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  הנחיות כלליות לבדיקת המבחן

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

ריים איו כתוב בין סוגה ההחיות להערכה כתוב בין סוגריים.חלק מהדוגמאות או בשאלות מסוימות   

  בתשובת התלמיד. יותלהחייב 

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

 תשובה שיש בה מידע עודף:   

   יה, אלא אם כן מצוין אחרת.כל התשובה שגו 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 סטמהטק משפט
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  נדידת הציפורים –חלק ראשון: טקסט מידע 

  1שאלה 

  איתור מידע  הבנת הנקרא:

  השלמות כוות חמש ק' 4

 השלמות כוות ארבע ק' 3

  השלמות כוות שתיאו השלמות כוות  שלוש  ק' 2

  דבלב אחתכוה השלמה   ק' 1

  אחרת כל תשובה  ק' 0

יש קושי /יש יותר מזון/המזון זמין יותר (באזורים החמים)/קל למצוא מזון (באזורים החמים): 1השלמה 

  .במציאת מזון (באזורים הקרים)

  שעות היום מתקצרות (באזורים הקרים). /שעות היום ארוכות יותר (באזורים החמים): 2השלמה 

  . 2- ו 1לסדר ההשלמות : אין חשיבות הערה

מה/כמות י: גודל הציפור/משקל הציפור/כוחה של הציפור/כמות השומן שהציפור יכולה לשאת ע3השלמה 

 .המזון שאכלה הציפור

 :מוחהבמזון וב העוסקת: תשובה 5- ו 4השלמות 

 .חות ואוכלות/חות ומוצאות מזון/חות ואוגרות שומן/חות ואוגרות מזון/אוכלות ואוגרות שומן וחות

וסף על ההשלמה הכוה גם מידע עודף (כמו המילה "וחתות"),  שיש בה, תשובה 5-ו 4ת : בהשלמוהערה

  .תיחשב תשובה כוה

  

  2שאלה 

  )פרשנות והיסק( ההבנ  הבנת הנקרא:

 .בגודלה כמות השומן שכל ציפור יכולה לשאת תלויה: 3 תשובה ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0
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  3שאלה 

  דעאיתור מי  הבנת הנקרא:

 השלמות כוות ארבע ק' 4

  השלמות כוות שלוש  ק' 3

 השלמות כוות שתי ק' 2

  כוה אחתהשלמה   ק' 1

 כל תשובה אחרת   ק' 0

  : השלמה כוה של טבלה

 סוג הציפורים

  תבחינים (קריטריונים) להשוואה

        ציפורים קטנותציפורים קטנותציפורים קטנותציפורים קטנות  ציפורים גדולות

  אופן התעופה
דאייה/באמצעות 

 טרמיקות

ירה/באמצעות חבטות חת

 כנף

  גם מעל הים וגם מעל היבשה מעל היבשה  אזור התעופה
 

  

  4שאלה 

  )פרשנות והיסקהבנה (  הבנת הנקרא:

אסיה, אירופה  -מפגש של שלוש יבשות  ציפורים חולפות מעל ישראל, שמצאת בקודת: 4תשובה  ק' 3

 .ואפריקה

 כל תשובה אחרת ק' 0
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  5שאלה 

  איתור מידע  :הבנת הנקרא

 סימוים כוים חמישה שיש בהתשובה  ק' 4

 סימוים כוים ארבעה שיש בהתשובה   ק' 3

 סימוים כוים שלושה שיש בהתשובה  ק'  2

 סימוים כוים שי שיש בהתשובה  ק'  1

  אחרת תשובה כל ק'  0

 : התשובות הכוות

  אין  יש    

רצו כמה ציפורים חולפות מעל א  .1

      ?בדידתן

מהם הזקים שגורמות הציפורים   .2

      ?לחקלאות

האם יש קשר בין גודל הגוף של הציפור   .3

      ?אופן תעופתהובין 

כל הארצות  של שמותהמהם   .4

      ?המשתתפות בחקר הציפורים הודדות

מהם סוגי המזון שממו יזוות   .5

      ?הציפורים בדרכן
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  6שאלה 

  הבנה (פרשנות והיסק)  הבנת הנקרא:

 .הקטע הלווהואחת המסתמכת על  הטקסטסיבות, אחת המסתמכת על  שתי שכתובות בהתשובה  ק' 4

 :אלהמבין  הטקסטסיבה אחת המסתמכת על   

 .ת לעצור לחיית ביייםאין תאים לחיית בייים/אין אפשרו  

 .מזוןלציפורים חסר   

 .הציפורים אין צוברות מספיק שומן  

 .תאי מזג האוויר אים מתאימים  

 .גדולהמרחק   

  ,כוה תשובה תיחשב), קטה/גדולה( הציפור גודלב גם עוסקתה תשובה  :הערות

  :לדוגמה

 .הציפור קטנה ואינה אוגרת מספיק שומן  

 .גודל הציפור בלבד, תיחשב תשובה שגויהב העוסקתתשובה 

 :אלה מבין הלווה הקטע על המסתמכת אחת סיבה  

 התגשות בחלון המטוס  

 הישאבות למוע המטוס  

 .התגשות במטוס  

התשובות בלבד המסתמכת על הטקסט או על הקטע הלווה מבין  אחת שכתובה בה סיבהתשובה  ק' 2

 על המסתמכות סיבות שתי או הטקסט על ותהמסתמכ סיבות שתי בה ותשכתוב תשובה :אושלעיל, 

 .הלווה הקטע

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  7שאלה 

  הבנה (פרשנות והיסק)  הבנת הנקרא:

 .המשפטים שלושתסימון כון ב שיש בהתשובה  ק' 3

 .משפטים שיבסימון כון רק  שיש בהתשובה  ק' 2

 כל תשובה אחרת  ק' 0

 : התשובות הכוות

לשיטת מתאים   

  הטיבוע

מתאים לשיטת 

  שדרהמַ 

  .אפשר לדעת את גודל הציפור  .1
    

  .אפשר לקבל מידע על מסלול הדידה  .2
    

  .דקות 90אפשר לדעת את מקום הציפור בכל   .3
    

  

  

  8שאלה 

  הערכה ביקורתית ורפלקציה  הבנת הנקרא:

 . בטקסט המרכזי כתובלהוסיף מידע חשוב שאיו : 2תשובה  ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0

  

  9שאלה 

  איתור מידע  הבנת הנקרא:

סקו ושציפורים ייהרגו וכמו כן יש בה פירוט של הדרך למיעת העוסקת בסכה שמטוסים יתרתשובה  ק' 4

 הסכה: תכון מסלולי טיסה שאים מתגשים עם מסלולי הדידה של הציפורים. 

 תשובה העוסקת רק בסכה שבהתגשות או רק בדרך למיעתה.  ק' 2

 כל תשובה אחרת  ק' 0

  

×
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×
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  10שאלה 

   לשון

 :ר-ק-מהשורש ח אלהמילים הה שלוש בה ותשכתובתשובה  ק' 3

 מחקר  

 חוקרים  

 חקרים  

 אחרת תשובהכל   ק' 0

  

  11שאלה 

  לשון

 :אלהה הדיבור חלקי שכתובים בה תשובה ק' 3

 פועל . 1

 תואר/תואר שם .2

 אחרת תשובה לכ ק' 0

  

  12 שאלה

  לשון

 ."במהלך המעקב וצרת לכל ציפור "תעודת זהות: 3 תשובה ק' 3

 כל תשובה אחרת  ק' 0
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  : שני פרק

  וב?""באנגלית זה נשמע יותר ט –הטקסט הטיעוני 

  13 שאלה

   איתור מידע  הבנת הנקרא:

  ,השפעת השם על הצרכןהעוסקת בתשובה  ק' 4

  :לדוגמה

  .שם לועזי נותן לצרכן תחושה שלמוצר יש קשר לחו"ל  

  .שם לועזי נשמע טוב יותר באוזני הצרכן הישראלי  

  כי ברוב המקרים השם העברי אינו שיווקי.  

  ,השפעת השם על הצרכןקת בשכתובה בה סיבה הוגעת ליצרן, אבל היא איה עוסתשובה   ק'  2

  :לדוגמה

   יותר קל למצוא שם לועזי.  

  .גם בפרסומות משתמשים בשמות לועזיים  

  .אפשר למצוא שמות לועזיים בכל דבר  

  כל תשובה אחרת ק'  0

  

 14שאלה 

  הבנה (פרשנות והיסק)  :הבנת הנקרא

 חשיבות וכבוד: 2 תשובה ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0

  

 15שאלה 

  הבנה (פרשנות והיסק)  הבנת הנקרא:

 שלה. לבהקשר הרגיאיה משמשת כי היא : 3 תשובה ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0
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  א16שאלה 

  ה (פרשנות והיסק)הבנ  הבנת הנקרא:

  :לדוגמה ,באופן מפורש דעת הכותב בה שכתובהתשובה  ק' 4

  .הכותב מתנגד למתן שמות לועזיים למוצרים ישראליים  

 .תתקבל גם תשובה שבה הכותב מסתמך על דעת המומחה

  :לדוגמה ,דעת הכותב, אבל לא באופן מפורש וברורעוסקת בתשובה ה ק' 1

   עברי. אפשר למצוא גם שם-אם אי ול את עצמא שואוה  

  ).המפורשת וללא ציון דעת ציטוט של דברי הכותב ישתשובה ב(

  המלצה בלבד, לדוגמה:  שיש בהאו תשובה 

 י. ריך לשנות את השם הלועזי לשם עברצ  

 :לדוגמהכל תשובה אחרת,  ק' 0

 ר יכול להצליח גם בחו"ל.זה יותר קליט ויותר טוב כי המוצ ולפי דעת  

  

  ב16שאלה 

  ה (פרשנות והיסק)הבנ  הבנת הנקרא:

  ,רלווטיהסכמה לדעת הכותב וימוק -הסכמה או אי שיש בהתשובה  ק' 4

  :לדוגמה

מוצרים ישראליים משום שזכותה של של הכותב על מתן שמות עבריים ל ומסכים לדעת ניינא  

  ל חברה לתת שם למוצריה כרצונה.כ

הנימוק: צריך לתת שמות עבריים למוצרים ישראליים כי  של כותב הטקסט. ומסכים לדעתאני   

 .בישראל מדברים עברית

  :דוגמהל ,שלם ימוק איוהיש בה עמדה וימוק, אבל או ש ימוק ללא עמדהתשובה שיש בה  ק' 1

  כי זה חשוב.  

 כי זה טוב.  

עמדה מפורשת המסתמכת על  או ימוק שגויעם או  ימוק ללא תשובהכל תשובה אחרת, לרבות  ק' 0

 .ה ובין הימוקסתירה בין העמדשיש  או ימוק שגוי
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 17שאלה 

  הבנה (פרשנות והיסק)  הנקרא:הבנת 

 .ציטוט מדברי מומחה: 3 תשובה ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0

  

  א18שאלה 

  ה (פרשנות והיסק)הבנ  הבנת הנקרא:

 אחיד/משתלב/דומה/זהה ק' 3

 .מוגדת שיש לה משמעות ם מילהמילה רדפת במקואו כתיבת  לא בדלכל תשובה אחרת, לרבות  ק' 0

  

  ב18שאלה 

  ה (פרשנות והיסק)הבנ  בנת הנקרא:ה

 פסלו/לא הסכימו/התעלמו/התגדו/מיאו/סירבו ק' 3

רדפת במקום מילה שיש לה משמעות ה מילאו כתיבת  לא עו/לא הקשיבוכל תשובה אחרת, לרבות  ק' 0

 .(הקשיבו/שמעו) מוגדת
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  א19שאלה 

  לשון 

 .ילועז בשם מוצר לשווק הוחלט החברות באחת ק' 3

 כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב19שאלה 

  לשון 

 .מצטייים עובדים שה מדי בחרו/בחרים ישראליות בחברות ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0

  

  ג19שאלה 

  לשון 

 .ישראליים בשמות לועזיים שמות מחליפות/החליפו ישראליות חברות ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0

  

  ד19שאלה 

  לשון 

 .איכותו על מעיד איו המוצר ֵׁשם כי מוכיחים/הוכיחו רבים חקריםמ ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0
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  הבעה בכתב

 20שאלה 

  נק')  20ב (בכתהבעה 

  "באגלית זה שמע יותר טוב?" –טקסט הטיעוי הכתיבת סיכום של 

  

  תוכן ומבנה  א.

  נק')  3–0( ולמטלה התאמה לסוגה  .1א

  וכתיבה בגוף שלישי. התלמיד של אישית עמדה ללא, רבות דוגמאות אלל, הכללות, תמציתיות

  

  נק') 3–0( הצגת התופעה  .2א

  לדוגמה: 

  .החברות הישראליות נותנות שמות לועזיים למוצרים מיובאים ולמוצרים ישראליים רוב  

  נות שמות לועזיים למוצרים ישראליים.נותרוב החברות הישראליות   

  

  נק') 4–0( הצגת העמדות השונות והנימוקים לכל עמדה (לפחות שני נימוקים, אחד לכל עמדה)  .3א

  מוצרים:מתן שם לועזי ל בעד

 וצר המיובאחוסך בהוצאות כספיות הכרוכות בתרגום השם של המהשם  או יוצר מעין מגע של חו"להשם   

  השם הלועזי ידוע לצרכים. או השם הלועזי שיווקי או

  למוצרים: עבריבעד מתן שם 

 או מבטא את הזיקה של השם לשפה העבריתהשם  או מבטא את הקשר של השם למקום ולארץהשם   

  הצרכן הישראלי איו מתרשם מן השימוש בשמות לועזיים למוצרים.

  את התלמיד בכל הקודות. ייזכההעתקה של משפטים מן הטקסט המתאימים למטלה,  סיכום שיש בו: ההער
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   מבנה  .ב

  נק')  2–0מבנה הטקסט (  .1ב

  .עמדה לכל והימוקים השוות העמדות, שהכותב מציג התופעה: הרכיבים שלושת כתובים סיכוםב

  נק') 2–0לכידות וקישוריות (  .2ב

  שתי אפשרויות לרצף:יש  .)בקודות לא( רציף הסיכום

  הצגת עמדות ולאחריהן ימוקים  

 במילות שימושיש , הטקסט של השוים החלקים בין לוגי קשריש הימוק הרלווטי לה. והצגת כל עמדה   

  .מתאימות קישור

  

   לשון  .ג

  נק') 2–0( המיליםצר משלב הלשון ואו  .1ג

 לאול בסלג שימוש ללא), וכדומה דימויים, מטפורות (כמו ציורית בלשון שימוש ללא, גבוה-ביוי הלשון משלב

  ראשון בגוף שימוש

  .ראשון בגוף השימוש בשל פעמיים קודות להוריד אין: הערה

   נק') 1, 0( ותחבירמורפולוגיה   .2ג

  .וביידוע במספר, במין התאמה. המשפט ודגמי התצורה תקיות על הקפדה

  נק') 1, 0( פיסוק  .3ג

  )משפט באמצע  הפסיק סימן על הקפדה ללא( הפיסוק בסימי תקין שימוש

  נק') 2–0( כתיב  .4ג

ב . אין להוריד קודות על כתיחוזרת כתיב שגיאת לע או אחת כתיב שגיאת על קודות להוריד אין. כון כתיב

  מלא או חסר.

  

 דעת חוות/מכתב אלא סיכום כתב לא :במטלה הדרשת הסוגה מן חרג אם 0ציון את ה יקבלתלמיד ה :הערה

 אחד משפט כתבש או למטלה קשר ללא הטקסט מןהעתקה גורפת  עתיקתלמיד הה :או על הטקסט/המלצה

  כתב חוות דעת שוה מזו של כותב הטקסט.ש או בלבד
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