


"  טרום קריאה"אנו בעצם עושים פעולה של , כשאנו נעזרים בסימנים החיצוניים של הטקסט

לקבל , היא פעולה המאפשרת לנו הקוראים( קריאה מקדימה)" טרום קריאה"(. קודם= לפני = טרום )

.התחלתי על הטקסט מבלי לקרוא אותו–רושם ראשוני 

אנו רוצים , הצגה או מופעאנו בוחרים כאשר , באופן טבעי בחיי היומיום" טרום קריאה"אנו מבצעים 

?באיזה אולם?מי השחקניות? מי הכותבת? לדעת מראש מה צפוי לנו

.כדי לקבל רקע על הטקסט" טרום קריאה"יש להקפיד על , גם בטקסט שאנו קוראים

:עלינו להתייחס ל" טרום קריאה"ב

של הטקסט" תעודת הזהות"1.

שאלות התוכן 2.



ציינו אלו פעולות אתם מבצעים לפני שאתם  . 3
:ללכתלאיזה הופעה בוחרים 

.  א
.  ב
.  ג
.ד

:הוא" טרום"פירוש המילה " טרום קריאה"בצירוף . 1
אחרי. א
קודם, לפני. ב
תוך כדי. ג
תרומה. ד

:מטרת פעילות טרום קריאה היא. 2
.לאפשר לקורא לקבל רקע על הטקסט מבלי לקרוא אותו. א
.לאפשר לקורא לקבל רקע על הטקסט אחרי שקרא אותו. ב
.לאפשר לקורא לדעת את הרעיון המרכזי של הטקסט. ג
.כל התשובות נכונות. ד



מה נוכל לשער מתוך  
הכותרת על הנושא של  

?  הטקסט ועל תוכנו
הכותרת הראשית  

יכולה לרמוז לנו על 
.נושא הטקסט
יכולה  כותרת משנה 

לרמוז לנו על נושאי  
.  המשנה של הטקסט

באיזה תאריך פורסם  
מה מידת  ? הטקסט

?העדכניות שלו
העדכניות חשובה  

בעיקר לגבי טקסט  
יתכן , שכן. מידעי

שמאז כתיבת הטקסט  
חלו שינויים 

.התפתחויות בתחום

באיזה מסגרת פורסם  
,  ספר קודש)? הטקסט

עלון , יומיעיתון 
,  ספר לימוד, בריאות

,  אנציקלופדיה
?  (אינטרנט

ניתן לשער מהו סוג 
לשם מה  , הטקסט

האם  ? נכתב הטקסט
, לחנך, להעביר מידע

?  להשפיע , לשכנע

האם יש לצידי הטקסט  
,  או בתוכו  איורים

,  דיאגראמות, ציורים
?תצלומים טבלאות 

מהם  להפיק מידע ניתן 
.לגבי תוכנו של הטקסט
מטבלאות ודיאגראמות  

ניתן גם להוציא מידע 
. כמותי

?  מי הוא מחבר הטקסט
,  מפרשני התורה, נביא)

,  עיתונאי, פרטיאדם 
מה  ( או מוסד , מומחה

?  עליהם/אנו יודעים עליו
מה הם תחום  

?  ם/עיסוקו
במידה והמוען הוא  

יש , מומחה בתחום
אמינות לדברים  

.הכתובים

לאיזה קהל קוראים  
מכוונים הכותבים את  

,  לילדים)דבריהם 
? (למומחים, מבוגרים

ניתן ללמוד על המשלב 
,  הלשוני של הטקסט

אוצר המילים שהמוען 
ועל מידת , ישתמש בו

.  המורכבות של הטקסט



"כלבת"לטקסט " תעודת זהות"כתבו 

כלבת
. חיות בר רבות נושאות את גורם המחלה ועלולות להעבירה בנשיכה

הכלבת מתבטאת בשיתוק שרירים ועלולה לגרום למוות כתוצאה משיתוק 
. שרירי הנשימה

:במקרה של נשיכה על ידי בעל חיים נהג כמפורט להלן
.רחץ היטב את מקום הנשיכה במים ובסבון

(.למשל, אלכוהול)שטוף את הפצע בחומר מחטא 
.לשם קבלת חיסון, העבר את הנפגע לטיפול רפואי

2007ינואר , משרד הבטחון, מדריך שימושי למטייל, לחיות בכל תנאי

כותרת
תאריך

במה
אמצעים חזותיים

(?מי-)מוען
(?למי-)נמען



כותרת
תאריך
במה

אמצעים חזותיים
(?מי-)מוען
(?למי-)נמען



.מוסרת את עיקר המידע של הטקסט ולעיתים רומזת עליו❑
. מעוררת עניין וסקרנות אצל הקורא לגבי המשך הטקסט❑

מצב הכלכלה בארץ : לדוגמא. כותרת המתייחסת לעיקר המידע שבטקסט וכוללת לרוב עובדות-כותרת מוסרת מידע

!הסוף למבחנים: לדוגמא. כותרת הרומזת על דעתו הכותב-כותרת נוקטת עמדה

.  ומנוסחת לרוב בדרך מפתיעה ומעניינת, כותרת המעוררת עניין וסקרנות אצל הקורא-כותרת פיקנטית

בשחקיםסערה: לדוגמא



:לא נכון/ נכון כתבי . 4

מוען הוא כותב המאמר  

נמען הוא מראה המקום בו נכתב הטקסט 

הבמה היא המסגרת בו נכתב או פורסם הטקסט 

אין משמעות לתאריך בו נכתב הטקסט  

הכותרת מרמזת על נושא הטקסט  

כותרת פיקנטית היא כותרת המושכת את תשומת לב הקורא  

:תעודת זהות של טקסט. 1
.אינה תורמת לטקסט. א
.קריאתו( לפני)נותנת מידע על הטקסט בטרם . ב
.אף תשובה אינה נכונה. ג

:תפקידה של הכותרת הוא. 2
.לספר במדויק על מה יסופר בקטע. א
.לרמוז על נושא הקטע. ב
.אף תשובה אינה נכונה. ג

:כותרת מגמתית . 3
.מוסרת מידע בלבד. א
.אינה מביעה את עמדת הכותב. ב
.מכוונת את הקורא לעמדת הכותב. ג
.אף תשובה אינה נכונה. ד

5



ניתן למיין את כל הטקסטים לפי 

:שלשמה נוצרוהמטרה

חלק מהטקסטים נכתבו כדי למסור מידע  ❑

(כתבה עיתונאית, תרשים, ערך אנציקלופדי, ספר לימוד)

חלק מהטקסטים נכתבו כדי לשכנע את הקוראים בעמדה או טענה ❑

(נאום, מאמר עמדה, פרסומת)

-חלק מהטקסטים נכתבו כדי לתת הוראות הפעלה  ❑

(איך לאפות עוגה, איך לשחק במשחק, איך להפעיל מכשיר)

חלק מהטקסטים נכתבו כדי לספר סיפור שיש יש בו עלילה ורצף אירועים       ❑

(סיפור קצר או ארוך, משל, עם–סיפורי )



.אלא מנסים לקבל מושג כללי על נושא הטקסט, בקריאה מרפרפת איננו מתעמקים בכל מילה
.שלב הקריאה המרפרפת יכול לשמש כהקדמה לקריאה מעמיקה

קריאת פסקת פתיחה ופסקת סיום1.

: מציגה על פי רוב אתפסקת פתיחה 
נושא הטקסט  ✓
הרעיון המרכזי  ✓
מטרת הטקסט✓

קריאה והדגשה של המשפט הראשון בכל פסקה. 2

,  בפסקות, בפתיח, לעיתים קרובות מופיעה שאלה בכותרת, חשוב לשים לב לשאלות מכוונות בטקסט
.כדאי לשים לב לשאלות אלו כי אחריהן תבוא התשובה

:מציגה על פי רוב אתפסקת הסיום 
סיכום הנושאים שהוצגו במאמר  ✓
המלצות  , מסקנות✓



.  שלב נועד לצורך הבנה מעמיקה ויסודית של הטקסט על פי מטרת הקריאה
.  מההתחלה ועד הסוף, לכן הוא כולל קריאה של כל הטקסט ברצף

.זהו שלב הדורש השקעה מרובה של זמן וריכוז
משום שכל פסקה  , מומלץ להתקדם פסקה אחר פסקהבקריאה המעמיקה 

. נושא שלם/אמורה לייצג רעיון
:על ידי, עבור כל פיסקה יש לחשוב על מה היא מדברת ומה מטרתה

.זיהוי והבנה של המידע החדש שהתקבל✓
(.סימון משפט מפתח אם קיים(איתור הרעיון המרכזי וכתיבתו בשוליים ✓
.  קישור לידע קודם ולטקסט שנקרא כבר✓
.הבנת תפקיד הפסקה בהקשר של הטקסט השלם✓



.טקסטים מסוגים שוניםשלושהחפשי 

.צרי תעודת זהות-בטקסט אחד

.  מהי סוג הכותרת, נתחי-בטקסט השני

.קראי קריאה מרפרפת טכתבי את סוג הטקסט ועל מה מדבר בקיצור-בטקסט השלישי

!!תעדי הכל בקלסר

צלמי ושלחי

!בהצלחה רבה


