקסט, המתאים לסוגה באופן חלקי; הקישוריות אינה גבוהה; יש בעיה כלשהירמה 3
בהמרה מדיבור ישיר לדיבור עקיף; ההתאמה בתוכן בין הטקסט של התלמידים לזה

שבכתבה היא חלקית בלבד.

פרַסְאין הבחנה בין האמירה (הציטוט) לבין המידע שבטקסט, שנמסר על-ידי המרמה 2
(מוסר המידע שבכתבה); התאמה מועטה לתוכן של הטקסט המקורי.

■·ÒÓ ÍÎ „ÂÚ ˙Â˜Ï ÏÂÎÈ ‡Ï È‡ „Á‡ ¯ÙÒ ˜¯ ÈÏ ˘È ≠ „¯Â‡ÈÏ·· „ÈÓÏ˙ „¯Â‡ÈÏ ¯È˙È

·ÒÓ ‡Â‰ Æ‰‡È‚· ¯ÙÒ‰·Ú Â¯ÙÈÒ˘ ¯È·ˆÓ ÌÈ˘‡ ‰·¯‰Ó ¯ÓÂÏÎ ÌÈÈ„È ¯ÂÏ ÔÈ‡Â ‰˘˜ Â
ÆÌÈ˘„ÁÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒ ˙Â˜Ï ÛÒÎ ˜ÈÙÒÓ

 הטקסט מעורב - חצי דיבור ישיר וחצי עקיף. אין הבחנה בין האמירההערה:
לבין המידע.

טקסט מקוטע, עילג, שאינו משתלב ברצף הכתבה; אין בו המרה תקינה מדיבוררמה 1
ישיר לדיבור עקיף, אין פיסוק או שהפיסוק לקוי; אין התאמה לתוכן הציטוט

שבכתבה, או שההתאמה מזערית.
■¯ÙÒ ̇ Â˜Ï ÂÓˆÚÏ ÌÈÎÒ‰ ‡Â‰ ‰˘‰ ∫‰‡È‚· ·ˆÓ‰ ÏÚ ̄ ÙÒÓ ‰‡È‚Ó ÈÚ „ÏÈ „¯Â‡ÈÏ

·‡ ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚ ˙Â˜Ï ‰ˆ¯˘ ÔÚÂË ‡Â‰ ¯ÂÊ‡· ¯¯Â˘‰ ÈÏÎÏÎ‰ ·ˆÓ‰ Ì˘· „Á‡ÛÒÎ‰ Ï
ÚÈ‚‰ ‡Ï ÁÏ˘ Â„Â„˘

■· ±∞∫∞∞ ‰Ú˘Ï ‰ÎÁÓ Ô‡ÈËÒ·Ò Ê‡ ÏÓ˘Á ÔÈ‡Â ˙ÂÈ‰ÒÙ‰ ¯Â‡Ï „ÂÓÏÏ ˙‡ˆÏ È„Î ‰ÏÈÏ
·˘ÆÌÈÊÂÙ˙‰ ¯ÎÂÓ Ï˘ ÔÁÏÂ˘· ˘Ó˙˘Ó ‡Â‰Â ®ÌÈÎÏÂ‰ ‰·¯‰ ÔÈ‡˘ ÏÏ‚·© ·ÂÁ¯

 יש כאן סיפור ללא מבנה של דיבור עקיף; אין התאמה לסוגה.הערה:

ÈÚ‰Ó È¯Â˜Ó‰ ÚË˜Ï ÈÓÚ Ï˘ ÚË˜‰ ˙‡ ÂÂ˘‰ ÆÆÆ ÆÆÆÔÂ˙

מטרות
לבדוק רגישות סגנונית ומודעות לשני המבנים (ישיר-עקיף); לבדוק גמישות לשונית ויכולת

להשוות בין מבנים לשוניים וטקסטואליים.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התייחסות מכלילה ל-3 אספקטים אפשריים מתוך אלה: תוכן, מבנה תחבירי -רמה 4

משפט מלווה ומשפט תוכן (ש' השיעבוד), פיסוק, כינויי גוף - גוף שלישי במקום
ראשון, כינויי קניין חבורים ("ברצונו"), סדר מילים, משלב לשוני ועוד.

■·‰ ‰·¯‰ ÌÈ¯ˆÂ ‡Ï ÔÎÂ˙‰ ˙ÈÁ·Ó·‡ ÌÈÓÂ„ ÌÈÚË˜‰ È˘ ÆÌÈÏ„·„‰ Ï„¯Â‡ÈÏ˘ ÌÈ¯
Æ¯˙ÂÈ ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈÚÓ˘ ¯ÓÂ‡

סימול
מחשב
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סימול
מחשב

·‰‰·„Ó ËÂËÈˆ‰ ‡· ÂÈÙÓ˘ Ì„‡‰Â ˙Â‡Î¯ÈÓ ˘È ÔÂ˙ÈÚ‰Ó ÚË˜· Æ± ∫Ì‰ ÌÈÏ„ÛÂ‚· ¯
·„Ó Â˘‡¯Ïˆ‡ ˙ÙÒÂ˙ ˘È Æ≤ ÆÈ˘ÈÏ˘ ÛÂ‚· ËÂËÈˆ ‡ÏÏ ‡Â‰ ÁÂÂÈ„‰ ÈÓÚ Ï˘ ÚË˜· ¨¯

„¯Â‡ÈÏ˘ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÌÈÓ˘Â¯ ÔÂ˙ÈÚ· Æ≥  ß˘ ¯È‰ˆÓ ÏÚÂÙ‰ Ï˘Â ¨ß˘ ˙Â‡‰ Ï˘ ÈÓÚ
Æ¥ Æ¯„Ò‰ ˙‡ ‰ÙÈÏÁ‰ ÈÓÚ Â˙ÓÂÚÏÂ ÂÏ˘ Ì˘‰ ÚÈÙÂÓ ÍÎ ¯Á‡ ˜¯Â ‰ÏÁ˙‰· ¯ÓÂ‡

ÆÈÓÚ Ï˘ ÚË˜‰Ó ¯˙ÂÈ ˙È˘ÙÂÁ ÌÈËÂËÈˆ‰ ÌÚ ÔÂ˙ÈÚ‰Ó ÚË˜· ‰Ù˘‰

התייחסות ל-2 אספקטים אפשריים או התייחסות ל-3 אספקטים בניסוח לקוי.רמה 3

התייחסות לאספקט אפשרי אחד או התייחסות ל-2 אספקטים, בניסוח לקוי.רמה 2

אין התייחסות מלאה אף לא לאספקט אחד או שההתייחסות שגויה.רמה 1
■·„Æ¯Ó‡ ‡Â‰˘ ‰ÓÓ ˜ÈÒÓ ‰˙‡˘ ‰Ó ‰ÊÂ È˘ ÛÂ‚· ·Â˙Î ‰Ê ÔÂ˘‡¯ ¯

  ÆÆÆ¯Á· ÆÆÆÚÂ„ÓËËˆÏÆÆÆ øÛÈ˜Ú ̄ Â·È„· Ô‰ÈÏÚ ̄ ÙÒÏ ÛÈ„Ú‰ ‡ÏÂ ̈ ˙ÂÈÂÓ„‰ ÈÙÓ 

מטרה
לבדוק הבנה של התפקיד הטקסטואלי תלוי-הסוגה של הדיבור הישיר ושל הדיבור העקיף.

הערה
פר.ַסְהדיבור העקיף יוצר מרחק, גורם להרחקה של הקורא מהדמויות, ומבליט את המ

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
2 הנמקות או יותר, מוסברות ומנוסחות היטב, המבטאות את הסיבה להעדפהרמה 4

הסגנונית של שילוב ציטוטים מפי הדמויות. תתקבלנה הנמקות מסוגים שונים  חלק
מהן קשורות לאותנטיות של הטקסט, לאמינות שלו, לרגשות שהוא רוצה לעורר,
לצורך ליצור עניין, להגברת המעורבות של הקורא, לאפשרויות גיוון בשפה (שפה
תקנית של העיתונאי לעומת מרואיינים, שהדיבור שלהם חופשי יותר ופחות מקצועי),

גיוון במשלב הלשוני ועוד.
■Â¯Ó‡ Ì‰˘ ‰Ó ˙‡ ¯ÙÒÏ ‡ÏÂ ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ËËˆÏ ÛÈ„Ú‰ ÏÂ¯˜ ‰¯„‡ ¯ÈÈÙ È˙Ú„Ï

·· ˙Ó‡‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜ÓÓ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ‡¯Â˜Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ¨ÌÂ˘Ï˙‡ ¯ÊˆÏ ÈÏ
·„‰·„Ó Ì‰˘ ÔÂ‚Ò‰ ̇ ‡ ÚÓ˘ ÂÁ‡˘ ‰ˆ¯ Ì‚ ‡Â‰ ÈÏÂ‡ ÆÌ˙Â‡ ÔÒÏÂ ÌÈ¯˙‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯

Æ˙ÂÈÓ‡ ¯ˆÂÈ ‰Ê ÆÔÂ˙ÈÚ‰ Ï˘ ÔÂ‚Ò‰
■¨‰‰„ÊÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ¨ÌÈËÂËÈˆ ÌÚ ‰·˙Î ‡¯Â˜ Ì„‡ ¯˘‡Î ÈÎ ¨ËËˆÏ ¯Á· ÏÂ¯˜ È˙Ú„ ÈÙÏ

Ì˘È ¯˘‡Î Æ˙È˜˙‰ ‰Ù˘‰ ‡È‰ ˙ÙÒÂ ‰·ÈÒ ÆÔÂ˘‡¯ ¯Â˜ÓÓ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ÚÓÂ˘ ‡Â‰ ÈÎ
·Â„‰ ÌÈËÂËÈˆÂ˙Ù˘˘ ÁÈ‚˘‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ̄ Ó‡Ó‰ ·˙ÂÎ ̇ ÓÂÚÏ ̄ ˙ÂÈ ̇ È˘ÙÂÁ ‰¯Âˆ· ̄ ÙÒÓ ̄

˘˘Á ÔÈ‡ ¨‰ÂÓ‡ ‡¯Â˜Ï ‰˜ÓÂ ÚÈÙ˘Ó ¯˙ÂÈ ‡˘Â‰ ÌÈËÂËÈˆ ˘È ¯˘‡Î Æ˙È˜˙ ‰ÈÈ‰˙
ÆÔÂÎ ÂÈ‡ ÌÂ‚¯˙‰˘

, נקבעה רמה 4.אמינות במקום במילה אמונה על אף השימוש במילה הערה:

2 הנמקות בניסוח לקוי או הנמקה אחת מנוסחת היטב.רמה 3
■‰Ó ¨ÌÈ˘È‚¯Ó Ì‰ ÍÈ‡ ÏÚ ¯˙ÂÈ ÚÓ˘ ‰Ê ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙ÂÈÂÓ„‰ ÈÙÓ ËËˆÏ ÛÈ„Ú‰ ‡Â‰

ÚÓ˘ ‰Ê ÔÂ˘‡¯ ÛÂ‚· ÂÓˆÚ ÏÚ ̄ ÙÒÓ Â‰˘ÈÓ˘Î ÆÛÈ˜Ú ÔÙÂ‡· ̇ ‡Ê ÌÈ¯ÙÒÓ ̄ ˘‡Ó Ì·ˆÓ

ÆÔÈÈÚÓ ¯˙ÂÈ

הנמקה אחת כתובה במעורפל.רמה 2
■·ÂÒ Ì‰ ÍÈ‡ ··Â„ÏÂ ˙Â‡¯‰Ï È„Î·ÆÌÈÏ

הנמקה אחת, שאינה קשורה ללשון או לסוגה.רמה 1
■°‰ÎÎ ÁÂ ¯˙ÂÈ ‰Ê ÂÏ ‰‡¯Î ÈÎ

16Æ¥
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קולות בטקסט - ריכוז המחוונים למשימה
          רמה 1          רמה 2          רמה 3          רמה 4עמ'

מיון נכון של קטע אחד.מיון נכון של 2 קטעים.מיון נכון של 3 קטעים.מיון נכון של כל 24
הקטעים.

הסבר כללי או הסברהסבר המתייחס לרכיבהסבר המתייחס ל-2הסבר המתייחס ל-33
בלתי מובן.אחד בלבד, או הסבררכיבים בלבד, או הסבררכיבים - תוכן,

המתייחס ל-2 רכיבים,המתייחס ל-3 רכיבים,אמצעים לשוניים
בניסוח לקוי.בניסוח פחות טובופיסוק; ניסוח תקין.

מרמה 4.

הכללה ללא פירוט אוהכללה ופירוט של אחדכמו רמה 4, בניסוי לקוי,הכללה טובה ופירוט4
פירוט ללא הכללה.מהתחומים, שאנואו הכללה טובה ופירוטשל לפחות 2 מתוך 3

עוסקים בהם, בניסוחשל אחד מהתחומים,התחומים, שאנו עוסקים
לקוי.שאנו עוסקים בהם.בהם: מבנה משפט,
פיסוק ועימוד גרפי.

זיהוי של 2 סמניםזיהוי של 4-3 סמניםזיהוי של 6-5 סמניםזיהוי של 8-7 סמנים5
מסוגים שונים או זיהוימסוגים שונים.מסוגים שונים.מסוגים שונים.

של סמן אחד בלבד.

בחירה בסמן או בסמנים,בחירה בסמן אחד מתאיםבחירה ב-2 סמניםבחירה ב-3 סמנים5
שאינם מתאימים, ו/אוופרשנות סבירה - בהתאםמתאימים ופרשנותמתאימים ופרשנות

אין פרשנות מתאימה;לטקסט הספציפי,לטקסטסבירה - בהתאם סבירה - בהתאם
בחירה בסמן מתאיםובניסוח מתאים ללשוןהספציפי ובניסוחלטקסט הספציפי,

ופרשנות סבירה - בהתאםלימודים;מתאים ללשון לימודים;בניסוח מתאים
לטקסט הספציפי, אךבחירה ב-2 סמניםבחירה ב-3 סמניםללשון לימודים.

הניסוח אינו מתאיםמתאימים, אך הניסוחמתאימים, אך הניסוח
ללשון לימודים.אינו מתאים ללשוןאינו מתאים ללשון

לימודים.לימודים.

טעות כלשהי בזיהויהתייחסות מלאה/חלקיתזיהוי נכון של הגופיםקישור לסוגה והסבר,6
הגופים, (למשל: ציון הגוףלגופים ולדוגמות, והסברודוגמות מתאימות, אךהמדגיש שצ'ט הוא סוג

השלישי), אין דוגמותמעורפל מאוד, שניסוחוההסבר אינו מדויקשל "דיבור ישיר" בין
מתאימות, וההסבר שגוי.לקוי, או שאינו מתאים.(בתוכן או בניסוח);מספר משתתפים -
המשתתפים בצ'ט

מנהלים שיחה (דו-שיח);
זיהוי נכון והסבר, אךציון של הגוף הראשון

אין דוגמות מתאימות.והשני וכן שתי דוגמות
מתאימות.

ציון של 2 המשתתפים,ציון של 2 המשתתפיםציון של 2 המשתתפים,ציון של 2 המשתתפים7
אך אין אזכור של הסימניםושל 1 מתוך 3 הסימניםורק 2 מתוך 3 הסימניםבשיחה, והתייחסות לכך
או שהסימנים שגויים.הקשורים לדיבור הישיר.הקשורים לדיבור הישיר.שהמשתתף השני בשיחה

הוא זכר. כמו כן, ציון
של 3 סימנים הקשורים

לדיבור הישיר.

אין זיהוי של המבניםזיהוי של מבנה אחדזיהוי של 2 מבנים בלבדזיהוי של 3 המבנים8
המבוקשים או שזוההבלבד וכתיבה נכונה שלו;וכתיבה נכונה שלהם,השונים וכתיבה נכונה

מבנה אחד בלבד, ללאזיהוי של 2 מבנים,כולל המירכאות וסימנישלהם, כולל המירכאות
המירכאות וללא סימניללא המירכאות וללאהפיסוק האחרים;וסימני הפיסוק

הפיסוק.סימני הפיסוק.זיהוי של 3 המבנים,האחרים.
ללא המירכאות וללא

סימני הפיסוק.

01

02

03

04

05
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         רמה 1          רמה 2          רמה 3          רמה 4עמ'

אמירה כללית או הסברהסבר ללא התייחסותכמו רמה 4 אך ללאהסבר מפורש, מנומק9
שגוי.לסדרים השונים וללאדוגמה;(כולל דוגמה), הגיוני

דוגמה.כמו רמה 4, כולל דוגמהוברור, המתייחס
אך ללא התייחסותלסדרים שונים של

לסדרים השונים שלהמשפט המלווה ושל
המשפט המלווה ושלמשפט הציטוט.

משפט הציטוט.

סימון נכון של פועל אמירהסימון נכון של 4-2 פועליסימון נכון של 7-5 פועליסימון נכון של 1010-8
אחד.אמירה.אמירה.פועלי אמירה.

הסבר מפורט פחותהתייחסות ל-2 הסוגות,התייחסות ל-2 הסוגות11
מרמה 3;אך ההסבר לגבי אחתהסיפור והצ'ט, והסבר

מהן מעורפל;מפורש וברור;
אין התייחסות למרכיביםאין התייחסות לנסיבותהתייחסות מוסברתהתייחסות לנוכחות

המרכזיים אלא רקאו לדמויות, שהןלסוגה אחת בלבד, כוללהבו-זמנית של הדוברים
לאלמנטים שוליים.המרכיבים החשוביםהנסיבות או הדמויות,בצ'ט לעומת הסיפור,

ביותר.שהן המרכיביםשהמַדווח בו אינו משתתף
החשובים ביותר.בשיחה בזמן אמת;

קשר משתנהֶבסיפור הה
כל הזמן, הנסיבות
משתנות, הדמויות

משנות מקום, ואילו בצ'ט
הכול אחיד יותר, קבוע

יותר: הדוברים אינם
משנים מקום, והנסיבות

אינן משתנות.

אין העברה לטקסטאמנם ההעברה לטקסטטקסט, היוצר סיפורטקסט שיוצר מעין סיפור12
סיפורי או אין התייחסותסיפורי קיימת, אךקצר וקוהרנטי פחותקצר, קוהרנטי, ומשלב

לטקסט הנתון.השילוב של דמות המספרמזה שברמה 4, או שאחדר ביןֵּפַסְדמות מ
קצר ביותר.הרכיבים, שצוינו ברמההציטוטים. הטקסט

4, לוקה בו בחסר.הכתוב מכיל את שלושת
הרכיבים האלה:

א. אחידות נושאית,
עקביות סיפורית וסימנים

לשוניים, המעידים על
הכרת משלב שיח-הסיפור;
ב. הערכה  תיאור המצב
הפנימי של המשתתפים;
ג. דיוק בכתיבה, הכולל

התייחסות לסימני הפיסוק.

אין הכללה ואין אזכורהתייחסות ל-3 דמויותהכללה ללא פירוט שלהכללה לגבי הדמויות,14
ספציפי של דמויות.או פחות.הדמויות או ציון שלכולל פירוט של לפחות 5
לפחות 5 שמות, ללאדמויות מתוך 7 הדמויות

הכללה.האפשריות בכתבה.
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         רמה 1          רמה 2          רמה 3          רמה 4עמ'

טקסט מקוטע, עילג,אין הבחנה בין האמירהטקסט, המתאים לסוגהטקסט, המשתלב היטב14
שאינו משתלב ברצף(הציטוט) לבין המידעבאופן חלקי;ברצף הכתבה ומתאים

הכתבה; אין בו המרהשבטקסט, שנמסר על-ידילסוגה;
תקינה מדיבור ישירפר (מוסר המידעַסְהמהקישוריות אינה גבוהה;קישוריות טובה בין
לדיבור עקיף, אין פיסוקשבכתבה);יש בעיה כלשהי בהמרההדברים הנאמרים,

או שהפיסוק לקוי;מדיבור ישיר לדיבור עקיף;והמרה תקינה מדיבור
אין התאמה לתוכןהתאמה מועטה לתוכןההתאמה בתוכן ביןישיר לדיבור עקיף:

הציטוט שבכתבה, אושל הטקסט המקורי.הטקסט של התלמידיםשימוש במשפט תוכן
שההתאמה מזערית.לזה שבכתבה היא חלקית(מושא/נושא) ובפועל

בלבד.מלווה, וכן פיסוק סביר.

אין התייחסות מלאההתייחסות לאספקטהתייחסות ל-2התייחסות מכלילה15
אף לא לאספקט אחדאפשרי אחד אואספקטים אפשריים אול-3 אספקטים

או שההתייחסות שגויה.התייחסות ל-2 אספקטיםהתייחסות ל-3 אספקטיםאפשריים.
בניסוח לקוי.בניסוח לקוי.

הנמקה אחת, שאינההנמקה אחת כתובה2 הנמקות בניסוח לקוי2 הנמקות או יותר,16
קשורה ללשון או לסוגה.במעורפל.או הנמקה אחת מנוסחתמוסברות ומנוסחות

היטב.היטב, המבטאות את
הסיבה להעדפה

הסגנונית של שילוב
ציטוטים מפי הדמויות.

19
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