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פרק ראשון: טקסט טיעון/שכנוע - מים מהברז לעומת מים הנמכרים 
בבקבוקים

ר"ב1

פרשנות 
והיסק

2 = תשובה	נכונה:	)2(	כי	רבים	חושבים	שמקורם	של	המים	בבקבוקים	
הוא	ממעיינות	בלבד.

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0

ר"ב2

פרשנות 
והיסק

2 = תשובה	נכונה:	)3(	חברות	המשווקות	מים	בבקבוקים

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0

סגור3

איתור מידע
3 = סימון	שתי	ההשלמות	—	רק	1	ו–3

1 = סימון	רק	אחת	ההשלמות	—	1	או	3

כל	תשובה	אחרת  = 0

3,1,0

ר"ב4

פרשנות 
והיסק

3 = תשובה	נכונה:	)1(	לשכנע	ששתיית	ֵמי	ברז	עדיפה	משתיית	מים	
הנמכרים	בבקבוקים.

כל	תשובה	אחרת  = 0

3,0

ר"ב5

פרשנות 
והיסק

2 = תשובה	נכונה:	)4(	החברות	המשווקות	מים	בבקבוקים	מוכרות	
אותם	במחיר	גבוה	מאוד.

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0

פתוח6

איתור מידע
2 = תשובה	הנוגעת	לשני	הגורמים	האלה:

גורם	מהטקסט:	שימוש	בבקבוקי	פלסטיק	/	שימוש	בדלק	/	יצירת	  
פסולת

גורם	מקטע	נלווה	ב:	שאיבה	רבה מדי	של	מי	מעיינות	)שכמותם	  
מוגבלת(	/	ייבוש	מעיינות

תשובה	הנוגעת	לאחד	הגורמים	הנ"ל.	  = 1

כל	תשובה	אחרת,  = 0 
לדוגמה:	

זיהום אוויר.  —

שאיבה של מי מעיינות.   —

2—0

ר"ב7

פרשנות  
והיסק

2 = תשובה	נכונה:	)1(	גְמול.

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0
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הערה: שאלה 8 נבדקת פעמיים - פעם בהבנת הנקרא )התוכן( ופעם 
בהבעה בכתב )המבנה והלשון( )8כ(.

פתוח8

 הערכה 
וביקורת

2 =	תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	או	אי–הסכמה	של	התלמיד	עם	
הרעיון	ונימוק	רלוונטי	המבוסס	על	הטקסט	או	על	הקטעים	

	הנלווים,
לדוגמה:	

על סמך הנאמר בטקסט יש להפסיק למכור את המים בבקבוקים, מכיוון   —
שיש בהם מעט פלואוריד, ובגיל הזה ילדים צריכים להגן על השיניים, וגם 

אם ימכרו בקבוק פלסטיק לכל ילד וילד בכל בית ספר בארץ, הזיהום 
יגבר, והפסולת תהיה רבה יותר.

לא, כי יש ילדים שהמים האלה טעימים להם יותר והם חושבים שהם נקיים   —
יותר, וזו זכותם לקנות אותם. 	

כן, מכיוון שהם בריאים פחות ממי ברז ומכירתם גובה הרבה כסף על   —
מקורות השייכים לכל התושבים.

הערה:	תתקבל	גם	תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	וגם	אי–הסכמה	
עם	הרעיון	ונימוקים	רלוונטיים	המבוססים	על	הטקסט	או	על	

הקטעים	הנלווים	לשתי	העמדות.

תשובה	שאין בה	הבעת	הסכמה	או	אי–הסכמה	של	התלמיד,	אך	יש	  = 1
	בה	נימוק	רלוונטי	המבוסס	על	הטקסט	או	על	הקטעים	הנלווים.

 או:
תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	או	אי–הסכמה	של	התלמיד	ונימוק	
רלוונטי	המבוסס	על	הטקסט	או	על	הקטעים	הנלווים,	אך	הנימוק	

 אינו	מתאים	לעמדה,	
לדוגמה:	

לדעתי כדאי להם למכור מים בבקבוקים כי אם הם ימכרו הרבה זה יגרום   —
נזק לסביבה. )הנימוק	רלוונטי	אך	אינו	מתאים	לעמדה.( 

רצוי לא להפסיק למכור מים בבקבוקים כיוון שלדעתי רצוי להקים ברזיות   —
רבות במקום ולהסביר לתלמידים כי מי ברז טובים יותר. )הנימוק	רלוונטי,	

נמצא	בתוך	ההמלצה,	אך	אינו	מתאים	לעמדה.(

כל	תשובה	אחרת,	לרבות	תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	או	  = 0 
	אי–הסכמה	של	התלמיד	ללא	נימוק,	או	שהנימוק	בה	אינו	מבוסס	

	על	הטקסט,
לדוגמה:	

כל אחד יכול להחליט לעצמו אם לקנות או לא. )חסר	נימוק.(  —

יש למכור מים בבקבוקים כי יש תמיד תור ליד הברזים והמים חמים ולא   —
קרים כמו בבקבוקים. )הנימוק	אינו	מבוסס	על	הטקסט.(

2-0
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פתוח8כ

הבעה בכתב
הערה: יש	לבדוק	את	איכות	הכתיבה	ללא	תלות	באיכות	התוכן	)התוכן	

נבדק	בשאלה	8(.
בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה בלבד לפי הרכיבים האלה: 

משלב לשון 	• 
משלב	הלשון	בינוני–גבוה,	הלשון	עניינית,	ואין	שימוש	בסלנג.	

לכידות וקישוריות 	• 
הטקסט	רציף	)אינו	כתוב	בנקודות(	ויש	קשר	לוגי	בין	משפטים,	בין	
רעיונות	ובין	החלקים	השונים	של	הטקסט.	יש	שימוש	נכון	במילות	

קישור	המבטאות	את	הקשר	הלוגי	בין	רכיבי	התוכן.	

מורפולוגיה 	• 
הקפדה	על	תקינות	התצורה.	

תחביר 	• 
הקפדה	על	תחביר	המשפט,	על	התאמה	במין,	במספר	וביידוע.	

פיסוק 	• 
שימוש	תקני	בסימני	פיסוק	)חוץ	מהסימן	פסיק	באמצע	משפט(.

כתיב 	• 
כתיב	נכון.	אין	להפחית	נקודות	על	כתיב	מלא	או	על	כתיב	חסר.	אין	

	להפחית	נקודות	על	שגיאת	כתיב	אחת.
הערה:	שגיאת	כתיב	החוזרת	על	עצמה	תיחשב	שגיאת	כתיב	אחת.	

תשובה	באיכות	כתיבה	טובה	שיש	בה	שלוש	שורות	לפחות	)כעשרים	  = 5
	מילים(.	

הערה:	אין	לכלול	במניין	השורות/המילים	העתקה	מלאה	של	הכתוב	
בשאלה.

תשובה	באיכות	כתיבה	בינונית	שיש	בה	שלוש	שורות	לפחות,	  = 4 
או	תשובה	באיכות	כתיבה	טובה	הקצרה	משלוש	שורות.

תשובה	באיכות	כתיבה	נמוכה	שיש	בה	שלוש	שורות	לפחות,		  = 2
או	תשובה	באיכות	כתיבה	בינונית	הקצרה	משלוש	שורות.	

תשובה	באיכות	כתיבה	נמוכה	מאוד	או	כתיבת	משפט	קצר	אחד	  = 0
בלבד.	

5,4,2,0

פתוח9

 לשון 
ומטה–לשון

2 = תשובה	שיש	בה	ארבע	השלמות,	כפי	שמפורט	להלן:

)1(	נשאבים;	)2(	מוכנסים;	)3(	מובלים;	)4(	ימכרו/מוכרים;

או: 

)1(	נשאבו;	)2(	הוכנסו;	)3(	הובלו;	)4(	מוכרים/ימכרו.

תשובה	שיש	בה	שלוש	השלמות	או	שתי	השלמות	מאחת	  = 1
האפשרויות	שלעיל.

תשובה	שיש	בה	רק	השלמה	אחת	מאחת	האפשרויות	שלעיל	או	  = 0
פחות.

2-0
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סגור10

 לשון 
ומטה–לשון

תשובה	שיש	בה	כל	הסימונים	הנכונים	בשלוש	שורות,	כפי	שמפורט	  = 2
בטבלה	שלהלן:

אותו המילים
שורש

אותה 
תבנית

אותו 
חלק 
 דיבור 

)כגון שם 
עצם(

 מילים 
נרדפות

üüִחּבּורִסנּוןדוגמה

üüַאֶדֶמתעַׁשֶׁשֶת1.

üüְמַחֵסלַמׁשְִמיד2.

üׁשֲָאָבהׁשְִאיָבה3.

תשובה	שיש	בה	כל	הסימונים	הנכונים	בשתי	שורות	בטבלה.  = 1

תשובה	שיש	בה	כל	הסימונים	הנכונים	רק	בשורה	אחת	בטבלה	או	  = 0
פחות.

2—0

פתוח11

 לשון 
ומטה–לשון

1 = תשובה	הנוגעת	למשמעות	הזאת:	נמוך	)מאוד(	/	קטן	)מאוד(	

הערה: תתקבל	גם	תשובה	הנוגעת	לכל	הצירוף	ולא	רק	למילה	  
"זעום".	למשל	"מחיר	נמוך/זול".	

כל	תשובה	אחרת,	לרבות	תשובה	המסבירה	את	המשפט	כולו.	  = 0

1,0
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פרק שני: הבעה בכתב — סיכום טקסט טיעון/שכנוע

ולשון. הבעה בכתב12 ומבנה  תוכן  הקטגוריות  לפי  נבדקת  בכתב  ההבעה   מטלת 
במטלה	הזאת	לא	פורטו	כל	רמות	הביניים	של	הביצוע.	אפשר	לתת	ניקוד	חלקי	
בטווח	הנקודות	הנתון	בכל	אחד	מהפרמטרים	לפי	שיקול	דעתו	של	המעריך.	

 0 = כתיבה	שאינה	סיכום;
 או:

	כתיבת משפט	אחד	בלבד;
 או:

העתקה	גורפת	ללא	קשר	למטלה	)שימו	לב:	העתקה	מושכלת	של	
משפטים	מהטקסטים	וקישורם	באופן	הולם	—	תיבדק(.		

כללי א. 

פתוח

 התאמה 
לסוגה ולמטלה

הערה: יש	לחבר	את	מספר	הנקודות	בשני	הרכיבים	)התאמה	לסוגה	
והתאמה	למטלה(.

התאמה לסוגה )0—2(  

תמציתיות,	הכללות,	אזכור	של	הטקסט/הטקסטים	)אין	חובה	 	= 2 	
לציין	את	כל	פרטי	תעודת	הזהות	ואת	מראה	המקום	של	

הטקסט(,	כתיבה	בגוף	שלישי	ללא	דוגמות,	ללא	עמדה	אישית	של	
התלמיד.	

התאמה למטלה )0—2(

סיכום	המכיל	רק	את	רכיבי	התוכן	הנדרשים	במטלה	ושאין	בו	 	= 2 	
	רכיבי	התוכן	האלה:	

תיאור	התופעה	)צריכה	מרובה	של	מים	הנמכרים	בבקבוקים,	
תעשייה	ה"מגלגלת"	מיליוני	דולרים,	פרסום(,	העתקה	מקטע	

נלווה	א,	ההמלצה	מקטע	נלווה	ב	)הגנה	על	המעיינות	והפסקת	
השאיבה(.	

4—0
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תוכן ומבנה  ב. 

פתוח 

תוכן ומבנה

הערה: יש	לחבר	את	מספר	הנקודות	בשני	הרכיבים	)תוכן:	הטענה	
והנימוקים	של	הכותבים	ומבנה(.	

תוכן: הטענה והנימוקים )0—7(

סיכום	שיש	בו	ציון	מפורש	של	הטענה	העיקרית	של	הכותבת	ולפחות	  = 7
ארבעה	נימוקים	שונים	לטענתה	המופיעים	בטקסט	וגם	נימוק	אחד	

מקטע	נלווה	ב.	הנימוקים	יכולים	להיות	מנוסחים	לחיוב	או	לשלילה.	

הטענה )2 נק'( —	מי	ברז	עדיפים	לשתייה	ממים	בבקבוקים	/	מים	  
	מהברז	בריאים	ובטוחים	יותר	ממים	הנמכרים	בבקבוקים	/	

אין	תועלת	לבריאות	משתיית	מים	הנמכרים	בבקבוקים.	

הנימוקים מהטקסט )4 נק'(  	

במי	ברז	יש	פלואוריד	/	מים	בבקבוקים	דלים	בפלואוריד.	 	.1

למי	ברז	מוסיפים	כלור	בכמות	מועטה,	והוא	משמיד	חיידקים	 	.2
ומונע	את	התרבותם	/	במים	בבקבוקים	יש	יותר	חיידקים	מבמי	

ברז	מפני	שלא	מוסיפים	להם	כלור.	

הפיקוח	על	מי	ברז	רחב	יותר	/	הפיקוח	על	מים	בבקבוקים	הוא	 	.3
רק	עד	שהבקבוקים	נשלחים	מהמפעל	/	משרד	הבריאות	מפרסם	

אזהרות	כשהוא	מוצא	שהמים	אינם	טובים	לשתייה.	

יש	חומרים	מזיקים	המופרשים	מהבקבוקים	לתוך	המים.	 	.4

איכות	מי	הברז	שופרה	בזמן	האחרון	)עקב	סינון	מי	הכינרת	 	.5
והוספת	מים	ממתקני	ההתפלה(.	

בחלק	מהבקבוקים	יש	מים	מרשת	המים	העירונית	)ולא	מי	 	.6
מעיינות(.	

שימוש	בבקבוקי	פלסטיק	גורם	ליצירת	פסולת	רבה	המזיקה	 	.7
לסביבה	/	הובלת	הבקבוקים	מצריכה	דלק	רב,	והשימוש	בו	

מזהם	את	הסביבה.	

מחיר	המים	בבקבוקים	גבוה.	 	.8

הנימוק מקטע נלווה ב )1 נק'(   

כמות	מי המעיינות	מוגבלת	/	שאיבת	מי	המעיינות	עלולה	לייבש	את	  
המעיינות	או	לגרום	לפגיעה	בטבע.	

10—0
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מבנה )0—3(

סיכום	שהמאפיינים	שלו	הם	אלה:	  = 3

טקסט	רציף	שאינו	כתוב	בנקודות	או	בראשי	פרקים.	 	•

טקסט לכיד. 	•

קישוריות:	שימוש	נכון	במילות	קישור	המבטאות	את	הקשר	הלוגי	 	•
בין	המשפטים	ובין	הפסקות	בסיכום.	

לשון ג. 

פתוח 

לשון 

תקינות

מורפולוגיה —	הקפדה	על	תקינות	הצורה.	  = 4

תחביר — הקפדה	על	תחביר	המשפט,	על	התאמה	במין,	במספר	  
וביידוע.	

פיסוק — שימוש	תקני	בסימני	פיסוק	)חוץ	מהסימן	פסיק	באמצע	  
משפט(.	

כתיב — כתיב	נכון.	אין	להפחית	נקודות	על	כתיב	מלא	או	על	כתיב	  
חסר.	אין	להפחית	נקודות	על	שגיאת	כתיב	אחת.

הערה: שגיאת כתיב	החוזרת	על	עצמה,	תיחשב	שגיאת	כתיב	אחת.	  

4—0

פתוח	

לשון 

משלב לשון	

משלב	הלשון	בינוני–גבוה,	הלשון	עניינית,	ואין	שימוש	בסלנג.	  = 2

2—0
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פרק שלישי: טקסט מידע — יש לנו זמן

ר"ב13

פרשנות 
והיסק

3 = תשובה	נכונה:	)4(	התפתחות	הצורך	במדידת	הזמן	ובתיאומו	
במרוצת	השנים

כל	תשובה	אחרת  = 0

3,0

פתוח14

איתור מידע

2 = תשובה	שיש	בה	דוגמות	לשני	הסוגים	של	יחידות	הזמן	)ביחיד	או	
ברבים(:	

	 יחידת	זמן	טבעית:	יום/לילה/חודש/עונה/שנה;	

	 יחידת	זמן	שיצר	האדם:	שעות/דקות/שניות.	

תשובה	שיש	בה	דוגמה	או	דוגמות	רק	לאחד	הסוגים	של	יחידות	  = 1
הזמן.

כל	תשובה	אחרת  = 0

2—0

פתוח15

איתור מידע

2 = תשובה	שיש	בה	ארבע	ההשלמות	האלה:

1	 )המצאה	של(	דקות	ושניות	/	שימוש	בשעונים	משוכללים	)או	.
מדויקים(	/	מדידת	זמן	ביחידות	קטנות	)שיצר	האדם(.

2	 תיאום	זמן	)בין	מדינות(	/	לדעת	מה	השעה	בכל	מדינה	ומדינה..

3	 קביעת	קווי	זמן	שאינם	ישרים	/	התאמת	קווי	זמן	)או	הזזתם(..

4	 שימוש	בשעון	אטומי	/	שימוש	בשעון	המדייק	בחלקיקי	שנייה..

תשובה	שיש	בה	שלוש	או	שתיים	מההשלמות	הנ"ל.  = 1

תשובה	שיש	בה	אחת	ההשלמות	הנ"ל	או	פחות.  = 0

2-0

סגור16
איתור מידע

3 = תשובה	שיש	בה	ארבעה	סימונים	נכונים,	כפי	שמפורט	בטבלה	
שלהלן:

לא נכוןנכוןהמשפט

üקו	הזמן	0	עובר	בלונדון.1.

üבמדינת	ישראל	יש	יותר	מאזור	זמן	אחד.2.

üקו	הזמן	העובר	בגריניץ'	הוא	קו	ישר.3.

üקווי	הזמן	הם	קווים	דמיוניים.4.

תשובה	שיש	בה	שלושה	סימונים	נכונים.  = 2

תשובה	שיש	בה	שני	סימונים	נכונים	או	פחות.  = 0

3,2,0
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פתוח17

פרשנות 
והיסק

 3 = תשובה	חיובית	הנוגעת	לכך	שרוסיה	מחולקת	לכמה	אזורי	זמן,
לדוגמה:

ייתכן שיש מצב כזה מכיוון שרוסיה מחולקת ל-11 אזורי זמן. בכל אזור   —  
זמן תהיה שעה אחרת.	

זה אפשרי כי במדינות גדולות במיוחד כמו רוסיה אי–אפשר היה להנהיג   —  
זמן אחד בכל שטחן.	

תשובה	הנוגעת	לכך	שרוסיה	מחולקת	לכמה	אזורי	זמן	ואין	בה	  = 2
	תשובה	חיובית,	

לדוגמה:

ברוסיה יש כמה אזורי זמן.  —  

תשובה	שלילית,	  = 0 
 או:	

	תשובה	חיובית	שיש	בה	נימוק	שגוי	או	כל	תשובה	אחרת,	
לדוגמה:

כן, זה יכול להיות כי עיר אחת בצפון ועיר אחת בדרום.  —  

3,2,0

ר"ב18

פרשנות 
והיסק

תשובה	נכונה:	)2(	כדי	להדגים	מדוע	חשוב	כיום	לדייק	ברמה	של	  = 2
חלקיקי	שנייה.

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0

פתוח19

 הערכה 
וביקורת

2 =	תשובה	הנוגעת	למטרה	של	פנייה	ישירה,	כגון	למשוך/לעניין/לקרב	
	את	הקוראים,

לדוגמה:	

כי היא רצתה להתקרב אל הנמענים.	  —

לדעתי הפתיחה מנוסחת כך כדי למשוך את הקורא להמשיך לקרוא את   —
הטקסט. 

כל	תשובה	אחרת,	לרבות	תשובה	הנוגעת	לתפקידי	פתיח	אחרים,  = 0 
לדוגמה:	

כדי ללמד אותנו על הזמן.   —

כדי לבלבל את הקורא.   —

כדי לתמצת את המשך הטקסט.   —

כדי להפתיע את הקורא.   —

2,0
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הערה: שאלה 20 נבדקת פעמיים: פעם בהבנת הנקרא )התוכן( ופעם 
בהבעה בכתב )המבנה והלשון( )20כ(.

פתוח20

הערכה 
וביקורת

תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	או	אי–הסכמה	של	התלמיד	עם	  = 2
	ההחלטה	ונימוק	רלוונטי	המבוסס	על	הטקסט,	

לדוגמה:

לדעתי החלטה זו שגויה מכיוון שאם רוצים לנסוע ברכבת הם לא יודעים מתי   —
להגיע לתחנה ומה לוח הזמנים ואז עלולים לאחר לפגישות. 

אני בעד החלטה זו כי זה יאתגר את האדם המודרני ויבחן את יכולותיו   —
להסתמך על יחידות זמן טבעיות כמו יום ולילה.

הערה:	תתקבל	גם	תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	וגם	אי–הסכמה	 	
	של	התלמיד	עם	ההחלטה	ונימוקים	רלוונטים	לשתי	העמדות,

לדוגמה:

לדעתי זו החלטה טובה וגרועה. טובה, כי אנשים לא יצטרכו להילחץ מהשעה   —
אם הם מאחרים כי אף אחד לא ידע מה השעה. גרועה, כי אי אפשר יהיה 

לתאם דברים. יהיה בלגן ענק.

1 = תשובה	שאין בה	הבעת	הסכמה	או	אי–הסכמה	של	התלמיד,	אך	יש	
	בה	נימוק	רלוונטי	המבוסס	על	הטקסט.	

 או: 
תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	או	אי–הסכמה	של	התלמיד	ונימוק	

	רלוונטי	המבוסס	על	הטקסט,	אך	הנימוק	אינו	מתאים	לעמדה,	
לדוגמה:

לדעתי זאת החלטה לא טובה כי זה ממש מעניין לחוות איך האנשים חיו   —
בעבר הרחוק בלי לדעת את הזמן המדויק. )הנימוק	רלוונטי,	אך	אינו	

מתאים	לעמדה.(

כל	תשובה	אחרת,	לרבות	תשובה	שיש	בה	הבעת	הסכמה	או	  = 0 
אי–הסכמה	של	התלמיד	ללא	נימוק,	או	שהנימוק	בה	אינו	מבוסס	על	

	הטקסט,
לדוגמה:

לדעתי זה יכול להיות דווקא נחמד שהולכים לישון מתי שרוצים משחקים מתי   —
שרוצים וזה יכול להיות ממש כיף. )הנימוק	אינו	מבוסס	על	הטקסט.(

2—0
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פתוח20כ

הבעה בכתב

הערה: יש	לבדוק	את	איכות	הכתיבה	ללא	תלות	באיכות	התוכן	)התוכן	
נבדק	בשאלה	20(.	

בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה בלבד לפי הרכיבים האלה )ראו	
פירוט	בשאלה	8כ(:

משלב	לשון 	•

לכידות	וקישוריות 	•

מורפולוגיה 	•

תחביר 	•

פיסוק 	•

כתיב 	•

תשובה	באיכות	כתיבה	טובה	שיש	בה	שלוש	שורות	לפחות	)כעשרים	  = 5
מילים(.	

הערה:	אין	לכלול	במניין	השורות/המילים	העתקה	מלאה	של	הכתוב	 	
בשאלה.

תשובה	באיכות	כתיבה	בינונית	שיש	בה	שלוש	שורות	לפחות,	  = 4 
או	תשובה	באיכות	כתיבה	טובה	הקצרה	משלוש	שורות.

תשובה	באיכות	כתיבה	נמוכה	שיש	בה	שלוש	שורות	לפחות,	  = 2 
או	תשובה	באיכות	כתיבה	בינונית	הקצרה	משלוש	שורות.	

תשובה	באיכות	כתיבה	נמוכה	מאוד	או	כתיבת	משפט	קצר	אחד	  = 0
בלבד.	

5,4,2,0

פתוח21

 לשון 
ומטה–לשון 

2 = תשובה	שיש	בה	חמש	ההשלמות	האלה:

ארבע 	.1

שלוש 	.2

חמישים	ושניים 	.3

עשרים	וארבעה 	.4

אחד	עשר 	.5

תשובה	שיש	בה	ארבע	או	שלוש	מההשלמות	הנ"ל.  = 1

תשובה	שיש	בה	שתיים	מההשלמות	הנ"ל	או	פחות.	  = 0

2-0

ר"ב22

 לשון 
ומטה–לשון 

תשובה	נכונה:	)2(	ִהְסִּביר	—	ַהְסָּבָרה.  = 2

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0
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המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

מחוון למבחן פנימי בעברית לכיתה ח', טור א', תשע"ד
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הציון 

פתוח23

 לשון 
ומטה–לשון 

2 = תשובה	שיש	בה	ארבע	ההשלמות	האלה:

1	 הוועידה	הבין–לאומית.

2	 אזורי	הזמן.

3	 קווי	הזמן	הדמיוניים.

4	 מדינות	הגדולות.

תשובה	שיש	בה	שלוש	או	שתיים	מההשלמות	הנ"ל.  = 1

תשובה	שיש	בה	אחת	ההשלמות	הנ"ל	או	פחות.	  = 0

2-0

פרק רביעי: טקסט שימושי — שינה בקרב בני נוער - כיצד תשובו 
לשגרה לאחר חופשה?

פתוח24

איתור מידע	

2 = תשובה	הנוגעת	לשני	הגורמים	האלה	בהכללה:

שינויים	)המתחוללים(	בגוף; 		

גירויים	חיצוניים	)כמו	טלוויזיה	/	מחשב	/	בילויים	חברתיים(. 		

תשובה	הנוגעת	לאחד	הגורמים	הנ"ל.	  = 1

כל	תשובה	אחרת  = 0

2—0

ר"ב25

פרשנות 
והיסק 

תשובה	נכונה:	)4(	הרגלי	השינה	שלהם	בחופשות  = 2

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0

ר"ב26

פרשנות 
והיסק 

תשובה	נכונה:	)3(	בימי	הלימודים	בני	נוער	ההולכים	לישון	מאוחר	  = 2
אינם	יכולים	להשלים	את	שעות	השינה	הדרושות	להם.

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0

ר"ב	27

פרשנות 
והיסק

תשובה	נכונה:	)1(	כדי	להדגיש	שהשינה	היא	צורך	חיוני.	  = 2

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0

סגור28
איתור מידע

סימון	שתי	האפשרויות	—	רק	2	ו–5  = 3

סימון	רק	אחת	האפשרויות	—	2	או	5  = 1

כל	תשובה	אחרת  = 0

3,1,0

ר"ב29

 הערכה 
וביקורת

תשובה	נכונה:	)3(	בארבעת	הימים	שלפני	תחילת	שנת	הלימודים	על	  = 2
ערן	ללכת	לישון	בשעה	10:00	בלילה	ולהתעורר	כל	יום	בשעה	07:00	

בבוקר.

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0



מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

מחוון למבחן פנימי בעברית לכיתה ח', טור א', תשע"ד

 13

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך
116-EVR-014-8A-SOF-pnimi-p ,15:39,11/11/13 116-01-08-01-01-01-013-014-05   'מבחן פנימי 116 בעברית לכיתה ח' )8( — טור א

 מספר
הפריט

אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע / התשובה הנכונהסוג הפריט
הציון 

סגור30

איתור מידע 
3 = תשובה	שיש	בה	שישה	סימונים	נכונים,	כפי	שמפורט	בטבלה	

שלהלן:

לא נכוןנכוןהמשפט

חוסר	שינה	עלול	לפגוע	בזיכרון.1.
ü

שתיית	קולה	לפני	השינה	ְמִקלה	את	2.
üההירדמות.

בזמן	השינה	מופרש	הורמון	גדילה.3.
ü

מומלץ	לבצע	פעילות	גופנית	מעייפת	לפני	4.
üהשינה	כדי	להירדם	מהר	יותר.

הימנעות	משינה	ביום	ְמִקלה	את	ההירדמות	5.
üבלילה.

רצוי	להתעורר	בכל	יום	בשעה	קבועה.6.
ü

תשובה	שיש	בה	חמישה	סימונים	נכונים.  = 2

תשובה	שיש	בה	ארבעה	סימונים	נכונים.  = 1

תשובה	שיש	בה	שלושה	סימונים	נכונים	או	פחות.  = 0

3—0

פתוח31

 לשון 
ומטה–לשון

כתיבת	שלושה	משפטים,	כפי	שמפורט	להלן:  = 2

משפט	שלם	ותקני	שיש	בו	אחד	הפעלים	האלה: 	.1	
החשך/החשיכי/החשיכו/החשכנה.

משפט	שלם	ותקני	שיש	בו	אחד	הפעלים	האלה: 	.2	
הקץ/הקיצי/הקיצו/הקצנה.

משפט	שלם	ותקני	שיש	בו	אחד	הפעלים	האלה: 	.3	
בצע/בצעי/בצעו/בצענה.

כתיבת	שני	משפטים	נכונים  = 1

כתיבת	משפט	נכון	אחד	או	פחות	  = 0

2—0

הערה:	העתקה	של	המשפט	שאינה	מושלמת	תיחשב	תשובה	נכונה	כל	
עוד	המשפט	שלם	וכתיבת	הפועל	בצווי	נכונה.	
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 מספר
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אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע / התשובה הנכונהסוג הפריט
הציון 

פתוח32

 הערכה 
וביקורת

2 =	תשובה	שיש	בה	קשר	בין	תאריך	הפרסום	של	המאמר	בזמן	חופשת	
הקיץ	ובין	המטרה	של	המאמר	להנחות	בני	נוער	כיצד	לשנות	את	

	הרגלי	השינה	שלהם	לקראת	החזרה	ללימודים,
לדוגמה:	

המאמר פורסם בחודש אוגוסט – החודש השני של החופש הגדול, בכך   —
הוא יעזור לבני נוער הנמצאים בחופש הגדול להסתגל לשעות השינה בשנת 

הלימודים הבאה.

המאמר פורסם בחופש הגדול כדי שבני נוער יוכלו לתרגל יקיצה מוקדמת   —
לפני שנת הלימודים. 	

כל	תשובה	אחרת,	לרבות	תשובה	הנוגעת	רק	לתאריך	הפרסום	של	  = 0 
	המאמר	ולא	למטרתו	או	להפך,	

לדוגמה:	

המאמר פורסם בחופש הגדול, וזה לפני תחילת שנת הלימודים.   —

הקשר בין תאריך הפרסום ובין הנושא הוא שבחודש אוגוסט יש את   —
החופש הגדול, ובמאמר מדובר גם על שינה בחופש הגדול.

זה קשור משום שאוגוסט הוא חופשת הקיץ ולכן הכותבת הסבירה והדריכה   —
אותנו כך.

2,0

ר"ב33

 לשון 
ומטה–לשון

תשובה	נכונה:	)4(	אין	בו	פעלים.  = 2

כל	תשובה	אחרת  = 0

2,0


