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 פותחו במכון הנרייטה סאלד כעיבוי למאגר " חברה ואזרחות,מולדת"משימות המבחן ב
  .)1995 ("מולדת וחברה"בהמבחן משימות 

  
  צוות הפרויקט

   מדידה והערכה, מכון הנרייטה סאלד, יצחק פרידמן' פפרו  :  האחראים לפרויקט
   היסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, מרדכי נאורר "ד

   גיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אבינועם מאיר' פרופ
  )2005 '  אוק- 2003 'אוג(אזרחות , המרכז האקדמי רופין, איליה-ר משה כהן"ד
  )2003עד יוני  (אזרחות, יתהאוניברסיטה העבר, ר גייל טלשיר"ד

  רינת יצחקי  : מנהלת הפרויקט
  ציפי בשן   : רכזת הפרויקט

  
  )2004עד יולי  (ליל-עלי אבו, חנה לביא, רבקה עמיעד     :צוות הפיתוח

  
  מאי חורי, דאליה דקוור, חנא נחאס, סלמאן עאמר, נה'נזאר מחאג    : תרגום לערבית

   ממרותריקי, חנה בן גד, דרורית פת: בשפה העברית  :  המבחניםתקיבד
  נאסר מונתהא , כסבארידיאנה , עתמאנהאימאן , באסם סעדי: בשפה הערבית    

  פועה שי    : לשוןת עריכ
  רוני ליבנון, רכז מיפוי ישראלמ     :קרטוגרפיה

  יפעת דודי, איריס גורדון    : עיצוב וגרפיקה
  

    שליוותה את הפרויקטועדת ההיגוי
   אוניברסיטת תל אביב,)2005עד פברואר (ר "יו  –ל "משה זילברשטיין ז' פרופ
  )2005ממאי (מנהל בית ספר    אח אבו סוויד 'רג

  )2005עד ( משרד החינוך , ל"תלתכנון ולפיתוח  אגףה, מפקחת     חגית אהרונוף
    "חברה ואזרחות, מולדת" יועצת    רונית בן אריה  

  משרד החינוך, אגף לחינוך יסודיה      דורית דימון
  )2005מאי מ( משרד החינוך, ל"תלתכנון ולפיתוח אגף ה   הקאסם דראוושר "ד
  )2004מינואר  (משרד החינוך, ל"תלתכנון ולפיתוח אגף הסגנית מנהלת     ר צופיה יועד  "ד
  )2003עד ספטמבר (כלכלה , אוניברסיטת תל אביב    ר נילי מארק "ד

לתכנון ולפיתוח אגף ה, ממלכתיך הבחינו "חברה ואזרחות, מולדת"מרכזת תחום   זיוה מימוני   
  )2006עד מאי ( משרד החינוך, ל"ת

  משרד החינוך , ל"תלתכנון ולפיתוח אגף ה, ד" ממ"חברה ואזרחות, מולדת"      יעל נדלר 
  )2005-מ(

  משרד החינוך,  במגזר הערבי"חברה ואזרחות, מולדת" למדריכה ארצית    חנא נחאס  
  )2004עד (מנהלת בית ספר     טובה נחום 
  משרד החינוך,  במגזר הערבי"חברה ואזרחות, מולדת" למדריך    ראדי עומר  
  )2003ספטמבר מ( משרד החינוך, "מולדת חברה ואזרחות" ור גיאוגרפיה"מפמ      דליה פניג 
  )2006שנת מ(משרד החינוך , חינוך יסודיהאגף ל    וקרו 'טובה קוז

  משרד החינוך, ל"תלתכנון ולפיתוח  אגףה, מחקרלהערכה ומנהלת היחידה ל    ר רות רז   "ד
  )2003עד סוף שנת (

  
  לב-ליטל בר, תמי רונן, יפעת לוי, מנוחה וייס: ועדה מטעם לשכת המדען הראשיורכזות ה

  
  

 למורים,  בתי הספרלמנהלי,  לחברי ועדת ההיגויהודמ במכון הנרייטה סאלד רויקטצוות הפ
  .טלו בו חלקולכל הבוחנים שנולתלמידים אשר השתתפו בניסוי 

  
באיורים ובקטעי ,  לאנשים ולמוסדות אשר נתנו את רשותם להשתמש בתצלומיםהצוות גם מודה

  :הזיכרונות
  

  :תצלומים
  ירושלים, מחלקת הצילומים, לשכת העיתונות הממשלתית

  ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי
  ארכיון התצלומים, מוזיאון ראשון לציון

  
  ריבוספז ק, ליזה טריאוב: איורים

  
  סיני שולדנפרי, חנה לביא, אהרן גולדמן: קטעי זיכרונות
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  ,ים יקרות ומוריםמור

  

ספרית אשר פותח -הוא כלי להערכה בית "חברה ואזרחות, מולדת"מאגר משימות המבחן ב

לתלמידי כיתות  המיועדת ,)2002( "חברה ואזרחות, מולדת"להחדשה בהתאם לתכנית הלימודית 

המטרה של ההערכה . יםהדרוזי ויםהערבי, יםדתי-ים הממלכתי,יםתי הממלכבתי הספר בד-ב

המבחן  ומשימות ,ועל תוצרי הלמידהבכיתה למידה -הוראה הכיהיא לספק משוב על תהלי

, בין השאר, ממצאי ההערכה נועדו. למידה-תהליך ההוראהב אינטגרלי רכיבלהיות אמורות 

התאמתן בלמידה ו-תכניות ההוראהוי שינבלסייע או /למידה ו- בסיס לתכנון ההוראהלשמש 

  .לתלמידים השונים

  

 מרכזיים תפקידים בעלי כללהה של ועדת היגוי אשר תנעשה בהכוונהמבחן פיתוח משימות 

  . ההערכהתחום מו המשימות התוכן שלאנשי מקצוע מתחומי כן מן השדה ווהחינוך משרד מ

  

 בכךת שונים מתכנית הלימודים ומשלבות תחומי דע "חברה ואזרחות, מולדת"במשימות המבחן 

דעת המשימות מדגישה תחום ן כל אחת מ. בההמודגש ון האינטרגטיביות קרעמבטאות את הן 

מאגר המצויות ב בצירוף משימות המבחן , כך שהמאגר כולו,מתכנית הלימודיםיותר או אחד 

ן שפותחו מורים אוסף נרחב וממצה של משימות מבחלספק ל יםאמור ,)1995( "מולדת וחברה"

משימות המבחן אמורות לשמש גם כמודל המציג דרכים אפשריות לפיתוח . ונוסו בתהליך מוקפד

  .עצמי של כלי הערכה

  

  ?מבחןהמשימות מאגר  כוללה מ

הלימה : מבט נקודות לושמשימות המבחן שבמאגר נותנות מענה לתכנית הלימודים החדשה מש

 הלימה רעיונית ;המרכיבים אותהתחומי הדעת בולאבני היסוד שהוגדרו תכנית למבנה ה כניתות

ומיושמים  מן התלמידיםהנדרשים  הלימה למיומנויות ולכישוריםו, התכניתלמטרות  וערכית

יים המופיעים ייחודהדגשים האת ההמשימות משקפות את התכנים ו. למידה-בתהליכי ההוראה

 על בסיס העיקרון )דרוזיי וערב, יהודי (בתכנית הלימודים עבור כל אחד ממגזרי החינוך בארץ

  . "מכנה משותף לצד ייחודיות"

  

) הקשר(נועדו להפגיש את התלמידים עם קונטקסט , "חברה ואזרחות, מולדת"במשימות המבחן 

.  אתןעליהם להתמודדש השאלות תו ומתפתחותשעל בסיסו מנוסח, המהווה נקודת מוצא

: כגון, מקורות מידע  מגוון שלהקונטקסט והטקסט המתפתח במהלך משימת המבחן מייצגים

בסוג . תצלומיםמפות ו, סיפורים, )מודעות, ידיעות, עיתונאיותכתבות (טקסטים אינפורמטיביים 

והרעיונות  המושגים ,הצלחת התלמידים בהבנת התכניםמידת  על ים לומדיםכזה של מבחן המור

קריאת : כגון, שוריםמיומנויות וכיביישום הצלחתם מידת על ו ,הנדרשים בתכנית הלימודים

 כתיבת חיבור פרסומת ו,תכנון, כיוונית-חשיבה רב, נקיטת עמדה מנומקת, עיבוד מידע, מפה

 ללמוד ים יכוליםהמורו ,מצוינים במחוון) פריט במבחן( הנדרשים בכל שאלה ההישגים. מכתב

 איםמצלמ. ים הנדרשת מן התלמיד, הן ברמת התוכן והן ברמת החשיבה, מטרת השאלהמהימכך 

 םפריטיההצלחה במידת כיתתי של החישוב ה האישי של התלמידים ומביצוע מהושיתקבל

  .ים של המורהעבוד יש פוטנציאל גדול בשיפור דרכי ה,משימת המבחןהשונים שב
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אשר דורשים מהתלמיד להתמודד , יום-משימות מבחן רבות מתארות אירועים שונים מחיי היום

דים מבחינת עיסוק בתחומים שמעניינים אותם ילמתנטיות לדגש מיוחד הושם על הרלוו. מםִע

 יםהמשימות מנסות להפעיל את התלמיד. ומעוררים בהם מוטיבציה וסקרנות אינטלקטואלית

פיתוח ל, במוקד השיח הציבורישסביבתיים ואירועים ללמידה אקטיבית דרך מפגש עם תופעות 

הרצף במשימות המבחן בנוי כך  .פתרון בעיותל וכיוונית-רבחשיבה ל, חשיבה ביקורתית

לבחון את , לנתח אותו באמצעות תיאור ההשלכות שלו, שהתלמידים נדרשים להבין את האירוע

איון ולבטא ישלט או ר, כתיבת מכתב:  כגון,ת אקטיבייישם פעילותל, יתרונותיו וחסרונותיו

למידים במשימת רצפים אלה נועדו להגביר את העניין של הת. על אודות פעולותיהם רפלקציה

  .  הנושא שהוא במוקד המשימהההבנה שלמידת  את יםהמבחן ולשקף למור

  

מיומנויות שונות הקשורות לתכנית גם  משימות המבחן דורשות ,אורייניכמקצוע כי , עוד נוסיף

תוך הפניה , והן במחווןדריך למורה במהן הדבר  ןיובמקרים אלה צ. לשוניההלימודים בחינוך 

  . לשוניה בחינוך דים הרשמית הלימולתכנית

  

  ?כיצד בנוי המאגר

שתיים מהן  (על המייצגות עולמות תוכן מרכזיים בתכנית הלימודים- משימות13כולל המאגר 

  :כמפורט להלן, ד- מות המבחן מיועדות לכיתות ג ומשי. )מיועדות אך ורק למגזר הערבי

  כיתות ג 

  ) ערביתבבעברית ו (ל המגזרים לכלעל-  משימות4 •

 )מסלול א" (משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל"בנושא בעברית  אחת על-ימתמש •

  כיתות ד 

  )בעברית ובערבית( המגזרים ל לכלעל-  משימות4 •

 )מסלול א" (משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל"בנושא בעברית  על-  משימות2 •

 )ג-מסלול ב ו" (רץ ישראלמשפחות ויישובים בראי תולדות א"בנושא בערבית  על-  משימות2 •

  

 אך מדגישות , השייכות לאותו עולם תוכן, מבחןמשימות-  תת4-2- על נחלקת ל-כל משימת

לכל . כך שכל אחד מחלקי המשימה מהווה משימת מבחן העומדת בפני עצמה, היבטים אחרים

   .המשימות-השייך לכל אחד מתת מחוון ןעל מצורף מדריך למורה וכ-משימת

  

  :פרקים ארבעה כולל המדריך למורה

  ; מתוך תכנית הלימודים)  צירים ומודולות–תכנים ( תיאור של עולם התוכן –רציונל  •

 ;מטרות המשימה בהלימה לתכנית הלימודים •

והמלצות ) כל אחד מהם מהווה משימת מבחן( תיאור החלקים השונים –המבנה של המשימה  •

 ;לבחירה ביניהם או הגדרת חלק מסוים כחובה

 . וד מתכנית הלימודים המודגשות במשימהאבני היס •
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  :  אשר בנוי כטבלה בעלת שש עמודותמחווןלכל משימת מבחן מצורף 

  ;הפריט/מספר השאלה •

 ; כפי שהתקבלה מהעברת משימות המבחן בניסוי, דרגת הקושי של השאלה •

 ;ההישגים הנדרשים בשאלה מבחינת התוכן ומבחינת רמת החשיבה •

 ;)וסחו על ידינוכפי שנ(התשובות הנכונות  •

 ;)דוגמאות לתשובות נכונות ודוגמאות לתשובות שגויות(דוגמאות לתשובות התלמידים  •

 ).0, 1, 2( דרגות 3- דרך הציינון בחלוקה ל •

  

ד נבדקה בניסוי נרחב בקרב -ההתאמה של משימות המבחן שבמאגר לתלמידים בכיתות ג

ההצלחה של התלמידים בשאלות דרגות הקושי של כל פריט התקבלו על סמך מידת . תלמידים

מכיוון שכל משימת מבחן . תקבלו מהמורות באותן כיתותההשונות ועל סמך הערכות ש

 כל – ומכיוון שהיא בעלת דרגות ציינון שהותאמו ספציפית לה ,מתמודדת עם תכנים שונים

ל כן  וע עם אלו שהתקבלו בניסוי תיתן מידע חלקי בלבדהשוואה של התוצאות בכיתות ספציפיות

  .  אין להסיק מכך מסקנות גורפות

  

כל ב עייןד לוחשוב מא, רב ממשימות המבחן תפיקו את הֵמכם ותלמידיםכדי להבטיח שאת

היא חלק למידה משמעותית מקדימה . בטרם העברתןהמבחן החומרים המצורפים למשימות 

  .תהליך ההערכה לקראת קריטי מהותי ו

  

  :ותוד המודגשואבני היסבתכנית הלימודים ירים תוך ציון הצ, העל-להלן פירוט משימות

  

-משימת
  העל

הציר מתכנית 
  הלימודים

  אבני היסוד המודגשות

  משימות המבחן לכיתה ג
אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

3.1  
  , לך, זכויות לי
לחיות בסביבות   לו ולה

  משתנות

, פרטיות ושם טוב, כבוד אנושי, שוויון(זכויות : אזרחות
  .דמוקרטיה, וחברהיחיד , פשרה, הוגנות, )חופש הביטוי

  .קשרי גומלין: יאוגרפיהג
נורמות , התחשבות הדדית, החלטת החלטות: סוציולוגיה
  חברתיות

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

3.2  
אנחנו מכירים 
את החוקים 
ושומרים 
  עליהם

לחיות בסביבות 
  משתנות

הזכות לחיים (זכויות , )ואכיפתם(חוקים , אחריות: אזרחות
  יחיד וחברה, ) שלמות הגוף–ולביטחון 
  )מפה(ארגון מרחבי , מיפוי של תופעות: גיאוגרפיה
  נורמות חברתיות: סוציולוגיה

לחיות בסביבות 
  משתנות

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

3.3  
, רצונות

העדפות 
  ומגבלות

  

 פער בין רצון האדם –מחסור , משאבים מוגבלים: כלכלה
במישור האישי (ות קביעת סדרי עדיפוי, לבין היכולת לספקו

החלטת החלטות בהווה משפיעה על , )ובמישור הלאומי
  שוויון ואי שוויון, מוצרים, אחריות, תוצאות בעתיד

האדם משפיע , בזבוז היום משמעו מחסור בעתיד: אקולוגיה
  על הסביבה מושפע ממנה ואחראי לתוצאות

  יחיד וחברה: אזרחות
החלטת , תסביבה חברתי, נורמות חברתיות: סוציולוגיה

רכי ורכי יחיד וצוצ, חברה-יחיד, התחשבות הדדית, החלטות
  חברה
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-משימת
  העל

הציר מתכנית 
  הלימודים

  אבני היסוד המודגשות

  )המשך(משימות המבחן לכיתה ג 
לחיות בסביבות 

  משתנות
3.4  

תופעות 
ושינויים 
בסביבה 
  הקרובה

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

תפרוסת של תופעות , מיפוי של תופעות, רחבי ארגון מ:גיאוגרפיה
סביבות חיים , אדם סביבה: קשרי גומלין, מיקום/מקום, במרחב
  להשתנות ולהשפיע, משתנות
  חופש ביטוי, אחריות: אזרחות

, קשרי גומלין, רכי חברהורכי יחיד וצוצ, חברה-יחיד: סוציולוגיה
  החלטת החלטות, התחשבות הדדית, ארגונים מוסדיים

האדם משפיע על הסביבה מושפע ממנה ואחראי : גיהאקולו
  לתוצאות

  המשימה הבאה מופיעה רק במאגר משימות המבחן בעברית
משפחות ויישובים 
בראי תולדות ארץ 

  ישראל
אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

3.5  
סיפורים 

  בראי העליות

  

אורח , המשכיות, שינוי, אירועים, שייכות, עלייה: היסטוריה
, התנדבות, חלוציות, הזכות לספר את הסיפור, שוניותרא, חיים

  מדינת ישראל, תקופה
  קיום-רב, סובלנות, חברה-יחיד: אזרחות

  
  לכיתה דהמבחן משימות 

  
לחיות בסביבות 

  משתנות
4.1  

משאבי 
, הטבע

הסביבה 
והנוף 

בישראל הם 
  של כולנו

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

טבעית או (תופעה , )אנושית, זיתפי(סביבה ומרחב : גיאוגרפיה
, )סביבה-אדם(קשרי גומלין , אזור, מקום ומיקום, )מעשה ידי אדם

יכולת האדם לשנות , סביבות חיים משתנות,  תופעות,השתנות
  נטילת אחריות, להשתנות ולהשפיע

האדם משפיע על הסביבה , לול בטבע קשור בכוהכ: אקולוגיה
אחריות מוסרית לסביבה לאדם , מושפע ממנה ואחראי לתוצאות

  בזבוז היום משמעו מחסור בעתיד, התחשבות בהמתוך 
הפרט והרשות , כללים חוקים ואכיפתם, דמוקרטיה: אזרחות

  אחריות, ראוי ולא ראוי, חופש ביטוי, המקומית
  משאבים מוגבלים, משאבים טבעיים ואנושיים: כלכלה

רמות נו, צורכי יחיד וצורכי חברה: חברה-יחיד: סוציולוגיה
  החלטת החלטות, ארגונים מוסדיים, התחשבות הדדית, חברתיות

לחיות בסביבות 
  משתנות

4.2  
השפעות 

 מה –הדדיות 
משפיע ועל 

  ?מי

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

מקום , ארגון מרחבי, )פיזית ואנושית(סביבה ומרחב : גיאוגרפיה
, תנותסביבות חיים מש, תופעות, השתנות, קשרי גומלין, ומיקום

  שיתוף בין קבוצות במרחב, נטילת אחריות
האדם משפיע על הסביבה מושפע , הכל בטבע קשור בכל: אקולוגיה

מתוך לאדם אחריות מוסרית לסביבה , ממנה ואחראי לתוצאות
  התחשבות בה

, מוצרים, השקעה בהון אנושי, אחריות, גורמי ייצור: כלכלה
  שינויים בענפי תעסוקה

כללים חוקים , )ות להתארגנות ולהבעת דעההזכ(זכויות : אזרחות
  חופש ביטוי, הפרט והרשות המקומית, הידברות, ואכיפתם

, התחשבות הדדית, קשרי גומלין ויחסי גומלין: סוציולוגיה
  ארגונים מוסדיים

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

4.3  
ואהבת לרעך "

לחיות בסביבות   ..."כמוך
  משתנות

נורמות , צורכי יחיד וצורכי חברה: ברהח-יחיד: סוציולוגיה
ארגונים , שייכות והשתייכות, התחשבות הדדית, חברתיות
  סולידריות חברתית, סביבה חברתית, מוסדיים
, זכויות אדם, זהות ושייכות: חברה-יחיד, דמוקרטיה: אזרחות

היחס לשונה , הוגנות, חוקים, כבוד האדם, שוויון ואי שוויון
   התנדבות,ופש ביטויח, ולחריג

  יכולתו של האדם לשנות ולהשפיע: גיאוגרפיה
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-משימת
  העל

הציר מתכנית 
  הלימודים

  אבני היסוד המודגשות

  )המשך(משימות המבחן לכיתה ד 
אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

4.4  
כיצד פותרים 
מחלוקות 

ופועלים למען 
  ?התושבים

לחיות בסביבות 
  תמשתנו

קשרי גומלין , כי יחיד וצורכי חברהצור: חברה-יחיד: סוציולוגיה
מבנה ארגוני המסדיר את חיי , התחשבות הדדית, ויחסי גומלין

  החלטת החלטות, תהליכי שינוי, החברה
, הפרט והרשות המקומית, פשרה, הידברות, דמוקרטיה: אזרחות
  אחריות, )חופש ביטוי(זכויות 

בלנות כבוד וסו, סביבות חיים משתנות, מקום ומיקום: גיאוגרפיה
יכולת האדם לשנות , שיתוף בין קבוצות במרחב, כלפי אחרים

  התמודדות, ולהשפיע
החלטות , קביעת סדרי עדיפויות,  משאבים מוגבלים:כלכלה

  תלות הדדית בין פרט לחברה, בהווה משפיעות על העתיד
מושפע ממנה ואחראי , האדם משפיע על הסביבה: אקולוגיה
  לתוצאות

  :על המופיעות רק במאגר המשימות בעברית בנושא- משימות2

  )מסלול א" (משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל"

משפחות ויישובים 
בראי תולדות ארץ 

  )מסלול א(ישראל 
אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

4.5  
הקמת מדינת 

  ישראל

ביבות לחיות בס
  משתנות

אירועים בעבר , שייכות והשתייכות, זהות, התמודדות: היסטוריה
, מקורות היסטוריים, זיכרון משותף, השפיעו על עיצוב החיים

  זיקה לעבר, הקמת מדינת ישראל, התנדבות, אתרים ומקומות
, )שוויון זכויות לכל האזרחים(אזרח , זכויות אדם: אזרחות
   קיוםרב, )טקסים, דגל, המנון, סמלים: כולל(מדינה 

  מיפוי תופעות, מיקום: גיאוגרפיה

משפחות ויישובים 
בראי תולדות ארץ 

  )מסלול א(ישראל 
לחיות בסביבות 

  משתנות

4.6  
סיפורם של 
  מקומות

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

, אירועים, אורח חיים, צורות יישוב, אתרים ומקומות: היסטוריה
הבנה וכבוד כלפי הישגי , ראשוניות, עליות, שינויים, תולדות

  החברה בעבר
תופעות תפרוסת של , קשרי גומלין, ארגון מרחבי: גיאוגרפיה

  מיקום,  והקשרים ביניהןבמרחב
  רכי חברהוצ: סוציולוגיה

  תעסוקה: כלכלה

  :ית בנושארבעל המופיעות רק במאגר המשימות בע- משימות2

  )ג-ב ומסלול " (משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל"
משפחות ויישובים 
בראי תולדות ארץ 

  ישראל

4.5  
שינויים 
בחברה 
ת הערבי

בתקופת 
המנדט 
  הבריטי 

אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

, מקורות היסטוריים, מנהיגות, קיום-דו, אורח חיים: היסטוריה
  השלטון בארץ, שינויים, זיקה לעבר

  שינויים בענפי כלכלה: כלכלה
  קשרי גומלין, אחריות: אזרחות

משפחות ויישובים 
בראי תולדות ארץ 

  ישראל
אנחנו אזרחים 
  במדינת ישראל

4.6  
החיים 

בעשורים 
שונים הרא

של מדינת 
  ישראל
  

לחיות בסביבות 
  משתנות

, זיכרון משותף, השלטון בארץ, שינויים, אורח חיים: היסטוריה
  התמודדות

לא /ראוי, מדינה, חופש הביטוי, כבוד האדם, זכויות: אזרחות
  דמוקרטיה, ראוי

  קשרי גומלין, מוסד המסדיר את חיי החברה :סוציולוגיה
  מיקום :גיאוגרפיה
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  ?בחור משימת מבחןכיצד ל

היא ש יש לקחת בחשבון את התכנים ,להעברה בכיתהמיועדת הבעת הבחירה במשימת המבחן 

האם התלמידים למדו , את הרלוונטיות של החומר עבור התלמידים בכיתה הספציפית, מעריכה

 והאם הוקדש די זמן ללימוד  במשימת המבחן מהםיםהנדרשובכישורים ות במיומנוי והתנסו

  . הנושא

חשוב , עם זאת. במהלך הלמידה ניתן לשלב דוגמאות שיסייעו לתלמידים בביצוע משימת המבחן

וכי יש להביא בפני התלמידים , אין להשתמש במשימת המבחן כדפי עבודה בכיתהלציין כי 

  . במשימת המבחןדוגמאות שונות מאלה המצויות

  .לקראת העברת משימת המבחן מומלץ לצלם מראש את מספר העותקים הדרוש

  

  ?כיצד מצייננים

שמתן הציונים מאוד חשוב , בכדי שהכיתה תוכל ליהנות מהיתרונות של משימות המבחן שבמאגר

 תכני ץ להכיר אותו ואתמומל ,יהיה אפקטיבי מחווןהשימוש בכדי ש. ייעשה אך ורק על פי המחוון

 עוכל אחת מהמשימות שביציש להחזיק עותק של המחוון בעת הבדיקה של . המשימה קודם לכן

  . התלמידים

  

ש הגדרה בדבר לכל פריט יכך ש, )שאלה וסעיפי שאלה (משימהבכל שורה במחוון מפרטת פריט 

 מבין במקרים של בחירה( שלא ניתן עליהם ניקוד  המבחן יש כאלהפריטיבין . אופן הציינון שלו

   ).'חלופות וכד

  

תשובות נכונות  –מוצגות דוגמאות מתשובות של תלמידים שהתקבלו בניסוי במחוון , כאמור

  .ומומלץ להיעזר בהן בשעת הבדיקה, ותשובות שגויות

  

  : רמות ביצועשלושהציינון מגדיר 

    התלמיד טעה או לא ענה על השאלה– 0

  שהתלמיד יודע להניח רק בעקיפין ניתן תשובה חלקית או תשובה ש– 1

  גדרה שניתנה במחוון כתשובה נכונהמתאימה לה אשר , תשובה מלאה– 2

  

 לשים לב שציון זה יש. במשימת המבחן" הציון הסופי"סך כל הנקודות שהתלמיד צבר מהווה את 

  . אך ניתן להמירו גם לתוצאה אחוזית100-0אינו בטווח של 
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   המבחן הסימון של משימותאופן

  

  . )ראו דוגמה (שערדף קיים המבחן ימות רוב משל

  

  

  

– שתי ספרותבעלת התיבה העליונה : מופיעות שתי תיבות עם מספרים, מימין, על דף השער

' 4, 'עבור כיתה ג' 3' (שהמשימה מיועדת להמציינת את שכבת הגיל ) השמאלית(הספרה הראשונה 

  . העל-דורי של משימתציינת את המספר הסימהספרה השנייה ; )עבור כיתה ד

  

שתי הספרות הראשונות משמאל חוזרות על עצמן מבחינת  – שלוש ספרותבעלת התיבה התחתונה

הספרה השלישית מציינת את המספר הסידורי של ואילו  ,המשמעות שהופיעה בתיבה העליונה

  .העל-משימת המבחן בתוך משימת-תת

  

העל הראשונה ברצף -היא משימת). 4( ד דוגמת המשימה שהובאה לעיל מיועדת לתלמידים בכיתה

- בסידור הפנימי שבתוך משימת2'  היא מס- חלק ב –משימת המבחן הנוכחית ). 4.1(לכיתה ד 

  ). 4.1.2(העל הזאת 

  

  

  .למאגר המשימות מצורף תקליטור הכולל את כל החומרים הקיימים בקלסר: הערה

  ________________________________: שמי 

  ___________________________: הכיתה שלי 

  ____________________________: בית הספר

4.1  

4.1.2  

  ? מה קורה לחופי הים התיכון בארצנו–חלק ב 

 

 


