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  בעברית למבחן מחוון
 נוסח אכיתה ה | 
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  לבדיקת המבחן כלליות הנחיות

  המשתמשים במערכת ההקלדה,  החיצוי המבחן הן לבודקי החיות במחוון. ב"מיצ למבחן מחוון לפיכם

  . המשתמשים במיצ"בית הן לבודקי המבחן הפימי

  .  י המבחן החיצוי כתובות לצד הסמל הזה:לבודקייחודיות החיות   

, צייר ציור, אין תשובה או ראה כי לא יסה התלמיד לעות על שאלה או עה תשובות, כגון "לא יודע"אם   

   את התא הוגע לציון השאלה ריק.פימי ישאירו דקי המיצ"ב הבו, העתיק הוראות וכו'

  יקלידו "לא עה". בודקי המיצ"ב החיצוי    

 

   :שאלות פתוחות

  .הן דוגמאות מקוריות של תשובות תלמידים, והן מובאות בלשום כתב ידהכתובות בגופן  דוגמאות  

בתשובת  יותלהכתוב בין סוגריים איו חייב ה ההחיות להערכה כתוב בין סוגריים.מחלק מהדוגמאות או   

 התלמיד.

  קודות בשל שגיאות כתיב או בשל יסוח שגוי, אלא אם כן מצוין אחרת. ורידאין לה  

 תשובה שיש בה מידע עודף:   

   כל התשובה שגויה, אלא אם כן מצוין אחרת. שגויעודף המידע אם ה  

  למרות המידע העודף, אלא אם כן מצוין אחרת. ן להוריד קודותאי איו שגויעודף המידע אם ה  

פסקה, העתקה של חלקי העתקה גורפת של  (למשל העתקה בלתי מושכלתאם המידע העודף הוא   

  שגויה.כל התשובה ), או אחריה לפי התשובה מהטקסט משפט

  מבחן החיצוי, בצד השמאלי של השאלות הפתוחות, יש משבצות המיועדות לשימוש הבודק. ב  

  יכתבו את הציון של כל סעיף בשאלה במשבצת המתאימה, ולאחר מכן  המיצ"ב החיצוי בודקי

  יקלידו את הציון במערכת ההקלדה. 

 

  :ברירה־שאלות רב

  יעריכו את תשובת התלמיד לפי המחוון ויקלידו את הציון המתאים.בודקי המיצ"ב הפימי   

  יקלידו את מה שסימן התלמיד. בודקי המיצ"ב החיצוי    

  . 0יצ"ב הפימי יקלידו את הציון בודקי המאם סימן התלמיד כמה תשובות,   

  יקלידו "סימון מרובה". המיצ"ב החיצויבודקי     
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  שתיקת החיות –חלק ראשון: טקסט מידע 

  א1שאלה 

  הבנת המשמעות הגלויה  :הנקראהבנת 
  לאתר מידע גלוי הכתוב בתחילת הטקסט.  :ת השאלהמטר

תשובה העוסקת בעובדה שבי האדם לא היו מסוגלים לשמוע קולות של בעלי חיים מסוימים, כמו קולו  ק' 2

  של הג'ירף, לדוגמה:

  כי אנחנו לא שומעים את הקולות של חיות כאלה.  

   כי הוא משמיע צלילים תת קוליים  

  כי הוא משמיע קולות מחוץ לטווח השמיעה של האדם.  

  מכיוון שלא ידעו שהוא משמיע קול.  

 ., תיחשב תשובה כוהקולי-ירף משמיע קול על'תשובה שכתוב בה שהג: הערה

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: ק' 0

  ירף לא משמיע קול.'מפני שהג  

 כי הוא לא דיבר  

  

  ב1שאלה 

  הבנת המשמעות הגלויה  :הנקראהבנת 
  .הטקסט בתחילת הכתוב גלוי מידע לאתר  :מטרת השאלה

בשאלה איך  או (או שיהם) תשובה העוסקת בשאלה מדוע לבעלי חיים "אילמים" יש פה או אוזיים ק' 2

  בשאלה אם הם משמיעים קולות, לדוגמה: אוהם מתקשרים זה עם זה ללא קול 

  הם מתקשרים בלי שאנחנו שומעים.הדבר שסקרן את החוקרים בנוגע לבעלי חיים שאיך   

ח האלו משמיעים "ירף ועטלף הוא לדעת אם בע'ח כמו ג"בנוגע לבעמה סקרן את החוקרים   

  קולות כי בני האדם אינם שמעו אותם.

  איך הם מתקשרים בלי לדבר  

  (התשובה מתקבלת אף שלא כתוב בה ״ללא קול״.) ורת של החיותהתקש  

  למה יש להם פה ואוזניים.  

  מה שסקרן את החוקרים בנוגע לבעלי חיים אם יש להם קול.  

 אם הם יכולים לדבר  

  , לדוגמה:כל תשובה אחרת ק' 0

  הם רצו לבדוק מדוע הם אילמים  

 הם לא משמיעים קול  
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  2שאלה 

  הבנת המשמעות הגלויה  :הנקראהבנת 
לאתר פרטי מידע גלויים בפסקה שבטקסט ולכתוב אותם בקטע אחר שהוא פרפרזה של הכתוב   :ת השאלהמטר

  בטקסט.

 תשובה כוה בשי הסעיפים  ק' 2

 תשובה כוה בסעיף אחד  ק' 1

 כל תשובה אחרת  ק' 0

    1סעיף 

מה למשפט מבחיה תחבירית (חוץ ומתאי, בטכולוגיה אותשובה העוסקת במכשירי הקלטה : תשובה כוה

  היידוע), לדוגמה: מ

  ה משוכלליםמכשירי הקלט/  מכשירי הקלטה  

  דוע איו בסומך: מכשירי ההקלטה.)(התשובה מתקבלת אף שהיי המכשירי הקלטה  

  המכשירים  

  הקלטת צלילים  

  הקלטה.)תקבלת אף שאיה מיודעת: ה(התשובה מ הקלטה  

  המדע/  הטכנולוגיה  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:: תשובה שגויה

  השתכללו מכשירים להקלטת צלילים  

  (התשובה איה מתאימה למשפט מבחיה תחבירית.)

  הקולות   

 המחקרים/  החוקרים  

  2סעיף 

ומתאימה למשפט מבחיה תחבירית, , כולת של בעלי החיים להשמיע קולותתשובה העוסקת בי: תשובה כוה

  לדוגמה:

  מדברים  

  מתקשרים באמצעות תת קוליות /מתקשרים   

  לא אילמים  

  עושים קולות  

  תכל תשובה אחר: תשובה שגויה

  
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

 איה כוה.
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  3שאלה 

  הבנת המשמעות הגלויה  :הנקראהבנת 
  לאתר מידע גלוי בטקסט.  :מטרת השאלה

  המשפטיםסימון כון בשלושת  ק' 3

 פטיםמשסימון כון בשי  ק' 2

 כל תשובה אחרת  אואחד  במשפטסימון כון   ק' 0

  : התשובות הכוות

  לא כון  כון  המשפטים

  .תת־קוליים קולות משמיע ירף'הג  .1
    

 השמיעה בטווח הם קולייםעל־ קולות  .2

      .האדם בי של

 בפעם התגלו תת־קוליים קולות  .3

      .פילים אצל הראשוה
 

  .ל משפטבכ מה שסימן התלמידאת  יקלידו בודקי המיצ"ב החיצוי  
  

  

  א4שאלה 

  הבנת המשמעות המשתמעת  :הנקראהבנת 
  להבין רעיונות שאינם כתובים בטקסט במפורש ולהשוות ביניהם.  :מטרת השאלה

תשובה העוסקת בעובדה שקולות של חרקים וקולות של לווייתים הם מחוץ לטווח השמיעה של  ק' 2

  האדם, לדוגמה:

  ולות שבני האדם אינם מסוגלים לשמוע.אלו ק  

 לא בטווח הקול של בני אדם.  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: ק' 0

  המשותף שהם קולות מעל טווח השמיעה ומתחת לטווח השמיעה.  

   לדבר ולתקשר המשותף הוא: ששניהם יכולים  

משותף לקולות של חרקים ולקולות של ליוויתנים הוא: ששניהם משמיעים קולות כדי להפיק   

  מטרה כמו כדי להציל מסכנה מסויימת, בנוסף הם צועקים, מדברים כדי להפיק תקשורת.

ולפי  13–8לפי שורות  תיםוויילקולות של חרקים ולקולות של ל משותףהתשובה איה עוסקת ב(

 .): הם מחוץ לטווח השמיעה של האדם1איור 

  

×
   1 2 

×
   2 1 

×
   2 1 
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  ב4שאלה 

  הבנת המשמעות המשתמעת  :הנקראהבנת 
  להבין רעיונות שאינם כתובים בטקסט במפורש ולהשוות ביניהם.  :מטרת השאלה

קוליים, -ם תתקוליים, וקולות של לווייתים ה-תשובה העוסקת בעובדה שקולות של חרקים הם על ק' 2

  לדוגמה: 

  קול אחד גבוה מטווח השמיעה של האדם וקול אחד נמוך מטווח השמיעה של האדם.  

ההבדל בין קולות של חרקים ובין קולות של הלוויתנים הוא שהקולות של החרקים הם   

  "קולות תת קוליים"ת של הלוויתנים נקראים: והקולו "קולות על קוליים"נקראים: 

  אחד על קולי והשני תת קולי  

  לוויתנים מדברים בקול נמוך וחרקים בקול גבוה  

  כל אחד מהקולות נמצא בתדירות קולית שונה.  

ההבדל הוא שקולות של חרקים הם על קוליים שאנשים שומעים את קולותיהם וקולות של   

  לווייתנים הם תת קוליים שאנשים לא שומעים את קולותיהם.

 בקולות שבי האדם שומעים.) העוסקהמידע העודף השגוי (התשובה מתקבלת למרות 

  ולות של לווייתים כפי שמפורט לעיל, לדוגמה:רק בק אותשובה העוסקת רק בקולות של חרקים  ק' 1

   לחרקים יש קול בטווח האדם, ולוויתנים משמיעים קול תת קולי  

 (המשפט הראשון שגוי, והמשפט השי כון.)

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  תנים יש קולות חלשים.לחרקים יש קולות חזקים וללוויי  

 ללווייתנים יש קולות על קוליים ולחרקים יש קולות תת קוליים.  

  

  5שאלה 

    הבנת המשמעות המשתמעת  :הנקראהבנת 
  להבין רעיון שאינו כתוב בטקסט במפורש.  :מטרת השאלה

 לקבל מידע מפיל אחר. ): 1תשובה ( ק' 3

 אחרתכל תשובה  ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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  6שאלה 

  לשון
  לבחור מילים כדי להשלים משפטים תקניים מבחינה תחבירית.  :מטרת השאלה

 תשובה כוה בשלושת הסעיפים  ק' 2

 תשובה כוה בשי סעיפים  ק' 1

 כל תשובה אחרת אותשובה כוה בסעיף אחד    ק' 0

 בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.: מילה הכתובה ההער

  1סעיף 

   הם: תשובה כוה

  ." תיחשב תשובה כוהשהם" התשובה :הערה

   כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  2סעיף 

   רחבה: תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  3סעיף 

   גילו: תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

 
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  המיצ"ב החיצוי בודקי

 איה כוה.
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  א7שאלה 

  הבנת המשמעות המשתמעת  :הנקראהבנת 
  להבין מידע שאינו כתוב בטקסט במפורש ולקשר בינו ובין אמצעי חזותי (איור).  :מטרת השאלה

שהמרמיטה משמיעה גבוהים יותר מטווח השמיעה של האדם, תשובה העוסקת בעובדה שהקולות  ק' 2

  לדוגמה:

  כי היא משמיעה קולות גבוהים שאנו לא מסוגלים לשמוע.  

  כי היא משמיעה על קול.  

   הקול שלה בטווח גבוה מאד.  

  כי למרמיטה יש קול גבוה.  

תשובה העוסקת בעובדה שהמרמיטה משמיעה קולות שהם מחוץ לטווח השמיעה של האדם, אך לא  ק' 1

  כתוב בה שהקולות האלה גבוהים יותר מטווח השמיעה של האדם, לדוגמה:

 ומעים.כי המרמיטה משמיעה קולות שבני אדם לא ש  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  מכיוון שהמרמיטות משמיעות שריקות תת קוליות עד שאמם מוצאת אותם.  

 כי למרמיטה יש קול.  

  

  ב7שאלה 

  הבנת המשמעות המשתמעת   :הנקראהבנת 
  טקסט במפורש ולקשר בינו ובין אמצעי חזותי (איור). להבין מידע שאינו כתוב ב  :מטרת השאלה

קולות המוכים  וגםתשובה העוסקת בעובדה שהפיל משמיע קולות שהם בטווח השמיעה של האדם  ק' 2

  מטווח השמיעה של האדם (קולות תת־קוליים), לדוגמה:

 ע קולות תת קוליים.מפני שהפיל משמיע קול בטווח השמיעה וגם משמי  

קולות שהם מחוץ  וגםתשובה העוסקת בעובדה שהפיל משמיע קולות שהם בטווח השמיעה של האדם  ק' 1

לטווח השמיעה של האדם, אך לא כתוב בה שהקולות האלה מוכים מטווח השמיעה של האדם, 

  לדוגמה:

  ולות שהאדם אינו שומע.הפיל משמיע קולות שהאדם שומע וגם ק  

   כי בני האדם שומעים חלק מהקולות שלו.  

 (לפי התשובה אפשר להבין שיש קולות אחרים שהאדם איו שומע.)

כל תשובה  אורק במיקום של הפיל מעל לקו  אותשובה העוסקת רק במיקום של הפיל מתחת לקו   ק' 0

  אחרת, לדוגמה:

  מכיוון שגם הוא משתמש בקולות תת קוליים כדי להתמצא בעת סכנה.  

  משום שהפיל משמיע קולות תת קוליים.  

 כי הפיל משמיע קולות שאנו שומעים.  
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  כ).8בהבעה בכתב (מבה ולשון,  פעם בהבת הקרא (תוכן) ופעם –בדקת פעמיים  8שאלה 

  8שאלה 

  המשמעות הגלויה הבנת   :הנקראהבנת 

  בטקסט. סמך הכתוב-קצר על קטע מידעלכתוב   :מטרת השאלה

  ק' 3

 

  הקריטריוים האלה: כלכתוב לפי  הקטע

   :האלהבין הפילים) ממטרות התקשורת תקשורת ( שתי מטרות לפחות יש בו  

  .להודיע שמצא מקור מים  

  .להתריע על סכה  

  .להרחיק אויבים  

  .להודיע שפיל במצוקה  

  .לקרוא לעזרה  

  .לשמור על קשר  

  .למצוא זה את זה  

  .למסור מידע  

  : האלה(בין הפילים) מדרכי התקשורת תקשורת  שתי דרכי לפחות יש בו  

  דם שומעים)תרועות איום (או קולות שבי א  

  שומעים) איםתת־קוליים (או קולות שבי אדם  קולות  

  מידע.  כדי לקבל אוזייםפרישת   

  שבשאלה.  החיהרובו וגע ל, והמידע כון ומבוסס על הכתוב בטקסט  

  לדוגמה:   

 ת תקשורת(מטר שהם במצוקה(דרך תקשורת אחת)  הפילים משתמשים בקולות תת קולים  

שהפילים וספות). תקשורת (מטרות  או מגלים סכנה –או שהם מגלים מקור מים אחת). 

שפיל אחד אומר שיש סכנה (דרך תקשורת שייה).  מתקשרים אחד עם השני אוזניהם נפתחות

ם ומסתובבים בבת אחת. אנשים שמטיילים בסביבות אפריקה עלולים לראות כולם מקשיבי

  את תופעה זאת.

הוא מודיע על ), תקשורת (מטרות כשפיל בטבע נמצא במצוקה, מזהה סכנה או מוצא מים  

כך למשל (דרך תקשורת אחת).  תת קוליים-כך לכל הפילים שבסביבה בעמצאות קולות

כל הפילים פורשים את  נעצרתפילים טליים בערבות אפריקה עשויים לראות קבוצת המ

 מאזינים ומשנים את כיוון ההליכה שלהם בבת אחת.(דרך תקשורת שייה)  אוזניהם

  הקריטריוים האלה:  כתוב לפי אחד הקטע ק' 2

 החיהבו גם מידע רב שאיו וגע ל אך יש יש בו שתי מטרות תקשורת ושתי דרכי תקשורת,  

  מידע שאיו כון ואיו מבוסס על הכתוב בטקסט. גם שבשאלה או 

  , והן מבוססות על הכתוב בטקסט. י מטרות תקשורת ודרך תקשורת אחתיש בו רק שת  

  , והן מבוססות על הכתוב בטקסט. דרכי תקשורת רת תקשורת אחת ושתייש בו רק מט  

  לדוגמה: 

(דרך תקשורת  קוליים-התקשורת בין הפילים היא תקשורת שבה הם משתמשים בקולות תת  

הפילים האחרים נעמדים במקומם, אחת)  ת תקשורת(מטר כאשר פיל אחד מודיע משהואחת). 

  והולכים לכיוון שהם שמעו שהפיל האחר אמר.קשורת שייה) (דרך ת פורשים את אוזניהם

) תקשורת (שתי מטרות הפילים מתקשרים זה עם זה שהם במצוקה או שהם מוצאים מים  

כי הם שומעים (דרך תקשורת אחת)  והפילים משמיעים קולות שבני האדם אינם יכולים לשמוע

 ן הפילים יכולים לתקשר זה עם זה.יותר טוב מבני האדם ולכ
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  (המשך) 8שאלה 

  הקריטריוים האלה:  אחדכתוב לפי קטע ה  ק' 1

  , והן מבוססות על הכתוב בטקסט. יש בו רק שתי מטרות תקשורת  

  סט., והן מבוססות על הכתוב בטקיש בו רק שתי דרכי תקשורת  

  , והן מבוססות על הכתוב בטקסט.יש בו רק מטרת תקשורת אחת ודרך תקשורת אחת  

  לדוגמה:

קולות תת קוליים (דרך תקשורת אחת),  הפילים מתקשרים זה עם זה דרך קולות תת קוליים  

ל הפילים שומעים קולות אלה ובכך הם הם קולות מחוץ לטווח השמיעה של האדם, אב

(דרך  מתקשרים כמו כן הפילים משמיעים קולות איום שהם כן בטווח השמיעה של האדם

  תקשורת שייה).

הם מקשרים (דרך תקשורת אחת)  הפילים הם זן מיוחד שמתקשר באמצעות קולות תת קוליים  

רים על קשר טוב מאוד, הפילים מתקשרים כדי שאם יהיו מי מאות קילומטרים, וככה שומ

 חברהם הפילים יוחלו להציל זה את זה.אחת)  ת תקשורת(מטר בסכנה

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

החוקרים גילו שהפילים יכולים לתקשר הם גילו שכשפיל רוצה להפחיד את אויבו הוא פורש את   

ילו שפילים החוקרים ג(המידע איו מבוסס על הכתוב בטקסט),  לאחור ומתכונן לתקיפהאוזניו 

מאוד אחד מהשני ועדיין יכלו לתקשר ולעזור אחד  וגדוליםבמרחקים עצומים  להיותיכולים 

לשני אם פיל אחד זקוק לעזרה פילים ששמעו אותו מיד נגשים לעזור לו לא משנה מה קרה 

  אחת). ת תקשורת(מטר להם

(דרך תקשורת אחת)  החוקרים גילו בנוגע לשמיעת הפיל שהפיל משמיע קולות תת קוליים  

  שאוזן האדם אינה יכולה לשמוע והפילים מתקשרים בעזרת הקולות האלה לכל דבר.

שזה שמיעה על קולית שבני אדם החוקרים גילו לגבי הפילים שהם מדברים אבל בשפה שלהם   

  (המידע איו כון). לא מסוגלים לשמוע

הנה מידע קצר על הפילים. הפילים הם חיה רגישה. בעבר חשבו המדענים והאנשים שהפילים   

 לכן המדענים בדקו זאת. )לדבר יכולים אינם( אילמים
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  כ8 שאלה

  הבעה בכתב
  קצר. קטע מידעתוב לכ  :מטרת השאלה

  ).8בשאלה  בדק התוכן( הכתיבה איכות את רק לבדוקזו יש הבשאלה 

לכידות וקישוריות (רצף המשפטים ומילות ) 1(כות הכתיבה יש לבדוק את הרכיבים האלה: אי את לקבוע כדי

  ;ימן פסיק)סימי הפיסוק (חוץ מהס) 5( ;משלב הלשון) 4( ;מבה המשפטים) 3( ;אורך הטקסט) 2( ;הקישור)

  הכתיב.) 6(

 .הוליסטייש לבדוק את איכות הכתיבה באופן 

  
יכתבו את ציון השאלה בחלק הוגע לשימוש הבודק (במבחן) במשבצת שלצד  בודקי המיצ"ב החיצוי

  . כהאות 

  כתיבה מיטבית, לדוגמה:ה ק' 3

וליים, קולות תת קוליים הם קולות מחוץ הפילים מתקשרים זה עם זה דרך קולות תת ק  

לטווח השמיעה של האדם, אבל הפילים שומעים קולות אלה ובכך הם מתקשרים כמו כן 

   הפילים משמיעים קולות איום שהם כן בטווח השמיעה של האדם.

את אויבו הוא פורש את החוקרים גילו שהפילים יכולים לתקשר הם גילו שכשפיל רוצה להפחיד   

צומים עאוזניו לאחור ומתכונן לתקיפה, החוקרים גילו שפילים יכולים להיות במרחקים 

וגדולים מאוד אחד מהשני ועדיין יכלו לתקשר ולעזור אחד לשני אם פיל אחד זקוק לעזרה 

   פילים ששמעו אותו מיד נגשים לעזור לו לא משנה מה קרה להם.

 ים סימי פיסוק.) שחסרמיטבית אף (הכתיבה 

  ביוית, לדוגמה:ברמה כתיבה ה ק' 2

החוקרים גילו בנוגע לשמיעת הפיל שהפיל משמיע קולות תת קוליים שאוזן האדם אינה יכולה   

  לשמוע והפילים מתקשרים בעזרת הקולות האלה לכל דבר.

״שמיעת הפיל״; הצירוף  –שמיעה של הפיל (במשפט הראשון הכווה היא לקול של הפיל ולא ל

 )ר מדי.הטקסט קצ ;״לכל דבר״ כללי מדי ואיו מפותח

  מוכה, לדוגמה:ברמה כתיבה ה  ק' 1

החוקרים גילו לגבי הפילים שהם מדברים אבל בשפה שלהם שזה שמיעה על קולית שבני אדם   

  לא מסוגלים לשמוע.

 –״החוקרים גילו שהפילים מדברים״; יש לשון דבורה מוסח כך: ן צריך להיות (המשפט הראשו

 "שזה שמיעה״; הטקסט קצר מדי.)

  התשובות האלה: אחתכל תשובה אחרת, לרבות   ק' 0

  אפשר להעריך אותה.- ימילים וא 4–3תשובה קצרה שיש בה   

  בה שבה הכתוב משובש מאוד.תשו  

   תשובה שבה כל הכתוב מועתק מהטקסט.  
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  9שאלה 

  פרשנות  :הנקראהבנת 

  סמך מידע הכתוב בטקסט.- לנמק דעה על :מטרת השאלה

 אך בי האדם אים שומעים, ,)כדי לתקשר זה עם זה(בקולות שהדגים משמיעים תשובה העוסקת  ק' 3

  דוגמה:ל

  .סוגי הדגים מתקשרים זה עם זה בקול אך קול זה רק הדגים שומעים  

 משמיעות צלילים פשוט אנחנו לא שומעים אותם. כן החיות  

 ל תשובה אחרתכ ק' 0

  

  10שאלה 

    הערכה  :הנקראהבנת 
  רטורי של פסקת הסיום.להבין את התפקיד ה  :מטרת השאלה

 לגרום לו לחשוב שלא הכול ידוע לו.: )2תשובה ( ק' 3

 כל תשובה אחרת  ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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  11שאלה 

    עמ"ר) שאלת ( פרשנות  :הנקראהבנת 

    סמך הכתוב בטקסט.-לכתוב דעה ולנמק אותה על  :מטרת השאלה

 שובה כוה בשלושת הסעיפים ת ק' 3

 תשובה כוה בשי סעיפים  ק'  2

 תשובה כוה בסעיף אחד  ק'  1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

 1סעיף 

הוחות הגרמת לבי האדם בשל ביחות -באי אובהברחתו  אותשובה העוסקת בהשתקת הכלב : תשובה כוה

  הכלב, לדוגמה:

  זה לא עושה לאף אחד רעש חוץ מהכלב וזה לא נעים שכלב נובח לך יום ולילה.  

  אי אפשר לישון וזה מפריע גם לאחרים.  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: : שובה שגויהת

   בני האדם לא שומעים אותה  

  2סעיף 

  בסבל של המשפחה אם יברח הכלב, לדוגמה:  אוסקת בסבל הגרם לכלב תשובה העו: תשובה כוה

  השריקה כואבת לכלב באוזניים וזה יכול לפגוע בכלב.  

  המשרוקית השקטה גורמת סבל רב לכלבים.  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:: תשובה שגויה

  יפחיד אותו  

  3סעיף 

הסבר (יתקבל גם הסבר החוזר על אחד הימוקים שכתב התלמיד),  וגםתשובה שיש בה החלטה : תשובה כוה

  לדוגמה:

אני לא אשתמש במשרוקית השקטה מכיוון שאני חושבת שדרך זו אכזרית מדי, אני אנסה למצוא דרכים   

  השיג שקט, כמו: לבקש מהשכנים לבדוק את מקור הנביחות ועוד.עקיפות ל

  הייתי משתמש מכיוון שזה עוזר לנו להבריח את הכלב ולהשתיק אותו  

  אני לא הייתי משתמש בזה מפני שאני מאוד אוהב כלבים.  

לא הייתי משתמשת במשרוקית שקטה כיוון שלי לא מפריע הרעשים של הכלב אני רגילה לזה יש לי  אני  

  כלב בבית (נובח כל יום)

  כן, מכיוון שהמשרוקית השקטה מבריחה את הכלב ולא מטרידה את הבני אדם.  
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  (המשך) 11שאלה 

  
  גמה:כל תשובה אחרת, לדו: תשובה שגויה

  לדעתי אני לא אשתמש במשרוקית שקטה כדי להבריח את הכלב.  

  (אין הסבר.)

אני לא אשתמש במשרוקית שקטה בכדי להבריח את הכלב כיוון שהמשרוקית שקטה מדי בשביל שישמע   

  אותה.

  (המידע שגוי.)

אני כן הייתי משתמש במשרוקית שקטה כדי להשתיק את הכלב מכיוון שכלבים הם מסוג החיות שיש   

  להם שמיעה על קולית יותר גבוהה מטווח השמיעה של האדם.

  (ההסבר איו וגע להחלטה.)

 
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

 ה כוה.אי

  

  12שאלה 

  לשון

  נ ולהתאימם למשפטים נתונים.-ז-ליצור פעלים, שמות עצם ושמות פעולה מהשורש א  :מטרת השאלה

 תשובה כוה בשלושת הסעיפים  ק'  2

 בסעיף אחד  אותשובה כוה בשי סעיפים  ק'  1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

   ה שגויה.בשגיאת כתיב תיחשב תשוב: מילה הכתובה הערה

  1סעיף 

  אאזין: תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  2סעיף 

  אזיות אואוזיות : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה
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  3סעיף 

  להאזה או ההאזה אוהאזה : תשובה כוה

מילית השימוש ל')  (לרבות מילים מיודעות ומילים שלפיהן כתובה -ז-: מילים אחרות מהשורש אהערה

  העשויות להתאים למשפט התון, ייחשבו תשובה כוה, לדוגמה: 

  מאזניים / המאזניים   

  איזון / לאיזון    

  מאזן / המאזן    

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

 
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  החיצויבודקי המיצ"ב 

 איה כוה.

  

  13שאלה 

  לשון
  .סמנטי קשר ביניהם שיש פעלים לזהות  :השאלה מטרת

  : פועל הכתוב בשגיאת כתיב ייחשב פועל שגוי.הערה

  פעלים מהפעלים האלה: שלושהתשובה שכתובים בה  ק' 3

  מתקשרים  

  מזהירים  

  מתאמים  

  מפטפטים  

 מדברים.  

 עיל.פעלים מהפעלים שלעיל, והפועל השלישי חסר או איו מהפעלים של שיתשובה שכתובים בה  ק'  2

 הפעלים שלעיל, ושי הפעלים האחרים חסרים או אים מהפעלים שלעיל.  אחד תשובה שכתוב בה ק'  1

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק'  0

  (התשובה היא הדוגמה שבשאלה.) משמיעים  

  נמצאים  

  נערך  

  רוצים  

  ציוצים/  גניחות  

 דברנים  
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  זהב –סיפור : שני חלק

  14שאלה 

   הבנת המשמעות הגלויה  :הנקראהבנת 
ב אותם בטקסט אחר שהוא פרפרזה ר פרטי מידע גלויים המפוזרים בפסקות אחדות בסיפור ולכתותלא  :מטרת השאלה

  של הכתוב בסיפור.

 תשובה כוה בארבעת הסעיפים  ק' 3

  תשובה כוה בשלושה סעיפים   ק'  2

  בסעיף אחד  אותשובה כוה בשי סעיפים   ק' 1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

   תשובות הכתובות בשגיאות כתיב.  : יתקבלוהערה

   1סעיף 

  ומתאימה למשפט מבחיה תחבירית, לדוגמה:, עוסקת בכך שהילדה הייתה לבד בביתה התשוב: תשובה כוה

  לבדה/  לבד  

  בודדה  

  בלי אף אחד  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:: תשובה שגויה

   רפסתבמ  

  בתוך  

    2סעיף 

  ומתאימה למשפט מבחיה תחבירית, לדוגמה:, תשובה העוסקת בערמה: תשובה כוה

  ערמה  

  ערמת פחיות  

  פסולת  

  , לדוגמה:כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  ערמת זהב /זהב   

  פחיות   

  קופסת שימורים  

  זכוכית  

  חתיכה /משהו   
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  (המשך)  14שאלה 
   

  3סעיף 

  ומתאימה למשפט מבחיה תחבירית, לדוגמה:, תשובה העוסקת בהישארות בבית: התשובה כו

  להישאר  

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  4סעיף 

  ומתאימה למשפט מבחיה תחבירית, לדוגמה:, תשובה העוסקת ביציאה מהבית: תשובה כוה

  ת הערמהלבדוק א  

  לרוץ לערמה  

  לעזוב את הבית  

  ללכת/  לצאת  

  לצאת אל הזהב  

  לקחת את הזהב  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:: תשובה שגויה

  ללכת לגן השעשועים  

  להישאר בבית  

  לקרוא לאביבה וורדה  

 
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

 איה כוה.

  

  15שאלה 

  בנת המשמעות הגלויהה  :הנקראהבנת 
  לאתר את המעשים של הדמות.  :מטרת השאלה

  האפשרויות האלה: אחתתשובה העוסקת ב ק' 2

  בכווה של הילדה להכין שיעורי בית  

  ביסיון של הילדה שלא להביט בערמה   

  ון של הילדה לשכע את עצמה שהערמה איה אמיתית. ביסי  

  לדוגמה:

  ניסתה להכין שיעורים  

  ניסתה לפתוח את התיק ולהוציא מחברות  

 לעסוק בדברים אחרים  

   הלכה לחדר  

  צום עיניים.עניסתה ל  

צום את עיניה וחשבה עהילדה ניסתה ל  

  שתפקח הערמה כבר לא תהיה בשדה.

 

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק'  0

 לצפות בגינה ולהשתעמם. לשבת  
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  16שאלה 

  בנת המשמעות הגלויהה  :הנקראהבנת 
  לאתר את המחשבות של הדמות.  :מטרת השאלה

  מחשבות מהמחשבות האלה: שתיתשובה שכתובות בה  ק' 3

  האם ייתו לי חלק מהאוצר?   

  האם יכתבו עליי בעיתוים?   

  אותי איך מצאתי את זה? האם יחקרו   

  אבל אי מתביישת ללכת למשטרה.  

  צריך לחכות להורים.  

  יח שאגיד למשטרה, מה יהיה אז?  

  :הערות

  וערכו בפרד.שתי תשובות הכתובות באותה שורה י  

  מחשבה שאיה כוה, תיחשב תשובה כוה.  וגםתשובה שכתובות בה שתי מחשבות כוות   

  שתי תשובות העוסקות באותו ושא ייחשבו תשובה אחת.  

  לדוגמה:

  הילדה פחדה שייקחו את הזהב הזה.  

  אולי יחקרו אותה  

  היא חששה שהמשטרה לא תביא לה חלק מן הזהב  

  היא רצתה את הזהב לעצמה.  

 סנתרכי היא רצתה אופניים ושיעורי פ  

 המחשבות שלעיל. אחתתשובה שכתובה בה רק  ק' 2

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  אם מוצאים כל כך הרבה זהב מה עושים? מודיעים למשטרה.  

  ום.היא חששה שהיא לא תגיד להוריה ואז אולי הם יכעסו עליה שלא אמרה להם כל  

   מה אם לא יאמינו לי?  

 )ה לעשות זאת"."היא חשש –א חוזרת על הכתוב בשאלה והי, מדי תכלליהתשובה ( הילדה פחדה  
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  17שאלה 

    הבנת המשמעות המשתמעת  :הנקראהבנת 
  מטרת השימוש באמצעי אומנותי (האנשה).להבין את הרעיון המרכזי בסיפור ואת   :מטרת השאלה

  האפשרויות האלה:  אחתתשובה העוסקת ב ק' 3

  הערמה ראתה כמו זהב אך התגלתה כערמת פחיות.   

  הערמה דומה לזהב.   

  הערמה איה ערמת זהב.   

  לדוגמה:

לדעתי הילדה אומרת "ערמה משקרת" בגלל שהיא חשבה שזה זהב ואז זה היה "שקר" אז   

  הילדה התאכזבה.

  הערמה הטעתה אותה.  

  כי זו לא הייתה הערמה של הזהב.  

  הערמה נראתה כמו ערמת זהב. כי  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

   קראה לערימה כך מכיוון שאין שיעורי פסנתר אין אופניים ואין עזרה לנזקקים.  

כאילו הערימה מפני שחשבה וציפתה להגיע לערימה ובסוף התברר שאין בכלל ערימה ולכן זה   

  משקרת.

  

 18שאלה 

  פרשנות  :הנקראהבנת 
  לזהות רמז מטרים בסיפור.  :מטרת השאלה

  "איך ייתכן שהילדות האלה לא ראו את הזהב?... הן היו מוכרחות לעבור לידו..." : )4(תשובה  ק' 2

 )30–29(שורות 

 כל תשובה אחרת ק' 0

  .התלמיד מה שסימןיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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  19שאלה 

  הערכה   :הנקראהבנת 
  להבין את מטרת השימוש באמצעי אומנותי (חזרתיות).  :מטרת השאלה

 מתלבטת.: )3(תשובה  ק' 2

 כל תשובה אחרת ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  

  

  20שאלה 

  הבנת המשמעות המשתמעת  :הנקראהבנת 
  תאים אמצעים חזותיים בשאלה לרצף הכרונולוגי של ההתרחשויות בסיפור.לה  :מטרת השאלה

 האיוריםתשובה כוה בשלושת  ק' 3

 כל תשובה אחרת  ק'  0

  איור ראשון 

  מוטב שאגש לשם בעצמי, הערמה איה רחוקה.: )3(תשובה : תשובה כוה

  ל תשובה אחרת: כתשובה שגויה

  איור שני 

  איי יכולה לעצור, אי ממהרת.: )4( תשובה: תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  איור שלישי

  איזו ערמה משקרת!: )2(תשובה : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  .איורבכל  מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  

  

  21שאלה 

  פרשנות  :הנקראהבנת 
  רעיון המרכזי בסיפור.להבין את ה  :מטרת השאלה

 תקווה שלא התממשה.: )2(תשובה  ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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  כ).22עם בהבעה בכתב (מבה ולשון, פעם בהבת הקרא (תוכן) ופ –בדקת פעמיים  22שאלה 

  22שאלה 

  עמ"ר)שאלת ( פרשנות  :הנקראהבנת 

  .בסיפור הכתוב סמך-על מנומקתה אישית פרשנות לכתוב  :ת השאלהמטר

  הרכיבים האלה:  כלתשובה שיש בה  ק' 2

: אהדה כלפי הילדה, כעס עליה או ביקורת על מעשיה. התגובה וגעת למצב המתואר תגובה  

  ית (״מחם״, ״מרגיע״).בשאלה, והיא עשויה להיות אמירה ישירה או פעולת דיבור כלל

  : ההסבר וגע לתגובה ומבוסס על הכתוב בסיפור. הסבר  

  : הקשר בין התגובה להסבר הגיוי וברור.קשר הגיוי  

  לדוגמה: 

והייתי אומר לה (הסבר),  כזבה שלא מצאה זהבכי הילדה מאוד התא(תגובה)  הייתי מנחם אותה  

  שבפעם הבאה היא תמצא זהב.

  (הסבר).  ואומר לה שאין דבר כזה זהב ברחוב(תגובה)  הייתי צוחק על הדמיון שלה  

וק זה נראה כמו ערמת אני הייתי אומרת לא נורא זה קורה גם לי זה יכול לקרות כי מרח  

הייתי אומרת זאת בגלל שהילדה גם ככה באכזבה ומרגישה לא בנוח אז אין צורך (תגובה).  זהב

  (הסבר). לגרום לה יותר תחושה רעה אלא לתמוך בה

כי לא יכול להיות שערמת זהב תהיה (תגובה)  אני הייתי אומר לה שמההתחלה לא האמנתי  

  (הסבר).דה פתוח זמן מה ולא יקחו אותה בש

הייתי אומר לה את זה כדי (תגובה).  לא נורא ילדה, אולי בפעם אחרת זו תהיה ערמת זהב  

 (הסבר). לעודד אותה 

בה ההסבר איו וגע לתגו אותשובה שיש בה תגובה הוגעת למצב המתואר בשאלה, אך אין בה הסבר   ק'  1

  , לדוגמה:ההסבר איו מבוסס על הכתוב בסיפור או

   אני הייתי אומר לילדה שלא נורא ושאני מבין אותה.  

  (אין הסבר.)

   הייתי אומרת לילדה שלא נורא, אבל יפה שהיא חשבה על אחרים ולא רק על עצמה.  

    (אין הסבר.)

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: ' ק 0

אם הייתי ליד הילדה בשדה עם הזהב אז הייתי אומרת לילדה שאני יכולה לבוא איתה לבדוק   

האם זה באמת זהב. אם כן היינו מתקשרות למשטרה. ואילו זה לא היה זהב, אז לא וסתם 

  היינו מבואסות אבל לפחות ידענו שניסינו.

  בה איה וגעת למצב המתואר בשאלה כי הילדה כבר הגיעה לערמת הזהב.) (התגו

גם אני הייתי חושב שיש זהב על הגבעה והייתי מתאכזב אבל גם אם היה זהב לא הייתי יודע   

  מה הייתי עושה בו

בן, בועט ומקלל את הערמה מכיוון שהיא אכזבה אילו הייתי עם הילדה בשדה הייתי מתעצ  

 אותי, דמיינתי מה אני אעשה איתה.
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  כ22שאלה 
  הבעה בכתב

  לכתוב כהלכה תשובה לשאלה. :מטרת השאלה

  ).22שאלה איכות הכתיבה (התוכן בדק ב לבדוק רק אתבשאלה זו יש 

ות וקישוריות (רצף המשפטים ומילות לכיד) 1(כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש לבדוק את הרכיבים האלה: 

   ;סימי הפיסוק (חוץ מהסימן פסיק)) 5( ;משלב הלשון) 4( ;מבה המשפטים) 3( ;אורך הטקסט) 2( ;הקישור)

  הכתיב.) 6(

 .הוליסטייש לבדוק את איכות הכתיבה באופן 

  
במשבצת שלצד יכתבו את ציון השאלה בחלק הוגע לשימוש הבודק (במבחן)  בודקי המיצ"ב החיצוי

  . כהאות 

  כתיבה מיטבית, לדוגמה:ה ק' 3

אני הייתי אומר לה שמההתחלה לא האמנתי כי לא יכול להיות שערמת זהב תהיה בשדה פתוח   

   זמן מה ולא יקחו אותה.

מה להתאכזב, מכיוון שלכל ילד יש  אם הייתי איתה בשדה, הייתי אומרת לה שאין לה על  

חלומות כמו לקנות לעצמו אופניים או ללמוד לנגן בפסנתר, אך אם אתה רוצה, אתה יכול 

      להצליח, כי "השמים הם הגבול"...

  ביוית, לדוגמה:ברמה כתיבה ה ק'  2

ל לקרות כי מרחוק זה נראה כמו ערמת אני הייתי אומרת לא נורא זה קורה גם לי זה יכו  

זהב. הייתי אומרת זאת בגלל שהילדה גם ככה באכזבה ומרגישה לא בנוח אז אין צורך לגרום 

  לה יותר תחושה רעה אלא לתמוך בה.

(המשפט הראשון איו מוסח כראוי והשימוש במאזכר "זה" סתמי; הצירוף "ככה באכזבה" איו 

  ; חסרים סימי פיסוק.)צריך להיות "מאוכזבת" –תקין 

גם אני הייתי חושב שיש זהב על הגבעה והייתי מתאכזב אבל גם אם היה זהב לא הייתי יודע   

  מה הייתי עושה בו

  (הפועל "הייתי" חוזר ושה; השפה דבורה; אין סימי פיסוק.)

   שלה ואומר לה שאין דבר כזה זהב ברחוב.הייתי צוחק על הדמיון   

 ).(התשובה קצרה

  מוכה, לדוגמה:ברמה כתיבה ה ק'  1

אני הייתי אומר לה שאם כל הילדות בכפר לא נגשו לזה אז זה אומר שזה לא חשוב כי הילדות   

  בכפר יודעות יותר מהילדה.

 לחלק המשפט של הראשון החלק בין הקשר – בלכידות מהפגי יש; סתמי" זה" במאזכר השימוש(

 .) ברור איו השי

  התשובות האלה: אחתכל תשובה אחרת, לרבות  ק'  0

  מילים ואי־אפשר להעריך אותה. 4–3תשובה קצרה שיש בה   

  תשובה שבה הכתוב משובש מאוד.  

 הכתוב מועתק מהטקסט. כלתשובה שבה   
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  23שאלה 
  הבנת המשמעות המשתמעת  :הנקראהבנת 

  במשפט נתון.או למה הוא רומז להבין למי המאזכר רומז   :מטרת השאלה

 תשובה כוה בשי הסעיפים ק' 3

 תשובה כוה בסעיף אחד ק'  2

 כל תשובה אחרת ק'  0

 1סעיף 

  בזהב, לדוגמה: אותשובה העוסקת במציאת הזהב : שובה כוהת

  ערמת הזהב /הערמה   

  למצוא את הזהב  

  לשמור על הזהב בסוד  

  אוצרמציאת ה  

    אחרתכל תשובה : תשובה שגויה

  2סעיף 

  תשובה העוסקת בהורים של הילדה. : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: : תשובה שגויה

  למשפחה שלה  

 
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

 איה כוה.
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  24שאלה 

  לשון
  לבחור מילת קישור מתאימה למשפט.  :טרת השאלהמ

 תשובה כוה בשלושת הסעיפים  ק'  2

 בסעיף אחד  אותשובה כוה בשי סעיפים  ק' 1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

 1סעיף 

  : לכןתשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  2סעיף 

  : למשלתשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  3יף סע

  ילוִא : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

 
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

 איה כוה.
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  25שאלה 

  לשון
  לזהות צמדי מילים נרדפות.  :מטרת השאלה

 סימון כון בחמשת הסעיפים  ק' 3

 ן בארבעה סעיפים סימון כו ק'  2

 בשי סעיפים אוסימון כון בשלושה סעיפים  ק'  1

 כל תשובה אחרת  אוסימון כון בסעיף אחד  ק'  0

 : התשובות הכוות

  לא רדפות  רדפות  צמדי המילים

  זהב –אוצר   .1
    

  הסתכלתי –הבטתי   .2
    

  לחשוב –להרהר   .3
    

  הפתעה –סוד   .4
    

  מוצל  –שטוף שמש   .5
    

 

  בכל סעיף. מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  

  

  26שאלה 

  לשון
  .סמנטי שרלזהות מילים שיש ביניהן ק  :מטרת השאלה

 .ץֵ צְ ח, ׅ ַר ן, זָ ַר : קָ ההמילים האל שלושבה רק תשובה שמסומות  ק'  2

מילים מהמילים שלעיל, והמילה השלישית חסרה או איה מהמילים  שתירק בה שמסומות תשובה  ק'  1

 שלעיל.

שלעיל, ושתי המילים האחרות חסרות או אין מהמילים שלעיל  המילים אחתבה רק תשובה שמסומת  ק'  0

  כל תשובה אחרת. או

  

1 ×
   2 

1 ×
   2 

2 ×
   1 

2 ×
   1 

1 ×
   2 
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  27שאלה 

  לשון
  לכתוב צירופי קניין חבורים בהקשר.  :מטרת השאלה

 בארבעת הסעיפים  תשובה כוה ק' 2

 בשי סעיפים  אותשובה כוה בשלושה סעיפים  ק'  1

  כל תשובה אחרת  אותשובה כוה בסעיף אחד  ק'  0

  : הערות

  מילה הכתובה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.  

 .יהתשובה שגוהוספת הא היידוע תיחשב   

  1סעיף 

  מחשבותי אומחשבותיי : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  2סעיף 

   עלילתו: תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  3סעיף 

  הוריה  אולהוריה : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  4סעיף 

   חלומם: תשובה כוה

  גמה: , לדוכל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  חלומהם  

  
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

 איה כוה.
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  28שאלה 

  לשון
  .) בלשון רביםהכתובים בלשון יחידצירופים (לכתוב   :מטרת השאלה

 סעיפים התשובה כוה בשי  ק' 2

 תשובה כוה בסעיף אחד  ' ק 1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

 בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. : מילה הכתובהההער

  1סעיף 

  שדות מלאי או שדות המלאים אושדות מלאים : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

   2סעיף 

  ערים משתות: תשובה כוה

  ל תשובה אחרת: כתשובה שגויה

 
אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה כוה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  י המיצ"ב החיצויבודק

 איה כוה.
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  הבעה בכתב

 29שאלה 

  הבעה בכתב
  .כהלכה קצר סיפור לכתוב  :מטרת השאלה

  את הטקסט שכתב התלמיד, לפי הקריטריוים שלהלן.יש לבדוק 

  : הערות

  .0כתוב בו רק משפט אחד לא ייבדק, והציון בכל הקריטריוים יהיה קסט שט  

  סיפור איו חייב להיות כתוב במבה כרוולוגי של התחלה, אמצע וסוף.  

כן ומבה ולהעריך רק בכל הקריטריוים של תו 0, יש לתת ציון "זהב" אם ִשחזר התלמיד את תוכן הסיפור  

  את רכיבי הלשון.

  יש דוגמאות לתשובות של תלמידים, המותחות לפי הקריטריוים שלהלן.  43–31בספח שבעמודים    

לצד הקריטריוים יש משבצות ולצידן אותיות. האותיות כתובות גם (במבחן) בחלק הוגע לשימוש הבודק    

  . התאמה לסוגה (ס)שלהלן, למשל 

  

  תוכן ומבנה  א.

  (ס) התאמה לסוגה  .1

  כדיווח על אירוע. אוהטקסט כתוב כסיפור   ק'  1

  כהסבר. אוהטקסט כתוב כטיעון   ק'  0

  

  (מ) התאמה למשימה  .2

  ו סמוי.באופן גלוי אלא התגשם)  או(חלום שהתגשם המשימה התוכן וגע לושא   ק'  1

  .המשימההתוכן איו וגע לושא   ק'  0
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  ן (את)איכות התוכ  .3

  . )3, 1לתת יקוד בייים (אפשר . עם זאת 4, 2, 0פורטות ההחיות ליקוד בקטגוריה הזו מ

  הרכיבים שלהלן והם מפותחים היטב: כלהטקסט כתוב כסיפור. בסיפור יש   ק'  4

  קער  

, ואיו חייב על דמות אחת(התלמיד רשאי לכתוב  האירועים והדמויות: תיאור ההתרחשות, עלילה  

  ).לכתוב על כמה דמויות

  : מחשבות, רגשות ורצוות של הדמויות.מאפייים פימיים  

  מפותחים באופן חלקי  כל הרכיבים שלעיל קיימים, אך הם  ק'  2

  או 

  . היטב רק חלק מהרכיבים שלעיל קיימים והם מפותחים

  רק חלק מהרכיבים שלעיל קיימים והם אים מפותחים.  ק'  0

  

  ר (ל)לכידות הסיפו  .4

  . )3, 1( בייים יקוד לתתאפשר  זאת עם. 4, 2, 0 ליקוד ההחיות מפורטות הזו בקטגוריה

  :לכיד הסיפור  ק'  4

  .וסף הקשר ללא להביו ואפשר) אוטוומי( עצמאי הסיפור  

  יש קשר (כרוולוגי או סיבתי) הגיוי (גלוי או סמוי) בין אירועי הסיפור.  

  ותורמים להבתו.כל האירועים והדמויות בסיפור מקושרים לרצף הסיפור   

  יש פגימה בלכידות הסיפור.   ק'  2

  הסיפור איו לכיד.  ק'  0
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  לשון   .ב

  ת (ק)קישוריו  .1

  היטב: מקושרהסיפור   ק'  2

  מילות הקישור והמאזכרים מגווים, והשימוש בהם מדויק.   

  אימים לאירועי הסיפור. זמי הפועל מת  

  קישוריות ביוית: יש פגימה בקישוריות הסיפור.  ק'  1

  .איו מקושר כלל או קישוריות מועטה: הסיפור כמעט איו מקושר  ק'  0

  

  (א) מיליםאוצר   .2

  אוצר המילים עשיר ומגוון, השימוש במילים מדויק.   ק'  2

  השימוש במילים איו מדויק תמיד.  אויו אוצר המילים בסיסי ואיו מגוון ד  ק'  1

  השימוש במילים איו מדויק. אואוצר המילים דל   ק'  0

  

  (ת)תחביר   .3

  מבה המשפטים תקי, יש התאם דקדוקי (במין, במספר וביידוע).  ק'  2

  מבה המשפטים תקי ברובו, וברוב המשפטים יש התאם דקדוקי.   ק'  1

  במבה המשפט ובהתאם הדקדוקי. יש שגיאות רבות  ק'  0

  

  (פ) פיסוק  .4

  השימוש בסימי הפיסוק כון ברוב הטקסט (קודה, סימן שאלה, קודתיים, מירכאות וסימן קריאה).  ק'  1

  אין שימוש בהם כלל. אוהשימוש בסימי הפיסוק איו כון ברוב הטקסט   ק'  0

  : שימוש תקי בסימן פסיק איו דרש.הערה

  

  (כ) כתיב  .5

  אין יותר משתי שגיאות כתיב שוות.  ק'  1

  יותר. אויש שלוש שגיאות כתיב שוות   ק'  0

  :הערות

  שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.  

  קוד). התלמיד איו חייב לכתוב לפי כללי הכתיב המלא (הכתיב חסר הי  
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  ספח 

  דוגמאות לתשובות של תלמידים במשימה בהבעה בכתב
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  1דוגמה 

  אחותי הקטנה שם הסיפור:

  שירה נכנסה אל ביתה, בעל שני הקומות, פיזרה את שערה

  החום והמטולטל נאנחה ואמרה: "לו רק היתה לי אחות...

  שתצפה שאחזור כל יום ותשחק איתי". עברו כמה שעות

  ה של שירה חזרו ובישרו לה: "שירה... תהיה לךוהורי

  אחות קטנה!" שירה צווחה וקיפצה בכל רחבי הבית

  ושאלה: "מה שמה?" אמה ענתה לה: "שמה יהיה דניאל"

  עיקמה את פרצופה ונאנחה. עברה שנה והוריה שירה

  של שירה הגיעו הביתה עם התינוקת שירה ניסתה לתת 

  מה לה בובות שיוכלו לשחק יחד אך כל

  שהתינוקת עשתה הוא, לצרוח ולבסוף שירה

  נאנחה ואמרה: "כל מה שבקשתי זאת אחות..."
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אפשרויות   הקריטריונים
  הציון

  ההסבר  הציון

  תוכן ומבנה  א.

 הטקסט כתוב כסיפור.  1  1, 0  התאמה לסוגה   .1

 .שהתגשם משימה: חלוםהתוכן וגע לושא ה  1  1, 0  התאמה למשימה   .2

  היטב: מפותחים , והםכל הרכיביםבסיפור יש   4 4–0  תוכןאיכות ה   .3

 ...אחות לי היתה רק לו" :אחות רוצה שירה – רקע  

   "שתצפה שאחזור כל יום ותשחק איתי

 הגעת עד הבשורה מרגע ההתרחשות תיאור יש – עלילה  

  .הגעתה לאחר ואף הביתה התיוקת

 של פימיים מאפייים תיאור יש – פימיים מאפייים  

", אחות לי היתה רק לו: "רצוותיה למשל, הדמות

שירה " ):ושמחה אכזבה של גלויים רגשות( רגשותיה

 פרצופה את עיקמה שירה... צווחה וקיפצה

 ..."שבקשתי מה כל ...ונאנחה

  . לכיד הסיפור  4 4–0  לכידות הסיפור    .4

  לשון  ב.

עברו כמה "הסיפור מקושר היטב בעזרת קשרי זמן:   2 2–0  קישוריות  . 1

  ".ולבסוף", "עברה שנה", "שעות

(ובע גם משימוש בשמות תואר  ומגוון עשיר המילים אוצר  2 2–0  אוצר מילים  . 2

 שערה החום", "ביתה בעל שני הקומות"ובתיאורים):  

  ."נאנחה" ",בישרו", "ול"", והמטולטל

  ברובו. תקי המשפטים מבה  2  2–0  תחביר  . 3

מגוון (קודה, קודתיים, סימן  הפיסוק בסימי השימוש  1  1, 0  פיסוק   . 4

  ברובו. כוןשאלה, מירכאות) ו

  ".מטולטליש שגיאת כתיב אחת: "  1  1, 0  כתיב  . 5

 18מתוך  18  הכול-סך
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  2דוגמה 

  מבחןשם הסיפור: 

  תכוננתי למבחן הרבה מאוד. עברתי על הרבהה

  מבחנים קודמים. הוצאתי מבחנים מהאינטרנט.

  הורי שאלו אותי שאלות רבות מאוד וכו'...

  הגעתי למבחן מוכן. סיימתי אותו בדקתי

  אותו אך בכל זאת, לאחר כמה ימים

  שהמורה שלנו בדק את המבחנים

  וחיכיתי בקוצר רוח לציון טוב, אך בכל זאת

  תי ציון נמוך מאוד. התאכזבתי, ולמרות זאתקיבל

  חשבתי שלמבחן הבא אתכונן יותר. 
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אפשרויות   הקריטריונים
  הציון

  ההסבר  הציון

  תוכן ומבנה  א.

   שקרה). אישי דיווח (על מקרההטקסט כתוב כ  1  1, 0  התאמה לסוגה  . 1

שאיפה מובעת הטקסט בהתוכן וגע לושא המשימה:   1  1, 0  התאמה למשימה  . 2

, כלומר החלום של הילד השאיפה הזו היאולהצליח במבחן, 

  התקווה שלו שיתגשם מה שהוא מייחל לו.

  אך הם מפותחים באופן חלקי: ,כל הרכיבים ישבטקסט   3 4–0  איכות התוכן  . 3

  ".מאוד הרבה למבחן התכוננתי: "רקע  

: מפותח המבחן לפי ההתרחשות תיאור – ילהעל  

 הוצאתי. קודמים מבחנים הרבה על עברתי"

 שאלות אותי שאלו הורי. מהאינטרנט מבחנים

המילה  – ".מוכן למבחן הגעתי'... וכו מאוד רבות

מבליטה את מה שחסר ברכיב " 'וכו"המקוצרת 

  .  העלילה: פירוט ופיתוח

של  מחשבותה תיאור בטקסט יש – פימיים ייםמאפי  

 ",.יותר אתכונן הבא שלמבחן חשבתי" הדמות:

... רוח בקוצר חיכיתי: "השל רצוותהושלה  רגשותה

 "...התאכזבתי

  אירועי בין סיבתי קשר יש. וברור לכיד הטקסט רוב  4 4–0  לכידות הסיפור   . 4

 ייחל, ותוא ובדק בו בחן, למבחן התכון הילד  – הסיפור

 יותר טוב שילמד לעצמו הבטיח אך התאכזב, טוב לציון

  .הבא המבחן לקראת

  לשון  ב.

 בדקתי אותו סיימתי": הטקסט בקישוריות פגימה יש  1 2–0  קישוריות  . 1
 "זאת בכל אך" מיליםה צירוף –" ...זאת בכל אך אותו
 שלנו שהמורה ימים כמה לאחר" ;הזה במשפט ברור איו
 "... טוב לציון רוח בקוצר וחיכיתי חניםהמב את בדק

 מילת; מתאימה האי" וחיכיתי" במילה החיבור' ו –
 לאחר: "ל"צ. מתאימה האי "שהמורה" במילה השעבוד

  ..."שלו המורה בדק ימים כמה

 ",בקוצר רוח", "התאכזבתי"השימוש במילים מדויק:   2 2–0  אוצר מילים  .2

  ".אתכונן"

  משפטים תקי ברובו. מבה   2  2–0  תחביר  .3

  .הטקסט ברוב כון הפיסוק בסימי השימוש  1  1, 0  פיסוק  .4

  אין שגיאות כתיב.  1  1, 0  כתיב  .5

 18מתוך  16  הכול-סך
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  3דוגמה 

  חלומות לא תמיד מתגשמים  שם הסיפור:

  פעם אחת חזרתי מבית הספר. 

  יצאתי למרפסת כדי לנשוף אוויר, 

  י ולפתע ראיתי פתח שלא ראית

  מעולם, וחשבתי לעצמי מעניין מה 

  יש שם. הרגשתי קצת פחד אבל

  הלכתי לשם ציפיתי שאני אגלה שם 

  איזה מערה תת קרקעית מגניבה. 

  התקרבתי לשם, נכנסתי ופחדתי, ולפתע 

  ראיתי שני שומרים מצוידים בנשקים 

  השומרים על המקום. ופתאום הם 

  ראו אותי קראו לעברי ואמרו לי 

  ום, ללכת מהמק

 נבהלתי וברחתי. 
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אפשרויות   הקריטריונים
  הציון

  ההסבר  הציון

  תוכן ומבנה  א.

 .הטקסט כתוב כסיפור  1  1, 0  התאמה לסוגה  . 1

  משימה: ציפייה (לגלות מערה). התוכן וגע לושא ה  1  1, 0  התאמה למשימה  . 2

 :היטב מפותחים והם, הרכיבים כל יש בסיפור  4 4–0  איכות התוכן  . 3

 יצאתי .הספר מבית חזרתי אחת פעם" :רקע  

  ..."אוויר לנשוף כדי למרפסת
 ...הלכתי" :מפותח ההתרחשות תיאור – עלילה  

   "...ברחתי ...התקרבתי
, של תהדמו רגשות שלתיאור  יש – פימיים מאפייים  

 מעניין לעצמי וחשבתי" מחשבותיה ושל רצוותיה:

 "...ציפיתי ...שם יש מה

רוב הסיפור לכיד. יש מעט פערים בעלילת הסיפור: לא ברור   3 4–0  לכידות הסיפור   . 4

  איפה הפתח, לאן כס הילד.  

  לשון  ב.

רות " חוזלפתעו' החיבור והמילה " –הקישוריות ביוית   1 2–0  קישוריות  . 1

  ושות, כלומר מילות הקישור אין מגווות.

  ."לעברי קראו" ",מצוידים", "ציפיתי"המילים מגווות:   2 2–0  אוצר מילים  . 2

  .תקי המשפטים מבה  2  2–0  תחביר  . 3

  .הטקסט ברוב כון הפיסוק בסימי השימוש  1  1, 0  פיסוק   . 4

  .כתיב שגיאות אין  1  1, 0  כתיב   . 5

 18מתוך  16  הכול-סך
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  4דוגמה 

  החלום שהתגשם  שם הסיפור:

  היי, רציתי לספר לכם על החלום שהתגשם לי. אז בואו נתחיל...

  שנים, אני אמא שלי ואחותי הקטנה היינו גרות  3-לפני כ

  בבית קטן. עם חדר אחד. כולנו ישנו באותה במיטה 

  י תמיד חלמתי שיהיה לנו בית גדול יותר, ושיהיה לי חדר משל

  של נסיכות. אמא שלי עבדה בניקיות עד מאוחר. כך שאני 

  שמרתי על אחותי. עד שלפתא סילקו אותנו מהבית 

  ישנו ברחוב שתי חודשים. עד שיתקשרו לאמא שלי, 

  ואמרו לה שזכינו בשני מיליון שקלים. ומאז אנחנו גרים 

  בבית שיש שלושה חדרים, ולכל אחת מאיתנו יש 

 חדר משלה. 
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אפשרויות   טריוניםהקרי
  הציון

  ההסבר  הציון

  תוכן ומבנה  א.

 .הטקסט כתוב כסיפור  1  1, 0  התאמה לסוגה  . 1

  משימה: חלום שהתגשם.התוכן וגע לושא ה  1  1, 0  התאמה למשימה  . 2

  אך הם מפותחים באופן חלקי: ,כל הרכיביםבסיפור יש   3 4–0  איכות התוכן  . 3

 שלי אמא אני, שנים 3-כ לפני" מפותח:הרקע  – רקע  

 חדר עם. קטן בבית גרות היינו, הקטנה ואחותי

 עבדה שלי אמא ...במיטה באותה ישנו כולנו. אחד

  ".אחותי על שמרתי שאני כך. מאוחר עד בניקיות
 היינו: "ההתרחשות מפותח באופן חלקי תיאור – עלילה  

 ישנו מהבית אותנו סילקו... קטן בבית תגרו

  "שקלים. מיליון בשני שזכינו ...ברחוב

אין  אך, הדמות תיאור של רצוות יש –פימיים  מאפייים  

 גדול בית לנו שיהיה חלמתי תמיד" מפותח:  הוא

 ..."יותר

תי הגיוי בין האירועים, אך לא יש קשר סיב –הסיפור לכיד   3 4–0  לכידות הסיפור   . 4

ברור מדוע סולקו הדמויות מהבית, ומה הוא מקור הכסף 

  שזכו בו. 

  לשון  ב.

... ושיהיה": החיבור' ו בעזרת בעיקר מקושר הסיפור  1 2–0  קישוריות  . 1

 קישור במילות השימוש...";  ולכל... ומאז... ואמרו

  ".ש עד", "ש כך: "מדויק איו אחרות

אז בואו אוצר המילים בסיסי ואיו מגוון דיו, המשפט "  1 2–0  מילים אוצר  . 2

  אופייי ללשון דבורה. "נתחיל

פים בצירו , אבל אין התאם דקדוקיתקי המשפטים מבה  1  2–0  תחביר  . 3

(במקום "אחו  "גרים אנחנו", "שתי חודשים" האלה:

   גרות").

  וכון ברובו.  השימוש בסימי הפיסוק מגוון  1  1, 0  פיסוק  . 4

", לפתא", "בניקיות" יש שלוש שגיאות כתיב:  0  1, 0  כתיב  . 5

  (במקום "שהתקשרו"). "שיתקשרו"

   18מתוך  12  הכול-סך
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  5דוגמה 

  סיפור חייב של דוד  שם הסיפור:

  דוד גר בשכונת מצוקה בארגנטינה

  דוד חלם להיות שחקן כדורגל

  שיחק בניבחרת 12בגיל 

  בתור בלם ארגנטינה ושיחק

  בעקבות כך הוא זכה לפרסום

 רב בארגנטינה והתקבל
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אפשרויות   הקריטריונים
  הציון

  ההסבר  הציון

  תוכן ומבנה  א.

  .הטקסט כתוב כסיפור  1  1, 0  התאמה לסוגה  . 1

  .חלום שהתגשם משימה:התוכן וגע לושא ה  1  1, 0  התאמה למשימה  . 2

והם אים  הרכיביםיש רק חלק מ – בסיסי הסיפור  1 4–0  איכות התוכן  . 3

   מפותחים:

 מצוקה בשכונת גר דוד" :דלהרקע  – רקע  

  . "בארגנטינה

: המשפטים קצרים ותיאור תמציתיתהעלילה  – עלילה  

כיצד הצטרף דוד לא ברור  ההתרחשות איו מפורט.

 .כיצד התפרסם ,בחרתל

ורגשותיה אים  הדמות מחשבות :פימיים מאפייים  

   מתוארים.

 שיחק 12 בגיל... חלם דוד": הסיפור בלכידות פגימה יש  1 4–0  לכידות הסיפור   . 4

 מאירוע המעבר – "והתקבל... לפרסום זכה... בניבחרת

 מרכלו, דוד התקבל לאן ברור לא כן כמו. פתאומי לאירוע

  . ברור איו הסיפור סוף

  לשון  ב.

  הקישוריות מועטה.   0 2–0  קישוריות  .1

  אוצר המילים בסיסי.   1 2–0  אוצר מילים  .2

  ין ברובו.תק המשפטים מבה  2  2–0  תחביר  .3

  אין סימי פיסוק.   0  1, 0  פיסוק   .4

  .)"חייו" במקום(" חייב"יש שגיאת כתיב אחת:   1  1, 0  כתיב  .5

 18מתוך  8  הכול-סך
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 6דוגמה 

  החלום שהתגשם שם הסיפור:

  היה לי חלום לעמוד על במה ולרקוד, ומאוד

  רציתי שאבא ירשום אותי לחוג ריקוד, ואימא שלי

  הסכימה לזאת, ואז הצעתי לשכנע את אבא, ובאמת

  זה קרה רשמו אותי לחוג, לאחר שנה עליתי לכיתה

  ארקאביב בפ-ה' ובתחילת השנה זאת הופעתי בתל

  הירקון, ובסופו של דבר, חלומי התגשם, ולאחר זאת 

  הבנתי שחלומות לפעמים מתגשמים.

  וזה הסוף!

 הסיפור הוא סיפור אמיתי!
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אפשרויות   הקריטריונים
  הציון

  ההסבר  הציון

  תוכן ומבנה  א.

  הטקסט כתוב כסיפור.  1  1, 0  התאמה לסוגה  .1

  .שהתגשם חלום: משימהההתוכן וגע לושא   1  1, 0  התאמה למשימה  .2

   :מפותחיםאים הם אך  ,כל הרכיביםיש  – הסיפור בסיסי  2 4–0  איכות התוכן  .3

  "...ולרקוד במה על לעמוד חלום לי היה: "רקע  
 עד לחוג הרישום מרגע ההתרחשות תיאור – עלילה  

 רשמו" ביותר: דל להופיע הואו לרקוד החלום הגשמת

 אביב-בתל הופעתי... שנה לאחר, לחוג אותי

   ..."הירקון בפארק

תהליך שכוע האב וההתפתחות המקצועית עד רגע 

  הגשמת החלום אים מפורטים.

, המחשבות של הדמות תיאור – מאפייים פימיים  

 לי היה" תח:מפו והרצוות שלה איו הרגשות שלה

   ..."רציתי ומאוד... חלום

  .רגש מילים המבטאותאין למעשה 

 ,יש קשר כרוולוגי ברור בין חלקיו  – רוב הסיפור לכיד  3 4–0  לכידות הסיפור   .4

  . הקלים בעלילהפערים למרות הואפשר להביו 

  לשון  ב.

 :תמילות הקישור אין מגווו –הקישוריות ביוית   1 2–0  קישוריות  .1
ובסופו של ... ובתחילת... ובאמת... ואז הצעתי... ואימא"

  ..."דבר

   .מילים בסיסיהאוצר   1 2–0  אוצר מילים  .2

  2–0  תחביר  .3

  

השנה , אך יש ליקויים דקדוקיים: "תקי המשפטים מבה  1

  ". לאחר זאת", "זאת

ם , אך השימוש בהם רב יתר על המידה ויכר שהפסיקיםיש   1  1, 0  פיסוק  .4

  .תחליף לקודהמשמשים 

   .אין שגיאות כתיב  1  1, 0  כתיב   .5

 18מתוך  12  הכול-סך
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