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מהמבחןהפקת תועלת : 'פרק ד  
  

  ח"תשס 'חב  פנימי בעברית לכיתה "מדרי� לניתוח טעויות מיצ
  

, המדרי� שלהל� נועד לסייע למורי� בתהלי� של הפקת תועלת מהמבח� באמצעות ניתוח שאלות

נאספו מכמות גדולה של מבחני� ש גיאות של תלמידי�הצגת ש, הגדרת הכישורי� הנדרשי� בשאלה

מודדות ע� קשיי� דומי� ע אסטרטגיות להתיהצלר הכללות וויצל כדיוניתוח תשובות נכונות ושגויות 

ב שנערכי� מדי שנה בבתי הספר באר� מהווי� הזדמנות מצוינת "מבחני המיצ. בתהליכי ההוראה

   .עויות להוראהלפיתוח השתמ

המדרי� יכול לשמש מורי� על מנת לאפיי� את קשיי התלמידי� ואת שגיאותיה� בשלב הבדיקה של 

לשמש בסיס ללמידה  יכול כמו כ� פרק זה. �וכ� בשלב של תכנו� ההוראה לאור המבח ,המבחני�

  . במפגשי הדרכה ובהשתלמויות, ולהתמקצעות בחדרי מורי�

  

  
  מבנה המדרי�. א

בסו# המדרי� מובא ). ד!ב ו, א(לפי הפרקי� בהבנת הנקרא , המדרי� נבנה על פי סדר השאלות במבח�

  ). פרק ג(טקסטי� שכתבו ילדי� בעקבות מטלת הכתיבה של ניתוח 

  :וק בכל שאלה הוא במתכונת קבועההעיס

  ).למסמ� נבחרו רק שאלות המדגימות קשיי� אופייניי�( הצגת השאלה מתו� המבח� •

את דרישות השאלה ואת רמת , )ט"תשס(פי המפרט !כולל את ממד ההבנה עלהניתוח השאלה  •

. ח"רמת הקושי נקבעה לפי אחוז המשיבי� נכו� על השאלה במבח� החיצוני בתשס. הקושי שלה

מנת לאפשר למורי� להערי� את המצב הלימודי של תלמידיה� בהשוואה  מדד זה הובא כא� על

  . להצלחה הכללית בכל שאלה

  . ח"מחוו� לתשובה נכונה מתו� ערכת המבח� הפנימי בתשס •

 .ללא עריכה וללא תיקו� שגיאות כתיב, מובאות כלשונ�התשובות תלמידי�  •

את דרישות השאלה ואת רמת , )ט"תשס(י המפרט פ!ניתוח השאלה כולל את ממד ההבנה על •

נקבעה לפי אחוז ) שאלה קשה( 5דרגה לועד ) שאלה קלה( 1רמת הקושי מדרגה . הקושי שלה

תלמידי� מעט קשה א� לשאלה נחשבת . ח"המשיבי� נכו� על השאלה במבח� החיצוני בתשס

מדד זה הובא כא� . ה נכו�קלה א� רוב התלמידי� הצליחו לענות עלילו, נכו� הצליחו להשיב עליה

מנת לאפשר למורי� להערי� את המצב הלימודי של תלמידיה� בהשוואה להצלחה הכללית  על

  . בכל שאלה

  .התשובותמיו� וניתוח משוער של  •

  . תובנות והמלצות בעקבות הנלמד מניתוח השאלה והתשובות השגויות –השתמעויות להוראה  •
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  רעיונות לשימוש במדרי�. ב

  :דרכי� כמהלהיעזר במדרי� ב אפשר

 .רצוי להביא לכיתה דוגמאות לתשובות שגויות ולנתח אות� יחד ע� התלמידי� •

כ� הבדיקה תהיה . כדאי לקרוא ולהכיר טעויות אופייניות של תלמידי�, לפני בדיקת המבחני� •

  .ובמהלכה יוכלו המורי� להיעזר בניתוח ובמיו� השגיאות שמוצע כא� ,מכוונת יותר

. לצד מיפוי וניתוח של הישגי התלמידי�, ה של תכנית עבודהילהיעזר במדרי� לקראת בניחשוב  •

 .לתלמידי הכיתה ככלל או באופ� פרטני � אות�כדאי ללמוד את ההמלצות במדרי� ולהתאי

בתחומי הדעת רבי הבנת הנקרא והשימוש במדרי� יסייע לקידו� הידע המקצועי בתחו� הוראת  •

 .סוגות שונות של טקסטי� וכדומה, סוגי שגיאות, רות ע� סוגי שאלותהיכ דייל עלמשל , המלל

  
  על השאלות במבח�. ג

בחלק מהשאלות הפתוחות נדרשת . שאלות השלמה ושאלות סגורות, שאלות פתוחות יש במבח�

או  ת יותר כגו� שאלות הדורשות הנמקהאחרות מחייבות תשובה נרחבשאלות ו, כתיבה מועטה בלבד

שאלה  א�. לה מאפשרות להערי� לא רק את ממדי הבנת הנקרא אלא ג� כתיבהשאלות א. הסבר

 ,בדיקה של תוכ� התשובה: פתוחה מיועדת ג� להערכת כתיבה יש לבדוק את התשובה פעמיי�

  .ובדיקה של אופ� הכתיבה

ח סומנו שתי "ב בתשס"במבח� המיצ, הערכת הכתיבה נעשית בעזרת מחוו� נפרד לכתיבה בלבד

כאשר מורי� בוחני� את , ע� זאת. כשאלות הבנת הנקרא המיועדות ג� להערכת כתיבהשאלות בלבד 

עליה� לשי� לב לאופ� הכתיבה ג� בשאלות , תשובות התלמידי� ומתכנני� הוראה על פי הממצאי�

לעיתי� קרובות קושי . הפתוחות האחרות וללמד את התלמידי� כיצד להשיב באופ� מלא ומדויק

רשות פוגע ביכולת של תלמיד לתת תשובה מדויקת ומלאה ג� כאשר הבי� את עדר מפויבכתיבה או ה

  .  הטקסט
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  ח"תשס –' מבח� בעברית לכיתה ח � ב "יצמ
�  ניתוח תשובות תלמידי

  
  פנימי �  'נוסח א

  
  ?באנגלית זה נשמע יותר טוב: טקסט הטיעוניל ניתוח תשובות תלמידי�

  

    ?יות לתת שמות לועזיי� ג� למוצרי� ישראליי�מדוע מעדיפות חברות ישראל. 1

  : מחוו� לתשובה הנכונה
  : לדוגמה, תשובה הכוללת התייחסות להשפעת הש� הלועזי על הצרכ�

  .הש� העברי אינו שיווקי/ נשמע איכותי יותר / ל "ש� לועזי נות� לצרכ� תחושה שלמוצר יש קשר לחו

  2 :דרגת הקושי

  ניתוח השאלה

]בטקסט) גלויי�(יתור פרטי מידע מפורשי� א[ איתור מידע  

שהיצרני� בוחרי� לה� במתכוו� שמות מתבקש לאתר מידע המתייחס למוצרי� ישראליי� התלמיד 
בשתי הפרט המבוקש מצוי  .המקורי ולא למוצרי� מיובאי� שמגיעי� לאר� בשמ� הלועזי ,לועזיי�

).לוקאליאיתור ( פסקות רצופות  

 דוגמות לתשובות שגויות של תלמידי�:

החברות הישראליות מעדיפות לתת : תלמיד א
מפני שניסו , שמות לועזיי� למוצרי� ישראלי�

לתרג� את השמות הלועזיי� לעבריי� וה� לא 
במקרה כזה החברות חוסכות הוצאות . עלו יפה
מפני שה� לא צריכות לפתח ש� חדש , כספיות

.למוצר בכל מדינה  

 

יפות לתת החברות הישראליות מעד: תלמיד ב
שמות לועזי למוצרי� ישראלי� מכיוו� שלטענת� 

. העברות של הש� אינו עולה יפה  

 ניתוח הטעות :

חוסר תשומת לב לנתוני� / אי הבנת השאלה 
אי דיוק בקריאת הוראות / המוצגי� בשאלה   

 

למוצרי� מיובאי� שיש  בתשובות יש התייחסות
צור� בתרגו� שמ�, א� לא למוצרי� ישראליי� 

. במת� ש�רק � אי� צור� בתרגו� אלא שבה
אותר  א�, התשובה אמנ� לקוחה מתו� הטקסט

.המידע הלא נכו� מ� הטקסט  

סביר להניח כי הטעות אינה נובעת מאי הבנת 
.הטקסט אלא מאי דיוק בקריאת השאלה  

  
 השתמעויות להוראה: 

עי� בתשובת� בשל תלמידי� רבי� טו. יכולת של איתור מידע מ� ההוראהבניתוח הוראה נדרשת 

תלמידי� רבי� . מדויקת של השאלה וחוסר תשומת לב לנתוני� המוצגי� בגו# השאלה לא קריאה

שהוא הוא מנוסח באופ� גלוי ובי� שבי� ( פועלי� אינ� מקדישי� תשומת לב למידע הטמו� בשאלה

. או למספר ההוראות הנדרשות )באופ� סמוי מנוסח  

 �חלקיההוראה ולהסב את תשומת לב התלמידי� למספר ה הבנתחשוב להקדיש זמ� לנושא של 

למידע הנתו� בשאלה , למילות ההוראה והשאלה, )כדאי למספר כל אחד מחלקי ההוראה(הוראה ב

(הנתוני�) ולרכיבי המבנה הנדרשי�. יש להתייחס אל השאלה כאל טקסט, ולתרגל ע� התלמידי� 

. ניתוח של שאלות מתחומי דעת שוני�  

  23, 21, א11 ::שאלותב קושי בהבנת השאלות  על הנושא הערות נוספות
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  ?מה דעתה של כותבת הטקסט על מת� שמות לועזיי� למוצרי� ישראליי�. א4

 מחוו� לתשובה הנכונה
:לדוגמה, תשובה המציינת באופ� מפורש את דעת הכותבת  

  הכותבת מתנגדת למת� שמות לועזיי� למוצרי� ישראליי�

 דרגת הקושי: 3

  ח השאלהניתו
) זיהוי כוונת כותב הטקסט( פרשנות והיסק  

  תופעהבשונה מ/ עמדה / דעה הבנה של הרכיב  ! דעה שאינה נמסרת באופ� מפורשניסוח 

 דוגמות לתשובות שגויות של תלמידי�:
לפי דעתה זה יותר קליט ויותר טוב כי : 'אתלמיד 

.ל"המוצר יכול להצליח ג� בחו  

 ניתוח הטעות
בי� דעתה של הכותבת לבי�  חנהבתשובה אי� הב

. דעת� של בעלי החברות  
מידע בלתי מפורש שכ� דעתה  בהסקתניכר קושי 

ואילו דעת� , של הכותבת נאמרת באופ� מעומע�
.של בעלי החברות נאמרת באופ� גלוי  

שהחברות הישראליות בורחות  :'תלמיד ב
  .מהעברית

בתשובה מוצגת התופעה ולא דעתה של הכותבת 
.עהעל התופ  

  
  

  :השתמעויות להוראה

מתשובות . לאתר בטקסט או להסיק ממנו רכיב מבני כלשהו מתבקש בשאלות רבות התלמיד

תלמידי� עולה כי לעיתי� קרובות אי� ה� מבחיני� בי� רכיבי המבנה השוני� או שאינ� מביני� את 

 .טקסטואלית! אי הבנה מטה – משמעות�

  .51, 46' עמ –מבני� לוגיי�  :בתכנית הלימודי�

  :אפשר לעסוק בנושא זה בכמה דרכי�"

  .לימוד של מאמרי� בעלי מבנה לוגי דומה ונושא תוכ� שונה !

ועמידה על ) השוואה וכדומה, טיעו�, בעיה ופתרו�(לימוד של כמה מאמרי� בעלי מבנה לוגי שונה  !

  .המבנה הלוגי ועל יחסי הגומלי� בינו ובי� תוכ� המאמר

  ."נתו� או לפי מבנה לוגי של מאמר שנלמדכתיבת מאמר לפי מבנה לוגי  !

  

  18 ,ב11, ב4 :בשאלות אי הבנה מטה טקסטואלית �  אי הבחנה בי� רכיבי מבנה הערות נוספות על הנושא
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?הא� את� מסכימי� ע� כותבת הטקסט   .ב4  
         �.נמקו את תשובתכ  

 מחוו� לתשובה הנכונה
:לדוגמה .ו הסכמה חלקית לדעת הכותבת ונימוק ברור ומשכנעאי הסכמה א ,תשובה הכוללת הסכמה  

   דעתה של הכותבת שצרי� לתת שמות עבריי� למוצרי� ישראליי� משו� אינני מסכי�  ע�  •
  .שזכותה של כל חברה לתת ש� למוצריה כרצונה

  .אני מסכי� לדעתה של כותבת הטקסט כי בישראל מדברי� עברית •

 ניתוח השאלה
) ביקורת של עמדות שונות המוצגות בטקסט/ הערכה ( הערכה וביקורת  

.ורלוונטית בצורה רציונאלית ונימוקהאישית ביחס לעמדה שהוצגה בטקסט עמדה  נקיטת  

 דרגת הקושי: 3

 דוגמות לתשובות שגויות של תלמידי�:
מפני אינני מסכי� ע� כותבת הטקסט : 'תלמיד א

  .לא חייב ש� עברי למוצר ישראליש
  
  
  

ולא  מסכימה ע� כותבת הטקסט אני: 'תלמיד ב
שהש� של מוצר או חברה כלשהי  הופ�  חושבת

  .אות� לאיכותיי�

 ניתוח הטעות: 
דעה  – הנימוקבמקו�  דעה בתשובה מוצגת

...) לא חייב ש� עברי(לכותבת הטקסט המנוגדת 
ר ושיהנמקה על א# השימוש בקאי� בה א�   

".מפני ש"  
  

א� , של התלמידה עמדתה בתשובה מוצגת
הנימוק אינו רלוונטי לטענה השוללת שימוש 

לא ברור . בשמות לועזיי� למוצרי� ישראליי�
צור� בשימוש בי� האיכות לההקשר בי� עניי� 

.בשמות עבריי� למוצרי� ישראליי�  

  
, א4: בשאלות טקסטואלית�אי הבנה מטה –אי הבחנה בי� רכיבי מבנה  הערות נוספות על הנושא

  18 ,ב11

                                            

  26, 24, 23, 18: בשאלותקושי במת� הנמקה   הערות נוספות על הנושא 
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:לכל אחת מ� המילי� האלה בעלת משמעות מנוגדתכתבו מילה . 6  
   ):.....................בקטע 1שורה (נבדל     
  ):...................בקטע 12שורה (נענו     

 מחוו� לתשובה הנכונה: תשובה הכוללת מילה בעלת משמעות מנוגדת כגו�:
 

משתלב/ אחיד / זהה / דומה  –נבדל   
התנגדו/ התעלמו / לא הסכימו / פסלו / מיאנו / סירבו  – נענו  

 ניתוח השאלה:
)הבנת יחסי� לוגיי�( פרשנות והיסק  

 הבנה של יחסי� שוני� בי� מילי� כגו� ניגודי משמעות

 דרגת הקושי: 3

 דוגמות לתשובות שגויות של תלמידי�:
 

השיב –פנדל          נענו  –נבדל : 'תלמיד א  
 

הסכימו !שונה          נענו  –נבדל : 'תלמיד ב  
  

 ניתוח הטעות: 
 

נבחרה מילה נרדפת במקו� בשתי התשובות 
.מילה בעלת משמעות מנוגדת  

 
  

עברי –נענו  לועזי          –נבדל : 'תלמיד ג  
  

 ניתוח הטעות: 
שתי מילי� בעלות משמעות  בתשובה נבחרו

ללא קשר למילי� ) עברי –לועזי (זו לזו  מנוגדת 
.בשאלהש  
  

  
  .היבטי� סמנטיי� 33 – 30' עמ: בתכנית הלימודי�:  השתמעויות להוראה
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.עילפל סבילאו מ סבילל פעילהפכו כל משפט מ. לפניכ� ארבעה משפטי�. 7  
  .מדי שנה עובדי� מצטייני� בוחרותחברות ישראליות . ב     
  . כי ש� המוצר אינו מעיד על איכותו הוכחבמחקרי� רבי� . ד     

  :מצופהתשובה הה
.נבחרו מדי שנה עובדי� מצטייני�/ בחברות ישראליות נבחרי� . ב  
תומוכיחי� כי ש� המוצר אינו מעיד על איכו/ מחקרי� רבי� הוכיחו . ד  

  :ניתוח השאלה
)סביל –פעיל : צורות הפועל(לשו� !מטה  

.ועל השימוש הנכו� בה� נדרש ידע על צורות הפועל  

 דרגת הקושי: סעי# ב ! 3, סעי# ד ! 2 

 דוגמות לתשובות שגויות של תלמידי�:
 

   מידי שנה עובדי�  נבחרותבחברות ישראליות . ב
  .מצטייני�    
  המוצר אינו מעיד  כי ש� הוכיחמחקרי� רבי� . ד

  על איכותו    

 ניתוח הטעות: 
ללא ראיית ההקשר  תטכני בתשובה ניכרת עבודה

 תהתמקדובתשובה יש . נתו� בו התחבירי שהפועל
למי� ללא התאמה  יבפועל הנתו� במשפט המקור

הטעות . ולמספר הנדרשי� על פי המשפט החדש
בידע הלשוני על צורות אינה מבטאת קושי 

 בילות אלא בניתוק הפועל מהקשרופעילות או ס
.ובשימוש הנכו� בו  

 

 
עבודה ע� תלמידי� על התא� במי� ובמספר תקד� את התלמידי� ג� בכתיבת  :השתמעויות להוראה

  )67' ל עמ"ת. (סיכו� או טקסט טיעוני, תשובה

 אי הקפדה על התא� במי� ובמספר משפיעה על האיכות הלשונית של הטקסט ובאה לידי ביטוי ג�

  .בשאלות הלשוניות
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  "מכונית"הער� האנציקלופדי  !המידעי ניתוח תשובות תלמידי� לטקסט 
  

 ?מהו הנושא העיקרי שבו עוסק הטקסט. 9
  חסרונותיה� ויתרונותיה� של המכוניות הפרטיות .1     
     2. �   התפתחות המכונית מאז המצאתה ועד היו
 המכוניות הראשונות בעול� תהלי� הפיתוח של .3     
  "הסרט הנע"ייצור מכוניות פרטיות בשיטת  .4     

 התשובה המצופה
  
התפתחות המכונית מאז המצאתה ועד היו� !  2  

 ניתוח השאלה
 

)הבנת הנושא העיקרי(פרשנות והיסק   
נדרשת הכללה של כל פרטי הטקסט כדי לזהות את הנושא העיקרי של הטקסט   
 

 דרגת קושי: 1 

  :תלמידי�שגויות של תשובות דוגמות ל
 

 
 

4/  3/  1: בחירה באחת האפשרויות  
 

  

 ניתוח הטעות:
אחת המיומנויות המשמעותיות בלמידה היא 

ההבחנה בי� הכללה לפרטיה או בי� יכולת 
בלמידה אנו שואפי� לארג� את . הכללה לדוגמה

י של רעהמידע בתבניות לוגיות ולהימנע מאוס# א
היא מיומנות חשיבה בדרגת ההכללה . פרטי�

.קושי גבוהה  
 

לנושאי� שהוזכרו  בתשובה יש התייחסות
כל ההיגדי� מוזכרי� (בטקסט ברמה הלוקאלית 

.ולא ברמת הטקסט כולו) בטקסט  
 
 

  
  :השתמעויות להוראה

, הלשו�לידי ביטוי בתחומי� רבי� בהוראת  באי� וההבחנה בי� הכללה לפירוט ,להניסוח ההכל

כגו� בדרכי ההגדרה המילונית  ,הוראת נושא המילונאות כדי תו� לתרגל� אפשרו ההבנה וההבעה

  .שדות סמנטיי� ובכתיבת סיכו� לטקסט, )ההגדרה הקלאסית(

  

  

  19בשאלה : בי� הכללה לדוגמה/ קושי בהבחנה בי� הכללה לפירוט  הערות נוספות על הנושא
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10 .�  :השלימו את המשפטי
 ________יות נעו בעזרתבתחילה המכונ . א      
  _______בימינו המכוניות נעות בעזרת  . ב      
  _______בעתיד המכוניות ינועו בעזרת   . ג      

  קיטור. א                                :המצופההתשובה 
  דלק/ סולר / בנזי� . ב                                                              
  חשמל. ג                                                       

 מה דורשת השאלה
)איסו# פרטי מידע גלויי� ממקומות שוני� בטקסט וארגונ� מחדש(איתור מידע   

.התלמיד נדרש לאתר� ולארגנ� ברצ# כרונולוגי. א� ה� פזורי� בטקסט, פרטי המידע מפורשי�  
השאלות בממד זה יכולות להיות בדרגות . ר מידע המצוי בטקסטבשאלות רבות נדרש התלמיד לאת 

לעיתי� . קושי שונות משו� שלעיתי� המידע מרוכז בפסקה אחת ולעיתי� הוא מפוזר לאור� הטקסט
הוא מוזכר בשאלה במילי� זהות למילי� המופיעות בטקסט ולעיתי� הוא מופיע בשאלה באמצעות 

לעיתי� התלמיד נדרש לאתר את המידע ולארגנו באופ� . מילי� אחרות או במבני� לשוניי� שוני�
.שונה מזה המופיע בטקסט  

 דרגת הקושי: 2

  תלמידי�שגויות של תשובות דוגמות ל

  פח� .א
  
  

  
  בהמות. א

  :ניתוח הטעות
הפח� הוא חומר האנרגיה שבעזרתו הסיקו 

בתשובה אי� . דודי� כדי ליצור את כוח הקיטור
כלומר , פ� יצירתובחנה בי� הכוח המניע לבי� אוה

  .המידע הנכו� אותרלא 
המכונית היא כלי רכב מנועי שנע בכוחות עצמו 

שהתשובה ניתנה להניח  אפשר. מבלי להיות רתו�
שכ� , אל הטקסט הלא חזרעל פי הזיכרו� ל

   .המידע כתוב בצורה מפורשתבטקסט 

  רובוטי�. ב      
  
  

  מנוע. ב       

כוניות בימינו המ ייצורמידע הקשור ל בתשובה יש
יתכ� שהטעות נובעת מאי י. ולא לאמצעי הנעת�

  .קריאה מדויקת של ההוראות
כלומר , למקור האנרגיהאי� בתשובה התייחסות 

התשובה מעידה . המידע הנדרש בשאלה לא אותר
ה אל הטקסט שכ� לא חזרות לאימפולסיבי  על

  .המנוע מאפיי� את המכוניות בכל התקופות

  גז .ג
  טילי�. ג

� יתכ� שהי. בטקסט ת אלו אינ� כתובותתשובו
ללא  התלמידי� על פי ידע העול� של ניתנו 

 ג� כא�. איתור המידע הרלוונטי מ� הטקסט
הטקסט כדי  לנראה כי התלמידי� לא חזרו א

  .בעיו� אותולבדוק 
  התנגשות בי� ידע עול� לבי� הטקסט

השתמעויות להוראה: חשוב לתרגל ניתוח של טקסטי� באמצעות שאלות משלושת הממדי� ולא 

מסתבר שג� . לוותר על שאלות של איתור מידע הנתפסות בעיני רבי� כשאלות ברמת קושי נמוכה

כמו כ�  .'מיזוג מידע וכד, מיו�, שאלות של איתור מידע מזמנות כישורי חשיבה מגווני� כגו� ארגו�

. לבי� הכתוב בטקסטהתנגשות בי� ידע עול� של  חשוב להסב את תשומת לב התלמידי� למקרי�  
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  ?של המכוניות בשיטת הייצורמהו החידוש שהכניס פורד . א11

   מחוו� לתשובה הנכונה
  :לדוגמה, תשובה הכוללת את החידוש

  .או הסבר השיטה במילי� אחרות" הסרט הנע"ייצור מכוניות בשיטת 

  השאלה ניתוח 
  ,)המתפענחי� על פי ההקשרהבנת משמעות של מילי� ושל צירופי� עמומי� (פרשנות והיסק 

בי� השיטה או ) פורד מודל טי(בחנה בי� השיטה לבי� המוצר וה "שיטת ייצור"נדרשת הבנה של המושג 
  ). ייצור המוני(המוצרי� כמות לבי� 

  2: דרגת הקושי

  :תלמידי�שגויות של תשובות דוגמות ל
פורד הכניס בשיטת הייצור מכוניות : 'תלמיד א

  "פורד מודל טי"נית נקראת דג� המכו. מתקדמות
  

  :ניתוח הטעות
להוראה המודגשת  בתשובה אי� התייחסות

. בשיטת הייצורהמבקשת לציי� את החידוש 
 אמנ� הוצגו. תוצריש התייחסות ל בתשובה

ה� אינ� פרטי� נכוני� מתו� הטקסט א� 
אי קריאה מדויקת של . (הלשאלה שנשאלתשובה 

) ההוראות  

ס פורד היה שבנה החידוש שהכני: 'תלמיד ב
  מכונית שנעה על סולר ולא על קיטור

לחידוש שאינו קשור  ותהתייחס בתשובה יש
. לפורד ואינו קשור לשיטת הייצור של מכוניות

בטעות זו יש שילוב של אי קריאה מדויקת של 
 לההוראות וכתיבה אימפולסיבית ללא חזרה א

.הטקסט ובדיקת המידע  

  23, 21, 1 :קושי בהבנת השאלות: ת לשאלותהערות נוספות על הנושא בתשובו
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  ?מהי תרומתו של חידוש זה. ב11

  נכונהתשובה דוגמות ל
המכוניות בהישג יד� של / הגדיל את מספר המכוניות המיוצרות / החידוש הוזיל את מחירי המכוניות 

  .אוכלוסיות רבות יותר

   השאלה ניתוח 
  )לוגיי� שאינ� בולטי� בטקסט בי� משפטי� ובי� פסקותהבנת יחסי� (פרשנות והיסק 

את הקשר שבי� השיטה לבי�  ,יכולת להבי� את התוצאות החיוביות הנובעות משיטת הסרט הנע
  .תרומתה

  2 :דרגת הקושי

  תלמידי�שגויות של תשובות דוגמות ל
תרומתו של חידוש זה הוא שבשיטה : 'תלמיד א

  הקודמת זו הייצור עובר יותר מהר מהשיטה
  
  
  

  

  :ניתוח הטעות
בתשובה זו אי� התייחסות לתרומה של שיטת 

הייצור . הייצור אלא לאחד ממאפייני השיטה
המהיר הוא אחד הגורמי� לתרומתה של שיטת 

  .הייצור
מילה הבי� את משמעות הנראה כי התלמיד לא 

   .כתוצאה חיובית" תרומה"

תרומתו של חידוש זה שהיה יותר נוח : 'תלמיד ב
  שבת ולנהוגל
  

לתרומת הייצור  בתשובה יש התייחסות
שיטת תרומה של ולא ל רובוטי�באמצעות 

   .הייצור שחידש פורד
העוסקת אחרת מידע מפסקה  בתשובה הוצג
ולא מ� הפסקה ) 38 – 35שורות (בייצור כיו� 

  .)26!27 שורות( הרלוונטית

  18, ב4, א4 :בשאלות  מטה טקסטואלית אי הבנה/ אי הבחנה בי� רכיבי מבנה הערות נוספות על הנושא

כיצד .." א� המצברי� הדרושי� להנעתה ה� כבדי� ומסורבלי�: "....כתוב �55 54בשורות  . 16
  ?להנעתהאת פירוש המילה ) מודפס(תחפשו במילו� 

 התשובה המצופה
הנעה – 3  

  ותהבנת מבנה המילה כגו� תחיליות וסופי ! לשו�!מטה  :השאלה ניתוח

   2 :קושידרגת ה

  :תלמידי�שגויות של תשובות דוגמות ל
תלמידי� רבי� טעו בזיהוי האפשרות הנכונה 

 ובחרו מילה בצורת הנסמ� ע� מילת יחס
במקו� בצורת הש� ) נעה(או בפועל ) להנעת(

  )הנעה(ביחיד ובנפרד 

  :ניתוח הטעות
הטעויות מעידות על חוסר שליטה של התלמידי� 

.וש של ער� במילו�במבנה המילה או באופ� החיפ  
במילו� הוא מיומנות בסיסית וחשובה  חיפושה

. בלמידה של שפה ויש לתרגלו ולשלבו בשיעורי�  

 
  )42' ל עמ"מתו� ת(שילוב הידע הלשוני בהבנה ובהבעה : השתמעויות להוראה

. חשוב שהלומד ישתמש בידע הלשוני הנלמד ויסתייע בו ה� בקריאה ה�  בכתיבה ה� בהבעה בעל פה"

הידע על מבנה המילה ועל מבנה הצירופי� השמניי� ישולב ...טיפוח אוצר המילי� והמשמעי�

ה� במה שנוגע לכתיבה תקינה , בהוראה ה� במה שנוגע להבנה של מילה או של משפט בטקסט נקרא

  "ולדיבור תקי�
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ה יש הטועני� כי צרי� לצמצ� את השימוש במכוניות פרטיות ולהגביר את השימוש בתחבור. 18
  .ציבורית

  )שורות 5 – 4כתבו ( הביעו את דעתכ� בנושא זה ונמקו אותה

  :מחוו� לתשובה הנכונה
  .ונימוקי� הולמי�, מסכי� באופ� חלקי/ לא מסכי� / מסכי� : הצגה מפורשת של דעת התלמיד

מילות הקישור , משלב הלשו� בינוני גבוה. המשפטי� ברורי� ובנויי� כהלכה: רמת הכתיבה
  .אי� יותר משגיאת כתיב אחת. סימני הפיסוק נכוני�מתאימות ו

   השאלה ניתוח
  )ביקורת של עמדות שונות המוצגות בטקסט/ הערכה ( הערכה וביקורת 

יכולת לנקוט עמדה אישית ביחס לעמדה שהוצגה בשאלה ולנמק אותה בצורה רציונאלית נדרשת 
  .ניתיכולת ניסוח של הטיעו� בצורה בהירה ותק. ורלוונטית

  3כתיבה , 2: תוכ� :דרגת הקושי

  :תשובות תלמידי�דוגמות ל
  :'תלמיד א

אני חושבת שצרי� לצמצ� את השימוש במכוניות 
  .פרטיות ולגביר את השימוש בתחבורה ציבורית

כי זה יותר טוב לנהגי� ואנשי� לא צריכי� 
לסתובב כי ג� האוטובוס לא יכול לבוא בזמ� 

המכונית ה� יכולי� מתי שה� רוצי� אבל ע� 
  .שה� רוצי�

  ניתוח התשובה
  

בתשובה זו יש ניגוד בי� העמדה המפורשת לבי� 
אי חלק מ� הנימוקי� אינ� ברורי� ו. הנימוק

כי זה " :להבי� איזו עמדה ה� באי� לחזק אפשר
  ."יותר טוב לנהגי� ואנשי� לא צריכי� לסתובב

שגיאות , משלב לשוני נמו� ,נמוכה רמת הכתיבה
לסתובב במקו� , לגביר  במקו� להגביר(תיב כ

  )להסתובב

  'תלמיד ב
אני מתנגד לכ� שצרי� לצמצ� את שימוש 

המכוניות ולא אוטובוסי� זה לוקח זמ� וזה לא 
  טוב

  

זה לוקח "אינו מוסבר העמדה ברורה א� הנימוק 
בדברי� אי� הסבר לגבי הקשר שבי� נסיעה ". זמ�

  .בו זמ� הנסיעהאוטובוס לבי� ב
אי� , אי� תקינות תחבירית , נמוכה ת הכתיבהרמ

  .סימני פיסוק

  'תלמיד ג
דעתי היא שאנו נוסעי� באוטובוס לא תמיד יש 

לנסוע באוטו כי זה ) כדאי(מקו� ישיבה וכדי 
יותר זול לפעמי� ויותר נוח ואפשר יהיה להגיע 

ס מאשר שכל פע� יורידו מישהו "יותר מהר לביה
  .וזה יגרו� לאיחור

  

 מוצגי� ג� ו של התלמיד עמדתו מובעת בתשובה
  .מדהלע אחדי� נימוקי�

. המבנה מסורבל ולא רצי#. בינונית רמת הכתיבה
דעתי היא שאנו נוסעי� " :כדעהמוצג הנימוק 

אחר כ�  ,"באוטובוס לא תמיד יש מקו� ישיבה
  .נימוקי�בהמש� שוב מובאי� המלצתו ו מוצגת 

 אי� כמעט שימוש בסימני, התחביר מסורבל
  .פיסוק

  
  ,ב11, ב4, א4 :בשאלותאי הבחנה בי� רכיבי מבנה   הערות נוספות על הנושא

  26, 24, 23, ב4 :בשאלותקושי במת� הנמקה    הערות נוספות על הנושא
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  "ביקור במוזאו� המדע" –ניתוח תשובות תלמידי� לטקסט השימושי 
  

.כתבו מה מאפיי� את מוזאו� המדע לפי הטקסט. 19  

 מחוו� לתשובה הנכונה
 

):המנוסחי� כהכללה ולא כדוגמה(תשובה הכוללת שני מאפייני� של המוזאו�   
המבקרי� / יש פעילויות מגוונות / יש הדרכה צמודה לקבוצות / עוסק בנושאי� מדעיי� טכנולוגיי� 

.המבקרי� יכולי� להפעיל את המוצגי�/ יש תערוכות בנושאי� שוני� / יכולי� לגעת במוצגי�   
 

 ניתוח השאלה
)הכללה, מיו� פרטי מידע ויצירת קטגוריות( פרשנות והיסק  

 הבחנה בי� הכללה לדוגמה

 דרגת הקושי: 3

  :תלמידי�שגויות של תשובות דוגמות ל
  

  שיש בו תערוכה וירטואלית על איינשטיי�
  שיש בו תערוכה בנושא הרוח

  :ניתוח הטעות
  

מאפיי� הצגה של דוגמה ספציפית במקו�  מוצגת
  .הכללה תשהדור

  
  דוגמה /פירוט בי� אי הבחנה בי� הכללה ל

  
  

  9בשאלה : בי� הכללה לדוגמה/ קושי בהבחנה בי� הכללה לפירוט  הערות נוספות על הנושא

  

  '?על איזה נושא אי� מידע בקטע א. 20

  מספר המשתתפי� הרצוי בכל קבוצה  .1

  הנושאי� שבה� עוסקות התערוכות .2
3. � אופי הפעילות המוצעת למבקרי
  הדרכה המוצעת למבקרי�ה .4

  התשובה המצופה
  . מספר המשתתפי� הרצוי בכל קבוצה. 1

  השאלה ניתוח
לרבות רעיונות המנוסחי� בשלילה או המנוגדי� , הבנת רעיונות שוני� בטקסט( פרשנות והיסק 

  )מאפייני� ופרטי מידע אחרי�, השוואה בי� רעיונות, לציפיות
  ,של השאלה לבי� מידע המצוי בטקסט המקור הצלבה של מידע הנתו� במסיחי�נדרשת 

מוזכרי�  שאינ�זיהוי של רעיונות  משו� שנדרשרעיונות המנוסחי� על דר� השלילה  וכ� הבנת
  .בטקסט

  1 :דרגת הקושי

  :תלמידי�שגויות של תשובות דוגמות ל
  

  ,4, 3, 2במסיחי�  מוטעית בחירה

 

תשובות אלו מעידות על קושי בהבנה ובזיהוי של 
 רעיונות שאינ� מופיעי� בטקסט.
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  :בטקסט' ענו לפי קטע ג. 21

  .ציינו את ש� הפעילות שממנה אפשר ללמוד על ייצור חשמל. א
  .ציינו את ש� הפעילות שממנה אפשר ללמוד על הקשר בי� מוסיקה לרוח. ב
  .ציינו את ש� הפעילות שממנה אפשר ללמוד על השליטה בכיוו� הרוח. ג

  מיני חוות רוח    .א                              התשובה המצופה

  יני חוות רוחמ .ב

  מעבדת רוח .ג

 ניתוח השאלה 
.)איתור פרטי מידע מפורשי�( איתור מידע  

א� אופ� הניסוח שלה� בשאלה שונה במקצת מניסוח� , פרטי מידע מפורשי� בטקסט נדרש איתור 
. בטקסט המקור  

 דרגת הקושי: א' ! 2,  ב' – 2, ג' – 2,

 

  :דוגמות לתשובות שגויות של תלמידי�

/ בעזרת שבשבת / עושי� רוח / מעבדת רוח  .א
סדנה /  יצפו בתחנות רוח המפיקות חשמל

  לבניית שבשבות
  

/ עושי� רוח / סדנה לבניית שבשבות  .ב
  הדגמה מודרכת/ השמעת צלילי� 

  

/ עושי� רוח / סדנה לבניית שבשבות . ג .ג
  הדרכהעמדת / המבקרי� יצפו בתחנות רוח 

  : ניתוח הטעויות
' בחלק מ� התשובות מופיעה הכותרת של קטע ג

במקו� שמות הפעילויות המפורטות " עושי� רוח"
התשובות מעידות על אי דיוק . בתו� הקטע

בקריאת הטקסט שבו מפני� את תשומת לבו של 
וכ� אי דיוק בקריאת , הפעילויותהקורא לרשימת 

ש� ההוראה שבה מתבקש התלמיד לציי� את 
תשובות אלו מעידות . הפעילות ולא לתאר אותה
על חוסר תשומת לב , על קריאה בלתי מדויקת

לפרטי המידע או על אי קריאת הטקסט וכתיבה 
  .מ� הזיכרו�

ייתכ� שקושי נוס# העולה מ� התשובות נובע מ� 
הצור� להמיר את המילי� המופיעות בטקסט 

: לדוגמה, במילי� אחרות המופיעות בשאלה
השליטה בכיוו� "של השאלה מדובר על ' ג בסעי#
המבקרי� : "ואילו בטקסט המקור כתוב "הרוח

וינסו לשלוט בעוצמת יבדקו את השפעת הרוח 
ייתכ�  שההמרה של ש� הפועל ). "הרוח ובכיוונה

  .לש� הפעולה הקשה על זיהוי הפעילות המתאימה

 
   :השתמעויות להוראה

  23, א11 :הערות נוספות בשאלות) 1רחבה בניתוח תשובה ה(בקריאת הטקסט /  קושי בהבנת השאלות

  

" לייצר" / "שליטה"  ! " לשלוט"כגו� . (כגו� בי� פעלי� לשמות פעולה ולשמות פועל –תרגול של המרות 

ובי� משפטי חיווי למשפטי ") חשמל הפקת –" ייצור חשמל: "כגו�(בי� מילי� נרדפות , ")ייצור" –

לתרגל זאת  חשוב ,לתלמיד ג� בהבנת הנקרא וג� בכתיבה טקסטי�תרגול זה יוכל לסייע . שאלה

  . ולבדוק את השפעת ההמרה על אופי הטקסט
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, לדעתכ�, הא�. מסמכי� ומכתבי�, בתערוכה על איינשטיי� מוצגי� ג� מזכרות', לפי קטע ד . 23
�את נמקו ? יש מקו� להציג  בתערוכה בנושא מדע ג� פריטי� מחייה� האישיי� של מדעני

�  .תשובתכ

  מחוו� לתשובה הנכונה
  .בתשובה זו תתקבל כל דעה של התלמיד ובלבד שתהיה מנומקת באופ� ברור ורלוונטי לעמדה שהציג

  : השאלה ניתוח 
  )ביקורת מנומקת של תוכ� הטקסט/ הערכה (הערכה וביקורת 

  . ברור ורלוונטיונימוק דעה על סיטואציה המוזכרת בטקסט  הבעת

  3 :דרגת הקושי

  :תשובות תלמידי�דוגמות ל
  'תלמיד א

לדעתי צרי� להציג בתערוכה בנושא המדע ג� 
פריטי� מחייה� האישיי� של מדעני� מכיוו� 

  .שזה ממחיש את המידע שלנו לגביה�

  :ניתוח הטעות
אי� . הנימוק של התלמיד כוללני ולא ברור

שר בי� הצגת הפרטי� האישיי� של בתשובה ק
אי� הסבר . בנושא מדעהמדעני� לבי� תערוכה 

מדוע המחשת המידע לגביה� קשורה לנושא 
  . מדע

  

  'תלמיד ב
לא צרי� להציג ג� פרטי� מחייה� האישיי� של 
מדעני� כי עשו תערוכה רק לאיינשטיי� וזה לא 

  .פייר שלא עשו ג� למדעני� אחרי�
  

במקו� . התשובה משקפת אי הבנה של ההוראה
ת פרטי� לשאלה העקרונית על הצג ותהתייחס

 ,מדעיתמחייה� האישיי� של מדעני� בתערוכה 
התערוכה על  – מסוימתלדוגמה  ותהתייחסיש 

לשאלה אחרת זו תשובה למעשה . איינשטיי�
הא� יש מקו� להציג בתערוכה בנושא מדע (

  )?פרטי� מחייו האישיי� של איינשטיי�

  
  21, 'א11, 1 :קושי בהבנת השאלות: הערות נוספות על הנושא בתשובות לשאלות

  26, 24, 18, ב4 :בשאלותקושי במת� הנמקה    הערות נוספות על הנושא
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24 .�  . בניגוד למוזאוני� אחרי�, במוזאו� המדע מותר וא0 רצוי לגעת  במוצגי� ולהפעיל אות
  ?חשוב לגעת במוצגי� ולהפעיל אות� דווקא במוזאו� מדע, לדעתכ� ,מדוע 

  נכונהמחוו� לתשובה ה
הנימוק צרי� להציג את . תשובה הכוללת נימוק משכנע ורלוונטי או נימוקי� משכנעי� ורלוונטיי�

  :לדוגמה, היתרו� של החוויה או של המגע במוצגי�
  "כאשר נוגעי� במוצגי� ומפעילי� אות� לומדי� דברי� לעומק"
  "כאשר נוגעי� במוצגי� לומדי� כיצד ה� פועלי�"
  "אפשר לחוש דברי� שאי אפשר לראות כאשר נוגעי� במוצגי�"

  : השאלה ניתוח
  )שימוש בידע אישי כדי להסביר מידע ורעיונות בטקסט( הערכה וביקורת 

מדע  �מוזאוהתלמיד נדרש להשתמש בידע הכללי שלו כדי לקשר בי� המגע במוצגי� והפעלת� לבי� 
להבינ� רק באמצעות חוש  ראפשניסויי� ותופעות שלעיתי� , שבו מציגי� בפני המבקרי� תהליכי�

  .המישוש או שרק הפעלת� מציגה את התהלי� השל�

   2 :דרגת הקושי

  :תלמידי�שגויות שלתשובות דוגמות ל
   :'תלמיד א

  .כדי שנוכל לחוות אות� בעזרת החושי� שלנו
  

  ניתוח הטעות
= לחוות בחושי� ( התופעהעל  בתשובה יש חזרה

וע מדהסבר ו נימוקבמקו� ) לגעת ולהפעיל
מאפשרי� למבקרי� בתערוכה במוזאו� המדע 

  .מוצגי�ב געתל

  :'תלמיד ב
  כדי לאבי� דברי� חדשי�

אי� הסבר לקשר שבי� . התשובה כוללנית מדי 
  .הפעלת מוצגי� לבי� מוזאו� העוסק בענייני מדע

אי� הסבר מדוע מגע והפעלה של מוצגי� גורמי� 
  .להבנה

  

תלמיד בעל ידע עול� בתחו� זה לסביר להניח ש. מוזאו� מדעבשאלה זו נדרש ידע חו� טקסטואלי על 

  חוסר בידע עול�. יהיה יתרו� על תלמיד שמעול� לא ביקר במוזאו� מדע

  26, 23, 18, ב4 :בשאלותקושי במת� הנמקה    הערות נוספות על הנושא
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  : ת מ� התערוכותולכ� תוכלו לבקר רק באח, הגעת� למוזאו� זמ� קצר לפני סגירתו. 26
  ).'קטע ד" (איננשטיי�"או ) 'קטע ג" (עושי� רוח"

  .נמקו את תשובתכ� לפי המידע על התערוכות? מאיזו מה� תבחרו

  מחוו� לתשובה הנכונה
  :לדוגמה ,תשובה הכוללת נימוק משכנע

כי אני מתעניי� בכלי� ומכשירי� שאפשר להשתמש בה� בחיי " עושי� רוח"בחרתי בתערוכה 
  .ו�היומי

כי אני מתעניי� בהיסטוריה ורוצה להרחיב את הידע שלי בכל הקשור " איינשטיי�"בחרתי בתערוכה 
כי היא מוצגת במחשב ואני מעדי# מחשב על פני טיול / לאישיות חשובה שתרמה מבחינה מדעית 

  . במוזאו�

  : השאלה ניתוח
וני או ניסיו� אישי או עמדות של קישור בי� המידע שבטקסט ובי� ידע חיצ/ השוואה (הערכה וביקורת 

  )הקורא
על התלמיד להיעזר במידע . בחירה באחת משתי האפשרויות המוצגות בשאלה והנמקת הבחירה

  .המצוי בטקסט כדי לבסס את בחירתו

  2 :דרגת הקושי

  :תשובות תלמידי�דוגמות ל
יש יותר ' כי בקטע ד' ע דטבחרתי בק: 'תלמיד א

  .י�כי# יש יותר המחשות של דבר
  

  :ניתוח הטעות
ולא ברור " כי#"הגור� ל מהובתשובה אי� הסבר 

שנבחרה  תערוכההשכ� מדובר אילו המחשות על 
לדעת על  אי אפשרו מתשובה ז. וירטואלית היא

תערוכה מבסס התלמיד את איזה מידע הקשור ל
  .בחירתו

כי היא נורא מעניינת " איינשטיי�": 'תלמיד ב
  אותי במיוחד

אי� בתשובה שימוש במידע . מדי הנימוק כוללני
  .על התערוכה כדי להסביר מה מעניי� ומדוע

  
  24, 23, 18, ב4: בשאלותקושי במת� הנמקה    הערות נוספות על הנושא
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  סיכו� –ניתוח תשובות תלמידי�  הבעה בכתב 
  

את העמדות , סטבסיכומכ� הציגו את התופעה שבה עוסק הטק. כתבו סיכו� קצר של הטקסט . 8
  .שורות 8 – 7כתבו . השונות כלפיה ואת הנימוקי� לכל עמדה

 ניתוח המטלה! הבעה בכתב:
.מבנה ולשו�, תוכ�: במטלת ההבעה של הסיכו� נבדקת הכתיבה של התלמיד בשלושה קריטריוני�  

.ישיללא עמדה אישית ובגו# של, מוכלל, בתוכ� נדרש התלמיד לעבד את טקסט המקור באופ� תמציתי  
.במבנה נדרש התלמיד לסכ� רק את הרכיבי� המצויני� במטלה ולקשר ביניה� באופ� מושכל  

התא� , תקינות בתצורה ובתחביר, גבוה!ברכיב הלשוני נדרש התלמיד להקפיד על משלב לשוני בינוני
  .כתיב נכו� ופיסוק תקי�, ידועיבמספר וב, במי�

 דרגת הקושי: תוכ� 3, מבנה 3

 דוגמות לתשובות תלמידי�:
 

לאחרונה קראתי כתבה בנושא שמות : 'תלמיד א
אותה כתבה אורנה , לועזיי� לחברות ישראליות

כי אני חושב שלא משנה ש� , והתנגדתי , יפית
.החברה אלא איכות המוצר שמייצג אותה  

אני חושב שזה לא משנה הש� של , לסיו� 
  .החברה אלא המוצר שבה

  : ניתוח הסיכו�
  

הטקסט מבטא אי הבנה לגבי  – חריגה מ� הסוגה
בתשובה מובעת דעתו . סוגת הסיכו� ומאפייניה

האישית של הכותב על התופעה המוצגת בקטע 
. במקו� עיבוד של טקסט המקור לסיכו�

בו תגובה על והטקסט שנכתב הוא טקסט טיעוני 
  .טקסט המקור ולא סיכו� שלו

חברה של פלאפוני� קראה לעצמה : 'תלמיד ב
א� הממשלה החליתה שהש� של בש� לועזי 

החברה לא מקובל שהוא בלועזית ורצו שישנו 
אותו לעברית החברה נענתה לבקשה אבל עד 

שה� מצאו ש� ה� חשבו על זה ואמרו כבר כל 
.הלקוחות שלנו רגילי� לש� וזה יצור בלבול  

  

תשובה המשקפת אי הבנה של       . חריגה מ� הסוגה
 יפל קסט עבמקו� סיכו� של הט. טקסט סיכו�

סיפור על פי  יש, רכיבי המבנה הנדרשי� במטלה
הטקסט אינו מציג הכללה של . דוגמה מ� הטקסט

התופעה ואינו מציג עמדות שונות כלפיה אלא 
המשמש דוגמה לאחת  מסוי� עמתמקד באירו

הסיכו� בנוי ברצ# . העמדות המוצגות בטקסט
ולא על פי הרצ# הנדרש ) סיפור(כרונולוגי 

מדות שונות כלפיה ונימוקי� לכל ע, תופעה(
  ). עמדה
אי התא� , אי� פיסוק, שגיאת כתיב: בלשו�

  ).ה� מצאו,,,החברה(, )רצו,,, הממשלה(בגופי� 

" באנגלית זה נשמע יותר טוב"הכתבה : 'תלמיד ג
באתר  טוע� כותב המאמר , על ידי ארנה יפת 

בזכות . לכל מוצר של חברה נית� ש� , שבימינו
א נבדל ממוצרי� אחרי� באותה ש� המוצר הו

באמצעות הש� מתכוו� . חברה או בחברה מתחרה
המשווק לייחס למוצר ערכי� חיוביי� כמו 

או תמורה נאה למחירו , וכי# , יוקרה, איכות
א� נבדוק שמות מוצרי� של חברות . הכספי

ישראליות שונות המשווקות מוצרי� כגו� נעלי 
מעניינת רוב ספורט וטלפוני� ניידי� נגלה תופעה 

הא� יש . השמות של המוצרי� ה� לועזיי�
?הצדקה לדבר  

ניתוח הסיכו�: העתקה גורפת. אמנ� נבחר 
א� אי� הפרדה בי� , הקטע המציג את התופעה

אי� השמטה של עודפות ושל , פלטעיקר ל
אי� ). כגו� הצגת שאלה(האמצעי� הרטוריי� 

בד על ידי מדובר בסיכו� שכ� המידע לא ע5
.התלמיד  
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  :השתמעויות להוראה

 :56!57' עמ: בתכנית הלימודי�

הסיכו� הוא סוג העיבוד העומד במרכז הלימוד בבית הספר בשל תפקידו כמתוו� בי� התלמיד ובי� "

כל סיכו� הוא צומת שנפגשי� בו הקריאה וההבנה  מחד גיסא והכתיבה מאיד� ....חומר הקריאה

  "כתוב בתמצות את עיקרי הדברי� כפי שהבינ�על המסכ� להבי� את טקסט המקור ול: גיסא

  .בשל השילוב בי� הקריאה לכתיבה רצוי לתרגל את מטלת הסיכו� רק לאחר תיהלו� הטקסט

  .נדרש התלמיד לסכ� בתמצות רק את רכיבי המבנה שנדרשו ממנו במטלה בסיכו� הבורר
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  טקסט טיעוני – ניתוח תשובות תלמידי�  הבעה בכתב
  )27שאלה ' נוסח ב(

  

 מסיבות הסיו� בבית הספר

בתי ספר רבי� נוהגי� היו� לשכור אולמות יקרי� ואמני� מפורסמי� כדי לערו� את מסיבות 
�וממלי2 לערו� את מסיבות , משרד החינו� אינו רואה בעי� יפה את התופעה הזאת. הסיו� שלה

�.של המורי� ושל התלמידי� וללא אמני� מ� החו2 הסיו� בתו� בתי הספר בעזרת כישרונותיה  
 

הדברי� יפורסמו בעיתו� . בבית ספרכ� הוחלט לפנות לתלמידי� כדי שיביעו את דעת� על המלצה זו
  .בית הספר

  ).שורות 10  – 7כתבו (נמקו אותה והביאו דוגמאות , כתבו לעיתו� בית הספר את דעתכ� על המלצה זו

המציג אירוע או דעה כתיבת הטיעו� באה בעקבות טקסט : נדרשי�הכישורי� ה/ הידע הנדרש 
כתיבת התלמידי� נבדקת על פי שלושה . התלמידי� להביע את דעת� ולנמקה שעליה� נדרשי�

  .מבנה ולשו�, תוכ�: קריטריוני�
להביע את עמדתו בצורה , לאירוע המוצג בטקסט/ לתופעה / בתוכ� נדרש התלמיד להתייחס לדעה 

  .נמקה באופ� מפורטמפורשת ול
  .במטלה ולהקפיד על לכידות וקישוריות תלמיד לכלול את כל הרכיבי� המוזכרי�במבנה נדרש ה

 ,התא� במי�, תקינות בתצורה ובתחביר, בלשו� נדרש התלמיד להקפיד על משלב לשו� בינוני גבוה
  .פיסוק תקי� וכתיב נכו�, במספר ובידוע

 דוגמות לתשובות תלמידי�: 
 

אני חושבת שכדאי חצי חצי כאילו : 'תלמיד א
פע� אחת זה ופע� אחת זה כי זה עולה הרבה 

כס# אבל בס� הכול הכול תלוי ברצו� של 
וג� של , התלמידי� א� ה� רוצי� וא� לא

המורי� וברור שהתלמידי� ירצו להביא אומני� 
והכל אז אני חושבת שאולי תוכלו להגיע 

  . להסכמה ע� התלמידי�
  

 ניתוח הטקסט שכתב התלמיד: 
 

אי� התייחסות מפורשת להמלצה של  ! בתוכ�
ונושא הכתיבה כלל לא ברור , משרד החינו�

ויש רק נימוק ג� העמדה אינה מפורשת "). זה("
אי� התחשבות  ."כי זה עולה הרבה כס#"אחד 

אי� התייחסות לנסיבות הכתיבה , בקוראי�
  ).הבעת עמדה בפני תלמידי בית הספר(

הצגת (ענות לדרישות המטלה אי� הי ! במבנה
והטקסט אינו , )תההבעת עמדה והנמק, ההמלצה

  .מקושר
  .ניכר כי הכותבת אינה שולטת בכתיבה טיעונית

" דיבורי"המשלב הלשוני הוא משלב  – בלשו�
, אי� כמעט סימני פיסוק, ואוצר המילי� מצומצ�

א� ה� רוצי� ("אי� הקפדה על תקינות תחבירית 
תוכלו ("למי מופני� הדברי� לא ברור , ")וא� לא

  ..").להגיע להסכמה

  :פר שלו�לכבוד בית הס : 'תלמיד ב
אני מסכימה ע� בית הספר שצרי� לעשות מסיבת 

סיו� בבית הספר מכיוו� שמגלי� יותר את 
הכישרונות שלה� וג� זה נות� אוירה כזאת של 

ביחד אול� צרי� ג� להזמי� אומני� מ� החו� 
יהנו מזה וג� יותר  בגלל שהתלמידי� יותר

  .מכובד
  ..., בברכה          

  

  ניתוח הטקסט שכתב התלמיד
יש התייחסות לעמדת משרד החינו�  ! בתוכ�

וכ� שני ) הסכמה(ונקיטת עמדה ביחס אליה 
 ,אי� התחשבות בקורא. נימוקי� לחיזוקה

לא  –" הכישרונות שלה�"כשמוזכרי� בנימוק 
ה מסכימה ג� התלמיד .של מיהכישרונות ברור 

 ,� מ� החו�יהזמנת אמנ –ע� העמדה המנוגדת 
  . ומנמקת אותה באופ� לא מיטבי ולא מבוסס

ההסכמה ע� שתי הדעות המנוגדות בעייתית שכ� 
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וע�  הדילמההתלמידה לא מתמודדת ע� 
 ,הבעייתיות הכרוכה בכל אחת מ� האפשרויות

כתיבה זו אינה . בלבדאת היתרונות  מציגהו
  .מיטבית כתיבה טיעונית

הטקסט כולל את כל הרכיבי� הנדרשי�  – במבנה
  )הבעת עמדה והנמקתה, הצגת ההמלצה(במטלה 

המשלב הלשוני הוא משלב דיבורי בחלקו  :בלשו�
א�  ,יש שימוש בקשרי�". אוירה כזאת של ביחד"

הפוגע במשלב " זה"חזרה על המאזכר ג� יש 
  .ובהבנת הטקסט

  . אי� כמעט שימוש בסימני פיסוק

  מסיבת סיו� בבית הספר: 'תלמיד ג
נוהגי� לשכור אולמות יקרי� כדי לערו� מסיבת 
סיו� אני מביעה את דעתי בכ� שכל אחד רואה 

  .בעי� אחרת משהו שבעיני אחרי� זה שונה
אני חושבת שזה מאוד נחמד ולא כל שנה עושי� 

מסיבת סיו� צרי� לחשוב על הילדי� כי בשביל� 
! לשיר לרקוד אחרי ש זו הנאה משגעת כי להופיע

  ?!שני� למדת וחיכית מתי זה יגמר  6
ג� . זה חלו� שג� הגדולי� חולמי� עליה�

  !האמהות של ההורי� איזה כי# זה עושה בלב
  .אני ממש נהניתי לשיר ולהופיע ולרקוד: לדוגמה

  ניתוח הטקסט שכתב התלמיד
ההמלצה  ללאהתופעה א�  יש הצגה של ! בתוכ�

אינה ברורה אלא  העמדהג� . של משרד החינו�
 ו� שלא ברור על מה כותבתוכימ משתמעת
 אפשר". אני חושבת שזה מאוד נחמד: "התלמידה

 להבי� כי היא מסכימה ע� עמדת משרד החינו�
אי  .רק לאחר שמסיימי� את קריאת הטקסט

כל אחד " :ההבנה נוצרת ג� בשל כתיבה עמומה
  ". רואה בעי� אחרת משהו שבעיני אחרי� זה שונה

. מבוססתאינה ההנמקה ג� היא אינה ברורה ו
  ...:אני ממש נהניתי לשיר"וההדגמה פשטנית 

  .חסרה עמדת משרד החינו� ! במבנה
המשלב הלשוני הוא משלב דיבורי  – בלשו�
ויש פגמי� , "איזה כי# עושה בלב" בחלקו

זה חלו� שג� " :ובהתא�בתקינות התחבירית 
ימוש אי� כמעט ש". הגדולי� חולמי� עליה�

ניכר כי התלמידה לא קראה את . בסימני פיסוק
הטקסט לאחר כתיבתה וניכרות טעויות 

  .."ג� האמהות של ההורי�" :תורשלני

  
  השתמעויות להוראה

  

יש ללמד את התלמידי� . לצור� הכתיבה הטיעונית נדרש תרגול רב והוראה מפורשת של הנושא

יש להקפיד לציי� את . המבנה הנדרשי� במטלהלקרוא את משימת הכתיבה בעיו� ולחשו# את רכיבי 

כמו כ� נדרש תרגול של הצגת דעה . הנושא שבו יעסוק הטקסט ואת הדעה שאליה הכותב מגיב

תרגול של  ,)בדר� של דחייתה או הסתייגות ממנה(דיאלוג ע� דעת הנגד  כדי מפורשת ומנומקת תו�

  .שונות יכול לסייעכתיבה על דילמות 
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  :קשיי�הסוגי  יפל עובות התשמיפוי 

 

    23 ,21 ,א11,  1:הבנת השאלהאי 

  

   18ב  11, ב4, א4: :אי הבנה מטא טקסטואלית/  אי הבחנה בי� רכיבי מבנה

  

 �התניה , סיבתיות, כגו� יחסי ניגודי�) מפורשי� וסמויי�(קשיי� בהבנה של יחסי� לוגיי� שכיחי

  בתו� הפסקה ובי� הפסקות (

  

   26, 24, 23, 18, ב4: קושי במת� הנמקה

  

  19, 9: בי� הכללה לדוגמה/ קושי בהבחנה בי� הכללה לפירוט 

  

  10: קושי בארגו� מידע

  

  20: קושי בזיהוי רעיונות שאינ� מוזכרי� בטקסט/ קושי בהבנת רעיונות המנוסחי� על דר� השלילה 

  

  : ידע עול� חו2 טקסטואלי

  10: התנגשות בי� ידע עול� לבי� הטקסט ••••

  24 עול� חוסר בידע ••••

  

  

  : לשו��מטה

  6: יחסי� סמנטיי�

  7: צורות פעיל סביל

   16: מבנה המילה

 


