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  לבדיקת המבחן הנחיות כלליות
  המשתמשים במערכת ההקלדה,  הן לבודקי המבחן החיצוי החיותבמחוון . ב"לפיכם מחוון למבחן מיצ

  הן למשתמשים בגרסת האיטרט. 

 .לבודקי המבחן החיצוי כתובות לצד הסמל הזה:  ייחודיות החיות   

  
ציור,  , צייר"לא יודע" עה תשובות, כגון ה או ראה כי לא יסה התלמיד לעות על שאלה אואם אין תשוב

  יקלידו "לא עה".  בודקי המיצ"ב החיצוי, וכו' הוראותהעתיק 

  .0משתמשי גרסת האיטרט ייתו את הציון   

  : שאלות פתוחות

  הן דוגמאות מקוריות של תשובות תלמידים, והן מובאות בלשום. כתב יד הכתובות בגופן וגמאותד  

 בתשובת ההחיות להערכה כתוב בין סוגריים. הכתוב בין סוגריים איו חייב להיותממהדוגמאות או  חלק  

  התלמיד.

  ודות בשל שגיאות כתיב או בשל יסוח שגוי, אלא אם כן מצוין אחרת.ק אין להוריד  

   עודף: תשובה שיש בה מידע  

 כל התשובה שגויה, אלא אם כן מצוין אחרת.  אם המידע העודף שגוי  

  אין להוריד קודות למרות המידע העודף, אלא אם כן מצוין אחרת. ויאם המידע העודף איו שג  

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

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

  ות הפתוחות, יש משבצות המיועדות לשימוש הבודק. במבחן החיצוי, בצד השמאלי של השאל  

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

  יקלידו את הציון במערכת ההקלדה. 

 

 :שאלות רב־ברירה

  
   יקלידו את מה שסימן התלמיד. בודקי המיצ"ב החיצוי

שתמשי גרסת האיטרט יעריכו את תשובת התלמיד לפי המחוון. מ  
  

  יקלידו "סימון מרובה".  בודקי המיצ"ב החיצוי, תשובותאם סימן התלמיד כמה   

. 0משתמשי גרסת האיטרט ייתו את הציון   
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  צבעים נסתרים –סיפור : ראשוןחלק 

  1שאלה 

   ת המשמעות הגלויההבנ  :הנקראהבנת 
מידע גלויים המפוזרים בפסקות אחדות בסיפור ולכתוב אותם בטקסט אחר שהוא פרפרזה לאתר פרטי   :מטרת השאלה

  של הכתוב בסיפור.

  תשובה כוה בארבעת הסעיפים ק' 3

 ובה כוה בשלושה סעיפים תש ק' 2

 בסעיף אחד אוובה כוה בשי סעיפים תש ק' 1

  ובה אחרת כל תש  ק' 0

   : יתקבלו תשובות הכתובות בשגיאות כתיב. הערה

   1סעיף 

ומתאימה למשפט מבחיה תחבירית, מציירים יחד, סבא והכדים  –ציור תשובה העוסקת ב: תשובה כוה

  לדוגמה:

 הם צובעים    צובעים    הם מציירים    מציירים  

  , לדוגמה: כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  עוברים  

    2סעיף 

  יום: תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  3סעיף 

  חיה תחבירית, לדוגמה:ומתאימה למשפט מב ,תשובה העוסקת בהתלבטות של יעקב: תשובה כוה

  שוקל    חושב    מתלבט  

 שואל את עצמו    הוא אינו יודע    אינו יודע  

  , לדוגמה:כל תשובה אחרת: שגויה תשובה

  שואל    מתמהמה    מתקשה לבחור  
  

  4סעיף 

  שחור: תשובה כוה

   ה:, לדוגמכל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  שחורים    חורהש  
  

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

 איה כוה.
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  2שאלה 

  הגלויההבנת המשמעות   הבנת הנקרא:
  . שהשפיעו על מצב רוחה של הדמות לאתר את הסיבות  :מטרת השאלה

  :מהסיבות שלהלן, שבגללן היה מצב רוחו של יעקב רע בותסיי תש בה ותשכתובתשובה  ק' 2

  .המלמד הוציא אותו מהכיתה  

  .המפקח לא הספיק לשאול אותו שאלות   

  .המהל ראה אותו מחוץ לכיתה   

 ייו התמלאו דמעות וחבריו ראו זאת.ע   

  : הערות

 שתי תשובות הכתובות באותה שורה יוערכו בפרד (גם אם תשובה שגויה כתובה בשורה השייה).   

  שתי תשובות העוסקות באותו ושא ייחשבו תשובה אחת.   

 לדוגמה:

  .בשיעור גמרא הוא פטפט עם חבר והמלמד כעס עליו וביקש ממנו לצאת מהכיתה  

  והוא ידע את החומר היטב. המפקח שבא לא הספיק לשאול אותו שאלה  

ביישתי מאוד והתחלתי שיצאתי פגשתי את המנהל והוא התפלא לראות אותי מחוץ לכיתה הת  

  לבכות.

 (התשובה מתקבלת אף שהיא ציטוט מהסיפור.) 

 חבריו ראו אותו בוכה.  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק'  0

 הם פטפטו באמצע שיעור ואז המלמד כעס ואמר לחבר של יעקב לצאת מהכיתה.  

 מקושקש בשחור והיה בלגן בדף. הבגלל שהחליף לצבע שחור והי  

  

 3שאלה 

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

 : ההרגשה של יעקב.)4תשובה ( ק' 2

 כל תשובה אחרת ק' 0

  .ן התלמידמה שסימיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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 4שאלה 

  משתמעתהמשמעות הבנת ה  הבנת הנקרא:
  ). במשפט(הקשר להבין ביטוי ב  מטרת השאלה:

 : יעקב לא התרכז בדבריו של סבא. )1( תשובה ק' 2

 כל תשובה אחרת ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  

  

 5שאלה 

  שנותפר  הבנת הנקרא:
  את המניעים של הדמות. להבין  מטרת השאלה:

 : כי הוא רצה שיעקב ייזכר במקרים אחרים שקרו לו באותו יום. )1( תשובה ק' 2

 כל תשובה אחרת ק' 0

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

  פרשנות  הבנת הנקרא:
  של הדמות.עשיה ) לפי מבטקסטשל דמות ( גשות סמוייםלהבין ר  מטרת השאלה:

 תשובה כוה בשי הסעיפים  ק' 2

 כל תשובה אחרת  ק'  0

  1סעיף 

  ברגשות השליליים שחש יעקב כשצייר את הציור בפעם הראשוה, לדוגמה:  ת: תשובה העוסקשובה כוהת

 יעקב הרגיש שהיום היה שחור ולא טוב.  

 הרגשתו הייתה שכול היום היה מעצבן ושחור ושזהו היום נהרס.  

 שהיה לו יום גרוע ללא מקרים טובים.  

 בגלל שיעור גמרא.ולא טוב  רע  

  : כל תשובה אחרת, לדוגמה: תשובה שגויה

 רגיש בלבו שמחה.יעקב ה  

  2סעיף 

תשובה העוסקת ברגשות החיוביים שחש יעקב לאחר שסיים לצייר את הציור בפעם השייה, : שובה כוהת

  לדוגמה:

  הרגשה טובה וחיובית.  

   שמחה והתרגשות.  

  , לדוגמה: אחרת תשובה כל: שגויה תשובה

 הרגשה רעה.  

  ניצחתי את שימי בקלפים.    

  (התשובה עוסקת באירוע חיובי, אבל איה עוסקת ברגש חיובי.) 

  
אם התשובה שגויה  0אם התשובה כוה בשי הסעיפים, ויקלידו  1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

   לפחות בסעיף אחד.
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 7שאלה 

  הבנת המשמעות המשתמעת  הבנת הנקרא:
  .(במשפט) הקשרלהבין מילים וביטויים ב  מטרת השאלה:

 כיסוי :)3( תשובה כוה ק' 2

 כל תשובה אחרת ק' 0

   מיד.שסימן התלמה יקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  

  

 8שאלה 

   לשון
    מטפורה (השאלה). לזהות   מטרת השאלה:

  כשלתי בכל מה שעשיתי. כי  יומי היה שחור משחור): 2(תשובה  'ק 2

 .שחורה במרה ושקעתי התאכזבתי, במבחן המוך הציון את ראיתי: )4(תשובה  וגם

  . שעשיתי מה בכל כשלתיכי  משחור שחור היה יומי): 2(תשובה  ק' 1

 .שחורה במרה ושקעתי התאכזבתי, במבחן המוך הציון את ראיתי: )4(תשובה  או

 , לרבות תשובה שמסומים בה שלושה משפטים או יותר. כל תשובה אחרת ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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  כ).9פעם בהבת הקרא (תוכן) ופעם בהבעה בכתב (מבה ולשון,  –בדקת פעמיים  9שאלה 

  9שאלה 

   פרשנות  :הנקראהבנת 

  .בסיפור הכתוב סמך-על מנומקת אישית פרשנות לכתוב  :מטרת השאלה

  הרכיבים האלה:  כל תשובה שיש בה ק' 2

  ;עם הרב לויהלימודים  או הקשר הטוב בייהםהבילוי של סבא עם יעקב ו: מקרהאור ית  

  שהוא;: כל צבע בחירת צבעים  

 ;מבוסס על הכתוב בסיפור, והוא הסבר וגע לבחירת הצבעה: הסבר  

 להסבר הגיוי וברור.  בחירת הצבעיםקשר בין ה: קשר הגיוי  

  לדוגמה: 

תמש בצבעים כחול, היה יכול להישהוא . (תיאור מקרה) סבא למד עם הרב לוי סוגיא בגמרא  

שמחה של לימוד תורה ומבטאים מכיוון שצבעים אלו מעניינים ) ת צבעים(בחיר צהובק וירו

  (הסבר). וחריפות של סתירה אחד בשני

ת (בחיר והוא היה צובע את הדף בצבע אפור(תיאור מקרה)  סבא חווה את היום שהיה עם נכדו  

(בחירת  ולאחר מכן היה צובע בצבה צהוב/זהב (הסבר) נכדו היה עצוב בהתחלה כי )צבעים

 .(הסבר) כי הבעיה של נכדו נפטרה )צבעים

  לדוגמה: שלעיל חסר, הרכיבים  אחד תשובה שבה  ק'  1

 .סבא היה מצייר בצבעים של אדום וירוק כי הם מסמלים את הכיף והטוב שהיה באותו היום  

  ).(אין תיאור מקרה

   .סבא צייר עם יעקב וצייר את היום שלו בצבע שחור  

  ).(אין הסבר

, הוא סיפר על הסוגיה לויסבא באותו היום הבהיר הזה, ישב ולמד עם חברו בחברותא, הרב   

סבא היה משתמש בצבעים: טורקיז, . ר מקרה)(תיאו שבה הם עשקו והיה לו מאוד טוב וכיף

 ר.של סבא היו: שמחה, התפעלות, אושהרגשות . )ת צבעים(בחיר טחלת, זהוב, ירוק בהיר, וורוד

  ).אין בתשובה הסבר הוגע לבחירת הצבעים(

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  אותשובה שאיה מבוססת על הכתוב בסיפור  ק'  0

הזמן בצבע שחור ואחר כך הוא היה מצייר בצבעים שהם תכלת  כלהוא היה מצייר כמעט   

  .והזהב כתום וסגול ירוק וצהוב וגם בצבעים אחרים

 היה מצייר על הטיול שלו עם הרב לוי.  
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  9שאלה 
  הבעה בכתב

  תשובה לשאלה.כהלכה לכתוב  :מטרת השאלה

            ).9שאלה יכות הכתיבה (התוכן בדק בלבדוק רק את אזו יש בשאלה 

ריות (רצף המשפטים ומילות לכידות וקישו) 1(כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש לבדוק את הרכיבים האלה: 

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

  הכתיב. ) 6(

 .הוליסטיש לבדוק את איכות הכתיבה באופן י

  כתיבה מיטבית, לדוגמה: ה ק' 3

 צהובו בא למד עם הרב לוי סוגיא בגמרא. הוא היה יכול להישתמש בצבעים כחול, ירוקס  

  .שמחה של לימוד תורה וחריפות של סתירה אחד בשניומבטאים מכיוון שצבעים אלו מעניינים 

כי  כהה זהב :סבא היה משתמש בצבעים יפים כגון, דפי גמרא 2.5היום סבא למד עם הרב לוי   

 צבע של הכריכה של הגמרא שלו.זה הוא ה

  ביוית, לדוגמה: ברמה כתיבה ה ק'  2

לצבעים אחרים  רכושכדו מגיע מיד שינה מצבע א הרגיש שלו טוב לו היום ואז היה ניזכר שנהו  

  כגון זהב תכלת סגול וכולה

(במקום  שלו(הטקסט קצר והקישוריות רופפת; יש ליקויים לשויים, ובהם הליקויים האלה: 

(במקום "וכולי"); אין סימי  וכולה(במקום "שחור"),  רכוש(במקום "זכר"),  היה ניזכר"שלא"), 

 פיסוק.)

  מוכה, לדוגמה: ברמה כתיבה  ק'  1

 כתום – כחול חזק ואז בלילה – ירוק אחר כך בא הנכד – בגמרא יעתחילת היום למד סוגב  

  התשובות האלה:  אחתל תשובה אחרת, לרבות כ ק'  0

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

 תשובה שבה הכתוב משובש מאוד.  

 תשובה שבה כל הכתוב מועתק מהטקסט.   
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  10שאלה 

   הבנת המשמעות הגלויה  :הנקראהבנת 
  . הכרונולוגי של סיפורהאירועים רצף בין משפטים ובין להתאים   מטרת השאלה:

 משת המשפטיםמספור כון בח ק' 3

 כל תשובה אחרת ק'  0

  : התשובות הכוות

  יעקב צייר את היום שלו בצבע שחור.   

  סבא חרט ציור בתוך הרקע השחור בעזרת סיכה חדה.   

  צבעים יפים חשפו מתחת לצבע השחור.   

  . סבא החליף את הדף הצבוע שחור בדף חדש  

  . יעקב כיסה את הצבעים היפים בצבע שחור  

  יעקב צייר את היום שלו בשלבים, כל שלב בצבע אחר.   

  .בכל סעיף מידמה שסימן התליקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  

  

  

  

3 

4 

2 
 

6 

5 

1 
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  11שאלה 

  פרשנות  :הנקראהבנת 
   הסיפור. כותרת להבין את כפל המשמעות של   מטרת השאלה:

  האלה: האפשרויות אחתתשובה העוסקת ב ק' 2

  יצחון במשחק הקלפיםב  

  הצלחה בשיעור משהב  

  הצלחה בשיעור חשבון ב  

 יום. ירועים הטובים שקרו ליעקב באותו כל האב  

 :לדוגמה

  כל שאר היום הטוב שהיה לו  

   שניצחתי את שימי במשחק הקלפים.  

  את כל הדברים הטובים שהוא עשה באותו יום  

שהוא ניצח את חברו בקלפים ושהמלמד שיבח אותו על השאלה שהוא ענה, ושסיים לפתור לפני   

 .כולם את התרגילים בחשבון

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק'  0

  ע מעל זה הכל שחור.מה שהוא צבע עם סבא וצב  

 .מיתחת הצבע השחור היה עוד צבעים יפים וכל הצבעים זה היה במקום נסתר  

  

 12שאלה 

  פרשנות    הבנת הנקרא:
  . להבין את הרעיון המרכזי בסיפור  מטרת השאלה:

 : חשוב לחפש את הטוב גם כשרע.)2תשובה ( ק' 2

 כל תשובה אחרת ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  

  



 בס"ד

  EVR-019-5D-SOF-pnimi-p  12-951 951-01-05-03-01-01-018-019-03,  )(תשע"ט ני) בעברית לכיתה ה(חיצו דנוסח  951מיצ"ב | מבחן 

  01/01/2019 07:01  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  

  

  13שאלה 

  שוןל
  לבחור מילת קישור מתאימה למשפט.  מטרת השאלה:

 תשובה כוה בשלושת הסעיפים  ק' 2

 בסעיף אחד אותשובה כוה בשי סעיפים   ק' 1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

  1סעיף 

  לכן: תשובה כוה

  תשובה אחרת  : כלתשובה שגויה

  2סעיף 

  כדי: תשובה כוה

  : כל תשובה אחרתתשובה שגויה

  3סעיף 

  כגון : תשובה כוה

  : כל תשובה אחרתתשובה שגויה

  
אם התשובה  0ויקלידו כל אחד מהסעיפים אם התשובה כוה, ב 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

  איה כוה. 
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  14שאלה 

  לשון
  מילים נרדפות. לזהות  :מטרת השאלה

 סימון כון בחמשת הסעיפים  ק' 3

 סימון כון בארבעה סעיפים  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

  להתעכב –להתמהמה   .1
    

  ציורים –ְּגָווִים   .2
    

  סיר –תבשיל   .3
    

  חשב –ִהְרֵהר   .4
    

  ַָטל – ָלַקח  .5
    

 

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

  

1 ×
   2 

2 ×
   1 

2 ×
   1 

1 ×
   2 

2 ×
   1 
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  15שאלה 

   לשון
  לכתוב צירופי קניין חבורים בהקשר.  מטרת השאלה:

 יפים תשובה כוה בארבעת הסע 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.  

  תיחשב תשובה שגויה. תשובה מיודעת  

  1סעיף 

  מחשבותי או : מחשבותייובה כוהתש

  : כל תשובה אחרת תשובה שגויה

  2סעיף 

  : עלילתותשובה כוה

  : כל תשובה אחרת תשובה שגויה

  3סעיף 

  : ציורותשובה כוה

  : כל תשובה אחרת תשובה שגויה

  4סעיף 

  : תגובתםתשובה כוה

  : כל תשובה אחרתתשובה שגויה

  
אם התשובה  0בכל אחד מהסעיפים אם התשובה כוה, ויקלידו  1קלידו י בודקי המיצ"ב החיצוי

  איה כוה. 
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  16שאלה 

   לשון
  .) בלשון רביםהכתובים בלשון יחידצירופים (לכתוב   טרת השאלה:מ

 תשובה כוה בשי הסעיפים  ק' 2

 תשובה כוה בסעיף אחד   ק' 1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

  ה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.: מילה הכתובההער

  1סעיף 

  מסדרוות הארוכים : תשובה כוה

  : כל תשובה אחרת תשובה שגויה

  2סעיף 

  ערים יפות : תשובה כוה

  : כל תשובה אחרת תשובה שגויה

  
אם התשובה  0בכל אחד מהסעיפים אם התשובה כוה, ויקלידו  1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

  כוה. איה 
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  17שאלה 

  משתמעתהמשמעות הבנת ה  הבנת הנקרא:
  . במשפט נתוןאו למה הוא רומז למי המאזכר רומז  להבין  מטרת השאלה:

 תשובה כוה בשי הסעיפים  ק' 2

 תשובה כוה בסעיף אחד   ק' 1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

  1סעיף 

  גמה: , לדותשובה העוסקת בסבא ובכדים: תשובה כוה

   א ואחד הנכדיםסב  

  סבא והנכדים   

   סבא עם הנכדים  

  : כל תשובה אחרת תשובה שגויה

  2סעיף 

  : תשובה העוסקת בצבע השחור, לדוגמה: תשובה כוה

  שחור  

  שחורהצבע ה  

   : כל תשובה אחרתתשובה שגויה

  
אם התשובה  0ויקלידו אחד מהסעיפים אם התשובה כוה,  בכל 1יקלידו  בודקי המיצ"ב החיצוי

  איה כוה. 
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  הבעה בכתב

 18שאלה 

  הבעה בכתב
  .כהלכה קצר ורסיפ לכתוב  :מטרת השאלה

  את הטקסט שכתב התלמיד, לפי הקריטריוים שלהלן.יש לבדוק 

  : הערות

  .0קסט שכתוב בו רק משפט אחד לא ייבדק, והציון בכל הקריטריוים יהיה ט  

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

בכל הקריטריוים של תוכן ומבה  0, יש לתת ציון "צבעים סתרים" אם ִשחזר התלמיד את תוכן הסיפור  

  ולהעריך רק את רכיבי הלשון.

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

  . 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

  באופן גלוי או סמוי. )המשימה (מקרה שקרה והלקח שלמד בעקבותיוהתוכן 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

  רקע  

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

  .)לכתוב על כמה דמויות

  : מחשבות, רגשות ורצוות של הדמויות.מאפייים פימיים  

רק חלק מהרכיבים שלעיל קיימים והם או קיימים, אך הם מפותחים באופן חלקי  כל הרכיבים שלעיל  ק'  2

  . היטב 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 סיפורה  ק'  4

  .וסף הקשר ללא להביו ואפשר) אוטוומי( עצמאי הסיפור  

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

  לרצף הסיפור ותורמים להבתו.כל האירועים והדמויות בסיפור מקושרים   

  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.   

  מי הפועל מתאימים לאירועי הסיפור. ז  

  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.  אואיו מגוון דיו אוצר המילים בסיסי ו  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

  ובהתאם הדקדוקי. יםשגיאות רבות במבה המשפט יש  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

  יו דרש.: שימוש תקי בסימן פסיק אהערה

  

  (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.  

  (הכתיב חסר היקוד). התלמיד איו חייב לכתוב לפי כללי הכתיב המלא   
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  שתיקת החיות –: טקסט מידע שניחלק 

  א19שאלה 

  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

  ה:של הג'ירף, לדוגמ

  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 שהגהערה

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: ק' 0

  ירף לא משמיע קול.'מפני שהג  

 כי הוא לא דיבר  

  

  ב19שאלה 

  ת המשמעות הגלויההבנ  :הנקראהבנת 
  .הטקסט בתחילת הכתוב גלוי מידע לאתר  :מטרת השאלה

   לבעלי חיים "אילמים" פה או אוזייםברא הקדוש ברוך הוא תשובה העוסקת בשאלה מדוע  ק' 2

בשאלה  אובשאלה איך הם מתקשרים זה עם זה ללא קול  אואם אים משתמשים בהם,  (או שיהם)

  מה:אם הם משמיעים קולות, לדוג

  בנוגע לבעלי חיים שאיך הם מתקשרים בלי שאנחנו שומעים.רצו להבין  אדםהבני הדבר ש  

ח האלו משמיעים קולות כי בני "ירף ועטלף אם בע'ח כמו ג"בנוגע לבערצו להבין בני האדם   

  האדם אינם שמעו אותם.

  איך הם מתקשרים בלי לדבר  

   התקשורת של החיות  

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

  להם פה ואוזניים. הקדוש ברוך הוא ברא למה  

  י חיים אם יש להם קול.בנוגע לבעל אנשיםצו להבין הרמה ש  

 אם הם יכולים לדבר  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: ק' 0

  הם רצו לבדוק מדוע הם אילמים  

 הם לא משמיעים קול  
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  20שאלה 

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

  בטקסט.

 תשובה כוה בשי הסעיפים  ק' 2

 תשובה כוה בסעיף אחד  ק' 1

 כל תשובה אחרת  ק' 0

    1סעיף 

ה תחבירית (חוץ מה למשפט מבחיומתאי, בטכולוגיה אותשובה העוסקת במכשירי הקלטה : תשובה כוה

  היידוע), לדוגמה: מ

  מכשירי הקלטה משוכללים/  מכשירי הקלטה  

   המכשירי הקלטה  

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

  המכשירים  

  הקלטת צלילים  

   הקלטה  

  תקבלת אף שאיה מיודעת: ההקלטה.)(התשובה מ

  הטכנולוגיה  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:: תשובה שגויה

  השתכללו מכשירים להקלטת צלילים  

  משפט מבחיה תחבירית.)(התשובה איה מתאימה ל

 הקולות   

  2סעיף 

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

  לדוגמה:

  מדברים  

  ת תת קוליותמתקשרים באמצעו /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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  א21שאלה 

  המשתמעתהבנת המשמעות   :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:

  אלו קולות שבני האדם אינם מסוגלים לשמוע.  

 לא בטווח הקול של בני אדם.  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה: ק' 0

  המשותף שהם קולות מעל טווח השמיעה ומתחת לטווח השמיעה.  

   המשותף הוא: ששניהם יכולים לדבר ולתקשר  

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

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

ולפי  13–8התשובה איה עוסקת במשותף לקולות של חרקים ולקולות של לוויתים לפי שורות (

 .)השמיעה של האדם : הם מחוץ לטווח1איור 

  

  ב21שאלה 

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

קוליים, -קוליים, וקולות של לווייתים הם תת-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"והקולות של הלוויתנים נקראים:  "קולות על קוליים"נקראים: 

  אחד על קולי והשני תת קולי  

  לוויתנים מדברים בקול נמוך וחרקים בקול גבוה  

  כל אחד מהקולות נמצא בתדירות קולית שונה.  

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

  לווייתנים הם תת קוליים שאנשים לא שומעים את קולותיהם.

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

  רק בקולות של לווייתים כפי שמפורט לעיל, לדוגמה: 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

  לחרקים יש קולות חזקים וללווייתנים יש קולות חלשים.  

 ללווייתנים יש קולות על קוליים ולחרקים יש קולות תת קוליים.  
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  22שאלה 

  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

  : הכוות התשובות

  לא כון  כון  המשפטים

 השמיעה בטווח הם על־קוליים קולות  .1

      .האדם בי של

  .תת־קוליים קולות משמיע ירף'הג  .2
    

ו בפעם הוקלט ־קולייםתת קולות  .3

      הראשוה בחצר הפילים. 
 

  .בכל משפט מה שסימן התלמידאת  יקלידו בודקי המיצ"ב החיצוי  
  

  

×
   2 1 

×
   1 2 

×
   2 1 
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  23שאלה 

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

 שת הסעיפים תשובה כוה בשלו ק' 2

 תשובה כוה בשי סעיפים  ק' 1

 כל תשובה אחרת אותשובה כוה בסעיף אחד   ק' 0

 בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.: מילה הכתובה הערה

  1סעיף 

   הם: תשובה כוה

  ." תיחשב תשובה כוהשהם" התשובה :הערה

   כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  2סעיף 

   בהרח: 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  בודקי המיצ"ב החיצוי

 איה כוה.

  

  24שאלה 

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

 לקבל מידע מפיל אחר. ): 3תשובה ( ק' 3

 כל תשובה אחרת ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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  א25שאלה 

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

תשובה העוסקת בעובדה שהקולות שהמרמיטה משמיעה גבוהים יותר מטווח השמיעה של האדם,  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:

 כי המרמיטה משמיעה קולות שבני אדם לא שומעים.  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  מכיוון שהמרמיטות משמיעות שריקות תת קוליות עד שאמם מוצאת אותם.  

 כי למרמיטה יש קול.  

  

  ב25שאלה 

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

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

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:

  הפיל משמיע קולות שהאדם שומע וגם קולות שהאדם אינו שומע.  

   כי בני האדם שומעים חלק מהקולות שלו.  

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

כל תשובה  אומעל לקו  רק במיקום של הפיל 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).26פעם בהבת הקרא (תוכן) ופעם בהבעה בכתב (מבה ולשון,  –בדקת פעמיים  26שאלה 

  26שאלה 

  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 ( מטרות שתי 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  

  תרועות איום (או קולות שבי אדם שומעים)  

  שומעים) איםתת־קוליים (או קולות שבי אדם  קולות  

  מידע.  כדי לקבל אוזייםפרישת   

  שבשאלה.  החיהרובו וגע לו ,המידע 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 שורת שייה). (דרך תק מתקשרים אחד עם השני אוזניהם נפתחות

כולם מקשיבים ומסתובבים בבת אחת. אנשים שמטיילים בסביבות אפריקה עלולים לראות 

  את תופעה זאת.

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

כך למשל (דרך תקשורת אחת).  תת קוליים-ות קולותכך לכל הפילים שבסביבה בעמצא

כל הפילים פורשים את  נעצרתפילים המטליים בערבות אפריקה עשויים לראות קבוצת 

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

  האלה:  הקריטריוים אחדכתוב לפי  הקטע ק' 2

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

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

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

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

  לדוגמה: 

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

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

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

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

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

 יותר טוב מבני האדם ולכן הפילים יכולים לתקשר זה עם זה.
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  (המשך) 26שאלה 

  הקריטריוים האלה:  אחדכתוב לפי קטע ה  ק' 1

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

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

  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  

וח השמיעה של האדם, אבל הפילים שומעים קולות אלה ובכך הם הם קולות מחוץ לטו

(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  

ת קילומטרים, וככה שומרים על קשר טוב מאוד, הפילים מתקשרים כדי שאם יהיו מי מאו

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

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

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

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

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 הםל

(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.

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

  (המידע איו כון). לא מסוגלים לשמוע

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

 בדקו זאת. החוקריםלכן  )לדבר יכולים אינם( אילמים
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  כ26 שאלה

  עה בכתבהב
  קצר. קטע מידעלכתוב   :מטרת השאלה

  ).26בשאלה  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

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

  הכתיב.) 6(

 .הוליסטייש לבדוק את איכות הכתיבה באופן 

  
ד ציכתבו את ציון השאלה בחלק הוגע לשימוש הבודק (במבחן) במשבצת של בודקי המיצ"ב החיצוי

  . כהאות 

  כתיבה מיטבית, לדוגמה:ה ק' 3

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

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

   הפילים משמיעים קולות איום שהם כן בטווח השמיעה של האדם.

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

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.

 (הכתיבה מיטבית אף שחסרים סימי פיסוק.)

  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  –היא לקול של הפיל ולא לשמיעה של הפיל (במשפט הראשון הכווה 

 )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   

  ים לשמוע.לא מסוגל

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

 "שזה שמיעה״; הטקסט קצר מדי.)

  התשובות האלה: אחתכל תשובה אחרת, לרבות   ק' 0

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

  תשובה שבה הכתוב משובש מאוד.  

   תשובה שבה כל הכתוב מועתק מהטקסט.  
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  27שאלה 

  פרשנות  :הנקראהבנת 

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

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

  לדוגמה:

  .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

  

  28שאלה 

    הערכה  :הנקראהבנת 
  תפקיד הקטע הנלווה לטקסט. להבין את   :שאלהמטרת ה

 להדגים שימוש במידע המתואר בטקסט "שתיקת החיות". : )4תשובה ( ק' 3

 כל תשובה אחרת  ק' 0

  .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המיצ"ב החיצוי  
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  29שאלה 

    עמ"ר) שאלת ( פרשנות  :הנקראהבנת 

    סמך הכתוב בטקסט.-ותה עללכתוב דעה ולנמק א  :מטרת השאלה

 תשובה כוה בשלושת הסעיפים  ק' 3

 תשובה כוה בשי סעיפים  ק'  2

 תשובה כוה בסעיף אחד  ק'  1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

 1סעיף 

, בעקבות זקי העכברהוחות הגרמת לבי האדם - באי אובהרחקת העכבר תשובה העוסקת : תשובה כוה

  לדוגמה:

  שעכבר מסתובב לך בבית ואוכל את האוכל שלך. וזה לא נעים פוגע באף אחד חוץ מהעכבר זה לא   

   זה מלכלך את הבית ומזיק לבריאות.  

  כל תשובה אחרת: שובה שגויהת

  2סעיף 

  , לדוגמה: עכברפגיעה בתשובה העוסקת ב: תשובה כוה

   קוליים כואבים לעכברים באוזניים וזה יכול לפגוע בעכברים.-הקולות העל  

  המכשיר החשמלי גורם סבל רב לעכברים.   

  כי זה צער בעלי חיים.  

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  3סעיף 

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

  לדוגמה:

  . ן שאני חושבת שדרך זו אכזרית מדימכיוובמכשיר החשמלי אני לא אשתמש   

  העכברים. ת הייתי משתמש מכיוון שזה עוזר לנו להבריח א  

  את הבני אדם. ולא מטריד עכברמבריח את השמכשיר חשמלי כן, מכיוון   

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:: תשובה שגויה

  .העכברלהבריח את כדי מכשיר החשמלי לדעתי אני לא אשתמש ב  

  (אין הסבר.)

 
ה,א סעיפיםכל אחד מהב 1יקלידו  יבודקי המיצ"ב החיצוכו אם התשובה  0ויקלידו  ם התשובה

 איה כוה.
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  30שאלה 

  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

  גוחים  

  מצייצים  

  מתקשרים   

  מזהירים  

 מדברים.  

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

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

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק'  0

   משמיעים  

  (התשובה היא הדוגמה שבשאלה.)

  נערך  

  ברניםד  

  רוצים  

  משיךלה  

  לחקור  
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  31שאלה 

  לשון

  .נתונים למשפטים ולהתאימם נ-ז-א מהשורש עצם שמותו פעלים ליצור  :מטרת השאלה

 תשובה כוה בשלושת הסעיפים  ק'  2

 בסעיף אחד  אוכוה בשי סעיפים תשובה  ק'  1

 כל תשובה אחרת  ק'  0

   בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.: מילה הכתובה הערה

  1סעיף 

  מאזיה: תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  2סעיף 

  אאזין : תשובה כוה

  כל תשובה אחרת: תשובה שגויה

  3סעיף 

   אזיות אואוזיות : 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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