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חלק ראשון: טקסט מידע — המצאות בישראל

פתוח 1

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שכתוב בה שהמצאות מאפשרות לאדם לבצע משימות חדשות   = 3
 או שהמצאות מקלות או משפרות את חייו של האדם. 

לדוגמה:

המצאות מאפשרות לאדם לבצע משימות שקודם היו למעלה מיכולתו.  —

המצאות תורמות בכך שהן מאפשרות לאדם לעשות דברים שלא יכול היה לעשות   —
לפני כן.

המצאות עוזרות בהתפתחות האדם והחוכמה, והחיים קלים יותר בעזרת המצאות.  —

המצאות תרמו לרווחת היחיד ולרווחת החברה.   —

תשובה שיש בה רק דוגמה הממחישה כיצד המצאה )או המצאות( מקלה   = 1
או משפרת את חייו של האדם. 

לדוגמה:   

המצאות תורמות לאדם, לדוגמה דוד שמש שעוזר לחיסכון בחשמל.   —

כל תשובה אחרת   = 0 
לדוגמה: 

המצאות עוזרות בהתפתחות.  —

המצאות עוזרות לאדם כצורך קיומי.  —

3 ,1 ,0

סגור 2

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה ששלוש התשובות האלה מסומנות בה:   = 2

כן  .1

לא   .2

כן.   .3

תשובה ששתי תשובות מהתשובות הנ"ל מסומנות בה.   = 1

תשובה שאחת התשובות הנ"ל מסומנת בה או שאף תשובה אחת אינה   = 0
מסומנת בה. 

2—0

ר"ב3

לשון 
התשובה הנכונה: )1( חליפת הצלילה עמידה גם בתנאים של קור ושל   = 2

לחץ.

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב4

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )3( כי ישראל היא מדינה שטופת שמש.   = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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פתוח5

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה הנוגעת למחסור במזון או באורז.   = 3 
לדוגמה:

הרעב בארץ  —

כל תשובה אחרת  = 0 
לדוגמה:

תחליף לפתיתים  —

3 ,0

פתוח6

בחינה 
והערכה של 

רכיבים 

תשובה שיש בה הסבר הנוגע לסוגה )או למטרה או למבנה( של הקטע   = 2
 גידול עגבניות שֵרי בעציץ, ויש בה גם השוואה לשאר הקטעים. 

לדוגמה: 

הקטע הזה הדרכה והשאר לא.   — 
)המילה "הדרכה" נוגעת לסוגה, ואילו הצירוף "השאר לא" מעיד על 

השוואה לשאר הקטעים.(

שבקטע גידול עגבניות שרי בעציץ מראים איך לשתול את עגבניות השרי,   —
 ובשאר הקטעים לא אומרים איך להשתמש או איך להכין. 

)הצירוף "איך לשתול" והצירוף "איך להשתמש" נוגעים לסוגה, ויש 
השוואה לשאר הקטעים.(

בקטע עגבניות שרי מדריכים איך לגדל ונותנים הוראות, ובקטעים האחרים   —
 מספרים על המצאות, מי המציא מתי ומה הייתה ההמצאה. 

)המילה "מדריכים" והמילה "מספרים" נוגעות לסוגה, ויש השוואה 
לשאר הקטעים.(

בקטע יש סעיפים ובקטעים אחרים אין סעיפים.  — 
)המילה "סעיפים" נוגעת למבנה, ויש השוואה לשאר הקטעים.(

תשובה שיש בה הסבר הנוגע לסוגה )או למטרה או למבנה( של הקטע   = 1
 גידול עגבניות שֵרי בעציץ, אך אין בה השוואה לשאר הקטעים. 

לדוגמה: 

הקטע גידול עגבניות הוא טקסט שימושי.   —

בקטע מנחים/מדריכים איך לגדל עגבניות שרי.  — 
)התשובות נוגעות לסוגה, אך אין השוואה לשאר הקטעים.(

כל תשובה אחרת   = 0 
לדוגמה:

הקטע "גידול עגבניות שרי בעציץ" שונה משאר הקטעים משום שהוא לא מדבר   —
על המצאות אלא על גידול עגבניות שרי בעציץ.

הקטע "גידול עגבניות בעציץ" שונה משאר הקטעים כדי להראות שבעציץ זה   —
יותר טוב.

2—0
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ר"ב 7

בחינה 
והערכה של 

רכיבים 

התשובה הנכונה: )1( להמחיש כיצד פועלת מסחטת ההדרים של   = 2
זְַקסנּברג.

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח 8

לשון 

אמציא  1.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

המצאות או ההמצאות או ממציאים או הממציאים2.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. 

ר"ב 9

בחינה 
והערכה של 

רכיבים 

התשובה הנכונה: )2( למסור מידע על המצאת דּוד השמש.   = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח 10

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שיש בה הסבר הנוגע לאורז וגם לבן גוריון:  = 3

אורז: צורתם של הפתיתים דומה לצורתו של אורז או הפתיתים היו   —
תחליף לאורז או היה מחסור באורז.

בן גוריון: בן גוריון יזם את ההמצאה.   — 
לדוגמה:

אורז — כי זה מזכיר אורז בצורה, בן גוריון — כי זה היה הרעיון של   — 
בן גוריון. 

פתיתים הם בצורת אורז, ודוד בן גוריון ביקש מחברת אסם לפתח אותם.  —

הם נקראו כך מכיוון שבן גוריון ביקש תחליף לאורז, וכך נוצרו הפתיתים.   —

תשובה שיש בה הסבר הנוגע רק לאורז או רק לבן גוריון.   = 1 
לדוגמה: 

כי בן גוריון ביקש להמציא פתיתים.   —

כל תשובה אחרת  = 0 
לדוגמה: 

אורז — מאכל בריא של פעם  —

בן גוריון — שמו של ראש הממשלה  —

3 ,1 ,0
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ר"ב 11

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

התשובה הנכונה: )3( ד"ר צבי תבור  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

סגור 12

לשון 

תשובה שרק שלוש מילות הקישור האלה מוקפות בה:   = 2

כמו   —

למשל   —

לדוגמה.   —

תשובה שרק שתי מילות קישור ממילות הקישור הנ"ל מוקפות בה או   = 1
תשובה ששלוש מילות קישור מוקפות בה, אך רק שתי מילות קישור הן 

התשובה הנכונה.

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה שארבע או חמש ממילות הקישור   = 0
מוקפות בה.

2—0
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פתוח 13

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה ששש או שבע השלמות כתובות בה כפי שמפורט בטבלה שלהלן:  = 3

ההמצאה1.

שנת ההמצאה 
 או 

תקופת 
ההמצאה

שם הממציא   —
שם הממציאים  —

הממציא/ים  —
מי המציא?  —

יתרונה של 
ההמצאה

.2
מסחטת 
הדרים

יצחק זְַקסנּברג1928

המסחטה ֵהֵקלה 
את פעולת 

הסחיטה של המיץ 
מההדרים.

.3
פתיתים  —

אורז בן גוריון  —
אֹויְגֶן ְּפרֹוֶּפר1951

1955דּוד שמש4.
ד"ר צבי תבור  —

צבי תבור  —
תבור  —

חיסכון בחשמל  —
ניצול אור השמש  —
ניצול מקור טבעי  —

.5
עגבניות שרי  —
עגבניית שרי  —

1988-1983
פרופסור נחום 
קידר ופרופסור 
חיים רּבינֹוביץ'

קטנה  —
מתוקה  —
—  עמידה

מבשילה בקצב   —
אטי

מחזיקה מעמד זמן   —
רב יותר בחנויות או 

בבית

תשובה שארבע או חמש השלמות כתובות בה כפי שמפורט בטבלה   = 2
שלעיל.

תשובה ששתי השלמות או שלוש השלמות כתובות בה כפי שמפורט   = 1
בטבלה שלעיל.

תשובה שאחת ההשלמות בטבלה שלעיל כתובה בה או שאף השלמה   = 0
אחת אינה כתובה בה. 

3—0
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הפריט

 סוג
הפריט
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פתוח14

לשון 

תשובה ששלושת הצירופים האלה כתובים בה:   = 2

מכלי פלסטיק או מיכלי פלסטיק  .1

שתילים קטנים   .2

זנים חדשים.  .3

תשובה ששני צירופים מהצירופים הנ"ל כתובים בה או שאחד   = 1
הצירופים הנ"ל כתוב בה. 

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

הערה: כתיבת הצירוף בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. 

סגור15

לשון 

תשובה ששלוש התשובות האלה מסומנות בה:   = 2

לא  .1

כן   .2

כן.   .3

תשובה ששתי תשובות מהתשובות הנ"ל מסומנות בה.   = 1

תשובה שאחת התשובות הנ"ל מסומנת בה או שאף תשובה אחת אינה   = 0
מסומנת בה. 

2—0

סגור 16

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שחמש התשובות האלה מסומנות בה:   = 3

לא נכון  .1

לא נכון   .2

לא נכון  .3

נכון   .4

לא נכון.  .5

תשובה שארבע או שלוש תשובות מהתשובות הנ"ל מסומנות בה.    = 2

תשובה ששתי תשובות מהתשובות הנ"ל מסומנות בה.   = 1

תשובה שאחת התשובות הנ"ל מסומנת בה או שאף תשובה אחת אינה   = 0
מסומנת בה. 

3—0
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הבעה בכתב

17

 הבעה
בכתב

שימו לב! 

1. בדקו את הטקסט שכתב התלמיד, לפי הקריטריונים שלהלן.

2. טקסט שייכתב בו משפט אחד לא ייבדק, והתלמיד יקבל ציון 0 בכל 
הקריטריונים.

תוכן ומבנה א. 

פתוח

 תוכן 
ומבנה

1 הצגת ההקשר )נסיבות הכתיבה( — הזמנת תלמידים להמציא 
המצאות

3 = הטקסט אוטונומי )עומד בפני עצמו(. נסיבות הכתיבה מוצגות 
באופן מלא: הזמנת תלמידים להמציא המצאות ולהציגן 

 בתערוכה בבית הספר. 

לדוגמה:

בבית הספר מתקיימת תערוכת הממציא הצעיר,אתם מוזמנים להמציא   —
המצאות והן יוצגו בתערוכה. 

הטקסט אינו אוטונומי. נסיבות הכתיבה אינן מוצגות באופן   = 0
מלא או אינן מוצגות כלל. 

3 ,0
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח

 תוכן 
ומבנה

2 איכות הנימוקים והתאמה לסוגה )הטקסט כתוב כמכתב שכנוע(

ההנמקה רלוונטית ומפותחת )לפחות נימוק אחד מפותח או   = 6
 מורחב על ידי הסבר או על ידי פירוט או על ידי הדגמה(. 

לדוגמה:

חשבו כמה פעמים ביום אתם משתמשים בטלפון, רדיו, מחשב, מכונית   —
וטלוויזיה. כל אלו המצאות ששינו את העולם והקלו עלינו לעשות פעולות, 

כגון לתקשר ולנוע ממקום למקום. העולם היה נראה אחרת לגמרי ללא 
ההמצאות. הן פיתחו את העולם והעשירו אותו. 

המצאות תורמות לעולם ולבני האדם בכך שהן משנות את חיינו, לדוגמה   —
המצאת ה"טאקי" העשירה את משחקינו, המצאת הפתיתים ועגבניות 
השרי את תפריטנו. כאשר ממציאים דבר יש הרגשת שמחה וגאווה. 

ההנמקה רלוונטית, אך אינה מפותחת דייה )יש שני נימוקים או   = 4
 יותר, אך הנימוקים אינם מפותחים(. 

לדוגמה:

המצאות תורמות לחיינו שהן מקלות את החיים וגם הופכות את החיים   —
שלנו למעניינים יותר. 

ההנמקה דלה )יש נימוק רלוונטי אחד אך הנימוק אינו מפותח(.   = 2 
לדוגמה:

המצאות עוזרות לחיי האנשים.  —

אין הנמקה כלל אלא אמירה כללית ללא ביסוס או שהנימוקים   = 0
 אינם רלוונטיים או סתמיים. 

לדוגמה:

זה ממש חשוב להמציא המצאות.   — 
)הנימוק סתמי.(

זה כיף להמציא המצאות.   — 
)הנימוק סתמי.(

6 ,4 ,2 ,0

פתוח

 תוכן 
ומבנה 

3 לכידות וקישוריות

לכידות רבה וקישוריות רבה — הטקסט לכיד ומקושר היטב:   = 4
הרעיונות מאורגנים במבנים לוגיים. הקשר בין המשפטים ובין 
הפסקאות הוא באמצעות קשרים לוגיים מתאימים. הטקסט 

הוא יחידה מבנית שלמה. 

2 = לכידות חלקית ו/או קישוריות חלקית — הטקסט לכיד ומקושר 
באופן חלקי או שהטקסט לכיד באופן חלקי.

0 = לכידות מועטה וקישוריות מועטה — הטקסט כמעט אינו לכיד 
וכמעט אינו מקושר.

4 ,2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
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מחוון למבחן 21 בעברית לכיתה ה', נוסח א', תשע"ה

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

לשון ב. 

פתוח

לשון

אוצר מילים ומשלב   1

אוצר המילים עשיר ומגוון, משלב הלשון הולם לשון כתובה   = 2 
)ולא לשון דיבור(, ניכר שימוש בלשון שכנוע, במילות בקשה או 

במילות המלצה, בביטויים בשפה גבוהה ובפתגמים. 

אוצר המילים אינו מגוון, משלב הלשון הולם לשון כתובה, אך   = 1
יש בו שיבושים מעטים )אחד או שניים( ואין שימוש בלשון 

שכנוע. 

אוצר המילים דל מאוד, משלב הלשון הולם לשון דיבור ולא   = 0
לשון כתובה, השפה אינה תקנית. 

2—0

פתוח

לשון

תקניות מורפולוגית ותחבירית  2

המילים והמשפטים תקניים, יש התאם דקדוקי )במין, במספר   = 1
וביידוע(.

השגיאות במבנה המשפט ובהתאם הדקדוקי רבות.  = 0

1 ,0

פתוח

לשון

פיסוק  3

2 = השימוש בסימני פיסוק תקני.

השימוש בסימני פיסוק תקני רק בחלק מהטקסט.     = 1

0 = השימוש בסימני פיסוק אינו תקני בכל הטקסט או שאין שימוש 
בהם כלל.

הערה: שימוש תקני בסימן פסיק אינו נדרש.

2—0

פתוח

לשון

כתיב   4

2 = הכתיב תקני או תקני ברובו: אין יותר משתי שגיאות כתיב 
שונות. 

0 = יש שלוש שגיאות כתיב שונות או יותר.

הערות: 

שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.    —

הקפדה על כללי הכתיב חסר הניקוד אינה נדרשת.   —

2 ,0

הערה: אפשר לראות עוד דוגמאות להערכת משימת ההבעה בכתב באתר ראמ"ה, תחת הנושא: מיצ"ב פנימי, תשע"ה.
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מיצ"ב 	
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מחוון למבחן 21 בעברית לכיתה ה', נוסח א', תשע"ה

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

חלק שני: סיפור — טום נפגש עם הנסיך

פתוח18

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת 

תשובה שיש בה שלושה ביטויים או מילים המתארים את הגודל והפאר   = 2
 של הארמון.

לדוגמה:

מבנה כביר או כביר  —

אגפיו רחבי הידיים או רחב ידיים  —

שער מוזהב או מוזהב  —

שער ענקי או ענקי  —

אריות אבן עצומים או אריות אבן או עצומים  —

שער ואריות משני צדדיו  —

שומרים העטויים שריון נוצץ או שריון נוצץ או נוצץ  —

תשובה שיש בה שני ביטויים או מילים המתארים את הגודל והפאר של   = 1
הארמון. 

כל תשובה אחרת  = 0

 הערה: העתקה גורפת של משפטים מתחילת הסיפור תיחשב תשובה שגויה.
לדוגמה:

"כעבור זמן מה הגיע לארמון גדול ומפואר. הוא הביט בהתפעלות ונפעם מהמבנה   —
הכביר, מאגפיו רחבי הידיים, מהשער המוזהב הענקי ומאריות האבן העצומים 

שמשני צדדיו."

2—0

ר"ב19

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )1( כדי להדגיש את ההבדל בין אורח החיים של   = 2
הדמויות בסיפור.

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח20

פרשנות

תשובה שיש בה אחד המשפטים האלה:  = 3

"הוא הביט בהתפעלות ונפעם מהמבנה הכביר..."  —

"הוא השתוקק להתקרב אל הנסיך ולהתבונן בו."   — 
)המילים "השתוקק להתקרב", "להתבונן" בהקשר זה מלמדות על 

התרגשותו של טום.(

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,0
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מיצ"ב 	
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח21

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

לטום ולחבריו או לטום ולחבריו מחצר הפסולת או לילד העני 1.  = 1
ולחבריו או אני וחבריי או לילדים מחצר הפסולת או לילדים

כל תשובה אחרת  = 0 
לדוגמה:

טום ומשפחתו  —

1 ,0

לטום או לעני או לנער העני או לטום קנטי2.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1 ,0

פתוח22

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה הנוגעת למראה של טום.   = 3 
לדוגמה: 

בגדים מרופטים קרועים  —

לפי המראה שלו  —

כי הוא נראה כמו קבצן  —

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,0

פתוח23

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שיש בה תיאור של שני משחקים שטום וחבריו היו נוהגים   = 2
 לשחק בחצר הפסולת.

לדוגמה:

הם התרחצו בנהר.  —

טום וחבריו התחרו בריצה.  —

טום וחבריו היו צופים בהצגות.  —

הם התיזו מים זה על זה.  —

תשובה שיש בה תיאור של משחק אחד שטום וחבריו היו נוהגים לשחק   = 1
בחצר הפסולת. 

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

ר"ב 24

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )4( שהוא מוכן לעשות הכול כדי להתנסות בחוויות   = 2
שתיאר טום.

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
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מחוון למבחן 21 בעברית לכיתה ה', נוסח א', תשע"ה

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח 25

לשון 

תשובה שיש בה שלוש ההשלמות האלה:   = 2

תלביש  .1

ללבוש או שילבשו   .2

אלבש.   .3

תשובה שיש בה שתי השלמות מההשלמות הנ"ל או אחת ההשלמות   = 1
הנ"ל. 

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. 

פתוח 26

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה הנוגעת לכך שהנסיך וטום דומים במראה שלהם.   = 2 
לדוגמה: 

שהם אותו דבר חוץ מהבגדים.  —

שללא הבגדים הם נראים אותו דבר.  —

הם גילו שפניהם דומים זה לזה.  —

שאין הבדל ביניהם.  —

שהם דומים.  —

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח 27

לשון 

תשובה שיש בה זוג מילים אחד מזוגות המילים האלה:   = 2

לבוש—עטוי  —

בגד או בגדים או בגדיו—תלבושת  —

לבוש בבגדיו—עטוי בתלבושת.  —

הערה: העתקה של זוג המילים "מלכות—מפוארת" תיחשב תשובה נכונה   
בשל ההקשר בסיפור.

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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מיצ"ב 	
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

שאלה 28 נבדקת פעמיים — פעם בהבנת הנקרא )תוכן( ופעם בהבעה 
בכתב )מבנה ולשון, 28כ(.

פתוח 28

פרשנות

תשובה שדעתו של התלמיד מובעת בה, ויש בה נימוק רלוונטי התומך   = 3
 בדעה ומסתמך על הכתוב בסיפור. 

לדוגמה: 

לפי דעתי, טום ילד עני אך הוא מאושר. יש לו חברים בחצר הפסולת, הוא נהנה   —
בחברתם, הוא משחק איתם ומשתעשע איתם. 

לפי דעתי, טום אינו מאושר מכיוון שהוא עני ואין לו כל מה שהוא צריך. הוא   —
רעב ועייף ובגדיו בלויים. כשהוא מסתובב ברחוב, לועגים לו ודוחפים אותו, 

כשהוא מתבונן בארמון החייל מכה אותו וההמון לועג לו. 

לדעתי, חייו של טום גם אומללים וגם מאושרים. אומללים מכיוון שהוא עני וחסר   —
כול, ומאושרים כי יש לו חברים טובים בחצר הפסולת שאיתם הוא מבלה ומשחק.

מצד אחד טום היה מאושר כי היו לו שם חברים, משחקים ונהר, ומצד שני הוא   —
לא היה מאושר כי לא היה לו אוכל ונהגו בו בביזיון.

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,0

פתוח28כ

 הבעה 
בכתב

בפריט זה עליכם לבדוק רק את איכות הכתיבה )התוכן נבדק בפריט 28(.

 כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש לבדוק את הרכיבים האלה:
מבנה המשפטים, רצף המשפטים ומילות הקישור, משלב הלשון, סימני 

הפיסוק )חוץ מהסימן פסיק(, הכתיב, אורך הטקסט.

איכות כתיבה מיטבית  = 4

איכות כתיבה בינונית  = 2

איכות כתיבה נמוכה  = 1

תשובה קצרה של שלוש עד ארבע מילים, שאי–אפשר להעריך אותה.  = 0

או —  

תשובה שבה הכתיבה משובשת מאוד.  

או —  

העתקה גורפת מהקטע.  

4 ,2 ,1 ,0
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח 29

לשון 

תשובה שיש בה שלוש המילים האלה:   = 2

אגף  .1

אריה   .2

ספג.   .3

תשובה שיש בה שתי מילים מהמילים הנ"ל או אחת המילים הנ"ל.   = 1

כל תשובה אחרת  = 0 
לדוגמה:

אגפ  —

2—0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. 

סגור 30

לשון 

תשובה שמוקפים בה חמישה שמות תואר משמות התואר האלה:   = 2
המוזהב  —

חינני  —
נאים  —

משובץ  —
אדומים  —
מהודר  —

הנאמנים.   —

תשובה שמוקפים בה ארבעה שמות תואר משמות התואר הנ"ל.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

ר"ב 31

פרשנות 

התשובה הנכונה: )3( זלזול  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

21-EVR-015-5A-SOF-p-net ,19:10:15 909:38  21-01-05-01-01-01-014-015-05  'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' )5( — נוסח א

מחוון למבחן 21 בעברית לכיתה ה', נוסח א', תשע"ה

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח32

פרשנות 

תשובה שיש בה דוגמה מהסיפור המלמדת שהנסיך התנהג לטום    = 3
 בהגינות ובלא משוא פנים. 

לדוגמה:

הוא הוביל אותו לארמון וציווה להביא לו מאכלים.  —

הוא הכניס את טום לארמון.   —

"אל תעז לפגוע בנער עני."  —

"אתה נראה עייף ורעב. בוא אתי."  —

"מוכרחים לדאוג שמעשה כזה לא יקרה שוב..."  —

כל תשובה אחרת  = 0 
לדוגמה: 

"באמת היית רוצה בכך? פשוט את בגדיך ונתחלף."  —

3 ,0

פתוח 33

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה הנוגעת להתנהגותו של החייל או של ההמון כלפי הנסיך.   = 2 
לדוגמה:

הנסיך נדחף בגסות הרחק מהארמון.  —

הוכה על ידי החייל.  —

נדחף על ידי ההמון.  —

החייל הניף את נשקו וגיחך על הנסיך.  —

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

פתוח 34

פרשנות 

תשובה שיש בה הסבר הנוגע לשינוי במראה של הנסיך או במעמד שלו.  = 2 
לדוגמה:

כי ההמון חשב שהנסיך הוא טום.   —

בסוף הסיפור ההמון חשב שהנסיך הוא ילד עני.   —

כי הוא היה לבוש בגדים מרופטים.  —

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0


