ראמ"ה

מדינת ישראל
משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

מחוון למבחן  22בעברית לכיתה ה' ,נוסח ב' ,התשע"ג
הנחיות כלליות לבודקים
* בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה ,יש לתת לו ציון .0
* בכל שאלות המבחן אין להפחית נקודות על שגיאות כתיב או ניסוח שגוי אלא אם כן מצוין אחרת.
* בכל שאלות המבחן יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחוון ,ולרשום את הציון המתאים.
* בפריטים  26 ,25 ,16ו– 29ובפריטים מסוג רב–בררה (ר"ב) אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת ,יש לתת לו
ציון .0
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ראמ"ה
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הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

פרק ראשון :סיפור — "לאן נעלם קפיטן קוק"
1

 = 1תשובה המציינת שההפתעה היא תוכי,
פתוח
לדוגמה:
איתור מידע
תוכי /תוכי מדבר /תוכי בשם קפיטן קוק /תוכי קטן/ציפור

1,0

 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
קפיטן קוק /הפתעה/רב חובל
2

פתוח
פרשנות
והיסק

 = 4תשובה הכוללת העתקת שניים מן המשפטים האלה:

4,2,0

— " ' אני לא מבינה מה קרה לרוני ' ,אמרה המורה חוה והביטה בשעונה""/.המורה חוה
הביטה בשעונה".
— "הכל היה מוכן ,אך רוני עדיין לא בא"/".אך רוני עדיין לא בא".
— "הילדים היו חסרי סבלנות".
— " ...וכל תשומת לבם מופנית החוצה "...
— "מתי כבר יבוא רוני?"
— "ששש ...נדמה לי שהוא בא".
— " ' סוף סוף! ' פלטה לימור אנחת רווחה".
— "חוה נחפזה ופתחה את הדלת".
הערה :כתיבת שני משפטים נכונים באותו סעיף (ולא לפי החלוקה
לסעיפים) תיחשב תשובה נכונה.
 = 2תשובה הכוללת העתקת אחד המשפטים הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
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מדינת ישראל

ראמ"ה

המזכירות הפדגוגית

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך
מחוון למבחן  22בעברית לכיתה ה' ,נוסח ב' ,התשע"ג
מספר
הפריט

סוג
הפריט

3

פתוח
איתור מידע

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
 = 2תשובה המתייחסת לכך שרוני סיפר שבביתו נמצא:

אפשרויות
הציון
2—0

• קפיטן קוק
או
• רב חובל שמת (לפני מאתיים שנה)/אדם שמת (לפני מאתיים שנה),
לדוגמה:
— גל חשב שרוני סיפר דבר שקר כשאמר שרב חובל שמת לפני מאתיים שנה נמצא
בביתו.
— התעלול הוא שרוני ממציא שקפיטן קוק נמצא בביתו.
— הוא התכוון לזה שהוא חשב שרוני מביא רב חובל שמת לפני  200שנה וחשב שזהו
תעלול.
 = 1תשובה המתייחסת לכך שרוני סיפר שבביתו נמצא רב חובל ,ללא אזכור
מפורש של שמו וללא ציון העובדה שמת,
לדוגמה:
— התעלול הוא שרוני אומר שרב חובל נמצא בביתו.
 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
— רוני אמר שיש לו תוכי מדבר בבית.
— גל התכוון לתעלול שרוני סיפר שהוא יביא את קפיטן קוק ולא הביא.

4

פתוח
יישום,
הערכה
וביקורת

 = 2תשובה המציינת את חוסר אמינותו של רוני,
לדוגמה:
— שקרן/רמאי

—

לדעתי הוא לחש ללימור שזה סתם שטויות.

— ממציא דברים

—

אמרתי לך שרוני שקרן.

2,0

— לא אמין /לא דובר אמת
— שהוא לא יבוא עם ההפתעה/.שאין לו בכלל הפתעה.
הערה :אין להפחית נקודות על השלמה לא תקנית מבחינה תחבירית של
המשפט "אמרתי לך שהוא"...
 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
— שהוא לא יבוא.
— שהוא בדרך לשם.
— הוא מאחר.
— קפיטן קוק מת לפני  200שנה.
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הפריט
5

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

סוג
הפריט

פתוח
 = 1תשובה הכוללת את המילים האלה:
 .1חזר/חוזר
לשון ומטה
לשון
 .2צער

אפשרויות
הציון
1,0

 = 0כל תשובה אחרת.
הערה :כתיבת מילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.
6

ר"ב

 = 1התשובה הנכונה )2( :שהתוכי שרוני תכנן להביא לכיתה נעלם.

1,0

איתור מידע  = 0כל תשובה אחרת.
7

פתוח
 = 2תשובה הכוללת את שלוש ההשלמות האלה:
 .1ישבו; ציפו/צפו
לשון ומטה
לשון
 .2תיארתי/תארתי

2—0

 .3האמין
 = 1תשובה הכוללת שתיים מן ההשלמות הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
הערה :כתיבת מילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.
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8

פתוח

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
 = 4תשובה הכוללת התייחסות לשני הרכיבים האלה:

אפשרויות
הציון
4,2,0

 .1השינוי שחל בדמותו של גל לפי הסיפור

פרשנות
והיסק 		

הערה :בשינוי שחל בדמותו של גל יש שני מצבים:

		

מצב  — 1מצב התחלתי ,שבו גל אינו מתייחס בנעימות לרוני.

		

מצב  — 2מצב סופי ,שבו גל מתחרט על מעשיו/.שמעשיו של גל מעידים
שהוא מתחרט.

		

תלמיד המתייחס בתשובתו רק למצב  ,2תשובתו תיחשב תשובה נכונה.

		

תלמיד המתייחס בתשובתו רק למצב  ,1תשובתו תיחשב תשובה שגויה.
 .2משפט אחד מועתק מן הסיפור המלמד על השינוי,
לדוגמה:
— בתחילת הסיפור גל לא מאמין לרוני והוא חושד בו ומציק לו (מצב  )1אבל בסוף הסיפור
הוא מבין שהוא טעה ,וקורא לכל ילדי הכיתה לעזור לרוני( .מצב )2
דוגמה מהסיפור" :ואני חשבתי שהוא משקר".
— שגל התחרט על זה שהוא חשב שרוני הוא שקרן( .מצב )2
דוגמה" :מי יכול היה לדעת? תוכי מדבר! ואני חשבתי שהוא משקר".
— השינוי הוא שלאט לאט הוא מתחיל להאמין לרוני( .מצב " ;)2ואני חשבתי שהוא משקר".

 = 2תשובה המתייחסת לשינוי שחל בדמותו של גל לפי הסיפור ,ללא העתקת
משפט מן הסיפור או בליווי משפט מועתק מן הסיפור שאינו מלמד על
השינוי.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות העתקת משפט מן הסיפור המלמד על השינוי,
ללא ציון השינוי עצמו,
לדוגמה:
— השינוי של גל" :עכשיו אני מבין הכל אמר פתאום גל מי יכול היה לדעת ...ראש דלעת
שכמותי( "...בתשובה זו יש העתקת משפט בלבד ללא ציון השינוי)
— שהוא סתם הציק לרוני שהוא חשב שקפיטן קוק אצלו בבית( .מצב )1
— שגל לא האמין שלרוני יש תוכי מדבר ושקוראים לו קפיטן קוק( .מצב )1
9

סגור
 = 2תשובה הכוללת את המספרים האלה בסדר הזה:
1
איתור מידע

2,0

4
5
2
3
 = 0כל סדר אחר של המספרים.
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הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

פתוח
 = 1תשובה הכוללת את הפיסוק הזה:
 " .1נפתח בשירי שבת "  ,אמרה חוה.
לשון ומטה
לשון
 .2גל קרא  " :צריך לעזור לרוני לחפש את התוכי שלו " .

אפשרויות
הציון
1,0

 = 0כל תשובה אחרת.
הערה :שימוש בסימן הפיסוק נקודתיים במשפט  1ייחשב שגיאה.
הערה :שאלה  11נבדקת פעמיים :פעם בהבנת הנקרא (התוכן) ופעם בהבעה
בכתב (המבנה והלשון) (11כ).
11

פתוח
יישום,
הערכה
וביקורת

 = 3תשובה הכוללת הסכמה או אי–הסכמה עם דליה (במפורש או שלא
במפורש) ,בליווי נימוק רלוונטי המסתמך על הסיפור ומתייחס להתנהגות
הילדים או ליחס החשדני של הילדים כלפי רוני,
לדוגמה:

3,0

הבעת הסכמה/אי–הסכמה במפורש:
— אני מסכים עם דליה ,מפני שזה לא הוגן לא לתת הזדמנות לתלמיד ולא לבטוח בו בלי
לדעת בוודאות אם הוא דובר אמת או שקר.
— לדעתי דליה צודקת ,מפני שילדי הכיתה התנהגו לא יפה כלפי רוני ,כי רוני רצה רק
להראות להם את קפיטן קוק ,והם אמרו שהוא שקרן.
— לדעתי דליה לא צודקת מפני שבסוף הסיפור הילדים הצטערו על מה שקרה ועל מה
שהם אמרו ויצאו לעזור לרוני לחפש את התוכי שלו.
— אני לא מסכימה עם דליה .ראשית ,תלמידי הכיתה לא ידעו אם רוני דובר אמת,
ושנית ,בסוף כולם עזרו לרוני לחפש את התוכי שלו.
הבעת הסכמה שלא במפורש:
— ילדי הכיתה התנהגו לא יפה ,כי לרוני היה קשה למצוא חברים בכיתה ,ולתלמידים לא
הייתה סבלנות אליו.
— אני חושבת שהם לא התייחסו כלפי רוני יפה מכיוון שהם לא שאלו מה קורה אתו,
למה הוא לא מגיע ,כלום ,אז זה לא יפה.
 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
— אני מסכימה עם דליה כי באמת הילדים היו צריכים לעזור לרוני.
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11כ

פתוח

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
התוכן נבדק בשאלה .11

אפשרויות
הציון
4,2,1,0

הבעה בכתב 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.
 = 4איכות כתיבה מיטבית
 = 2איכות כתיבה בינונית
 = 1איכות כתיבה נמוכה
 = 0תשובה קצרה של שלוש—ארבע מילים ,שאי–אפשר להעריך אותה.
או:
תשובה שבה הכתיבה משובשת מאוד.
או:
העתקה גורפת מן הקטע.
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הבעה
בכתב

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

פרק שני :הבעה בכתב — הבעת דעה על אירוע והנמקתה" :הדרכה בספרייה"
המשימה בהבעה בכתב נבדקת לפי הקטגוריות האלה:
א .התאמה לסוגה ולמטלה; ב .תוכן ומבנה; ג .לשון
 = 0כתיבת משפט אחד בלבד.
א .התאמה לסוגה ולמטלה
פתוח
התאמה
לסוגה
ולמטלה

 1התאמה לסוגה

1,0

 = 1טקסט המתאים לסוגה :טקסט טיעון/שכנוע.
הערה :מבנה של מכתב רשמי אינו הכרחי .למשל ,אין חובה לכתוב
"הנדון" ,תאריך וחתימה.
 = 0טקסט שאינו מתאים לסוגה (כגון סיפור או דיווח).

פתוח
התאמה
לסוגה
ולמטלה

 2התאמה למטלה

1,0

 = 1כתיבה על הנושא הנדרש.
 = 0כתיבה שלא על הנושא הנדרש.
ב .תוכן ומבנה

פתוח
תוכן
ומבנה

 1הצגת ההצעה

2—0

 = 2הצגת ההצעה באופן מלא (ההצעה צריכה להתייחס לארבעת
הרכיבים האלה במפורש או שלא במפורש :תלמידי כיתות ה',
תלמידי כיתות ב' ,ספרייה ,ויתור על שיעורי עברית),
לדוגמה:
—

בבית ספרנו תלמידי כיתות ה' מעוניינים להדריך את תלמידי כיתות ב'
בספרייה במקום שיעור עברית.

 = 1הצגת ההצעה באופן חלקי,
לדוגמה:
—

בבית ספרנו רוצים להדריך את התלמידים הקטנים.

 = 0אין הצגת הצעה.
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מיצ"ב

ראמ"ה

מדינת ישראל
משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

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

סוג
הפריט
פתוח
תוכן
ומבנה

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
 2ביסוס והנמקה

אפשרויות
הציון
6,3,1,0

 = 6הנמקה רלוונטית ומפותחת (נימוק אחד מפותח או כמה נימוקים),
לדוגמה:
—  ...ההדרכה לתלמידי כיתות ב' תועיל בכך שנעזור להם לקרוא ונלמד אותם
לבחור ספר וזה יעזור להם בעתיד בקריאה ובבחירת ספרים.
מלבד זאת זה ילמד את שכבתנו להתנהג באחריות ובהתנהגות נאותה.
—  ...תלמידי כיתות ב' צריכים את העזרה של כיתות ה' .תלמידי כיתות ב'
לא יודעים איפה יש ספרים מסוימים כמו ספרי מתח או ספרי בדיחות,
לדוגמה ,תום מכיתה ב' לא יודע איפה יש ספרי מתח לכן עומר מכיתה ה'
יעזור לו למצוא את הספר שהוא ביקש.
 = 3הנמקה רלוונטית אך לא מפותחת דייה (לפחות נימוק רלוונטי
אחד שאינו מפותח דיו),
לדוגמה:
—  ...כי ככה הם לומדים יותר וככה גם כשהם יהיו גדולים יוכלו להעביר
פעילות זו לקטנים מהם.
—  ...אנו חושבים שחשוב מאוד שילדי כיתות ב' ידברו ויכתבו בחיי היום–יום
שלהם בשפה גבוהה וידעו מילים חשובות בעברית.
 = 1הנמקה דלה .למשל ,שימוש בדוגמאות העומדות בפני עצמן ,שאינן
מבססות במפורש את ההצעה,
לדוגמה:
— כדאי שכיתות ה' יצאו עם כיתות ב' כי כיתות ב' יכולות לבלגן שם את כל
הספרים.
 = 0אין הנמקה כלל.

פתוח
תוכן
ומבנה

 3לכידות וקישוריות

3,2,0

 = 3הטקסט לכיד ומקושר :הרעיונות מאורגנים במבנים לוגיים.
הקשר בין המשפטים ובין הפסקאות הוא באמצעות קשרים
לוגיים מתאימים.
 = 2הטקסט לכיד ומקושר חלקית ,או לכיד חלקית.
 = 0הטקסט אינו לכיד ואינו מקושר.
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מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

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

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

סוג
הפריט

אפשרויות
הציון

ג .לשון
פתוח
לשון

 1אוצר מילים ומשלב לשון

2—0

 = 2אוצר מילים עשיר ומגוון/משלב לשון ההולם כתיבה (ולא דיבור)/
שימוש בלשון שכנוע ,במילות בקשה ,בביטויים בשפה גבוהה
ובפתגמים.
 = 1אוצר מילים לא מגוון/שיבושים מעטים (אחד או שניים) במשלב
הלשון/אין שימוש בלשון שכנוע.
 = 0אוצר מילים דל מאוד/שפה שגויה/משלב לשון הרווח בדיבור
יום–יומי.

פתוח
לשון

 2מורפולוגיה ותחביר

1,0

 = 1מבנה תקני של מילים ושל משפטים .התאמה במין ,במספר
וביידוע.
 = 0שגיאות רבות במבנה המשפט ובהתאם הדקדוקי.

פתוח
לשון

 3פיסוק

2—0

 = 2שימוש תקני בסימני הפיסוק (למעט סימון הפסיק באמצע משפט).
 = 1שימוש חלקי בסימני פיסוק מתאימים.
 = 0אין סימני פיסוק/שימוש בסימני פיסוק שגויים (לרבות שימוש
בסימני פיסוק עודפים).

פתוח
לשון

 4כתיב

2—0

 = 2כתיב נכון (ללא התייחסות לכללי הכתיב חסר הניקוד) או שגיאת
כתיב אחת.
 = 1שתיים או שלוש שגיאות כתיב.
 = 0ארבע שגיאות כתיב או יותר.
הערה :שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.
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מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

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

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

סוג
הפריט

אפשרויות
הציון

פרק שלישי :טקסט מידע — "חנה סנש — הצנחנית שלא שבה"
13

פתוח
 = 2תשובה הכוללת את חמש ההשלמות האלה:
1921 .1
איתור מידע
 .2הונגריה

2—0

 .3סופר /עיתונאי /מחזאי
 .4מורה למוזיקה/מורה
1939 .5
 = 1תשובה הכוללת ארבע מן ההשלמות הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
לדוגמה:
— ( 1921—1944השלמה )1
— בודפשט (השלמה )2
— מורה לקונצרטים ,מוזיקה (השלמה )4
14

פתוח
איתור מידע

 = 2תשובה הכוללת את חמש ההשלמות האלה בסדר הזה:

2—0

• נאצים/הנאצים/הגרמנים
• סכנת/סכנה של/סיכון
• ארץ ישראל/ארץ/ישראל
• צבא/צבא משלהם
• להציל/לשחרר/לחלץ/להגן על/למנוע הריגת/לעזור ל...
 = 1תשובה הכוללת ארבע מן ההשלמות הנ"ל.
הערה :השלמה המתאימה מבחינת התוכן אך אינה מדויקת מבחינה לשונית
תיחשב השלמה נכונה ,למשל" :סכנה" (השלמה שנייה).
 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
— להגיע ל(...השלמה חמישית)
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מחוון למבחן  22בעברית לכיתה ה' ,נוסח ב' ,התשע"ג
מספר
הפריט
15

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

סוג
הפריט

פתוח
 = 1תשובה המציינת פעולה אחת לפחות שעשו ההונגרים כדי להוציא מחנה
סנש מידע סודי,
איתור מידע
לדוגמה:
—

ההונגרים עינו אותה בזמן החקירה.

—

איימו שהם יענו את אמה/.איימו עליה/.עינו את אמה.

—

החזיקו אותה בבית הכלא.

—

נחקרה ועונתה/עונתה.

אפשרויות
הציון
1,0

 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
—
16

הם אמרו לה שהיא לא תראה את אמה שוב.

סגור
 = 2תשובה הכוללת את שלוש ההשלמות האלה:
 .1נתפסה
לשון ומטה
 .2הוכנסה
לשון

2—0

 .3הועמדה
 = 1תשובה הכוללת שתיים מן ההשלמות הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
17

ר"ב
פרשנות
והיסק

18

ר"ב
פרשנות
והיסק

19

 = 4התשובה הנכונה )3( :להדגים את יצירתה הספרותית.

4,0

 = 0כל תשובה אחרת.
 = 4התשובה הנכונה )1( :חנה הייתה חזקה ברוחה.

4,0

 = 0כל תשובה אחרת.

פתוח
 = 1תשובה המציינת רק את התוכנית השנייה,
לדוגמה:
איתור מידע
— לקשור את העבודה החקלאית בטיפול בילדים.

1,0

— להיות מדריכה בבית ספר לחקלאות.
— להדריך בבית ספר לחקלאות.
 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
— להיות סופרת ומחזאית.
— התוכנית השנייה.
— טיפול בילדים.
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מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

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

סוג
הפריט

20

ר"ב
פרשנות
והיסק

21

ר"ב

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
 = 4התשובה הנכונה )2( :מהווים דוגמה וראויים לחיקוי.

אפשרויות
הציון
4,0

 = 0כל תשובה אחרת.
 = 2התשובה הנכונה )4( :מפקדי המשטרה חלקו שבחים לנער שהציל חיי אדם.

2,0

לשון ומטה  = 0כל תשובה אחרת.
לשון
הערה :שאלה  22נבדקת פעמיים :פעם בהבנת הנקרא (התוכן) ופעם בהבעה
בכתב (המבנה והלשון) (22כ).
22

פתוח
יישום,
הערכה
וביקורת

 = 3תשובה המציינת לפחות אחת מפעולותיה של חנה סנש המוזכרות בקטע
והמעידות על גבורתה או הכללה המסתמכת על הקטע ומעידה על גבורתה,
לדוגמה:

3,0

— לפי דעתי היא הפכה לגיבורה ,מפני שהיא הקריבה את חייה למען הצלת יהודים
ובכך שהייתה חזקה ברוחה ולא הסכימה לספר מידע סודי אף על פי שעינו אותה.
(תשובה זו מציינת פעולות של חנה סנש המוזכרות בקטע" :הקריבה
את חייה"" ,הייתה חזקה ברוחה ולא הסכימה לספר").
— לפי דעתי חנה סנש הפכה לגיבורה מכיוון שהיא התנהגה באומץ לב ועמדה בעינויים
ולא גילתה דבר( .בתשובה זו מוצגת הכללה על סמך הקטע המעידה על
גבורתה של חנה סנש" :התנהגה באומץ לב").
— אני חושבת שהיא הקריבה את חייה למען היהודים ולכן היא גיבורה( .תשובה זו
מציינת פעולה של חנה סנש המוזכרת בקטע" :הקריבה את חייה").
 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
— אני חושב שהיא הפכה לגיבורה כי היא הצילה אנשים יהודיים ולא פחדה
(התשובה אינה נכונה ,כי לפי הקטע חנה לא הצילה יהודים).
— היא הפכה לגיבורה בעיני רבים כי היא הצילה את אמה( .התשובה אינה
נכונה ,כי לפי הקטע חנה לא הצילה את אימה).
— חנה סנש הפכה לגיבורה בזכות מעשיה הנכונים והטובים שעשתה( .התשובה
היא הכללה שאינה מסתמכת על הקטע .חסרה דוגמה המעידה על
גבורה).
— חנה סנש הפכה לגיבורה בעיני רבים משום שמעשיה היו לתת ליהודים לעלות לארץ
ישראל ולהציל אותם( .התשובה אינה נכונה ,כי לפי הקטע חנה לא
הצילה יהודים ולא העלתה אותם ארצה).
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22כ

פתוח

התוכן נבדק בשאלה .22

הבעה
בכתב

בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה בלבד

אפשרויות
הציון
4,2,1,0

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.
 = 4איכות כתיבה מיטבית
 = 2איכות כתיבה בינונית
 = 1איכות כתיבה נמוכה
 = 0תשובה קצרה של שלוש—ארבע מילים ,שאי–אפשר להעריך אותה.
או:
תשובה שבה הכתיבה משובשת מאוד.
או:
העתקה גורפת מן הקטע ,לדוגמה :העתקת שורות .53-52
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ר"ב

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

פרק רביעי :טקסט שימושי — "ידיעון המתנ"ס הקהילתי תשע"ג"
יישום,
הערכה
וביקורת
24

 = 3התשובה הנכונה )2( :לעודד ילדים להירשם לחוגים.

3,0

 = 0כל תשובה אחרת

סגור
 = 2תשובה הכוללת את שלוש ההשלמות האלה:
 .1לוח חופשות
איתור מידע
 .2חוגים לילדים ולנוער

2—0

 .3ספרייה
 = 1תשובה הכוללת שתיים מן ההשלמות הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
25

סגור
 = 2תשובה הכוללת את ארבעת הסימונים האלה:
 .1כן
איתור מידע
 .2כן

2—0

 .3לא
 .4כן
 = 1תשובה הכוללת שלושה מן הסימונים הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
26

סגור
פרשנות
והיסק

 = 2תשובה הכוללת את ארבעת הסימונים האלה:
 .1לא

2—0

 .2כן
 .3לא
 .4כן
 = 1תשובה הכוללת שלושה מן הסימונים הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
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פתוח
יישום,
הערכה
וביקורת

הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
א = 2 .תשובה הכוללת את שני החוגים האלה בלבד:
		

אפשרויות
הציון
2—0

פסנתר וקפוארה.
 = 1תשובה הכוללת את אחד החוגים הנ"ל בלבד או תשובה הכוללת את
אחד החוגים הנ"ל וחוג נוסף שאינו מתאים.

 = 0כל תשובה אחרת לרבות תשובה הכוללת את שני החוגים הנ"ל וחוג
נוסף שאינו מתאים.
פתוח

ב = 2 .תשובה הכוללת את שני החוגים האלה בלבד:

איתור מידע 		

2—0

פסנתר ושחמט.

 = 1תשובה הכוללת את אחד החוגים הנ"ל בלבד ,או תשובה הכוללת את
אחד החוגים הנ"ל וחוג נוסף שאינו מתאים.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות תשובה הכוללת את שני החוגים הנ"ל וחוג
נוסף שאינו מתאים.
ר"ב
יישום,
הערכה
וביקורת
פתוח
יישום,
הערכה
וביקורת

ג = 2 .התשובה הנכונה )4( :שחמט.

2,0

 = 0כל תשובה אחרת.

ד = 3 .תשובה הכוללת את אחד החוגים המופיעים בידיעון (ללא חוג
קפוארה) ,בליווי נימוק רלוונטי ומשכנע המתייחס לאחד הרכיבים
המופיעים בשאלה :סקרנות ,אי–אהבת ספורט,
לדוגמה:

3,0

— אני ממליצה לו ללכת לפסנתר מכיוון שזה לא כל כך ספורט וזה לשבת ופשוט
להזיז את הידיים ולזכור תווים.
— שחמט או פסנתר ,כי אלה חוגים שאין בהם ספורט.
— הסייר הצעיר הוא חוג מיוחד לילדים סקרנים מפני שלומדים בו דברים חדשים
כמו לרקוח תרופות ולעקוב אחרי חיות.
— שחמט ,כי זה מפתח את המוח.
 = 0כל תשובה אחרת,
לדוגמה:
— אני ממליצה לו שילך לחוג שחמט כי שחמט מתאים לבנים יותר מפסנתר.
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הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה

סוג
הפריט

פתוח
א = 2 .תשובה הכוללת את ארבע ההשלמות האלה:
 .1שאלה
לשון ומטה
לשון
 .2ידיעון

אפשרויות
הציון
2—0

 .3חידה
 .4שירון
 = 1תשובה הכוללת שלוש מן ההשלמות הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
הערה :כתיבת מילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה ,למשל" :ידיאון".
ר"ב
לשון ומטה
לשון
29

ב = 2 .התשובה הנכונה )3( :מחירון.

2,0

 = 0כל תשובה אחרת.

סגור
 = 2תשובה הכוללת את שלושת הסימונים האלה:
 .1לא
לשון ומטה
לשון
 .2כן

2—0

 .3לא
 = 1תשובה הכוללת שניים מן הסימונים הנ"ל.
 = 0כל תשובה אחרת.
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