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מדינת ישראל
משרד החינוך
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הנחיות כלליות לבודקים
בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לתת לו ציון 0.  *

בכל שאלות המבחן יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחוון, ולרשום את הציון המתאים.   *
בפריטים הפתוחים )בניית תשובה( ובפריט 20 אין להפחית נקודות על שגיאות כתיב או על ניסוח שגוי  * 

אלא אם כן מצוין אחרת.

בפריט 35 ובפריטים מסוג רב–בררה )ר"ב( אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לתת לו ציון 0.  *

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



מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה', נוסח ב', התשע"ב

	

מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 2

22-EVR-012-5B-SOF-p-net-shipur	,14:46,06/06/12	22-01-05-02-01-01-011-012-05	'ב	נוסח	—	)5(	ה'	לכיתה	בעברית	22	מבחן
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פרק ראשון: סיפור — "יפהפייה"

ר"ב1

הבנת 
המשתמע

תשובה נכונה: )2( להתבונן בציפורים ולהאכיל אותן.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

ר"ב2

הבנת 
המשתמע

תשובה נכונה: )4( כשהשמש החלה לזרוח.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

סגור3

לשון ומטה 
לשון

תשובה הכוללת הקפה או כל סימון אחר של שלוש המילים האלה בלבד:  = 2

קהל, קהילה, מקהלה  

תשובה הכוללת הקפה או כל סימון אחר של שתיים מן המילים הנ"ל   = 1
בלבד. 

כל תשובה אחרת.  = 0

2—0

ר"ב4

הבנת 
המשתמע

תשובה נכונה: )2( אווירה נעימה ושלווה.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

פתוח5

המשמעות 
הגלויה

תשובה המתייחסת להתנהגות החריגה של הנחליאלי, לפי שורות 16—17,  = 2 
לדוגמה:

שלא הצליח לעוף/שהיה לו קשה לעוף.  —

הנחליאלי נחת לאט לאט על האגם.   —

כנפיו עלו וירדו בִאטיות.  —

הוא התעייף.   —

שהנחליאלי לא עף כרגיל.   —

כל תשובה אחרת,   = 0 
לדוגמה: 

שהנחליאלי נפל למים וטבע.  —

הנחליאלי עג מעגלים מעל לאגם.  —

שהנחליאלי לא הרגיש טוב/נפצע.  —

התנועות של הכנפיים של הנחליאלי.   —

2,0
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ר"ב6

המשמעות 
הגלויה

תשובה נכונה: )3( הוא הוציא את הציפור מן המים והכה על גבה.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1,0

פתוח7

לשון ומטה 
לשון

תשובה הכוללת את שלוש התשובות האלה:  = 2

1. הלב שלה/לב שלה

2. הידיים שלו/ידיים שלו/ידים שלו

3. הכוחות שלהם/כוחות שלהם

תשובה הכוללת שתים מן התשובות הנ"ל.  = 1

תשובה הכוללת תשובה נכונה אחת מן הנ"ל או כל תשובה אחרת.    = 0

הערה: כתיבת מילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.  

2—0

פתוח8

המשמעות 
הגלויה

תשובה הכוללת שלוש מן הדוגמאות האלה:  = 2

שמו אותה בקופסת קרטון.  —

הניחו אותה ליד המיטה.  —

כיסו אותה במגבת.  —

הוציאו את בוני מהחדר מחשש שיפגע בציפור.  —

הכינו לציפור קערה ובה מים.  —

הכינו לציפור אוכל — חתיכות בשר ופירורי לחם.  —

ליטפו/עודדו אותה.  —

תשובה הכוללת שתיים מן הדוגמאות הנ"ל.   = 1

הערה: תשובה שבה הדוגמאות הנ"ל כתובות ברצף, ולא בסעיפים, תיחשב 
תשובה נכונה. 

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

לחצו לה על החזה שיצאו המים.  —

הביאו את הנחליאלי הביתה כדי שהציפור תהיה יותר חזקה.   —

2—0

פתוח9

הבנת 
המשתמע

תשובה המתייחסת לציפייה של אבא שהציפור תחלים/תבריא/תוכל ללכת/   = 2
תוכל לעוף.

כל תשובה אחרת.  = 0

2,0
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ר"ב10

הבנת 
המשתמע

תשובה נכונה: )2( אפילו.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

פתוח11

המשמעות 
הגלויה

תשובה המתייחסת לפחות לאחת ההתנהגויות המתוארות בשורות 61—64:   = 2
 נשארה לעמוד/התבוננה/הניעה את ראשה,

לדוגמה: 

הציפור נשארה לעמוד על כף ידו של אבא.  —

הציפור התבוננה בהם בעיניים חומות ובהירות.  —

אבא הבין ש"יפהפייה" מודה להם לפי תנועות הראש שלה.  —

הערה: תשובה המנוסחת בהכללה, תיחשב תשובה נכונה,   
לדוגמה: 

אבא הבין את שפת הגוף של הציפור.   —

כל תשובה אחרת,   = 0 
לדוגמה: 

הכנפיים של הציפור היו מקושטות בנוצות.  —

אבא הבין ש"יפהפייה" מודה להם על זה שהם עזרו לה להיות בריאה.  —

2,0

פתוח12

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה המציינת תכונת אופי אחת של אבא, ומעשה שאפשר ללמוד ממנו   = 2
 על התכונה באופן מפורש או משתמע,

לדוגמה:

התכונה: אמיץ  —

המעשה: אבא הציל את הציפור מטביעה באגם.  

התכונה: רגיש  —

המעשה: אבא טיפל בציפור וליטף את גבה בחום.  

התכונה: מתחשב   —

המעשה: הוא התחשב בציפור ולקח אותה לביתו.   

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה המציינת תכונה ומעשה שאי אפשר ללמוד   = 0
 ממנו על התכונה,

לדוגמה: 

התכונה: חברותי  —

המעשה: הציפור נפלה למים, ואבא הגיע והציל אותה.   

או: 

תשובה המציינת תכונה ללא תיאור מעשה מן הסיפור, או תשובה המתארת   
מעשה מן הסיפור ללא ציון של תכונה. 

2,0
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הציון

הערה: שאלה 13 נבדקת פעמיים: פעם בהבנת הנקרא )התוכן( ופעם בהבעה 
בכתב )המבנה והלשון( )13כ(.

פתוח13

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה הכוללת בחירה של מילה/מילים בליווי נימוק הקושר היטב את   = 3
 הבחירה לאירועים ולדמויות מן הסיפור ו/או להכללות המתאימות לסיפור, 

לדוגמה: 
הסיפור מותח מכיוון שיש בסיפור הרבה מתח. כשהאב קופץ לאגם ומציל את   —

הציפור מטביעה, לא יודעים מה יקרה בהמשך. האם היא תצליח לעוף?
הסיפור מרגש בגלל האהבה בין האב והילד ובין יפהפייה ובגלל הדרך שבה הם   —

הצילו אותה. 
הסיפור מרגש כי זה מרגש לראות שאנשים כל כך אוהבים בעלי חיים.   —

זה מרגש כי זה מאוד מרגש לראות שאדם מציל ציפור ושאכפת להם מהסביבה.   —
תשובה הכוללת בחירה של מילה/מילים בליווי נימוק הקושר באופן רופף   = 2

 את הבחירה לסיפור,
לדוגמה: 

מלהיב כי רואים שהיא הסתכלה עליהם וזה מלהיב.  —
מרגש כי היא לא רצתה לעזוב אותם.   —

מרגש כי הסיפור מתחיל בכך שהילד והאבא הולכים לצפות בציפורים. אז הציפור   —
נפצעת, והילד והאבא ישר ראו את זה. האבא הלך להציל את הציפור. הם טיפלו 

בה עד שהחלימה, וכשהיא החלימה הם שחררו אותה. 
תשובה הכוללת בחירה של מילה/מילים בליווי ציטוט בלבד, ללא נימוק   = 1

 הקושר את הציטוט לבחירה, 
לדוגמה: 

בחרתי במרגש. "עיניה החומות התבוננו בנו וראשה התנועע ימינה ושמאלה בתנועות   —
חפוזות". 

בחרתי במותח. "כחץ מקשת הפשיל אבא את מכנסיו ונכנס לתוך האגם."  —
או:   

תשובה הכוללת בחירה של מילה/מילים בליווי נימוק כללי הקושר את 
 הבחירה לסיפור,

לדוגמה: 

בחרתי במותח כי הסיפור מלא אירועים שסקרנו ומתחו אותי.   —
תשובה הכוללת בחירה של מילה/מילים בליווי נימוק שאינו מתאים   = 0

 לבחירה כלל,
לדוגמה: 

הסיפור מותח כי הציפור עפה.   —
או:   

 תשובה הכוללת נימוק טאוטולוגי )שיש בו כפל מילים מיותר(,
לדוגמה:

בחרתי במרגש כי התרגשתי מאוד לקרוא אותו.   —
או:   

כל תשובה אחרת. 

3—0
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פתוח13כ

 הבעה
בכתב

התוכן נבדק בשאלה 13.

בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה בלבד
 כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש להתייחס לרכיבים האלה:

מבנה התשובה; מבנה המשפטים; הרצף בין המשפטים; מילות הקישור; משלב 
הלשון; סימני הפיסוק )שימוש תקני בסימני הפיסוק, ללא הקפדה על סימן 

הפסיק באמצע משפט(; הכתיב; אורך הטקסט.
איכות כתיבה מיטבית.  = 4
איכות כתיבה בינונית.  = 2
איכות כתיבה נמוכה.  = 1

תשובה קצרה של שלוש—ארבע מילים שאי אפשר להעריך אותה.  = 0
או:  

תשובה שבה הכתיבה משובשת מאוד.  
או:  

העתקה גורפת מן הקטע.  

4,2,1,0
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פרק שני: הבעה בכתב — הבעת דעה על אירוע והנמקתה

 הבעה14
בכתב

המשימה בהבעה בכתב נבדקת לפי הקטגוריות של תוכן, של מבנה ושל לשון.

כתיבת משפט אחד בלבד/כתיבת טקסט שאינו בסוגה הנדרשת )כגון סיפור   = 0
או דיווח(/כתיבת טקסט שאינו בנושא הנדרש. 

תוכן א. 

פתוח

תוכן

1 הצגת הדעה תוך התייחסות לנושא

הצגת דעה מפורשת )תומכת/מתנגדת/מסתייגת( המתייחסת באופן   = 3
מלא לנושא הנדון — התייחסות למספר ימי הלימוד בשבוע וגם 

 לשעת סיום הלימודים בכל יום, 
לדוגמה: 

לפי דעתי צריך ללמוד עד אחת וחצי וגם ביום שישי.  —  

הצגת דעה מפורשת )תומכת/מתנגדת/מסתייגת( המתייחסת חלקית   = 2
לנושא הנדון — התייחסות למספר ימי הלימוד בשבוע או לשעת 

 סיום הלימודים בכל יום,  
לדוגמה: 

אני רוצה שלא יהיו לימודים ביום שישי כי...  —  

הצגת דעה משתמעת או לא מפורשת.  = 1

הצגת דעה שאינה רלוונטית לנושא.   = 0

או:

אין הצגת דעה כלל.   

3—0

פתוח

 תוכן

ביסוס/הנמקת הדעה  2

הנמקה רלוונטית ומפותחת )נימוק אחד מפורט או כמה נימוקים(.   = 6
הטקסט יכול לכלול גם התייחסות לדעה מנוגדת ודוגמאות.

3 = הנמקה רלוונטית אך לא מפותחת דייה. שימוש בנימוקים 
רלוונטיים אך לא מפורטים )לפחות נימוק אחד רלוונטי שאינו 

מפותח(. 

1 = הנמקה דלה. למשל, שימוש בדוגמאות העומדות בפני עצמן, שאינן 
מבססות במפורש את הדעה.  

אין הנמקה כלל.   = 0

6,3,1,0
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 מספר
הפריט
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הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

מבנה ב. 

פתוח

מבנה

מסגרת הכתיבה: כתיבת שכנוע  1

1 = טקסט שכנוע הכולל התייחסות לנמען )בדרכים שונות(.

הערה: מבנה של מכתב רשמי אינו הכרחי. למשל, אין חובה לכתוב   
"הנדון", תאריך וכו'. 

טקסט שאינו טקסט שכנוע/שאינו כולל התייחסות לנמען.  = 0 
למשל, התלמיד מתאר כיצד נוהגים בבית–ספרו, בלי להתייחס 

לנמען. 

1,0

פתוח

מבנה

2 לכידות וקישוריות

הטקסט לכיד ומקושר: הרעיונות מאורגנים במבנים לוגיים.   = 3 
הקשר בין המשפטים ובין הפסקאות הוא באמצעות קשרים לוגיים  

מתאימים.

2 = הטקסט לכיד ומקושר חלקית, או לכיד חלקית.

0 = הטקסט אינו לכיד ואינו מקושר.

3,2,0



מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה', נוסח ב', התשע"ב

	

מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 9

22-EVR-012-5B-SOF-p-net-shipur	,14:46,06/06/12	22-01-05-02-01-01-011-012-05	'ב	נוסח	—	)5(	ה'	לכיתה	בעברית	22	מבחן
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט
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הציון

לשון ג. 

פתוח

לשון

אוצר מילים ומשלב לשון   1

אוצר מילים עשיר ומגוון/משלב לשון ההולם כתיבה )ולא דיבור(/  = 2
שימוש בלשון שכנוע, במילות בקשה, בביטויים בשפה גבוהה 

ובפתגמים. 

אוצר מילים לא מגוון/שיבושים מעטים )אחד או שניים( במשלב   = 1
ובתקניות/אין שימוש בלשון שכנוע. 

אוצר מילים דל מאוד/שפה שגויה/משלב הרווח בדיבור יום–יומי.   = 0

2—0

פתוח

לשון

מורפולוגיה ותחביר  2

מבנה תקני של מילים ושל משפטים. התאמה במין, במספר וביידוע.  = 1

שגיאות רבות במבנה המשפט ובהתאם הדקדוקי.  = 0

1,0

פתוח

לשון

פיסוק  3

2 = שימוש תקני בסימני הפיסוק )למעט סימון הפסיק באמצע משפט(.

שימוש חלקי בסימני פיסוק מתאימים.     = 1

0 = אין סימני פיסוק/שימוש בסימני פיסוק שגויים )לרבות שימוש 
בסימני פיסוק עודפים(.

2—0

פתוח

לשון

כתיב   4

2 = כתיב נכון )ללא התייחסות לכללי הכתיב חסר הניקוד( או שגיאת 
כתיב אחת.

1 = שתיים או שלוש שגיאות כתיב.

0 = ארבע שגיאות כתיב או יותר.

הערה: שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת. 

2—0
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אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פרק שלישי: טקסט מידע — "הדפוס שינה את העולם"

פתוח15

המשמעות 
הגלויה

תשובה המתייחסת להעתקת/לכתיבת ספרים ביד.   = 2

כל תשובה אחרת.   = 0

הערה: העתקת משפטים שלמים מתוך הכתוב בפסקה הראשונה תיחשב   
תשובה שגויה. 

2,0

סגור16

המשמעות 
הגלויה

תשובה הכוללת את המספרים האלה בסדר הזה:  = 3

2

4

1

5

3

כל סדר אחר של מספרים.   = 0

3,0

ר"ב17

לשון ומטה 
לשון 

תשובה נכונה: )1( קדמון.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1,0

פתוח18

הבנת 
המשתמע

תשובה המציינת לפחות יתרון אחד של שכפול ספרים בשיטת "דפוס הבלט":   = 3
 קלות/מהירות/יעילות, 

לדוגמה: 

שצריך להעתיק עמוד אחד רק פעם אחת.  —

לא היה עוד צורך לעבוד קשה כל כך ולהעתיק מילים ביד כל פעם מחדש.  —

שיטת השכפול חסכה זמן, הייתה מהירה יותר ויעילה יותר.  —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

היתרון היה שיכלו לפזר את האותיות ולסדר אותן בסדר שונה.  —

לא היו צריכים להכין לוח חדש וזה היה קשה.   —

3,0
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 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פתוח19

לשון ומטה 
לשון

תשובה הכוללת שלוש דוגמאות למילים ו/או לביטויים של זמן המופיעים   = 2
בשורות 1—15 בלבד, מן הדוגמאות האלה: 

כאשר  — לפני/לפני כאלפיים וחמש מאות שנה   —

בכל פעם/פעם  — אלפי שנים/במשך אלפי שנים/במשך    —

זמן רב/זמן  — כל חייהם   —

עדיין  — עד היום/היום   —

כבר  — קדמונים    —

אז  — הראשונים   —

שנה/שנים  — אחר כך/אחר   —

תשובה הכוללת שתיים מן הדוגמאות הנ"ל.   = 1

כל תשובה אחרת.  = 0

2—0

סגור20

המשמעות 
הגלויה

תשובה הכוללת את ארבע ההשלמות האלה בסדר הזה:  = 2

מסדרים  .1

מורחים  .2

מצמידים  .3

מפזרים  .4

תשובה הכוללת שלוש מן ההשלמות הנ"ל.  = 1

כל תשובה אחרת.  = 0

2—0

ר"ב21

הבנת 
המשתמע

תשובה נכונה: )3( באמצעות סידור של אותיות מתכת אפשר להדפיס בקלות   = 2 
        עמודים רבים ושונים.

כל תשובה אחרת   = 0

2,0
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 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פתוח22

הבנת 
המשתמע

תשובה הכוללת שתיים מן הדוגמאות האלה:    = 3
כמעט כל אדם יכול היה להרשות לעצמו לרכוש ספרים.   —

אנשים רבים למדו לקרוא ולכתוב.   —

מדענים פרסמו את התגליות שלהם.   —

סופרים ומשוררים מצאו קהל ליצירות שלהם.   —

סוחרים פרסמו את הסחורה שלהם.   —

אנשים החלו לכתוב עיתונים ועלונים ולהפיץ מידע.   —

אנשים החלו לכתוב עיתונים ועלונים.   —

אנשים החלו להפיץ מידע.   —

הערות:  
דוגמאות הכתובות ברצף, ולא בסעיפים, ייחשבו תשובה נכונה.   .1

אם נכתבו יותר משתי דוגמאות, יש לבדוק רק את שתי הדוגמאות   .2
שנכתבו הראשונות. 

תשובה הכוללת אחת מן הדוגמאות הנ"ל.    = 1
כל תשובה אחרת,   = 0 

לדוגמה: 

היום קשה מאוד לדמיין את העולם בלעדיו.   —

ירד מאוד מחיר הספרים.   —

עבודת הדפוס הייתה זולה יותר.  —

3,1,0

פתוח23

לשון ומטה 
לשון

תשובה הכוללת את ארבע ההשלמות האלה בסדר הזה:  = 2

להדפיס   .1

הדפוס/דפוס  .2

הדפסה/מדפסת  .3

מדפסת/הדפסה  .4

תשובה הכוללת שלוש מן ההשלמות הנ"ל.  = 1

כל תשובה אחרת.  = 0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב השלמה שגויה.  

2—0

ר"ב24

הבנת 
המשתמע

תשובה נכונה: )2( דפוס.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0
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הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

ר"ב25

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה נכונה: )3( לתאר את התפתחות הדפוס והשפעתו על העולם.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1,0
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הציון

הערה: שאלה 26 נבדקת פעמיים: פעם בהבנת הנקרא )התוכן( ופעם בהבעה 
בכתב )המבנה והלשון( )26כ(.

פתוח26

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה הכוללת הצגת דעה באשר להתאמה של הכותרת לקטע, בליווי   = 2
נימוק התומך בדעה והמתייחס לשינויים שחלו בעולם בשל המצאת הדפוס 

 ומפרט אותם,
לדוגמה: 

הכותרת מתאימה לקטע מכיוון ש: 	•

בזכות התפתחות הדפוס עבר העולם מתקופה שבה רוב האנשים לא ידעו קרוא   —
וכתוב לתקופה שבה כמעט כל אדם יודע לקרוא ולכתוב. 

עכשיו, בזכות הדפוס, כמעט כל בן אדם בעולם יודע לקרוא ולכתוב ויש בעולם   —
ספרים שאפשר לקרוא וללמוד מהם וקודם לא היה אפשר לעשות את כל אלה.

או:
תשובה הכוללת הצגת דעה באשר לאי–התאמה של הכותרת לקטע, בליווי   

 נימוק התומך בדעה,
לדוגמה:

הכותרת אינה מתאימה לקטע מכיוון ש: 	•
רוב הקטע עוסק בהתפתחות הדפוס ולא בדרך שבה הוא שינה את העולם.  —

תשובה הכוללת הצגת דעה כלשהי, בליווי נימוק דל/חלקי המתייחס   = 1
 לשינויים שחלו בעולם בשל המצאת הדפוס אך אינו מפרט אותם,

לדוגמה:

הכותרת מתאימה לקטע מכיוון ש: 	•

בזכות הדפוס רבים יכולים לקנות ספרים ועיתונים, וזה גורם לרבים ללמוד   —
לקרוא ולכתוב עוד.

בזכות המצאת הדפוס כל אחד יכול בקלות להשיג ספרים ולקרוא אותם.  —
הכותרת אינה מתאימה לקטע מכיוון ש: 	•

גם לפני המצאת הדפוס אנשים קראו וכתבו ספרים, פשוט היה קשה יותר   —
להכין אותם.
כל תשובה אחרת,  = 0 

לדוגמה:

הטקסט מלמד אותנו על איך ומה הדפוס יכול לשנות בעולם.  —

כן, לדעתי הכותרת מתאימה מכיוון שהדפוס התפתח וגרם לשינויים רבים.  —

כן, לדעתי כותרת זו מתאימה כי זו כותרת מעניינת המושכת את הקוראים לקרוא את   —
המידע הזה.

לדעתי כן מפני שמסופר פה על כמה דברים ועל כמה דברים מיוחדים על הדפסות.  —

הכותרת לא מתאימה לטקסט כי הדפוס לא שינה את העולם.  —

2—0
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 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פתוח26כ

 הבעה
בכתב

התוכן נבדק בשאלה 26.

בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה בלבד

כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש להתייחס לרכיבים האלה:

מבנה התשובה; מבנה המשפטים; הרצף בין המשפטים; מילות הקישור; משלב 
הלשון; סימני הפיסוק )שימוש תקני בסימני הפיסוק, ללא הקפדה על סימן 

הפסיק באמצע משפט(; הכתיב; אורך הטקסט.

איכות כתיבה מיטבית.  = 4

איכות כתיבה בינונית.  = 2

איכות כתיבה נמוכה.  = 1

תשובה קצרה של שלוש—ארבע מילים שאי אפשר להעריך אותה.  = 0

או:  

תשובה שבה הכתיבה משובשת מאוד.  

4,2,1,0
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אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פרק רביעי: טקסט שימושי — "מדריך לגידול דגי–נוי באקווריום"

פתוח27

המשמעות 
הגלויה

תשובה הכוללת השלמה נכונה של שלושת הסעיפים בטבלה:   = 2

 משאבת חמצן	 

 מכסה זכוכית/מכסה	 

 מד–טמפרטורה	 

כל תשובה אחרת.  = 0

2,0

ר"ב28

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה נכונה: )3( שמות של אביזרים ותפקידיהם באקווריום.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

ר"ב29

הבנת 
המשתמע

תשובה נכונה: )4( יתרגלו.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

ר"ב30

לשון ומטה 
לשון

תשובה נכונה: )3( הם כתובים בלשון רבים ובזמן הווה.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1,0

ר"ב31

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה נכונה: )2( אזהרות.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1,0
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הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פתוח32

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה המתייחסת לכך שיובל צדק, בליווי הסבר המתייחס באופן מפורש   = 2
או משתמע לכך שיש להכניס את הדגים לאקווריום בִאטיות/בהדרגתיות/

 בעדינות/בזהירות, 
לדוגמה:

כן, כי צריך לעשות את זה בזהירות.  —

יובל צדק מכיוון שבקטע כתוב במפורש שצריך להקפיד להכניס את הדגים   —
לאקווריום בִאטיות, כדי שהדגים יתאקלמו בסביבה החדשה.

כן, הדגים יכלו להיפגע וחנן יכול לגרום למותם.   —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה: 

כן, כי צריך שהדגים יתאקלמו/יתרגלו.  —

יובל טועה כי בקטע לא רשום כלום על כך שאין להכניס את הדגים אל האקווריום   —
בבת אחת, ומשום כך הוא פעל יפה. 

יובל צודק מפני שיש בקטע פעולות המסבירות איך מכניסים את הדגים לאקווריום.   —

2,0

סגור33

הבנת 
המשתמע

תשובה הכוללת את שלושת הסימונים האלה:  = 2

1. נכון

2. לא נכון

3. לא נכון

תשובה הכוללת שתיים מן הסימונים הנ"ל.  = 1

תשובה הכוללת סימון אחד מן הנ"ל או כל תשובה אחרת.    = 0

2—0
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הפריט
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הציון

פתוח34

לשון ומטה 
לשון

תשובה הכוללת את שלוש התשובות האלה:  = 2

1. יבדקו

2. יאכול

3. נשבר/נישבר

תשובה הכוללת שתיים מן התשובות הנ"ל.  = 1

תשובה נכונה אחד מן הנ"ל או כל תשובה אחרת.    = 0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.

2—0

סגור35

הבנת 
המשתמע

התשובות הנכונות: 

יש תשובה השאלה 
בקטע

אין תשובה 
בקטע

×כיצד אפשר לשמור על ניקיון האקווריום?1.

×אילו רעלים במי האקווריום מסכנים את הדגים?2.

×היכן קונים דגי–נוי?3.

×כיצד לשנות את טמפרטורת המים?4.

×על מה מניחים את האקווריום?5.

חמישה סימונים נכונים.   = 3

ארבעה או שלושה סימונים נכונים.   = 2

שני סימונים נכונים או פחות.   = 0

הערה: סימון שתי התשובות האפשריות עבור אותו סעיף ייחשב סימון שגוי.

3,2,0

ר"ב36

יישום, 
הערכה 
וביקורת

תשובה נכונה: )4( להסביר כיצד לטפל באקווריום ובדגי–נוי.  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0
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 מספר
הפריט
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הפריט

אפשרויות הנחיות על–פי רמות ביצוע/התשובה הנכונה
הציון

פתוח37

לשון ומטה 
לשון

תשובה הכוללת חמש מילים מתאימות מבחינה סמנטית ומבחינת המין   = 2
 והמספר, 
לדוגמה:

ריק/גדול/שקוף/חדש/יפה/נקי  .1

יציב/איתן/מואר/נוח/מוצל/בטוח   .2

חשובים/חיוניים/הכרחיים/נחוצים/יפים/טובים/שונים/משונים/נוחים    .3

רגילים/מתוקים/מלוחים/חמימים/שקופים/נקיים  .4

קטנים/גדולים/רבים/צבעוניים/רגועים/יפים/נדירים    .5

תשובה הכוללת ארבע מילים מתאימות מבחינה סמנטית ומבחינת המין   = 1
והמספר. 

הערות: 

אם נכתבו כמה שמות תואר מתאימים מאותו השורש, רק אחד מהם   —
ייחשב השלמה נכונה. 

כתיבת מילה מתאימה בשגיאת כתיב תיחשב השלמה נכונה.    —

כל תשובה אחרת.  = 0

2—0


