
 יישום הסטנדרטים

 ר צילה שלום"ד



 נושא הכתיבה   -טקסט עיוני  

  

הצלחה וכישלון הם נושאים המעסיקים בני נוער 

ולכל אחד דעות שונות והבנות שונות  , ומבוגרים

חשבו על נושא ההצלחה  . בנושאים אלה

,  על הסיבות להם ועל תוצאותיהם, והכישלון

אל . בנושא וכיתבו חיבור שיציג את מחשבותיכם

 .אלא דונו בנושא, תכתבו סיפור
 



     

 טקסט עיוני  
 

 14רמז 

 ,לפי דעתי הצלחה וכישלון זה הסוף של כל האינטרסים של האנשים

 לכל האנשים יש רצון להצליח ולפעמים כדי להגיע לזה צריך

 ,הצלחה בלימודים: יש המון סוגים של הצלחה למשל. לעבוד קשה

 הקושי בלהצליח נובע מהחברה... וכוהצלחה בעבודה , הצלחה בחברה

 לפי דעתי הצלחה. שלך או מהסביבה שלך או מהרצונות שלך

 זה דבר מאוד משמח מאוד אבל כדי להגיע אליה צריך להתמודד

 ובסוף להגיע להחלטה על הקשיים החברתיים או האינטרסים האישיים

 .נכונה שתביא אותך להצלחה

 



     

 רמת ביניים ורמת מטה מעלה, ניתוח מעלה מטה: טקסט עיוני

 

 14רמז 

 /[,לפי דעתי הצלחה וכישלון זה הסוף של כל האינטרסים של האנשים]  

 ולפעמים כדי להגיע לזה צריך/ לכל האנשים יש רצון להצליח]

 ,הצלחה בלימודים: למשל/ יש המון סוגים של הצלחה] /.[לעבוד קשה

  נובעהקושי בלהצליח [/] ...וכוהצלחה בעבודה , הצלחה בחברה

 מהחברה

 לפי דעתי הצלחה[./ ]שלך או מהרצונות שלך הסביבהשלך או מ

 אבל כדי להגיע אליה צריך להתמודד/זה דבר מאוד משמח מאוד 

 ובסוף להגיע להחלטה/ האינטרסים האישיים או הקשיים החברתייםעל 

 [.נכונה שתביא אותך להצלחה

 



    

  עיוני  טקסט 
    

 12בנג 

 הכישלון הוא עים אתה לא מצליח במשהו

 הכישלון בה מיזה שלא במיבחניםלמשל 

 אשקאהלומדים או לא מבינים ומחוסר 

 שהוא במוהצלחה היא שאתה מצליח 

 .וזה קורה כשאתה רוצה להדגים ומשקיעה

 



    

 רמת ביניים ורמת מטה מעלה, ניתוח מעלה מטה: טקסט עיוני

  

    

 12בנג 

 /הכישלון הוא עים אתה לא מצליח במשהו]

 הכישלון בה מיזה שלא[ ]מיבחניםבלמשל 

 [חוסר אשקאהלומדים או לא מבינים ומ

 /והצלחה היא שאתה מצליח במ שהוא]

 [.משקיעהוכשאתה רוצה להדגים  קורה וזה

 



 

 נושא הכתיבה   -טקסט מידע 

  

הגיע יצור מהחלל החיצון והוא לא יודע מה זו  

אל  . שיסביר לו מהי מכונית כתבו קטע. מכונית

את שימושיה  , תארו את המכונית: תכתבו סיפור

,  כפי שהייתם כותבים בוויקיפדיה, ואת תפקידיה

 .  למשל
 



  

 27רמז        

אף על פי הנזק שהמכוניות גורמות לעולמנו לרוב האנשים יהיה 
 .קשה לראות את חייהם ללא מכוניות

מנועים ועוד מיליוני חלקים מרכיבים את  , משאבות, גלגלים
 .המכוניות ולכל אחד תפקיד חשוב בהסעת המכונית ויושביה 

הוא  , כמו הדם הזורם בעורקנו הדלק הוא שמניע את המכונית
מזיז חלק שמזיז חלק שמזיז חלק וכל החלקים כך זזים ביחד  

 .מובילים אותנו לאן שנבקש

מרווח  תיקונן וכדומי, תבין לכל אדם שיש חלק ביצור מכוניות
 המון כסף אבל כמו כן מרוויח גם נקיפות מצפון  

מהפלא של " התלהב"אז תחשוב פעמיים לפני שתתחיל ל
 .הנסיעה 

 

 

 מידע  טקסט 



 
 רמת ביניים ורמת מטה מעלה, מעלה מטהניתוח : טקסט מידע

  

  
לרוב האנשים  /שהמכוניות גורמות לעולמנו / אף על פי הנזק]       

 [.יהיה קשה לראות את חייהם ללא מכוניות

מנועים ועוד מיליוני חלקים מרכיבים את  , משאבות, גלגלים]
 [  בהסעת המכונית ויושביהולכל אחד תפקיד חשוב / המכוניות

הוא  , הדלק הוא שמניע את המכונית עורקנובכמו הדם הזורם ]
  /וכל החלקים כך זזים ביחד/מזיז חלק שמזיז חלק שמזיז חלק 

 [.מובילים אותנו לאן שנבקש

מרווח  וכדומי תיקונן , לכל אדם שיש חלק ביצור מכוניות/ תבין]
 [נקיפות מצפוןאבל כמו כן מרוויח גם /המון כסף 

מהפלא של  " התלהב"לפני שתתחיל ל/אז תחשוב פעמיים ]
 .[הנסיעה

 



 טקסט מידע  

 דלתות 4 גלגלים ו 4 המכונית בנויה מברזל ויש לה

 .אחוריות 2 ו קדמיות  2

 .דלתות 2 לפעמים יש למכוניות קטנות יותר

 – .לנוסעים 4 יש במכונית חמישה מושבים אחד לנהג ו

 .מושבים 2 מושבים או 4 לפעמים יש במכוניות קטנות

 .בכל מיני צבעים מוכוניותיש 

 .במכונית אפשר לפתוח את החלונות

 ,מזגן ועוד כל מיני דברים ,יש בתוך המכונית ידיו

 .אפשר לנסוע בה למרחקים

 .אם נגמר הדלק צריך למלות אותו עוד הפעם



  רמת ביניים ורמת מטה מעלה  , ניתוח מעלה מטה -טקסט מידע 

 דלתות 4 גלגלים ו 4 ויש לה/ מברזל בנויההמכונית ]
 [אחוריות 2 וקדמיות   2

 .[דלתות 2 לפעמים יש למכוניות קטנות יותר]
 –] .לנוסעים 4 אחד לנהג ו מושביםיש במכונית חמישה ]

 ].מושבים 2 מושבים או 4 לפעמים יש במכוניות קטנות]

 ].בכל מיני צבעים מוכוניותיש ]

 .[במכונית אפשר לפתוח את החלונות]
 /,מזגן ועוד כל מיני דברים ,יש בתוך המכונית ידיו]

 .[למרחקיםאפשר לנסוע בה 

 ].צריך למלות אותו עוד הפעם/אם נגמר הדלק ]



  

 נושא הכתיבה   -סיפור 
  

 

גם מבוגרים וגם ילדים מצליחים או נכשלים 

כיתבו  . וגם כישלון עשוי להפוך להצלחה, לפעמים

על חוויה או מקרה שבו הצלחתם או   סיפור

או על אירוע שבו מישהו שאתם מכירים , נכשלתם

    .הצליח או נכשל
 



 סיפור 

  

 27רמז 

 

 בערך כ שליש השתתפתי בתחרות ציורים והנושא בתחרות היה שישים  לפני 

 אך, בתחילה לא היה לי רעיון לציור וחשבתי לוותר . שנה למדינת ישראל

 עיגול עם יונת שלום בתוכו ועם שני צירתיפתאום עלה לי רעיון נחמד 

 .משולבות ומסביב כתבתי שישים שנה למדינת ישראל ידים

 כששלחתי את הציור לתחרות חששתי והייתי בטוחה שלא יאהבו את הציור

 כ חיכיתי ליום"שלי מאוד התחרטתי שלא חשבתי על משהו אחר וכ

 .קבלת התשובות

 ביום שהכריזו על מנצח התחרות כולי הייתי בלחץ כבר ראיתי את

 הציורים של האחרים והייתי בטוחה שלא אנצח אך פתאום אמרו

 מקום ראשון פרח פרץ וכולי מתרגשת לא האמנתי שאזכה

 במקום הראשון ושהציור שלי יהיה בלוח השנה של החברה

 .שקיימה את התחרות

 .התחושה הייתה מאוד מהנה ונורא שמחתי על כך



  

 27רמז   

 

והנושא בתחרות היה  / ציוריםבערך כ שליש השתתפתי בתחרות לפני ]

 -שישים 

 אך/ , לוותרלא היה לי רעיון לציור וחשבתי  בתחילה]. [ישראלשנה למדינת 

 עיגול עם יונת שלום בתוכו ועם שני צירתי/פתאום עלה לי רעיון נחמד 

 .[משולבות ומסביב כתבתי שישים שנה למדינת ישראל ידים

יאהבו את שלא /והייתי בטוחה חששתי /את הציור לתחרות כששלחתי ]

 הציור

 חיכיתי ליוםכ "וכ/חשבתי על משהו אחר שלא / התחרטתימאוד /שלי 

 [.קבלת התשובות

 כבר ראיתי את/ בלחץהייתי כולי /שהכריזו על מנצח התחרות ביום ]

 פתאום אמרואך /בטוחה שלא אנצח והייתי /הציורים של האחרים 

 האמנתי שאזכהלא /מתרגשת כולי ו/מקום ראשון פרח פרץ 

 החברהבמקום הראשון ושהציור שלי יהיה בלוח השנה של 

 .[התחרותשקיימה את 

 [.כךשמחתי על ונורא /הייתה מאוד מהנה  התחושה]

 רמת ביניים ורמת מטה מעלה  , מעלה מטהניתוח : סיפור 



  

 XXX XXX 

 של שבוע נסויןחודשיים הביאו לי גור ונתנו לי  XXXלפני 

 לטפל בו ולהתרגל לכלב ואני מפחדת מכלבים

 כול השבוע שהוא היה אצלי לא יכולתיואחרי שבו 

 שפחדתי מכויןלהתקרב אליו 

 ולאחר שבוע שכרתי אותו כי הוא הסריח את הבית

 .ולא היה טעם להשאיר כי אני מפחדת

 סיפור



  

 XXX XXX 

 של שבוע נסויןלי ונתנו /גור חודשיים הביאו לי  XXXלפני ]

 [מכלביםמפחדת ואני /לכלב  להתרגללטפל בו ו

 לא יכולתי /אצליכול השבוע שהוא היה שבו ואחרי ]

 [שפחדתי מכוין/להתקרב אליו 

 /הביתהוא הסריח את כי /שבוע שכרתי אותו ולאחר ]

 .[מפחדתכי אני  להשאיר טעםולא היה 

 רמת ביניים ורמת מטה מעלה  , ניתוח מעלה מטה: סיפור 


