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 מחוון למשימת הערכה לכיתות ד'

 י מידע קטע -הנגב  -פרק שני 

 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  השאלה/ תשובה 

 הנגב מדברי וצחיח בגלל: .1 1

 צורתו המשולשת של האזור א.

 כמות קטנה של גשמים באזור ב.

 שיטפונות רבים באזור ג.

 נחלי האכזב באזור. ד

  גלוי

 ב'

 

2 

כתבו שמות של שני יישובים בנגב  2

המוזכרים בקטע "אזור הנגב" וגם 

 מופיעים במפה: 

 

 כתיבת שמות של שני יישובים מתוך גלוי

: באר שבע, מצפה היישובים הבאים

 ., ערדשדה בוקר רמון, אילת,

  נק' 4 =כתיבת שני ישובים נכונים 
 נק' 2 =כתיבת ישוב אחד נכון

 נק' 2 =כתיבת ישוב נכון וישוב שגוי

4 

מה אפשר ללמוד ממכתבו של בן גוריון לילדים  3

בקיבוץ אפיקים על חיי המתיישבים בקבוץ 

 "שדה בוקר" שבנגב?

 משתמע

 

בחירה של שתיים מבין העובדות 
 הבאות:

  המתיישבים קמים בשש בבוקר 

  המתיישבים אוכלים בשבע
 במטבח המשותף ארוחת בוקר, 

  רוב המאכלים מובאים מהחוץ 

 בים חורשים את השדות המתייש 

  המתיישבים עובדים כל היום
 בשדות

  ארוחת צהריים אוכלים גם במטבח
 המשותף 

 כתיבת התשובה בהכללה לדוגמה:או 

 יישבים בקיבוץ בנגב אוכלים תהמ
 ארוחות משותפות

  המתיישבים בקיבוץ בנגב עובדים
 בשדות.

 
נקודות 6כתיבת שתי עובדות נכונות=   

נקודות 3=  כתיבת עובדה אחת נכונה  
 כתיבת עובדה נכונה ועובדה שגויה =

נקודות 3  
כתיבת שתי עובדות שגויות או יותר 

 0 )גם אם נכתבו עובדות נכונות( =
  נקודות
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ם מופיע מידע על ההתיישבות יבאילו קטע 4

 בנגב?

 ציינו את שמות הקטעים

 

 ציון הקטעים הבאים: מע משת

 אזור הנגב 

 קיבוץ  מכתבו של בן גוריון לילדי

 אפיקים

 נקודות 4=ציון שני הקטעים 

 נקודות 2= ציון קטע אחד
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 בדיקת הבנת הנקרא יישום הערכה ובקורת האם הייתם ממליצים לילדים לבקר בנגב?  5
או אי המלצה  תשובה הכוללת המלצה 
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 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  השאלה/ תשובה 

פי -כתבו את החלטתכם ונמקו אותה על

 הקטעים שקראתם.

 

ברורה בליווי נימוק/ הסבר רלוונטי 
ומך בהמלצה.הת  

 לדוגמה: 
הייתי ממליץ לילדים לבקר בנגב כי -

אפשר לבלות בטיול אופניים בלילות 
 ירח.

לא הייתי ממליץ לילדים לבקר בנגב -
 כי בנגב חם ויבש

 
תשובה הכוללת המלצה והנמקה 

נק' 5המתאימות זו לזו =  
 3תשובה הכוללת עמדה ללא נימוק =

 נקודות
נק' 0כל תשובה אחרת =   

בדיקה הוליסטית של איכות    
הרכיבים להתייחסות: נק' 5הכתיבה=  

מבנה התשובה, מבנה המשפטים, 
הרצף בין המשפטים, מילות קישור, 

סימני פיסוק )ללא פסיק  משלב הלשון,
  עד שתי שגיאות באמצע משפט(, כתיב

=איכות כתיבה מיטבית5  
= איכות כתיבה בינונית3  
= איכות כתיבה נמוכה 0  
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 ימו את המשפטים הבאים:השל 6

אפשר  "מהקטע "בן גוריון בשדה בוקר

 גוריון -ללמוד על בן

 "מהקטע " קטע ממכתבו של בן גוריון

 גוריון -אפשר ללמוד על בן

 

 משתמע

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדה אחת לפחות  המופיעה  כתיבת 
 .בכל  אחד מהקטעים

 לדוגמה:
 "בן גוריון בשדה בוקר":מהקטע 

 ות בנגבבן גוריון תמך בהתיישב 

  היה ראש הממשלה בן גוריון
 הראשון של מדינת ישראל

   1886 -נולד בבן גוריון 
 "קטע ממכתבו של בן גוריון"

  אכל ארוחות משותפות בן וריון
 במטבח המשותף

 בן  כשהתגורר בשדה בוקר עבד
 שעות כל יום בשדות 4 גוריון 

   ענה למכתבי הילדים בן גוריון
 לפני מכתבים אחרים

 
הקטעים י עובדות נכונות מכתיבת שת
נקודות 4=  הנדרשים   

הקטעים מ כתיבת עובדה אחת נכונה
נקודות 2=  הנדרשים  

קטעים מהכתיבת עובדה נכונה
נקודות 2 ועובדה שגויה =הנדרשים   

כתיבת שתי עובדות שגויות או יותר 
 0 )גם אם נכתבו עובדות נכונות( =

  נקודות
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יתו התאימו לכל תיאור את הקושי שא .7

 מתמודדים הצמחים ובעלי החיים בנגב:

  יישום
חום גדול בשעות  /מחסור בצל .1

 היום

4 
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 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  השאלה/ תשובה 

 

 הקושי  תיאור 

בגוף הגמל ישנה 
דבשת בה הוא אוגר 

 שומן .

 מחסור במזון 

שפני הסלע מסתתרים 

במשך היום במחילות 

ועם רדת הערב הם 

 יוצאים לחפש מזון.

 

פרח בשם 'יחנוק 

המדבר' צומח ליד גדות 

 נחלים ומעיינות בנגב.

 

 

/ מעט מקורות מחסור במים .2
  מים

התאמת שני הקשיים הנכונים לתיאור 
 נק' 4= 

התאמת קושי אחד נכון לתיאור ואחד 
 נק' 2= שגוי או אחד חסר 

שבץ למשפט אחד שבו מתאים רק סמנו  8

 התיישבות את המילה : 

  המורה מעודדת את
 _______התלמידים בכיסאותיהם.

 שראל מעודדת הממשלה בי
 בגליל גם   ___________

  רבה של  ___________בנגב יש
 בעלי חיים וצמחייה.

  במגרש החנייה ראינו
 של מכוניות חדשות._________

 

התיישבות הממשלה בישראל מעודדת  לשון 

 בגלילגם 

5 

הוא: "תחושה של עצב אכזבה פירוש המילה  9

 תסכול בעקבות תקוות שלא התגשמו."ו

תכם נקראים הנחלים בנגב נחלי מדוע לדע

 ?אכזב

 

תשובה ובה יש קשר בין העובדה כי  אוצר מילים

המילה בין בנחלים אלה אין מים ו

 אכזבה.

 לדוגמה: 

נקראים כך מכיוון שהם  הם -

גורמים אכזבה למבקרים על 

  מים שלא זורמים בהם

 

נשפכים מי גשמים רבים  -

הם אליהם אבל נעלמים ו

 נשארים יבשים. 

6 

יזה קטע מבין כל הקטעים שקראתם א 10

 ?. נמקו את תשובתכםעניין אתכם ביותר

 

תשובה הכוללת דעה ונימוק המתאים  הערכה

 .תוך הסתמכות על הכתוב  לדעה

נימוק ייחשב גם ציטוט מתאים 

 מהטקסט הנבחר.

 לדוגמה: 

עניין אותי המכתב של בן גוריון לילדים 

חי בן גוריון ומה כיצד כי קראתי בו 

5 



8 

 

 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  השאלה/ תשובה 

 כל יום.עשה 

תשובה הכוללת דעה בליווי נימוק 

= המתאים לדעה ומסתמך על הכתוב

 נקודות. 5

 נק' 2= תשובה הכוללת דעה בלבד

תשובה שבה אין התאמה בין הדעה 

 נק' 0= לנימוק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


