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פסיפס עירוני

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק את היכולת להכליל ולמיין מושגים.•
לבדוק ידע לשוני: הבחנה בין צירוף סמיכות לצירוף בדגם•

שם עצם + שם תואר.
לבדוק את הבנת הנקרא.•
לבדוק יכולת מיזוג טקסטים.•
לבדוק הבחנה סוגתית (ז'אנרית).•

תיאור כללי
משימה זו קשורה במקצוע גיאוגרפיה. שני הטקסטים שמוצגים בה

עוסקים בנושא עיר.
בחלק הראשון של המשימה נבדקים כישורי טרום-קריאה באספקט
התוכני ובאספקט הלשוני. בחלק השני של המשימה נבדקות היכולות:
הבנה, מיזוג מידע והבחנה סוגתית (ז'אנרית) בעקבות קריאת שני

מידעי, העוסק בשימושי קרקע עירוניים,–טקסטים: טקסט לימודי
עיתונאי, העוסק בגורמי המשיכה של העיר.–וטקסט אישי

המשימה פותחה על-פי רעיון של מומחית בתחום הגיאוגרפיה
והוראתה, ובשיתוף עמה.

 המשימה דורשת הבחנה בין צירוף סמיכות לצירוף של שםידע נדרש:
עצם + שם תואר; ניסיון במיזוג טקסטים, הבחנה בין טקסט עיוני

לבין טקסט אישי.

מבנה המשימה

זמןמקוםפעילויות

15 דקותכיתה של מושגים בנושא עירמיון והכללהחלק א
 הבחנה בין צירוף סמיכות (ש"ע + ש"ע)לשון:

לצירוף שם עצם + שם תואר

30 דקותכיתה של שני טקסטים בנושא עיר,קריאה, הבנה ומיזוגחלק ב
תוך הבחנה סוגתית ביניהם

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

מילות מפתח:

הכללה ומיון ■
ניסוח קטגוריה■

מכלילה
מיזוג טקסטים ■
הבחנה בין צירוף ■

סמיכות לצירוף
שם עצם + שם תואר

הבחנה סוגתית■
(ז'אנרית):

טקסט עיוני■
טקסט אישי■

≤µ
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חלק א: פסיפס רעיונות על עיר
חלק א כולו משמש כפעילות טרום-קריאה בהיבטים שונים, כפי שיפורט בהמשך.

עיר - מתפזורת לטקסט
ÆÆÆ˙Â„¯Ù ˙ÂˆÂ·˜ È˙˘ Ì‰Ó Â¯ˆÂ ¨ÌÈ„Á‡ ÌÈ‚˘ÂÓ Â¯Á· Æ‡

מטרה
לבחון כושרי מיון והכללה.

הערה
פריט זה היא לביצוע בלבד, ללא הערכה. התלמיד צריך ליצור מפה מושגית קטנה (4-2

20 מושגים. התלמיד יכול להוסיף מושגים–מושגים) לנושא נתון "עיר", מתוך מבחר של כ
משלו למפה המושגית.

Æ·È˘ ̇ ÂˆÂ·˜‰ È˙˘Ó ̇ Á‡ Â¯Á·˜· Â¯È·Ò‰ ÆÆÆÌ˙¯ˆÔÈ· ̄ ˘˜‰ ̇ ‡ ‰¯ˆ
ÆÆÆÌÈ‚˘ÂÓ‰

מטרות
לבחון כושרי מיון והכללה ולבדוק יכולת הסבר שלהן.

הערה
התלמיד צריך לבטא את הידע שלו על עיר בצורת מיון, הכללה וארגון של מושגים. ההערכה

לפעילות זו היא על ההסבר שניתן בקשר להכללה ולמיון שנעשו.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ניכרת בולטות בכושר ההכללה (בקביעת קטגוריה ובניסוחה).רמה 4

■·Èˆ ˙ÂÈ‚·Èˆ È·Ó ¨‰Ù˜ È˙· ¨˙ÂÈ¯Â·˜ ≠ Ò¢˙Ó ¨‰ÈÈ¯ÙÒ ¨¯Â˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ·Ó Ï˘ ‰ˆÂ

·Èˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰Æ¯ÂÊ‡ Â˙Â‡ Ï˘ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ÏÏÎÏ ÌÈÎÈÈ˘Â ¯Â
■·ÈÁ·Èˆ Ô‚¢ ÌÈ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ È˙¯Ì‰ Ì˙˘ÂÏ˘ ∫‰·ÈÒ‰ Æ¢Ò¢˙Ó¢Â ¢Ë¯ÂÙÒ È˘¯‚Ó¢ ¨¢È¯Â

Æ¯ÚÂ È· Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˘È Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó
■ÌÈ¯Â˘˜ ÌÏÂÎ˘ ÌÂ˘Ó ‰Ï‡ ÌÈ‚˘ÂÓ· È˙¯Á· Æ˙ÂÈ˜ ÊÎ¯Ó ̈ È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó ̈ ˙Â„ÚÒÓ ̈ ‰Ù˜ È˙·

·ÆÔÂÈ˜‰ ≠ „Á‡ ‚‚ ˙Á˙ Æ„Á‡ ÌÂ˜ÓÏ Î¢„

יש ליקוי כלשהו (לוגי, או בניסוח) בהתאמה בין ההכללה לפירוט שלה.רמה 3

יש ליקויים רבים בהתאמה בין ההכללה לפירוט שלה ובניסוח (ההכללה רחבה מדירמה 2
או בלתי מדויקת).

■·˘·Â ¨„Á‡ ¯ÂÊ‡· ˙Â‡ˆÓ ÔÏÂÎ Æ˘ÙÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÂ ˙Â„ÚÒÓ ¨ÚÂÏÂ˜ È˙· ¨‰Ù˜ È˙·‰Ê ÈÏÈ

·Â ˘ÙÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÆÈÂÏÈ

■·„ Û˙Â˘Ó ÌÏÂÎÏ Æ˙ÂÈ˜ ÊÎ¯ÓÂ ÚÂÏÂ˜ È˙· ¨È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó ¨‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÓÂ˜Ó¯˘Ù‡˘ ÌÈ¯

·„ Â‡ ˙Â˜Ï· ÌÈ˘ÂÚ˘ ÌÈ¯ÆÈÂÙ‰ ÔÓÊ

אין הכללה, או יש אמירה טאוטולוגית.רמה 1
■Æ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙ÈÁ·Ó ÌÈ¯Â˘˜ ˙ÂÈ˜ ÊÎ¯ÓÂ È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó

סימול
מחשב
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ÎÓ‰ Â‰Ó ÆÆÆ‰ˆÂ·˜‰ ̇ ‡ ÚÈˆ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ „Á‡ Æ‚ÆÆÆÌÈ‚˘ÂÓÏ Û˙Â˘Ó‰ ‰

הערה
התלמיד צריך לקבוע את המכנה המשותף של קבוצת המושגים הנתונה. אחת האפשרויות

היא: "מבני ציבור". עם זאת, גם תשובות אחרות, מנומקות, יתקבלו כנכונות.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
צוין המכנה המשותף הנדרש (מבני ציבור שנועדו לכלל אזרחי העיר). התשובהרמה 4

כוללת את אחד המושגים האלה: מבני ציבור, מוסדות ציבור, שירות לאזרח /
לקהילה / לציבור.

■·Èˆ È·Ó Ì‰ ‰Ï‡Æ¯ÈÚ· ‰ÏÈ‰˜‰ ˙‡ ÌÈ˙¯˘Ó‰ ¯Â

■·Èˆ ˙ÂÓÂ˜Ó ÌÏÂÎÆ¯ÈÚ‰ ÈÁ¯Ê‡ ˙‡ ÌÈ˙¯˘Ó˘ ÌÈÈÂ¯ÈÚÂ ÌÈÈ¯Â

צוין המכנה המשותף הנדרש (מבני ציבור שנועדו לכלל אזרחי העיר); קיים ליקוירמה 3
בניסוח.

■·„ ÌÏÂÎÆ˙Â¯Á‡ ÌÈ¯Ú ÌÚ Ì˙Â‡ ˙˜ÏÂÁ ‡Ï ‡È‰Â ¨¯ÈÚ ÏÎ· ˘È˘ ÌÈ¯

המכנה המשותף שצוין אינו רלוונטי לנושא הנדון - מהות המושג "עיר".רמה 2

המכנה המשותף שצוין רחב מאוד או מעורפל.רמה 1
■·„Ï ÌÈ¯Â˘˜ ‰Ï‡‰ ÌÈ‚˘ÂÓ‰ ÏÎÆ¯ÈÚ·˘ ÌÈÈÂ¯ÈÚ ˙ÂÓÂ˜ÓÏÂ ÌÈ¯

■·‰ ÏÚ ÈÎ ÈÏÂ‡Æ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈÈ· È‡¯Á‡ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰ ˙ÂÎÈ¯

עיר: פסיפס של צירופי לשון
ÈÚ‰ Û„È ‡È‰ ÆÆÆÔÂ˘ÏÏ ‰¯ÂÓ‰ È„ÈÏ Ì‚ Ï‚Ï‚˙‰ ÌÈÏÂ‚˙ÂˆÂ·˜ È˙˘ ‰¯ˆ

ÆÆÆ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ Æ·  Æ· ‰ˆÂ·˜Ï ‡ ‰ˆÂ·˜ ÔÈ· Ï„·‰‰ Â‰Ó Â¯È·Ò‰ Æ‡

מטרה
לבחון יכולת הבחנה בין צירוף סמיכות לצירוף שם עצם + שם תואר.

הערות
הטקסט משופע בצירופים לשוניים, והעיסוק בהם הוא חלק אינטגרלי מלמידת הטקסט.-

ההבחנה הלשונית בין סוגי צירופים שונים, והמודעות להבחנה זו, עשויות לסייע בהבנה
מדויקת יותר של הטקסט.

אם החומר נלמד בכיתה, תדורג ברמה 4 תשובה שיש בה הבחנה מדויקת והיא מנוסחת-
במונחים הלשוניים המתאימים. אם החומר לא נלמד בכתה, ידורגו ברמה 4 תשובות שיש
בהן הבחנה לשונית בין סוגי צירופים ושימוש בקריטריון דקדוקי (גם אם ניסוחו בעייתי).

מחוון
יש ביטוי מיטבי להבחנה הלשונית: ההבחנה נכונה ומנוסחת במונחים לשונייםרמה 4

מתאימים והדוגמה הולמת.
תשובה אפשרית:

קבוצה א מכילה צירופי סמיכות (שם עצם + שם עצם). קבוצה ב מכילה צירופים
בדגם שם עצם + שם תואר. התכונות הדקדוקיות שמבחינות בין קבוצה א לקבוצה ב

ם במין ובמספר, ב. ההפרדה בין שני האיברים באמצעות מילת הקישורֵאְתֶהן: א. ה
"של" אינה פוגעת במשמעות הצירוף.

Æ±



‰¯
ÂÓÏ

ÍÈ¯„Ó

ÙÒÈÙÒ ÚÈ¯ÂÈ

448

סימול
מחשב

05

חלק ב: עיר בהיבטים שונים
הסבר כללי

חלק זה עוסק בטקסטים משני סוגים: טקסט עיוני וטקסט אישי. הטקסט העיוני (א) לקוח
מספר לימוד; הטקסט האישי (ב) לקוח מכתב עת. התלמידים נשאלים על כל טקסט בנפרד

וגם על מידע הממוזג משני הטקסטים גם יחד.

שימושי קרקע עירוניים
˜ÂÂ˘Ó ‰ÈÈ· ̇ ¯·Á        ÂÓÒ ÆÆÆ‰ÈÈ· ̄ ˙‡ ̇√ÆÆÆÌÈÈÂ¯ÈÚ Ú˜¯˜ È˘ÂÓÈ˘Ï ÆÆÆ 

≠Â     XÈÈÚÏ ÆÆÆ ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ

מטרה
לבדוק את היכולות: הכללה, יישום וסינון של מידע הקשור לשימושי קרקע עירוניים.

הערה
השאלה בסעיף זה קושרת את  המידע שבטקסט א לצרכנות נבונה. המידע שנלמד מן הטקסט
עוסק בתכונות של אתר הקשורות במדיניות שימושי הקרקע של הרשות המקומית שהוא

שייך אליה.
 בצד השאלות 1, 3, 4, 6, 8, 11.√יש לסמן 
 בצד השאלות X.10 ,9 ,7 ,5 ,2יש לסמן 

מחוון
כל הסימונים נכונים.רמה 4

רוב הסימונים נכונים.רמה 3

חלק קטן מן הסימונים נכונים.רמה 2

אין סימון נכון.רמה 1

יש להוסיף לתלמיד נקודה (רמה 3 ומטה) אם ההתלבטות שציין משקפת הבנה כלשהי של
סוגיית שימושי הקרקע.

גורמי המשיכה של העיר
Î‰Ó Æ‡      Î‰ ˘ÓÁ ÌÎÈÙÏ ≠ ËÂ¯ÈÙÏ ‰ÏÏÏÚ Ô˙Â‡ ÂË¯Ù Æ˙ÂÏÏ≠ÆËÒ˜Ë‰ ÈÙ

מטרה
לבדוק הבנת טקסט נתון באמצעות הפירוט לפרטים של נושאים שנידלו מתוך הטקסט.

04Æ±

Æ≤

4

ההבחנה הלשונית נכונה והדוגמה הולמת, אך יש ליקוי כלשהו בניסוח ההבחנה הלשונית.רמה 3

ההבחנה הלשונית מעורפלת.רמה 2

ההבחנה אינה לשונית. לא ברור למה מתייחסת הדוגמה.רמה 1
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
מפורטות במדויק ארבע הכללות על-פי הטקסט.רמה 4

■·¯˙· ≠ ˙Â˙Â‡¯Ë‡È˙ ÌÈ¯˘Ú Ø ÆÚÂÏÂ˜ ¨˙Â‡¯Ë‡È˙ ¨‰¯ÙÂ‡ ˙È
·˘Â˙‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÈÎ‡ ‡Ï ≠ ˙ÂÈË¯Ù‰È‰È ¯˘Ù‡ „ÈÓ˙˘ Ø Æ„Á‡ Û‡ Â‡ ¨Ì·Â¯ ˙‡ Â‡ ¨ÌÈ

·ÏÆ˜˘Á˙Ó˘Î ÁÂ¯
·‡ ¨‰Ù≠ÏÚ· ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ¯ÈÎ‡ ≠ ÔÈ¯Â˙ÒÓ· ‰Ï‚‡ „ÈÓ˙ ÏÆ˙ÂÁÎ˘ ˙ÂÈÙ „ÂÚ Â

·‡Ù ̈ ‰Ù˜ È˙· ≠ ‰ÏÈÏ ÈÈÁ‰Ò·ÎÓ Ø Æ˙ÂˆÁ ÈÙÏ ̇ ¯‚Ò ‰È‡˘ ÌÈ¯ÙÒ ̇ ÂÁ ̈ ˙Â„ÚÒÓ ̈ ÌÈ
· ˙ÏÚÂÙ‰·Î¯ Ø‰ÏÈÏÆÙÂËÒ≠ÔÂ ˙ÂÈÂÓÂ ˙Â

מפורטות במדויק שלוש הכללות על-פי הטקסט.רמה 3

מפורטות במדויק שתי הכללות על-פי הטקסט.רמה 2
■·¯˙ÆÚÂÏÂ˜ ¨ÔÂ¯Ë‡È˙ ¨‰¯ÙÂ‡ ≠ ˙Â

· ÌÈÁÈÏ˘ È˙Â¯È˘ ØÌÈ¯ÙÒ ˙ÂÁ ≠ ˙ÂÈË¯Ù‰˜ÒÙ‰ ÈÏ
ÌÈÈ¯Â˙ÒÓ ÌÈ˘‡ ≠ ÔÈ¯Â˙ÒÓ

· ˙ÏÚÂÙ‰ ‰Ò·ÎÓ ≠ ‰ÏÈÏ ÈÈÁÆ·‡Ù ¨‰ÏÈÏ

מפורטת במדויק רק הכללה אחת על-פי הטקסט.רמה 1

ø„ÁÂÈÓ· ˘È‚„Ó · ËÒ˜Ë ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÈ‡ ≠ ÈÂ¯ÈÚ‰ ·Á¯Ó· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Æ·

מטרה
לבדוק יכולת מיזוג מידע משני טקסטים.

הערה
השאלה דורשת מיזוג של שני הטקסטים. בתשובתם, התלמידים צריכים להתייחס לפעילויות
העירוניות בלבד שמוזכרות בטקסט א, בפסקה השנייה. פעילויות אלה יהיו הנושאים הכלליים
של הפעילויות המפורטות בקטע שלקוח מתוך הכתבה (פעילויות של בילוי, קניות ותרבות).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
מצוינים כל סוגי הפעילויות העירוניות שהטקסט מדגיש.רמה 4

■· ̇ ÂÈÂÏÈÚÙ·‡Ù ̈ ˙Â„ÚÒÓ·© ÈÂÏÈ·¯˙ ̇ ÂÈÂÏÈÚÙ ̈ ®ßÂÎÂ ‰Ù˜ È˙· ̈ ÌÈ¨ÔÂ¯Ë‡È˙ ̈ ‰¯ÙÂ‡·© ̇ Â
·Æ˙ÂÈ˜Â ¨®ÚÂÏÂ˜ ˙È

מצוינים רק חלק מסוגי הפעילויות שהטקסט מדגיש, לעתים תוך הוספה של פעילויותרמה 3
אחרות.

■· ¨¯ÁÒÓ ∫˙ÂÈ˜‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ · ËÒ˜Ë·ÆÏÎÂ‡ ¨ÌÈÈÂÏÈ

מצוין סוג פעילות אחד בלבד שהטקסט מדגיש, לעתים תוך התמקדות בפרטים שישרמה 2
בטקסט, ללא הכללה.

■· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È˘ ‰Ó ÏÚÂ ¨„ÁÂÈÓ· Ë˜¯Ó¯ÙÂÒ‰ ÏÚ Ë¯ÙÓ · ËÒ˜ËÈÎ¯„ ÏÚ Ë¯ÙÓ ‡Â‰ ÆÂ
·‰Æ¯ÈÚ· ˘È˘ ÈÂÏÈ

■· ‡È‰ „ÁÂÈÓ· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ÆÈÂÏÈ

■·¯˙ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÆ˙Â
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מצוינים פרטים מטקסט ב ולא נעשית הכללה שלהם לפי טקסט א.רמה 1
■ÆË˜¯Ó¯ÙÂÒ· ˘È˘ ‰Ó ÏÚÂ ‰ÏÈÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ

■·Î¯ ¨˙ÂˆÁ ÈÙÏ ˙¯‚Ò ‰È‡˘ ÌÈ¯ÙÒ ˙ÂÁ ∫Ô‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰‰¯˘Ú ¨ÙÂËÒ ÔÂ ˙ÂÈÂÓÂ ˙Â
· ˙ÂÁÙÏ ¨ÚÂÏÂ˜ È˙·Æ„Á‡ ‰¯ÙÂ‡ ˙È

■¨‰Ù˜ È˙· ¨˙Â„ÚÒÓ ÔÂ‚Î ¨‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ ÌÈ˜ÂÒÈÚ ÂÏ ˘È ÆÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ˙‡ ¨ÌÈÈÁ‰ ˙‡
ÆßÂÎÂ ÌÈË˜¯Ó¯ÙÂÒ ¨ÚÂÏÂ˜

 תשובה המתייחסת לשירותי שליחים או לתחבורה ללא הפסקה אינההערה:
לעניין, כיוון שפעילויות עירוניות אלה אינן מפורטות בטקסט א. שירותי שליחים
קשורים לקניות ולמסחר, ושירות תחבורה אינו סוג של פעילות כלל, אלא סוג של

שירות לציבור.

Æ‚ÈÈˆÈÈÙÂ‡‰ ̇ ÂÂÎ˙ È˙˘ ̇ ÂÁÙÏ ÂÆÆÆ‡ ËÒ˜Ë· Ì˙‡ˆÓ˘ ̈ È„ÂÓÈÏ ËÒ˜ËÏ ̇ ÂÈ
ÈÈˆÈÈÙÂ‡‰ ˙ÂÂÎ˙ È˙˘ ˙ÂÁÙÏ ÂÆ· ËÒ˜Ë· Ì˙‡ˆÓ˘ ¨È˘È‡ ËÒ˜ËÏ ˙ÂÈ

מטרה
לבדוק יכולת של הבחנה סוגתית בין טקסטים.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
ניכרת בולטות בהבחנה הסוגתית. מצוינות שתי תכונות המאפיינות כל אחת מןרמה 4

הסוגות, תוך התבססות על הטקסטים.
■·ÂÚ ¨ÈÈÈÚ ≠ ‡ ËÒ˜ËÆÈË˜ÈÙ ËÒ˜Ë Æ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÚ„ ≠ · ËÒ˜Ë ÆÚ„ÈÓ Ô˙Â ÆÈ˙„

■· ÌÈÈÈˆÓ˘ ÈÙÓ ¨È„ÂÓÈÏ ËÒ˜Ë ‡Â‰ ‡ ËÒ˜Ë·ÂÚ Â· ˙Â„Ï˘ ‰¯Âˆ· ·Â˙Î ‡Â‰ ¨˙Â˜Â„
·Ò‰ÆÌÏÂÎ Ï˘ Ë·Ó‰ ˙„Â˜Ó ¨¯

·ÂÚ ̇ Â‡·ÂÓ ‡ÏÂ ̈ ˙È˘È‡ Ë·Ó ̇ „Â˜Ó ‡Â‰ · ËÒ˜Ë·˘ÁÓÂ ̇ ÂÚ„ ‡Ï‡ ̇ Â„·Â˙Î ‡Â‰ Æ˙Â
·®‡ ËÒ˜Ë ÂÓÎ ˜ÏÂÁÓ ‡Ï© ¨Ûˆ¯

 ניכרת כאן יכולת טובה של הבחנה ז'אנרית, גם אם הניסוח מעורפל או לאהערה:
מדויק. הטקסט הלימודי מאופיין כאן על-ידי התוכן (עובדות), המטרה (הסבר)
ונקודת המבט (ניטרלית). הטקסט האישי מאופיין על-ידי נקודת המבט (אישית),
התוכן (דעות ומחשבות) והצורה/ המבנה (רצף אסוציאטיבי, ללא קיטוע לפסקות/

רעיונות).

התשובה אינה מלאה. קיימת הבחנה סוגתית, אך מצוינות פחות תכונות מן הנדרש.רמה 3
■·˙Î ‡ ËÒ˜Ë··ÂÚÂ ˙ÈÏ¯ËÈ Ë·Ó ß˜Ó ¯ÈÚ‰ ÏÚ Â·Ò‰ Æ‰Ú„ ‡ÏÏ Æ˙È˙„ÏÚ Â„ÓÈÏÂ Â¯È

Æ¯ÈÚ‰

■ÆÈ˙¯ÈˆÈ ËÒ˜Ë ‡Â‰ · ËÒ˜Ë Æ¯˙ÂÈ ·ÂË ˜ÏÂÁÓÂ ¯˙ÂÈ Ë¯ÂÙÓ ‡ ËÒ˜Ë

התשובה מצומצמת. ההבחנה הסוגתית מוסברת על-ידי תכונה אחת.רמה 2
■·ÒÓ ¯˙ÂÈ ≠ ‡ ËÒ˜Ë··„Ó ¯˙ÂÈ ≠ · ËÒ˜Ë· Æ˙˘Ó˘Ó ‡È‰ ‰ÓÏÂ ¯ÈÚ ‰Ê ‰Ó ÌÈ¯ÈÈ˙Ó ÌÈ¯

·„ ÏÎÆ‰Ê ÌÂ˜ÓÏ ˙ÎÏÏ ¯˘Ù‡ È˙ÓÂ ÁÂ˙Ù ¯

אין התייחסות לתכונות סוגתיות.רמה 1
■· Í‡ ¨ÂÏ˘Ó ÈÙÂ‡ ˘È ¯ÈÚ· ¯ÂÊ‡ ÏÎÏ ÆÈÈÈÚ ËÒ˜Ë ≠ ‡ ËÒ˜ËÏ˘ ·Â¯ÈÚ ˘È ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ·Â¯

ÆÚ˜¯˜ È˘ÂÓÈ˘
Ï‡ÈˆËÂÙ È‡ÏÓÂ ÌÈ˘„Á ÌÂÈ ÏÎ ÈÏ Â‡¯ÈÈ ÌÏÂÎÂ ̈ È˙Â‡ ÂÚÈ˙ÙÈ ÔÓÊ‰ ÏÎ˘ ∫È˘È‡ ≠ · ËÒ˜ËÆ

 הכותבת אינה מציינת תכונות אלא מציגה רק פריטי תוכן. הפריטים אמנםהערה:
לעניין ומייצגים, אבל אין ביטוי להכללות, כפי שנדרש בשאלה.

סימול
מחשב

07

6

Æ≤


