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  לכיתה ה, תשע"המבחן המיצ"ב 

 משימה בהבעה בכתבבדוגמאות לתשובות של תלמידים 

להערכתן. התשובות מנותחות ומוערכות  ותלפניכם דוגמאות לתשובות של תלמידים בצירוף הצע

ייתכנו הבדלים קטנים בין ו . לשיקול דעת של המעריך/המורה גם יש מקוםבבדיקה המחוון.  לפי

 ההערכות צריכות להתבסס על המחוון. עם זאת,  .הערכות הבודקים

 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 לכבוד, 1 דוגמה

 תלמידי בית הספר.

 שלום רב,

 הנדון: המצאת המצאות לתערוכה

תערוכה של המצאות של אחראים על הקמת  2שמי רותם וכיתתי ה'

תלמידי בית הספר. אנו מזמינים אתכם להשתתף בתערוכה ולהמציא 

 המצאות! חשוב להמציא המצאות מכיוון:

דוד השמש חוסכת  המצאות מועילות לאדם לדוגמה המצאת ראשית,

 בחשמל ומנצלת את אור השמש.

 כיף ונחמד מאוד להשתתף בחוויה של המצאת המצאות!!!שנית, 

המצאות מקלות על האדם הם עוזרות לו לעשות בקלות ה ובנוסף,

 דברים לדוגמא המצאת מסחטת הדרים שעוזרת לנו לעשות מיץ בקלות.

 מי יודע אולי ההמצאה שלך תשנה את העולם!

 בברכה, רותם

 2כיתה ה' 
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים  –

 להמציא המצאות

 בהזמנת התלמידים עוסקהתוכן הטקסט אוטונומי,  3 3, 0

  ולהשתתף בתערוכה להמציא המצאות

 הנדון: המצאת המצאות לתערוכה"

אחראים על הקמת  2שמי רותם וכיתתי ה'

תערוכה של המצאות של תלמידי בית 

להשתתף אנו מזמינים אתכם  הספר.

 "!המצאותבתערוכה ולהמציא 

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

 מפותחים( 3 ,1) שניים מהם ים,רלוונטי ה נימוקיםשלוש יש 6 6, 4, 2, 0

 על ידי הדגמה:

המצאות מועילות לאדם לדוגמה " .1

דוד השמש חוסכת בחשמל  המצאת

 "ומנצלת את אור השמש.

כיף ונחמד מאוד להשתתף בחוויה של " .2

 " המצאת המצאות!!!

ההמצאות מקלות על האדם הם " .3

עוזרות לו לעשות בקלות דברים 

לדוגמא המצאת מסחטת הדרים שעוזרת 

 " לנו לעשות מיץ בקלות.

 הערה: מספיק נימוק מפותח אחד כדי לקבל את מלוא 

 הנקודות.
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 .הגיוני הרעיונותהקשר בין , לכידשלם ו הטקסט 4 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3

: הנימוק הראשון והשלישי דומים בלכידות פגימה קלה

 והיה נכון להביאם ברצף.

על ידי מארגני  מקושרים הנימוקים הטקסט מקושר היטב.

  "...ובנוסף ...שנית ...ראשית" שיח:

 "מכיוון" הקישור מילת אחרי: בקישוריות פגימה קלה

  ."ש" השעבוד מילת חסרה

 ב.

 לשון

אוצר מילים  .1

 ומשלב

 ,כתובה לשון הולם הלשון משלב ,עשיר המילים אוצר 2 2–0

 . "על מקלות" ,"חוסכת" ,"מועילות" לדוגמה

, עם זאת כיוון לשון דיבורל אופייניתהמילה "כיף" )

  (.שהכותבים הם תלמידים המילה קבילה

 :שכנוע בלשון שימוש ניכר

  "...חשוב להמציא המצאות" –

  "...ההמצאות מקלות ..." –

  "...להשתתף מאוד ונחמד כיף ..." –

 את תשנה שלך ההמצאה אולי יודע מי"   –

 "!העולם

תקניות  .2

מורפולוגית 

 ותחבירית

 . תקניים והמשפטיים המיליםרוב  1 1, 0

 אין התאם דקדוקי במשפטים אלה:

)קביל למרות חוסר   "אחראים 2ה' כיתתיו" –

 ההתאם(

 "...עוזרות הםמקלות על האדם  ההמצאות" –
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

יש  .המכריע ברובו תקניוהוא בסימני פיסוק שימוש יש  2 2–0 פיסוק .3

 , בודדות שגיאות פיסוק

 :במשפטים האלה חסרה נקודה

 ...המצאות מועילות לאדם 

 חסרה נקודה...ההמצאות מקלות על האדם

 הם עוזרות לו בקלות לעשות דברים...

 הכתיב תקני, אין שגיאות כתיב. 2 2, 0 כתיב .4

 20 מתוך 20 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 "הצעיר הממציא" 2 דוגמה

 ספרנו בבית! היקרים ספרנו בית תלמידי

  בתערוכה יוצגו והן ימציאו שהתלמידים המצאות להציג הוחלט

 ?המצאה ליצור לנו כדאי למה". הצעיר הממציא"

  צרכים שפותרים חשובים דברים הן שהמצאות כיוון

 המצאה המציאו קרים יהיו לא באמבטיה שהמים כדי, לדוגמא. אנשים של

 ". שמש דוד" הוא ששמה

 השמש קרני בעזרת המים את מחמם השמש דוד

  שההמצאה גדולה גאווה זו, וגם. בחשמל חסכוני והוא

 .הספר בית כל מול תוצג שלכם

 ,להירשם מהרו

 '.ה שכבה תלמידי

 אפשרויות ההערכה ממדי

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים  –

 להמציא המצאות

ולהציגן  הזמנת תלמידים להמציא המצאותב התוכן עוסק 3 3, 0

 :בצורה מפורשת ומורחבת בתערוכה

 ספרנו בבית! היקרים ספרנו בית תלמידי"

 ימציאו שהתלמידים המצאות להציג הוחלט

 למה". הצעיר הממציא" בתערוכה יוצגו והן

 " ?המצאה ליצור לנו כדאי
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

איכות הנימוקים  .2 

 והתאמה לסוגה

והוא מורחב על ידי הדגמה  אחדמפותח  נימוק יש 6 6, 4, 2, 0

 :מפורטת

 חשובים דברים הן שהמצאות כיוון"

כדי , לדוגמא .אנשים של צרכים שפותרים

שהמים באמבטיה לא יהיו קרים המציאו 

המצאה ששמה הוא "דוד שמש". דוד השמש 

מחמם את המים בעזרת קרני השמש 

 "והוא חסכוני בחשמל.

 "וגם זו גאווה גדולה..."וכן יש נימוק נוסף 
 הטקסט לכיד ומקושר היטב. 4 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3

, והמשפטים ומאורגנים באופן לוגי ברוריםהרעיונות 

  , לדוגמהמילות קישור מגוונותבמקושרים 

 .  "וגם" ,"ש כדי" ,"לדוגמא" ,"ש כיוון"

 .ב

 לשון

אוצר המילים עשיר ומגוון, משלב הלשון הולם לשון  2 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

 כתובה:

 ,("גאווה" ,"חסכוני" ,"ליצור") גבוהות מילים

מהרו ") ציווי צורת ("תוצג" ,"יוצגו"צורות סביל )

 . ("להירשם

 

 :ניכר שימוש בלשון שכנוע ובמילות בקשה

 :רטורית בשאלה לנמענים פנייה –

 " למה כדאי לנו ליצור המצאה?"

 :קריאה לפעולה –

 ".להירשם מהרו"
תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 .דקדוקי התאם יש, תקניים והמשפטים המילים 1 1, 0

 השימוש בסימני פיסוק תקני ומלא. 2 2–0 פיסוק .3

 הכתיב תקני. 2 2, 0 כתיב .4

 20 מתוך 20 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 ".הצעיר הממציא" בתערוכת המצאות להציג: הנדון 3 דוגמה

 .המצאות ספרנו בבית להציג ממליץ אני

 יוכל גם וזה.  המצאות להכין כיף יהיה שזה מפני

 .הסבריי להלן. גדול אפ סטארט להיות

  מחוץ וחושבים דברים שעושים מפני כיף יהיה

  כמו ואין ההמצאות את יראו אנשים. לקופסא

 שזה מכיוון סטארטאפ להיות יכול זה.  המצאות להציג

 אלעד ממני ששכנעתי מקווה שימושי אולי

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

ההקשר  הצגת .1

 –( הכתיבה נסיבות)

 תלמידים הזמנת

 המצאות להמציא

 תלמידים להמציא המצאותההזמנת התוכן עוסק ב 3 3, 0

הנדון: להציג המצאות " :ולהציגן בתערוכה

 ".הממציא הצעיר"בתערוכת 

 "אני ממליץ להציג בבית ספרנו המצאות.

איכות הנימוקים  .2 

 והתאמה לסוגה

 ים אחדים שאינם מפותחים דיים:יש נימוק 4 6, 4, 2 ,0

יהיה כיף מפני שעושים דברים " -

 "וחושבים מחוץ לקופסא.

 ..."שימושי אולי שזה מכיוון" –

 אפ סטארט להיות יוכל גם "וזה –

 ."גדול
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 תחילההרעיונות מאורגנים באופן לוגי,  – לכיד הטקסט 4 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3 

    :הנימוקים שני כתובים

מפני שזה יהיה כיף להכין המצאות. וזה "

 ".גם יוכל להיות סטארט אפ גדול

  ובהמשך הסבר של הנימוקים:

   ...יהיה כיף מפני ש"

 " ...מכיוון שזה זה יכול להיות סטארטאפ

 :לדוגמה באמצעות מילות קישור. היטב מקושר הטקסט

 ".גם" ",להלן" ",מפני ש"

  : פוגע בקישוריות " זה"מילה השימוש החוזר ב אבל

 להיות גם יוכל וזה ...כיף יהיה זהש מפני"

 גדול... סטארטאפ

 "... שזהיכול להיות סטארטאפ מכיוון  זה

 .ב

 לשון

 מילים גבוהות  יש. כתובהמשלב הלשון הולם לשון  2 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

 :שכיחות פחות שהן ומילים

  "הנדון" –

 "אפטסטאר" –

  " .הסבריי להלן" –

 .לקופסא מחוץ חושבים" –

 ".יהיה כיף" שימוש חוזר בביטוי הסלנג ישעם זאת, 

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 .דקדוקי התאם יש, תקניים והמשפטים המילים 1 1, 0
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

  :מהמשפטים בחלק רקתקני  פיסוק בסימנישימוש ה 1 2–0 פיסוק .3

בבית ספרנו אני ממליץ להציג " –

אחרי  הנקודה –" ...יהיה שזה מפני. המצאות

 . המילה "המצאות" אינה תקנית

סימן הפיסוק התקני אחרי  –" .להלן הסבריי" –

 .נקודה ולא נקודתיים המילה "הסבריי" הוא

יש להוסיף  –" אולי שימושימכיוון שזה  "... –

 .המילה "שימושי" נקודה אחרי

 הכתיב תקני. 2 2, 0  כתיב .4

 20 מתוך 17 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 ,משאבים ספר בית ילדי לכבוד 4 דוגמה

, תכינו הילדים שאתם המצאות את להציג הוחלט שלנו הספר בבית

. התערוכה את להקים אחראים אתם". הצעיר הממציא" בתערוכה

 יכול גם זה לכם או לנו רק לא יעזור זה המצאות שיותר כמה תמציאו

  המצאות איזה להמציא יכולים אתם! העולם או המדינה לכל לעזור

 .בדעתכם שעולה דבר כל או משחק או מאכל זה אם בין תרצו שרק

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

 –)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים 

 להמציא המצאות

 תלמידים להמציא המצאותההזמנת ב התוכן עוסק 3 3, 0

 ולהציגן בתערוכה:

 את להציג הוחלט שלנו הספר בבית"

 תמציאו... תכינו הילדים שאתם המצאות

 " ...המצאות שיותר כמה

 

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

 אחד, אך הוא אינו רלוונטי נימוק ישההנמקה דלה,  2 6, 4, 2, 0

 מפותח:

 או המדינה לכל לעזור יכולזה גם  ..." 

 "!העולם

 בבהירות כתובים הטקסט לכיד ומקושר: הרעיונות 2  4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3

אולם הטקסט אינו שלם. מתחיל , לוגי באופן ומאורגנים

 הפונה.כמו מכתב אבל נקטע ולא ברור מי 
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 ב.

 לשון

 כתובה, לדוגמה לשוןמשלב הלשון הולם לרוב  2 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

 ." בדעתכם עולהש" ,"זה אם בין"

 

 :ניכר שימוש בלשון שכנוע

 "תמציאו כמה שיותר המצאות " -

  "...הילדים תכינו שאתם ..." -

  "...אחראים אתם" -

 ..."להמציא יכולים אתם" -

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 , חסר יידוע רק בצירוףיםיהמילים והמשפטים תקנ 1 1, 0

   ."המצאות את ..."

 .תקני שימוש בסימני פיסוקה 2 2–0 פיסוק .3

 כמה תמציאו"חסר סימן פיסוק בסוף המשפט 

 "המצאות שיותר

 הכתיב תקני.   2 2, 0 כתיב .4

 20 מתוך 14 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 רונית שמי, רב שלום, הספר בית תלמידי לכבוד 5 דוגמה

 :מכיוון לחיינו תורמות הן שהמצאות חושבת ואני

 ממציאים היו לא אם אותם והמציאו אוכלים  שאנו מזון מוצרי יש. 1

 .לחיות כדי מזון מוצרי מספיק לנו היה לא אותם

 לנו עוזרות ובכלל ומים חשמל כסף בהרבה שחוסכים מוצרים יש. 2

 .בחיינו

 .מיכולתו למעלה היו לכן שקודם משימות לבצע לאדם מאפשרות הם. 3

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

 –)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים 

 להמציא המצאות

 .לשאלה מהוקשר, אוטונומי אינו הטקסט 0 3, 0

הזמנת תלמידים להמציא המצאות ב התוכן אינו עוסק

 :חשיבותןרק באלא ולהציגן 

אני חושבת שהמצאות הן תורמות לחיינו "

 "...מכיוון

 

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

 :אחדמפותח יש נימוק  6 6, 4, 2, 0

יש מוצרי מזון שאנו אוכלים והמציאו "

אותם אם לא היו ממציאים אותם לא 

 "היה לנו מספיק מוצרי מזון כדי לחיות.

 :שאינם מפותחים נימוקיםויש עוד שני 

 כסף בהרבה שחוסכים מוצרים יש" –

  "...ומים חשמל

 משימות לבצע לאדם מאפשרות הם" –

 ".מיכולתו למעלה היו לכן שקודם
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 ומאורגנים בבהירות כתובים הרעיונותהטקסט לכיד:  2 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3 

 מקושרת אינה "מכיוון" הקישור מילת, אך לוגי באופן

 .הסעיפים לשלושת כראוי

יוצר תחושה שלא והוא ראה שהטקסט אינו שלם נ

 הסתיים.

 .ב

 לשון

 ביטויאפילו שימוש בכתובה )יש  לשון הולםמשלב הלשון  2 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

  "היו למעלה מיכולתו"

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 :הדקדוקי בהתאםשגיאות  יש 0 1, 0

שחוסכים בהרבה כסף  מוצריםיש " –

 "לנו בחיינו. עוזרותחשמל ומים ובכלל 

 ".מאפשרות הם" –

"המצאות הן תורמות  במשפט -

 .חסר יידועלחיינו..."

 השימוש בסימני פיסוק תקני. 2 2–0 פיסוק .3

 הכתיב תקני. אין שגיאות כתיב. 2 2, 0 כתיב .4

 20 מתוך 14 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 6 דוגמה
 וברכה שלום' ה כיתות

 אייר' כז: תאריך

 להמציא צריכים' ה כיתות דעתי לפני

 בעיתון מפורסמים היו שהם מכוון המצאות

 שמחפשים ילדים יש אולי. הספר בית

 הצהריים אחר איתם שישחקו חברים

 חדש חבר למצוא יכולים אתם ואולי

 יכול העיר ראש וגם. איתכם שהיה

  מצפה ואני לטובה לכם להחמיא

 . לי שהקשבתם תודה.  שהשתכנעתם

 .אסנת שמי

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

 –)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים 

 להמציא המצאות

 הטקסט לא אוטונומי, ההקשר של התערוכה לא הוצג. 0 3, 0

 בתחילת המכתב נרמזות ההמצאות והתערוכה

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

0 ,2 ,4 ,6 2 
 הנמקה דלה וחלקה לא רלוונטי

 ...היו מפורסמים בעיתון בית הספר"

 " ...העיר יכול להחמיא לכם לטובהראש 

 .הנימוק הקשור להכרת חבר חדש לא רלוונטי

 שמחפשים ילדים יש אולי"

 הצהריים אחר איתם שישחקו חברים

 חדש חבר למצוא יכולים אתם ואולי

 ."איתכם שהיה
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 ומקושר באופן חלקי.הטקסט לכיד  2 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3 

 הרעיונות אינם מאורגנים באופן לוגי.

 

 .ב

 לשון

אף שיש  בינוניהמילים אינו מגוון, משלב הלשון  אוצר 1 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

אני ", "להחמיא לכם" כמה מילים גבוהות, לדוגמה

 שיבושים  רבים. בטקסט יש  ".השתכנעתם", "מצפה

 : בסיסי שכנוע בלשוןשימוש ה

 כיתות ה' צריכים להמציא"

 "...המצאות מכוון שהם

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 :יש שגיאות מורפולוגיות ותחביריות 0 1, 0

הם במקום " "...מכוון שהם היו מפורסמים" –

 "יהיו מפורסמים

 חדש למצוא חבר ואולי אתם יכולים" –

, "תוכלו למצוא" במקום" איתכם שהיה

 "שיהיה איתכם"

 השימוש בסימני פיסוק תקני. 2 2–0 פיסוק .3

   יש רק שגיאת כתיב אחת 2 2, 0 כתיב .4

 ".מכוון" 

פליטת היא "לפי"  במקום"לפני"  כתיבת המילה

 קולמוס.

 20 מתוך 9 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 אם ההמצאות תערוכת על שמעתם האם הספר בית תלמידי לכל שלום 7 דוגמה

 לבוא לכם כדאי. הספר בבית שתתקיים הצעיר הממציא לתערוכת תבואו

 שכבר המצאות כמו לאדם יתרמו אולי שתמציאו ההמצאות כל כי

 חושב אני לסיכום חדשים דברים המון מזה לומדים לדעתי אותם המציאו

 .ההמצאות תעורכת אל לבוא שצריך

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה 

הצגת ההקשר  .1

 –)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים 

 להמציא המצאות

תלמידים להמציא המצאות ההתוכן אינו עוסק בהזמנת  0 3, 0

 לתערוכה.  בהזמנתםאלא 

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

המרמז על חשיבות ההמצאות, אך הוא  אחד נימוק יש 2 6, 4, 2, 0

 דברים המון מזה לומדים" :חמפות אינו

 ."חדשים

אלא אינו נימוק  "אולי יתרמו לאדם" המשפט

: הכתוב בהנחיה כיצד לכתוב את המכתבעל  חזרה

סבירו את חשיבותן של המצאות ואת ה  במכתבכם "

 תרומתן לחיינו." 

   .חלקי באופן לכיד הטקסט 2 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3 

 לתערוכת תבואו אם" :אינו ברורזה משפט 

 –" הספר בבית שתתקיים הצעיר הממציא

לתערוכה בבית התלמידים לא ברור מה יקרה אם יבואו 

 הספר.
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 ב.

 לשון

 1 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

 

 . עשיר אינו אך, כתובה לשון הולם הלשון משלב

 חושב אני" ",כי" ",כדאי" :שכנוע בלשון יש שימוש

 ".שצריך

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

זה שהוא  משפטחוץ מ ,תקניים והמשפטים המילים 1 1, 0

 משפט תנאי ללא תוצאה: 

 הצעיר הממציא לתערוכת תבואו אם"

 ."הספר בבית שתתקיים

  , חוץ מאשר במשפט זה:דקדוקי התאם יש

 ".אותם המציאו שכבר המצאות וכמ"

 יש פיסוק מועט, ותקני בחלק מהטקסט. 0 2–0 פיסוק .3 

 דוגמאות להעדר פיסוק:

 :לתלמידים הפנייה בסוף קריאה סימןפסיק או  אין –

 "שלום לכל תלמידי בית הספר"

  :זה במשפט שאלה סימן אין –

 "האם שמעתם על תערוכת ההמצאות"

 :זה משפט בסוף נקודה אין –

כדאי לכם לבוא כי כל ההמצאות "

יתרמו לאדם כמו שתמציאו אולי 

 " המצאות שכבר המציאו אותם

 :זה משפט בסוף נקודה אין

לדעתי לומדים מזה המון דברים " –

 "חדשים

 במילה( אותיות שגיאת כתיב אחת )שיכול יש 2 2, 0 כתיב .4

 ".תעורכת"

 20מתוך  8 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 !רב שלום הספר בית לתלמדי 8 דוגמה

 צריכים התלמידים אתם ולדעתי התערוכה על אחראים' ה כיתות אנחנו

' ה כיתות אנחנו, לכך, בנוסף. האמצעות את ולהמציא יוזמה לקחת

 לא המצאות את תכינו לא ואם, התערוכה את ומכינים אחריות לוקחים

 .פוגעני מעשה בהחלט שזה חושב ואני התערוכה את לנו תיהיה

 צריכים אתם המצאות להמציא ממכם ביקשו שאם היא מסקנתי ולסיכום

 .זאת ולעש מזה חלק לקחת

 '.ה כיתות תלמידי בברכה

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

 –)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים 

 להמציא המצאות

 :המצאות להמציא התלמידים בהזמנת עוסק התוכן 3 3, 0

 ...התערוכה על אחראים' ה כיתות אנחנו"

 יוזמה לקחת צריכיםאתם התלמידים 

 " .האמצעות את ולהמציא

למרות זאת יש לציין שהטקסט אינו עומד בפני עצמו 

 המצאות.התערוכה, האלא מהוקשר לשאלה: 

 

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

ההיענות להזמנה להמציא חשיבות עוסק בהנימוק  0 6, 4, 2, 0

 ככלל: תרומתן לחיינובולא המצאות 

 לא המצאות את תכינו לא ואם ..."

 "...התערוכה את לנו תיהיה
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

ברעיונות והמשפטים אינם  חזרתיות : ישפגומההלכידות  0 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3 

  מאורגנים באופן לוגי.

", יולדעת)" יחיד –( הכותב) המוען מי ברור לא

 כיתות תלמידי", "אנחנו)" רבים או"( מסקנתי"

 "(.ה

 " ,לכך, בנוסף": מילת הקישור פגומההקישוריות 

 שכן אין כאן תוספת אלא חזרה. אינה מתאימה

 :בהירות חוסר יוצרמאזכרים ב מרובהשימוש 

 המצאות להמציא ממכם ביקשו שאם"

 ולעש מזה חלק לקחת צריכים אתם

 ".זאת

 ב.

 לשון

, גבוהות מיליםניכר שימוש ב, עשירהמילים  אוצר  2 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

 ,"פוגעני מעשה" ,"יוזמה" לדוגמה

  ."בברכה, ""מסקנתי"

 אתם" ,"לדעתי" , לדוגמהשכנוע בלשון שימוש ניכר

   ".צריכים

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 , כגון:המשפטיםבמבנה ו מיליםשגיאות ביש  0 1, 0

 "מכם"במקום  "ממכם" המילה –

 "ההמצאות את" במקום" את המצאות" –

 ."בזה"במקום   "מזה חלק לקחת" –

יש שימוש בסימני פיסוק והוא תקני ברובו )הפסיק  2 2–0 פיסוק .3

  (." מיותרלכך, ,בנוסף" הקישור במילתהראשון 
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 שגיאות כתיב:יש שלוש  0 2, 0 כתיב .4

 במקום "לתלמידי" "לתלמדי" –

 "ההמצאות"במקום   "האמצעות" –

  ."ולעשות"" במקום ולעש" –

 20מתוך  7 הכול-סך
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 בישראל המצאות דעתי לפי 9 דוגמה

 . לחיינו מעוד תורמות

  טורמות השרי עגבניות, ראשית

 . לישראל מעוד

  למאכל טובים פתיתים, שנית

 . להכנה וכלים אותם לאכול יחל

 לעשות לכם שכדי חושב אני

 . בישראל המצאות על תערוכה

  ויהיו התערוכה את תעשו

 .בכם געים

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

 –)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים 

 להמציא המצאות

הזמנת תלמידים להמציא המצאות ב התוכן אינו עוסק 0 3, 0

 :תערוכה על המצאות בישראל בבנייתאלא 

תערוכה על  אני חושב שכדי לכם לעשות"

 "המצאות בישראל.

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

 ".:אינם מפותחים הםאך  ,יותר משני נימוקיםיש  2 6, 4, 2, 0

 

  פתיתים טובים למאכל"

 " יחל לאכול אותם וכלים להכנה.

 "ויהיו געים בכם."
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אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 , הרעיונות לא בהירים. פגומההלכידות  0 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3 

שני המשפטים האחרונים אינם לכידים, אינם עוסקים  

בנושא שבו עסק הטקסט עד כה, תרומת ההמצאות 

  לחיינו:

  ...שכדי חושב אני"

  ויהיו התערוכה את תעשו

   " .בכם געים

 .קישוריות יוצרות" שנית" והמילה" ראשית" המילה

 .ב

 לשון

 :שימוש בלשון שכנוע קיים 0 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

  ...אני חושב שכדי לכם לעשות" 

 "תעשו את התערוכה ויהיו געים בכם.

 משובשת והלשון דל המילים אוצר אך

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 :משפטים ללא נושאיש  . תחביר לקויה 1 1, 0

  ...יחל לאכול אותם וכלים להכנה"

 "תעשו את התערוכה ויהיו געים בכם.

 השימוש בסימני הפיסוק תקני. 2 2–0 פיסוק .3

 יש יותר משלוש שגיאות כתיב: 0 2, 0 כתיב .4

 "מעוד" –

  "טורמות" –

 "יחל" –

 "כלים" –

 "כדי" –

 ".געים" –

 הכול-סך

 

 20 מתוך 5 
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 דוגמאות לתשובות של תלמידים מס' דוגמה

 היקרה' ה כיתה 10 דוגמה

 חדשה אמצאה להמציא לכם ממליץ אני

 הכיף בשביל גם המצאה לאכין יזיק לא כי

 לנסות יכולים ותמיד יתכם וישמחו תשמח וגם

 תאיה לא איה אם גם כי נורא לא זה

 חדשה ותכינו מהטאויות תלמדו טובה

 רישונה פאם יש ותמיד

 לידור כתב

 

אפשרויות  ממדי ההערכה

 הציון

 ההסבר הציון

 א. 

תוכן 

 ומבנה

הצגת ההקשר  .1

 –)נסיבות הכתיבה( 

הזמנת תלמידים 

 להמציא המצאות

הטקסט אינו אוטונומי, נסיבות הכתיבה אינן מוצגות  0 3, 0

 באופן מלא

איכות הנימוקים  .2

 והתאמה לסוגה

 יש נימוק אחד לא מפותח: 2 6, 4, 2, 0

 ".חדשה ותכינו מהטאויות תלמדו" –

 נימוק סתמי "הכיף בשביל" –

 נימוק סתמי "יתכם וישמחו" –

 

 

 

 

 

 

mailto:rama@education.gov.il
mailto:rama@education.gov.il


 
 

 

 
 

 מדינת ישראל

 החינוךמשרד 

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 המזכירות הפדגוגית

 

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה

 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה

 
ה 

ע"
ש

ת
20

15
 

 מיצ"ב

 

  03-7632889, פקס' 03-7632888טל'   І  מדידה בשירות הלמידה -ראמ"ה 

rama@education.gov.il І http://rama.education.gov.il 

 

25/24 

אפשרויות  ההערכה ממדי

 הציון

 ההסבר הציון

 .ברור אינו המשפטים בין הקשר :מועטה לכידותה 0 4, 2, 0 לכידות וקישוריות .3 

שימוש חוזר במילת הקישור  יש :מועטה קישוריותה

קשר של לציון שהיא מילת קישור בסיסית ) ",גם"

  :הוספה(

 "הכיף בשביל גם" –

 "וישמחו תשמח וגם" –

 ".לא איה אם גם" –

 ב.

 לשון

 תקנית:משלב הלשון הולם לשון דיבור, והשפה אינה  0 2–0 אוצר מילים ומשלב .1

  "לא יזיק לאכין" –

 "בשביל הכיף" –

 תאיה לא איה אם גם כי נורא לא זה" –

 "טובה

 ".וגם תשמח וישמחו יתכם" –

תקניות מורפולוגית  .2

 ותחבירית

 :ותמורפולוגייש שגיאות תחביריות ו 0 1, 0

 יכולים ותמיד יתכם וישמחו תשמח וגם"

 ".לנסות

 

 אין שימוש בסימני פיסוק.  0 2–0 פיסוק .3

mailto:rama@education.gov.il
mailto:rama@education.gov.il


 
 

 

 
 

 מדינת ישראל

 החינוךמשרד 

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 המזכירות הפדגוגית

 

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה

 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה

 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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20
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אפשרויות  ההערכה ממדי

 הציון

 ההסבר הציון

 כתיב: שלוש שגיאותמ יותריש  0 2, 0 כתיב .4

 "אמצאה" –

 "לאכין" –

 "יתכם" –

 "תאיה לא איה" –

 "טאויות" –

 ".רישונה פאם" –

 20 מתוך 2 הכול-סך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rama@education.gov.il
mailto:rama@education.gov.il

