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בס"ד

 מספר
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הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
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חלק ראשון: טקסט מידע — המצאות בישראל

פתוח 1

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שיש בה התייחסות לכך שהמצאות מאפשרות לאדם לבצע   = 3
 משימות חדשות 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 החברה ולרווחת היחיד.   —

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 מאפשרות לאדם ללמוד ולהחכים.   —

3 ,1 ,0

סגור 2

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

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

ר"ב 3

בחינה 
והערכה של 

רכיבים 

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

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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פתוח4

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה הנוגעת למחסור במזון או באורז,  = 3 
לדוגמה:

הרעב בארץ  —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

תחליף לפתיתים  —

3 ,0

ר"ב5

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )1( כי ישראל היא ארץ שטופת שמש.   = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב 6

בחינה 
והערכה של 

רכיבים 

התשובה הנכונה: )1( למסור מידע על המצאת דּוד השמש.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב7

לשון 
התשובה הנכונה: )3( בחנות ראינו מצלמה עמידה במים.   = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח 8

לשון 

להמציא או שימציאו  1.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

המציא2.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. 
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פתוח9

בחינה 
והערכה של 

רכיבים 

תשובה שיש בה הסבר הנוגע לסוגה )או למטרה או למבנה( של הקטע   = 2
 גידול עגבניות שֵרי בעציץ, ושיש 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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פתוח 10

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שיש בה הסבר הנוגע גם 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

פתוח11

לשון 

תשובה ששלושת הצירופים האלה כתובים בה:  = 2

שתילים קטנים  .1

זנים חדשים.  .2

מכלי פלסטיק או מיכלי פלסטיק  .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. 

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   —

תקופת ההמצאה  —
שמות 

הממצאים
יתרונה של 

ההמצאה

יצחק זְַקסנּברגתרפ"חמסחטת הדרים2.

המסחטה ֵהֵקלה 
את פעולת 

הסחיטה של המיץ 
מההדרים.

אֹויְגֶן ּפְרֹוּפֶרתשי"אפתיתים3.

תשט"ודּוד שמש4.
ד"ר צבי תבור

חיסכון בחשמל  —
ניצול אור השמש  —
ניצול מקור טבעי  —

.5
עגבניות שרי  —
עגבניית שרי  —

תשמ"ג—תשמ"ח
פרופ' נחום 
קידר ופרופ' 
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.

כל תשובה אחרת   = 0

3—0
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סגור 14

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שחמש התשובות האלה מסומנות בה:   = 3

לא נכון  .1

לא נכון   .2

נכון  .3

לא 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

סגור15

לשון 

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
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הציון

הבעה בכתב

 הבעה16
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 התושבים להמציא 
המצאות

 3 = התוכן עוסק בהזמנת תושבים להמציא המצאות, 
לדוגמה:

במפעל בקרבת היישוב החליטו להציג המצאות. אנחנו מזמינים אתכם   —
להמציא המצאה. 

שלום תושבים! כדאי לכם להמציא המצאות למפעל.   —

התוכן אינו עוסק בהזמנת תושבים להמציא המצאות.   = 0

3 ,0
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח

 תוכן 
ומבנה

2 התאמה לסוגה — ביסוס והנמקה: חשיבותן של המצאות 
ותרומתן לחיינו

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 בספרים מודפסים. הדפוס,   —
הטלפון והמכונית, כל אלו המצאות ששינו את חיינו 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 שעון שבת מקלה על החיים שלנו. המצאת הפתיתים ועגבניות 

השרי את תפריטנו. כאשר ממציאים דבר יש הרגשת שמחה. 

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

לדוגמה:

המצאות תורמות לחיינו שהן משפרות ומקלות את החיים.   —

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

המצאות עוזרות לחיי האנשים.  —

אין הנמקה כלל או שהנימוקים אינם רלוונטיים או סתמיים,   = 0 
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.

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   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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מחוון למבחן 951 בעברית לכיתה ה', נוסח ד', מיוחד עבור המגזר החרדי, תשע"ה

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

בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

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 ובשפה גבוהה. 

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 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
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מחוון למבחן 951 בעברית לכיתה ה', נוסח ד', מיוחד עבור המגזר החרדי, תשע"ה

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

בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

חלק שני: סיפור — בכל מקום

פתוח17

הבנת 
המשמעות 

הגלויה 

תשובה שיש בה שני מאפיינים שונים מבין המאפיינים האלה:  = 2 
לימוד )תורה( כל הלילה  •

השתתפות כל התלמידים / לימוד בצוותא  •

גם תלמידים לשעבר מגיעים לליל לימוד בישיבה  •

האווירה )הנלהבת(   •

קולות )לימוד( רמים נשמעים ברחוב  •

תשובה שיש בה אחד המאפיינים הנ"ל.   = 1

הערה: כתיבת המשפט "לילה שכולו מוקדש ללימוד תורה בצוותא"   
תזכה רק בנקודה אחת. 

כל תשובה אחרת  = 0

הערה: לא תתקבל העתקה גורפת, אלא רק העתקה מושכלת.   

לדוגמה:   

ללמוד תורה בצוותא, כל תלמידי הישיבה, וגם תלמידים לשעבר, מגיעים ללמוד.   .1

הסיפורים, שעברו מפה לאוזן, תיארו את האווירה הנלהבת בזמן הלימוד ואת   .2
קולות הלימוד הרמים שנשמעים. 

2—0

ר"ב18

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

התשובה הנכונה: )4( עם מי לומד ראש הישיבה בליל שבועות?  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב19

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )2( כי הבין שיהיה עליו לוותר על ליל שבועות בישיבה.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

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

בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח20א

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה המציינת במפורש שהבחירה של אברימי הייתה ללכת לסבו/  = 2
להיענות לבקשת אביו. 

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

הוא התלבט מי יעזור לסבא — אחיו בן ה–9? בן הדוד מניו–יורק?   —

שסבא יגיע   —

אברימי בחר בהתחלה שרוצה ללמוד עם חבריו ואחר כך היה לו צער שצריך ללוות   —
את סבו לבית הכנסת ולא יוכל ללמוד עם החברותא שלו.

2 ,0

פתוח20ב

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה העוסקת )במפורש או שלא במפורש( בהבנתו של אברימי שאם   = 3
 לא ילך לסבו, הסב יישאר בביתו ולא ילמד בליל שבועות,

לדוגמה:

שסבא לא יישאר בבית. )משתמע מן התשובה שלא יהיה מי שייקח   —
את סבו לבית הכנסת(

כי לסבא תיגרם עוגמת נפש אם לא ייקח אותו. )לבית הכנסת(  —

כי גם בבית הכנסת יוכל ללמוד עם אנשים ולסבא לא תהיה עוגמת נפש כי גם   —
הוא ילמד שם.

כל תשובה אחרת,   = 0 
לדוגמה:

כי רצה לעזור לו.  —

כי אבא ביקש.  —

כי סבא יהיה עצוב.   —

כי רק הוא התאים לתפקיד.  —

כי אברימי יכול ללמוד גם בבית הכנסת של סבא.   —

3 ,0

פתוח21

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שיש בה שני הביטויים האלה:  = 2 
בלב נחמץ  •

לבו כבד עליו  •

תשובה שיש בה אחד מהביטויים הנ"ל.   = 1

כל תשובה אחרת  = 0

2—0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

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

בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח22

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

משפט שאמר אברימי לאביו או משפט שאמר האב לאברימי, 1.  = 1 
לדוגמה:

אז מה אתה אומר? )אמר אבא(  —

זה בסדר, אבוא לסבא אחרי הצהריים.   —

הערה: גם תשובות המנוסחות בדיבור עקיף, וכתובות כפרפרזה   
נכונה, ייחשבו תשובות נכונות. 

לדוגמה:   

אבא שאל את אברימי מה הוא אומר.   —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

אני רוצה לצעוק. )משפט המייצג מחשבה ולא דיבור בקול(  —

הקולות הרמים הנשמעים ברחוב.  —

1 ,0

משפט המייצג מחשבה של אברימי, 2.  = 1 
לדוגמה:

אני רוצה לצעוק.  —

זמן רב חיכית ללילה הזה.  —

הערה: גם תשובות המנוסחות בדיבור עקיף וכתובות כפרפרזה   
נכונה, ייחשבו תשובות נכונות. 

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

אמר אברימי לעצמו  —

1 ,0

פתוח 23

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת 

לסבא/סבא/הסבא1.    = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

לאברימי/אברימי2.    = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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מחוון למבחן 951 בעברית לכיתה ה', נוסח ד', מיוחד עבור המגזר החרדי, תשע"ה

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

בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח 24א

פרשנות

תשובה שיש בה הסבר העוסק בשינוי ברגשותיו של אברימי, המתאים   = 3
לשלב זה בסיפור )אברימי וסבו הגיעו לבית הכנסת, אבל אברימי עדיין 

 לא ראה את ראש הישיבה(,
לדוגמה: 

כי הוא הולך ללמוד עם סבא ועוזר לו.  —

כי הוא ראה שגם בבית הכנסת של סבא יש עם מי ללמוד.  —

לדעתי המרירות התפוגגה משום שראה את בית הכנסת שוקק חיים וכולם לומדים   —
תורה בהתלהבות.

כי היה לו כיף עם ההרגשה שעזר לסבא שלו.  —

הוא ראה שסבא מאושר.  —

הערה: תשובות העוסקות בהשלמה של אברימי עם העובדה שלא ילמד   
עם חבריו בישיבה בליל שבועות, ייחשבו תשובות נכונות, 

לדוגמה:   

בגלל שהוא כבר הסכים והוא כבר הלך עם הסבא לבית הכנסת והם כבר   —
הגיעו, אז אין לו כל כך מה להצטער. 

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

כי הוא פתר את התעלומה.  —

כי ראה את ראש הישיבה.  —

3 ,0

פתוח 24ב

פרשנות 

תשובה העוסקת בראש הישיבה,   = 3 
לדוגמה: 

הוא למד עם ראש הישיבה.  —

הוא קיבל מחמאות מראש הישיבה.  —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

הוא עכשיו שמח עם חבריו.  —

קולות רמים נשמעו ברחוב והוא הצטרף אליהם.  —

כי היה לו טוב עכשיו.  —

3 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח 25

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת 

תשובה זו: 1.  = 1

)אני שמח אמר אבא( אתה נכד מסור.  •

כל תשובה אחרת,  = 0

לדוגמה:   

אני שמח אמר אבא.  —

 1 ,0

אחת התשובות האלה: 2.  = 1

)הלילה נוכל לצרף ללימודינו גם את( הנכד הטוב.   •

אני יודע שלא היה קל לוותר )על ליל שבועות(.  •

ואף זכה למחמאה מראש הישיבה.   •

כל תשובה אחרת.  = 0

 1 ,0

שאלה 26 נבדקת פעמיים — פעם בהבנת הנקרא )תוכן( ופעם בהבעה 
בכתב )מבנה ולשון, 26כ(.

פתוח 26

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

תשובה העוסקת בקשר בין לימוד, תורה או מצווה ובין מקום מוחשי,    = 3 
לדוגמה: 

שבכל מקום שלומד יהיה לו התרוממות רוח כמו ללמוד עם ראש הישיבה.   —

בכל מקום אפשר ללמוד תורה.   —

הערה: תשובות העוסקות בקשר בין רגש של שמחה ובין מקום מוחשי,   
ייחשבו תשובות נכונות,

לדוגמה:   

בכל מקום יש משהו שמח.   —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

בכל מקום אברימי הרגיש בעולם אחר בהרגשה מתוקה.  —

מוזכרים כמה מקומות בסיפור.  —

3 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח26כ

 הבעה 
בכתב

בפריט זה עליכם לבדוק רק את איכות הכתיבה )התוכן נבדק בפריט 25(.

 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

פתוח27

פרשנות 

תשובה שיש בה בחירה בתכונה אחת ותיאור התנהגות של אברימי   = 3
 המעידה עליה באופן נכון לפי הסיפור,

לדוגמה:

נאמן - וויתר על ליל שבועות בישיבה בשביל סבא שלו.  —

מתחשב - כי אברימי התחשב בסבו ולא רצה שתהיה לו עוגמת נפש.   —

מתחשב - עשה מה שאבא שלו ביקש.  —

נאמן - בא לסבא שלו למרות הכל לעזור לו אפילו שציפה ללילה בליל שבועות.  —

חברותי - אוהב ללמוד עם חברים.  —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה: 

מסור - כי אפילו אבא שלו אמר לו שהוא מסור.   —

מתחשב - מההתנהגות שלו לכולם וגם רואים שהוא אוהב את סבא ומתחשב.  —

3 ,0

סגור 28

לשון 

תשובה שיש בה השלמה נכונה של המשפטים עם ארבעת הביטויים   = 2
 האלה: 

בכיליון עיניים  .1

מפה לאוזן  .2

בלב כבד  .3

במאור פנים.  .4

תשובה שיש בה השלמה נכונה של המשפטים עם שלושה מהביטויים   = 1
הנ"ל. 

כל תשובה אחרת  = 0

2—0
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח 29

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה המציינת שראש הישיבה לומד )בליל שבועות( בבית הכנסת של   = 2
 סבו של אברימי, או שהוא לומד עם סבו של אברימי, 

לדוגמה:

הפתרון שראש הישיבה לומד בבית כנסת קטן עם סבא של אברימי.  —

עכשיו יודעים איפה נמצא ראש הישיבה בכל ליל שבועות ולומד עם הסבא.  —

הפתרון היה שראש הישיבה היה בבית הכנסת של סבא.  —

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

שאברימי ראה את ראש הישיבה שלו.  —

ראש הישיבה לומד בבית כנסת קטן.  —

2 ,0

סגור 30

לשון 

תשובה שמוקפים בה ארבעה שמות תואר משמות התואר האלה:   = 2
המופתע  —

הנבוך  —
העמוק  —

הטוב  —
אוהדת  —

תשובה שמוקפים בה שלושה שמות תואר או שניים משמות התואר   = 1
הנ"ל.

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

פתוח 31

לשון 

תשובה שיש בה ארבע ההשלמות האלה:  = 2

1.  אשמיע

2.  השמועה/שמועה

3.  נשמעו

4.  שומע.

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

כל תשובה אחרת   = 0

2—0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח 32

לשון 

תשובה שיש בה שלוש המילים האלה:  = 2

חבר  .1

נשימה  .2

קול.  .3

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

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. 


