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 מידע    -אולימפיאדה -פרק שני 

הרכיב  השאלה 
 הנבדק

 ניקוד מחוון

נקרא לספורט  הגדול הבינלאומי הכינוס 1
 אולימפיאדה. מדוע הוא נקרא כך?

מי/ מה  על שםתשובה הכוללת הסבר  מן הכתוב,  גלוי
  נקראת האולימפיאדה בשמה.

 
 לדוגמה,

אולימפיה  האולימפיאדה נקראת כך על שם העיר
ביוון העתיקה שבה התקיימו המשחקים 

 האולימפיים.

 נק' 2

באילו קטעים מבין הקטעים שקראתם אפשר  2
 למצוא תשובות לשאלות הבאות?

 במקום המתאים בטבלה. Vסמנו 
 

  
התשובה נמצאת  שאלה

 מספרבקטע 
 1 2 3 4 5 6 

באילו מדליות  לדוגמה:
אפשר לזכות 

 באולימפיאדה?

V   V 
 

 V 
 

כיצד נוהגים לפתוח את 
 כינוס האולימפיאדה?

      

איזה כינוס ספורט נערך 
אחרי כל אולימפיאדה 

 רגילה?

      

היכן התקיימה 
 ?2008האולימפיאדה בשנת 

      

 

  גלוי
התשובה נמצאת  שאלה

 בקטע מספר
 1 2 3 4 5 6 

באילו מדליות  לדוגמה:
אפשר לזכות 

 באולימפיאדה?

V   V 
 

 V 
 

כיצד נוהגים לפתוח את 
 כינוס האולימפיאדה?

 V 
 

V 
 

   

איזה כינוס ספורט נערך 
אחרי כל אולימפיאדה 

 רגילה?

     V 
 

היכן התקיימה 
 ?2008האולימפיאדה בשנת 

  V 
 

   

 
 נקודות 6 = סימונים נכונים 4תשובה הכוללת 
 נקודות 5 סימונים נכונים= 3תשובה הכוללת 
 נקודות 4סימונים נכונים=  2תשובה הכוללת 

 נקודות 2תשובה הכוללת סימון נכון אחד= 
 נקודות  0כל תשובה אחרת= 

 נק' 6

מהם ענפי הספורט שבהם הגיעו ספורטאי   3
 ישראל להישגים רבים באולימפיאדה?

 

 ג'ודו משתמע
 גלישה
  נק' 4 שני הישגים נכונים= כתיבת

 נק' 2 כתיבת הישג אחד נכון=
 נקודות 0כל תשובה אחרת= 

 נק' 4

התרגשות מרוץ הלפיד מעורר  אווירה של   4
 והתלהבות בקרב אנשים שצופים בו. 

)מיומנו של ישראלי  3מקטע מספר  העתיקו 
   .דוגמאות לאווירה זו 2בסין( 

 עידותדוגמאות המשתי  העתקת תשובה הכוללת  משתמע  
 הלקוחות מתוך,על אווירה של סקרנות והתלהבות 

 .(יומנו של ישראלימ הקטע )
 לדוגמה:

 והשמחה הייתה רבה -
כמעט כל מי שעבר מולי התקשט בדגל סין  -

 ובסמלי האולימפיאדה.
 מצב הרוח היה מרומם -
 כולם מסביבי צעקו ושרו.  -
כל כמה דקות מישהו צעק: "קדימה  -

 וכולם הצטרפו אליו.אולימפיאדה", 
 המצלמות מסביב הבהבו   -
 הדגלים התנופפו -
 קריאות ה"הידד" נשמעו למרחוק. -

 נק' 4העתקת שני משפטים שונים נכונים = 
 נק' 2העתקת משפט אחד נכון = 

 נק' 2העתקת אותו משפט נכון פעמיים = 
 נק' 0כל תשובה אחרת = 

 נק' 4

 נק' 3לעודד את בני האדם להגיע  תשובה ב.היסק  לפי הקטעים שקראתם, מטרתם העיקרית  5
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הרכיב  השאלה 
 הנבדק

 ניקוד מחוון

 המשחקים האולימפיים היא:של 
להזמין ספורטאים להתחרות במקומות  .א

 שונים בעולם
לעודד את בני האדם להגיע להישגים  .ב

 גבוהים בספורט
למשוך תיירים לצפות במרוץ הלפיד  .ג

 האולימפי
לבחור ענף ספורט האהוב על ספורטאים  .ד

 בעולם.
 

 בספורט להישגים גבוהים והכללה
 

מדוע לדעתכם חשוב לקיים את אולימפיאדת  6
 הנכים?

תשובה הכוללת הבעת דעה בליווי נימוק התומך  הערכה 
התשובה נסמכת על המידע בטקסט.  בדעה.

חשיבות הערכית של מתן הזדמנות לכל אדם ה
אם להשתתף באולימפיאדה ולהגיע להישגים, גם 

 הוא בעל מום.
 לדוגמה,

את אולימפיאדת הנכים  חשוב לקיים  -
משום שכך ניתנת הזדמנות שווה לכל בני 

האדם להתחרות באולימפיאדה ולהגיע 
 להישגים.

 
המשמעות של קיום אולימפיאדת הנכים  -

גם הוא שאנו נותנים כבוד ומעודדים 
אנשים בעלי מום/ פגיעה גופנית להצליח 
ולהתקדם/ להתחרות / להצטיין/ להגיע 

יטוי את להישגים/ להביא לידי ב
יכולותיהם על אף שהם מוגבלים מעט 

 בתנועתם. 
 

 נק' 6

בעקבות תחרות ספורט שנערכה בין בתי הספר  7
בעיר אמר נדב: "אני חושב שיש דרכים רבות 

לא תמיד צריך תחרות ולא תמיד צריך  .להשתפר
לדעת מי ניצח". האם אתם מסכימים עם  דברי 

 נדב? כתבו את דעתכם ונמקו אותה.

יישום 
הערכה 
 ובקורת

 בדיקת הבנת הנקרא
תשובה הכוללת הבעת דעה לגבי הסכמה או אי 

 הסכמה עם דברי נדב בליווי נימוק התומך בדעה.
 לדוגמה,

אני לא מסכים עם דברי נדב מכיוון שתחרות  -
מעודדת להצליח/ להשיג/ להתחרות ולנצח. מי 

שמנצח הוא המוצלח מבין כולם הוא בעל 
 המוביל.ההישגים הגבוהים הוא 

 
עם דברי נדב. אפשר להשתפר גם  מהאני מסכי -

ללא תחרות אם משקיעים ומתמידים 
ומתאמנים אפשר להצליח. התחרות יוצרת 

רגשות, מתח ולעתים מפריעה לחץ, הת
 להצלחה

תשובה הכוללת עמדה והנמקה המתאימות זו לזו 
נק' 5=  

 תשובה הכוללת עמדה ללא נימוק 
נקודות 3=  

 כל תשובה אחרת
 נק' 0=  

 
 
 
 

 בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה

 נק' 10
 
נק' הבנת  5

 הנקרא
 
 נק' כתיבה 5
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הרכיב  השאלה 
 הנבדק

 ניקוד מחוון

 הרכיבים להתייחסות:
מבנה התשובה, מבנה המשפטים, הרצף בין 

המשפטים, מילות קישור, משלב הלשון, סימני 
פיסוק )ללא פסיק באמצע משפט(, כתיב עד שתי 

 שגיאות 
=איכות כתיבה מיטבית5  
= איכות כתיבה בינונית3  
  = איכות כתיבה נמוכה0

חלק מהכותרות של הקטעים כתובות כשאלות  8
 כדי: 

 
 לבדוק אם המידע בקטעים מדויק .א
 כדי שהקוראים יכתבו תשובות לשאלות .ב
 לשאול את הקוראים מה דעתם בנושא  .ג
 ן וסקרנות אצל הקוראיםילעורר עני .ד

מטה 
-טקסטו

 ליא

 נק' 3 לעורר עניין וסקרנות אצל הקוראים. תשובה ד.

מוזכר הביטוי: הישגים  1בקטע מספר  9
 קבוצתיים.

מתאר   שלפניכם איזה משפט מבין המשפטים 
 הישגים קבוצתיים?

גל פרידמן זכה במדליית זהב  בגלישה, בשנת  .א
2004  

 זכתה בכדורסל ישראל של הנכים נבחרת .ב
 .זהב במדליית

ארד באולימפיאדה יעל ארד זכתה במדליית  .ג
 1992בשנת 

החייל היווני רץ מהעיר מרתון שביוון כדי  .ד
 לדווח על ניצחון היוונים.

 
 

אוצר 
 מילים

 בכדורסל ישראל של הנכים נבחרת. תשובה ב
 .זהב במדליית זכתה

 

 נק'  5

 למילה "גלישה" פירושים שונים. 10
המשמעות של שלפניכם באיזה מבין המשפטים 

איור המופיע בקטע להמילה "גלישה" מתאימה 
 5מספר 

משה הסקרן אוהב לגלוש באינטרנט  .א
 )במרשתת(

הדיון בכיתה התחיל לגלוש לוויכוח סוער בין  .ב
 התלמידים 

אמא שכחה לסגור את הברז והמים החלו  .ג
 לגלוש החוצה.

 ביום קר וסוער יצא רון לגלוש בים. .ד

אוצר 
 מילים

 

 נק'  5 ביום קר וסוער יצא רון לגלוש בים תשובה ד.

הפועל  מתאים לצרף את לאיזו מילה  11
 "להצית" 

  
 אור מדלייה אש ריצה 

 
 

 נק' 2  'אש'סימון המילה  לשון

 

 

 


