
 1 

' גלכתות שלישית מחוון למשימת הערכה 

סיפורי קטע  –'עופר איילים' ראשון פרק 

הרכיב  השאלה
 הנבדק

 ניקוד מחוון

 ?ַהַחי לְלפינתַ  ַבמבי ֶאת ֲאביָרם ֵהביא ָלָמה .1
 

ַבָשֶדה  ַבמבי ֶאת ָמָצא הּוא ּכי . א

 
אֹותֹו  ִיטרְלפּו ֶשהַתנים ָפַחד הּוא ּכי . ב

 
יֹומֹו -ֶבן ָהָיה ַבמבי ּכי . ג

 
 עֹוֶפר ָהָיה לא ַהַחי בְלפינתַ  ּכי . ד

הבנת 
: הנקרא
איתור 
מידע 
 ואחזורו

 4 'בהתלמיד סימן רק את תשובה 
נקודות 

 
 

ָושֹוב  ֲהלֹוך ָרץ"  ֶשַבמבי ָּכתּוב  ַבסיפּור .2
 "...לאורך הגדר

 
 ?ֶזה בְלביטּוי הַּכוָונה לְלָמה

 
ֶשֶקט  בְלחֹוֶסר ָרץ . א

 
ָקדיָמה  ָיָשר ָרץ . ב

 
וְלָרגּוַע  לְלַאט ָרץ . ג

 
 לְלָאחֹור לַבד ָרץ . ד

אוצר 
 מילים

 5 'אהתלמיד סימן רק את תשובה 
 נקודות

 נַעשּו ֱוֵעיניָו "...  :ַבמבי ַעל ָּכתּוב ַבסיפּור .3
." וְליֹוֵתר יֹוֵתר ֲעצּובֹות      

 

ֶכם ַמדּועַ        ?ָעצּוב נַעָשה ַבמבי לְלַדעתְל
 
 

הבנת 
: הנקרא
היסק 

והכללה 

תשובה המתייחסת לפחות = 'נק 4
לאחד הרכיבים שגרמו לבמבי עצב 

( קונקרטי או מופשט)
: לדוגמה

כי הוא התגעגע לאימא שלו 
כי הוא רצה להיות חופשי 
כי הוא רצה לרוץ בשדות 

כי הוא לא רצה להיות במקום 
סגור 

כל תשובה שאין בה גורם ='נק 0
. רלוונטי לרגש העצב

4 
נקודות 

 אֹותֹו ָאֲהָבה ִמּכּוָלם יֹוֵתר ַאך": ָּכתּוב ַבסיפּור .4

 ".ניָרה

ֶשִמֶמנּו  ֵמהסיפּור נֹוָסף ִמשָפט ַהֲעתיקּו
 

   ֶשל ניָרה ַאֲהָבָתה ַעל ִללמֹוד ֶאפָשר      
      

 .לבְלמבי     
 
 

הבנת 
: הנקרא
איתור 
מידע 

 ואחזורו

התלמיד העתיק את אחד = נק 3
:  המשפטים מן

 איָמא נִהֶיה ֲאנחנּו" :ניָרה ָאמָרה
 ".בְלתֹוָרנּות ֶשלֹו

קֹום ַאך"  ִהרגיָשה ,ֲעצּוָבה ִלהיֹות ִבמְל
" .גְלדֹוָלה ִשמָחה ִמתַמֵלא ֶשלִבה

 ִאם ָידּועַ  לא ,ָרצָתה לִבּכֹות היא"
" .ַצַער ֶשל בְלכי אֹו ִשמָחה ֶשל בְלכי

 
ד העתיק משפט שאינו מעי= 'נק 0

על אהבתה של נירה לבמבי 
 

3 
נקודות 
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הרכיב  השאלה
 הנבדק

 ניקוד מחוון

 ?ַלחּורָשה ַבמבי ֶאת היְלָלדים ָלקחּו ָמה לְלֵשם .5

 .אֹוָתם ויַשֵמחַ  אֹוָתם ֶשיְלַלוֶוה ּכְלֵדי . א

 .ַרֲענןָ  ֵעֶשב אֹותֹו לְלַהֲאכיל ּכְלֵדי . ב

 .הָשדֹות לְלשֹוֵמר ַבמבי ֶאת לְלַהראֹות ּכְלֵדי . ג

יֹוֵתר  חֹופשי ּולְלַהרגיש ץָלרּו ֶשיּוַכל ּכְלֵדי . ד

הבנת 
: הנקרא
היסק 

והכללה 

 4 'דהתלמיד סימן רק את תשובה 
נקודות 

 ָרָצה ּכְלֶשהיא. חֹוֶשֶבת ניָרה ָמה ּכֹוֵתב הסֹוֵפר .6

 עֹוד" :ַעל הִמשָפט חֹוֵזר הּוא ַבמבי ַאֲחֵרי

ַעט ַעט עוד !ַבמבי יבַרח מְל      "!ַבמבי יבַרח מְל

 ?ַירגישּו ֶשהקֹורִאים הסֹוֵפר הָרצָ  ָמה     

 

 

הבנת 
: הנקרא
יישום 

הערכה 
וביקורת 

 להזדהותתשובה המתייחסת 
הנוצרת אצל הקורא עם מה 

רגשות של . מרגישהשהגיבורה 
חוסר / חשש/פחד/ דחיפות/ לחץ

. ודאות
רגש +ההזדהות=  'נק 5
הסופר רצה שנרגיש לחץ כמו "

".  שנירה מרגישה
ולי במבי את הפחד של נירה שא"

." באמת יברח
ציון אחד הרגשות  -או
". הסופר רצה שנרגיש לחץ"
התייחסות להזדהות בלי = 'נק 4

. הרגש הרלוונטי
הסופר רצה שנרגיש מה שנירה "

". הרגישה
 כל תשובה אחרת= 'נק 0

5 
נקודות 

 ֶשהּוא הזּוג ֶאת ַהקיפּו .מילים זּוגֹות ִלפנֵיֶכם .7
   -:ְוהיּפּוָכה מיָלה

                                      ַצַער – יבְלכ . א

                                   מּוָזר – שֹוָבב . ב

                                   ֲעדינה – ַרָּכה . ג

מיֵהר  – ֵהֵאט . ד

ידע 
לשוני 

 5 'דהתלמיד סימן רק את תשובה 
נקודות 

: ַבסיפּור ָּכתּוב ,יַבמב ַאֲחֵרי ָרָצה ניָרה ַּכֲאֶשר .8

 לְלַהֲחזיק ַתֲעצֹור ּכֹוחַ  ֶשלא ָחשָשה היא" 
            ".ָלה ִאכַפת ָהָיה לא הָדָבר ַאך ,ַבֶחֶבל

                             ?ֶזה ִמשָפט לְלפי ניָרה ִהרגיָשה ָמה

 ,ַבמבי ַאֲחֵרי ָלרּוץ ָרצָתה ניָרה ֶאָחד ִמַצד . א
 .ַבָשֶדה ָלנּוחַ  ָרצָתה יֵשנ ִמַצד

 ָעֶליהָ  ִיכֲעסּו ֶשהיְלָלדים ָחשָשה ניָרה . ב
 .ָבַרח ֶשַבמבי ּכְלֶשיְלַגלּו

 יִיָשֵאר  ֶשַבמבי ָרצָתה ניָרה ֶאָחד ִמַצד . ג
 .אֹותֹו לְלַשחֵרר ָרצָתה ֵשני ּוִמַצד

 ִעם דְלָאגֹות בְללי ַבָשֶדה ָלרּוץ ָשמָחה ניָרה . ד
 .החֹופְלשי מביבַ 

הבנת 
: הנקרא
יישום 

הערכה 
וביקורת 

 5 'גהתלמיד סימן רק את תשובה 
נקודות 
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הרכיב  השאלה
 הנבדק

 ניקוד מחוון

קֹום     "נשַמט הֶחֶבל" :ָּכתּוב ַבסיפּור .9   ִבמְל

 :ִלכתֹוב ֶאפָשר  "נשַמט"

 החבל נקַשר חזק    . א     

 החבל נפל לא בכוונה   . ב     

  החבל נקרע לפתע . ג     

ל נשמר זמן רב החב . ד     

 

אוצר 
מילים 

 5 'בהתלמיד סימן רק את תשובה 
נקודות 

  ִדיּון ִהתַקיֵים הסיפּור קְלריַאת בְלִעקְלבֹות. 10
. 'ג בְלכיָתה      

  ּוֶשָּכֲעס היְלָלדים ִעם ַמסּכים ֲאני": ָאַמר ָאָסף      
  ֶאת ַלֲעזֹוב ָהיְליָתה צְלריָכה לא היא ,ניָרה ַעל      
 ".מביבַ       

 
  ָצדָקה ֶשניָרה חֹוֶשֶבת ֲאני: "ָאמָרה ָדנה     
  ".ַבמבי ֶאת ּכְלֶשִשחרְלָרה     

 
ניֵ  מי ִעם      ?ַמדּועַ  ?ַמסּכימים ַאֶתם היְלָלדים ִמשְל
. ֵמהסיפּור דּוגָמאֹות ָהביאו    

 

 

 

הבנת 
 :הנקרא
יישום 

הערכה 
וביקורת

 +
 כתיבה

 :בדיקת הבנת הנקרא
בחירת ת את תשובה הכולל

הסבר התומך בליווי  התלמיד
: לדוגמהבחירתו ב
כל הילדים . אני מסכימה עם אסף"

גידלו את במבי וטיפלו בו ולה לא 
הייתה הזכות להחליט לבד 

כתוב שכל , לדוגמה. לשחרר אותו
הילדים הביאו לו עשב רענן 

 ." לאכול
דינה צדקה במבי נולד בשדה " -או

 בפינת, והיה צריך לחיות בשדה
בסיפור כתוב . החי הוא היה עצוב

 ." שעיניו נעשו עצובות יותר ויותר
 
עמדה , תשובה הכוללת= 'נק 5

. והנמקה המתאימות זו לזו
 
תשובה הכוללת עמדה = 'נק 3

 או נימוק ללא עמדה ללא הנמקה
 
. תשובה שגויה= ' נק 0

ניתן לקבל תשובה התומכת בשתי 
העמדות בתנאי שהיא כוללת את 

. רכיבי העמדה וההנמקה
בדיקה הוליסטית של איכות 

 :הכתיבה
מבנה : הרכיבים להתייחסות

הרצף ; מבנה המשפטים; התשובה
; מילות קישור; בין המשפטים
ללא )סימני פיסוק ; משלב הלשון

כתיב ; (פסיק באמצע משפט
. בהתאמה לגיל

ות כתיבה מיטבית איכ= 5
איכות כתיבה בינונית = 3
איכות כתיבה נמוכה = 0

איכות הכתיבה נבדקת בלא 
. תלות באיכות התוכן

' נק 10
 
 
5 -

הבנת 
הנקרא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- 

איכות 
 כתיבהה

 50 כ נקודות לפרק זה"סה


