
 ראמ"ה 
 למדידההרשות הארצית 

  והערכה בחינוך

    

  משרד החינוך
Ministry of Education  

��م ا
	ر��� وزارة                   	
 وا

  

  

  

  שאלות לדוגמה 

  אוריינות קריאה 

 

  

  2018מחקר פיזה 

  

  

  

  בערביתגרסה 
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 שמציגה בהבתרחיש ביחידה זו התלמיד מתכונן להשתתף בהרצאה של פרופסור מהאוניברסיטה 
חידה הזו מתאפיינת בריבוי מקורות, כך הינוי שבאוקיאנוס השקט. -עבודת שטח שערכה באי ראפה

הטקסטים הם בלוג של המרצה, לענות על השאלות. שהתלמיד מתבקש לקרוא שלושה טקסטים כדי 
סקירת ספרות ומאמר בנושא. התלמיד נחשף לטקסטים בהדרגה, כאשר בכל פעם הוא עונה על 

של מיזוג שאלות המבוססות על הטקסט שהוא קורא. בסוף היחידה, התלמיד נדרש לענות על שאלות 
זק או מפריך מידע משלושת הטקסטים תוך הפעלת שיקול דעת אם המידע מכל אחד מהמקורות מח

  את המידע בשאר המקורות.

  מאפייני היחידה
  חינוכי  ההקשר

  מספר רב של יחידות (ריבוי מקורות)  מקור הטקסט
  הבלוג נחשב כדינמי ושני הטקסטים האחרים סטטיים  מבנה ארגוני

  כל שלושת הטקסטים הם טקסטים רציפים   תצורת הטקסט 
  הבלוג הוא נרטיבי, הסקירה והמאמר הם טיעוניים  סוג טקסט

    



   1פריט 

הפריט מוצג בשני דפים נפרדים כדי להציג את כל תכולת הדף. בפועל, התלמיד נדרש לגלול את 
  הדף כדי לראות את כל תכולתו. 

  

   



  לגריין הראשון המשך – 1פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה  סוג פריט

  ')ב(תשובה נכונה:  איתור מידע ואחזורו  תהליך קוגניטיבי 
  4  רמת קושי מוערכת 

  

הפרופסורית את לאתר את המידע הנכון בתוך הבלוג, במקרה זה מתי החלה התלמיד נדרש 
 עבודתה בשטח.

  

   



  2פריט 

  

  

  מאפייני הפריט
  פתוח   סוג פריט

  הבנת המשמעות המילולית  תהליך קוגניטיבי 
  3  רמת קושי מוערכת 

  

התלמיד נדרש להבין מהי התעלומה האחרת שצוינה בבלוג שהיא "מה קרה לצמחים בפריט זה 
  ולעצים הגדולים ששימשו להובלת המואי".  

  מחוון

  ניקוד מלא

  ניקוד מלא

 .)המואיהפסלים (שימשו להובלת היעלמות החומרים שהתשובות מתייחסות ל
  

   



  3פריט 

  

  מאפייני הפריט
  (תשובות נכונות: עובדה, דעה, עובדה, עובדה, דעה)רב ברירה מורכב   סוג פריט

  הערכת התוכן והצורה  תהליך קוגניטיבי 
  5  רמת קושי מוערכת 

  

. בשאלה זו התלמיד תשובת התלמיד לפריט זה מבוססת על המידע בטקסט השני (סקירת הספרות)
ה מסוגל לעשות זאת, התלמיד קודם כדי שיהיעבור כל היגד אם הוא עובדה או דעה.  נדרש להחליט

בנוסף למשמעות אמור להבין את המשמעות המילולית של כל אחד מההיגדים ולקבל את ההחלטה. 
  המילולית, התלמיד אמור לבחון כיצד המידע מוצג בטקסט כדי להגיע להחלטה נכונה. 

   



  4פריט 

  

  מאפייני הפריט
  (תושבה נכונה: ב')רב ברירה   סוג פריט

  איתור מידע ואחזורו   תהליך קוגניטיבי 
  5  רמת קושי מוערכת 

  

כדי לענות על הפריט הזה התלמיד נדרש לקרוא את הטקסט השלישי (מאמר מעיתון מדעי), כאשר 
שני הטקסטים האחרים זמינים לתלמיד. למרות ששלושת הטקסטים זמינים, המענה על השאלה 

    מבוסס על המידע שבטקסט הספציפי הזה ואילו מופנה התלמיד בהנחיות לשאלה.   



  5פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובה נכונה: ד')  סוג פריט

  זיהוי קונפליקט והתמודדות אתו  תהליך קוגניטיבי 
  4  רמת קושי מוערכת 

  

המדענים המוצגת בטקסט. בפריט זה התלמיד נדרש להבין איזה מידע בטקסט תומך בתיאוריה של 
כדי לענות השאלה על התלמיד להפעיל תהליכים קוגניטיביים מעבר להבנה. עליו לזהות איזה אלמנט 
בטקסט יכול לשמש כהוכחה לתיאוריה. חשוב לציין, שהקונפליקט שהתלמיד אמור לזהות ולהתמודד 

  אתו מוצג בטקסט אחד ולא במספר טקסטים רבים. 

   



  6פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה מורכב הנבדק באמצעות המחשב   סוג פריט

  מיזוג מידע והסקת מסקנות  תהליך קוגניטיבי 
  5  רמת קושי מוערכת 

   

למזג מידע משלושת הטקסטים בהתייחס לשתי התיאוריות שהוצגו בפריט זה התלמיד נדרש 
השונות, ביחידה. על התלמיד לזהות את התוצאה המשותפת לשתי התיאוריות וגם את שתי הסיבות 

  אחת לכל תיאורה. כדי לקבל את מלוא הנקודות על התלמיד לזהות נכון את שלושתם.

  

   



  7פריט 

  

  מאפייני הפריט
  פתוח    סוג פריט

  זיהוי קונפליקט והתמודדות אתו  תהליך קוגניטיבי 
  4  רמת קושי מוערכת 

  

איזה תיאוריה נכונה.  ביחידה ולהגיע להחלטהזה נדרש למזג מידע מכל הטקסטים התלמיד בפריט 
שיש ביניהן מחלוקת, ולהביא מידע מהטקס לזהות כדי לענות, התלמיד אמור להבין את התיאוריות ו

התלמיד יכול לבחור בכל אחת מהתיאוריות עם הסבר מהטקסט המתאים. אם שתומך בהחלטתו. 
בתחום או  התלמיד טוען ששתי התיאוריות לא נכונות, עליו להסביר שנדרשים מחקרים נוספים

  שההוכחות הקיימות לא מספקות.  

  מחוון

  ניקוד מלא

  כולל בתשובתו אחד או יותר מהתיאורים האלה:התלמיד 
  
פינו את הקרקע למטרות  אוו/ המואי . האנשים כרתו את העצים או השתמשו בהם כדי להוביל את1

  .חקלאות
  לצמוח.. החולדות אכלו את זרעי העצים, ולכן עצים חדשים לא יכלו 2
 נוספים. יםמחקר שייערכו עד. אי אפשר לומר בדיוק מה קרה לעצים הגדולים 3
  

   



  : פורום תרנגולותCR584יחידה 

  

  בתרחיש ביחידה זו מתואר פורום אינטרנטי שעוסק בבריאות תרנגולות.

התלמיד ביחידה זו נדרש לקחת בחשבון נקודות מבט שונות ולהעריך את מקורן של ההודעות ואת 
  תוכנן על מנת לקבוע עד כמה ההודעות אמינות. 

  יחידהמאפייני ה
  מתואר שימוש בפורום לעיסוק אישי –אישי   ההקשר

  מספר רב של יחידות (ריבוי מקורות)  מקור הטקסט
  סטטי  מבנה ארגוני

  רציף  תצורת הטקסט 
  טרנזקציה  סוג טקסט

  

   

   



  1פריט 

  

  מאפייני הפריט
  (תשובה נכונה: א') רב ברירה  סוג פריט

  הבנה מילולית  תהליך קוגניטיבי 
  ב1  רמת קושי מוערכת 

  

ולהבין את המשמעות המילולית של ההודעה. פריט זה  88לעיין בהודעה של אילנה_נדרש התלמיד 
איתור מידע ואחזורו מתוך טקסט" משום שאין התאמה ישירה בין אפשרויות של "אינו פריט פשוט 

 .התשובה לבין הגריין

  

   



  2פריט 

  

  מאפייני הפריט
  (תשובה נכונה: ג') רב ברירה  סוג פריט

  מיזוג מידע והסקת מסקנות  תהליך קוגניטיבי 
  א 1  רמת קושי מוערכת 

  

הבין ול 88אילנה_ שמיוצג באופן מילולי בהודעתה שלמה חייב להרחיק מעבר ל בפריט זה התלמיד
 הקשר המלא של ההודעה על מנת לזהות את התשובה הנכונה. את ה

  



 3פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובות נכונות: כן, כן, לא, לא, כן)  סוג פריט

  הערכת התוכן והצורה  תהליך קוגניטיבי 
   2  רמת קושי מוערכת 

  

להבין את המשמעות המילולית של כל הודעה, ואז לחשוב על תוכנה וכיצד  זה נדרשהתלמיד בפריט 
  . על מנת להכריע אם ההודעה רלוונטית לנושא גולות"אספירין לתרנ" –הוא מתקשר לנושא המרכזי 

   



  4פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובה נכונה: ג')  סוג פריט

  הבנה מילולית  תהליך קוגניטיבי 
  ב 1  רמת קושי מוערכת 

   



  5פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובה נכונה: א')  סוג פריט

  מיזוג מידע והסקת מסקנות  תהליך קוגניטיבי 
  א 1  רמת קושי מוערכת 

  

לא מצהירה באופן מפורש שהוא מקדם את העסק שלו, על  ההודעה של מבצעים_בעלי_כנףמאחר ו
  . כדי להגיע לתשובה הנכונה התלמיד להסיק זאת מהמידע שניתן בטקסט

   



  6פריט 

  

  מאפייני הפריט
  פתוח  סוג פריט

  הערכת איכות ומהימנות  תהליך קוגניטיבי 
  2  רמת קושי מוערכת 

  

שיספק למבצעים_בעלי_כנף ולקבל ניקוד, בתנאי לבחור כל תשובה פרט יכול  התלמידבפריט זה 
 בטענה שההודעה אמינה. תומך אשר נימוק נכון 

  מחוון

  ניקוד מלא

מציין שמהתשובה של  וגם, במפורש או במשתמע, 79התלמיד בוחר או משיב נילי_ב  :1קוד 
צריכה להתייעץ עם הווטרינר שלה לפני שתיתן תרופות  88משתמע שאילנה_ 79נילי_ב
 לת שלה.לתרנגו

מציין שמירי נתנה אספירין  וגםהתלמיד בוחר או משיב מירי, במפורש או במשתמע,   או:
  לתרנגולת שלה, והתרנגולת הבריאה.

מציין שעמיחי הוא וטרינר /  וגםהתלמיד בוחר או משיב עמיחי, במפורש או במשתמע,   או:
  מומחה לעופות או שיש לו ידע על טיפול בעופות.

   



  7פריט 

  

  מאפייני הפריט
  פתוח  סוג פריט

  מיזוג מידע והסקת מסקנות מכמה מקורות  תהליך קוגניטיבי 
  2  רמת קושי מוערכת 

  

מכיוון שועמיחי. על התלמיד להבין  88בפריט זה על התלמיד למזג מידע מההודעות של אילנה_
לציין את כמות האספירין  עמיחי לא יכוללא ציינה את משקלה של התרנגולת שלה,  88שאילנה_

  המדויקת. 

  מחוון

  ניקוד מלא

התלמיד מציין שמשקל התרנגולת או גודלה לא צוין / שלא ידוע מה המשקל של התרנגולת   :1קוד 
 או מה גודלה.

  

   



  : חלב פרהCR557יחידה 

  

ביחידה זו דנים שלושה תלמידים על תוצאות החיפוש שלהם באינטרנט על חלב פרה. בתרחיש 
מספר שאלות בפניו מוצרי חלב" בלבד. מוצגות  –לדף הבית "המשק  הנבחןבתחילת היחידה נחשף 

מקבל את דף  והנבחןשמתמקדות רק בתוכנו של דף אינטרנט זה. לאחר מכן התרחיש מתעדכן, 
 הנבחןהאינטרנט השני ומתבקש לענות על מקבץ שאלות שמתמקד רק בתוכנו של הדף השני. לבסוף 

  על פריטים שמחייבים מיזוג של מידע משני דפי האינטרנט. מתבקש לענות
  
  

  מאפייני היחידה
  אישי (מענה לסקרנות אישית של התלמידים)  תרחיש 

  מספר רב של יחידות (ריבוי מקורות)  מקור הטקסט
  סטטי  מבנה ארגוני

  רציף  תצורת הטקסט 
  טיעוני  סוג טקסט

  
  

בחומרים החדשים שפותחו לטובת אוריינות קריאה. מודל זה שימש במספר יחידות מרובות טקסט 
גישה זו נבחרה משום שהיא מאפשרת לתלמידה להפגין מיומנות בשאלות שמתייחסות לטקסט יחיד 

להדגים את יכולתה להתמודד עם מידע שנלקח מטקסטים מרובים. זהו מרכיב עיצובי חשוב  ואז
ידע שמוצג בטקסט יחיד ואפילו לבצע מיזוג מכיוון שקוראים מסוימים עשויים להצליח להתמודד עם מ

  של מידע שמוצג בתוך טקסט יחיד, אבל מתקשים למזג בין טקסטים מרובים. 
   



  1פריט 

  
   
  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובה נכונה: ב')  סוג פריט

  הבנת המשמעות המילולית  תהליך קוגניטיבי 
  ב 1  רמת קושי מוערכת 

  

שמצריך את התלמיד לייצג את המשמעות המילולית של מידע שמוצג על ידי היחידה נפתחת בפריט 
  .לאומית למוצרי חלב-האגודה הבין

   



  2פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובה נכונה: ד')  סוג פריט

  הערכת התוכן והצורה  תהליך קוגניטיבי 
  2  רמת קושי מוערכת 

  

לא לנושא העיקרי, ולכן על התלמיד להבין את משמעות דף האינטרנט ואז ומתייחס למטרה,  הפריט
  לחשוב מדוע משמעות זו מוצגת ובאיזה אופן. 

  

  

   



  עדכון לתרחיש  –דף מעבר 

  

עדכון לתרחיש, ובו אחד התלמידים מוצא מאמר אחר על חלב פרה  מוצגבשלב זה של היחידה 
אמרו 'לא' לחלב פרה!", דבר שמרמז שמאמר זה אינו מציג מידע ומשתף את חבריו. המאמר נקרא "

  כה חיובי לגבי חלב פרה. 

   



  4פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובות נכונות: כן, כן, לא)  סוג פריט

  הערכת התוכן והצורה  תהליך קוגניטיבי 
  3  רמת קושי מוערכת 

  

בפריט זה על התלמיד להבין את משמעותו הכללית של המאמר, ואז להעריך את התוכן והצורה על 
  מנת לקבוע אם כל אמירה בטבלה מייצגת את כוונתו של הכותב. 

   



   6פריט 

  

  מאפייני הפריט
  פתוח   סוג פריט

  הבנת המשמעות המילולית   תהליך קוגניטיבי 
  3  רמת קושי מוערכת 

  

  . התלמיד מתבקש לזהות את תוצאות המחקר המדווחות במאמר ולציין אחת מהןבפריט זה 

  המחוון

  ניקוד מלא

  האלה המצוינות בטקסט: מתוצאות המחקריםהתלמיד מצטט או מביא בפרפרזה אחת   :1קוד 
  

 נשים הנוהגות לשתות חלב סובלות יותר משברים בעצמות. .1
  יותר לחלות במחלות לב ובסרטן.גברים ונשים הנוהגים לשתות חלב הם בסיכון גבוה  .2

  

   



  7פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובות נכונות: דעה, עובדה, עובדה, דעה)  סוג פריט

  מיזוג מידע והסקת מסקנות מכמה טקסטים  תהליך קוגניטיבי 
  5  רמת קושי מוערכת 

  

בפריט זה על התלמיד למזג מידע משני דפי האינטרנט ולהסיק אם האמירות בטבלה מייצגות עובדות 
  שמוצגות בדפי האינטרנט או דעות שמוצגות בהם. 

   



  8פריט 

  

  מאפייני הפריט
  רב ברירה (תשובה נכונה: א')  סוג פריט

  והתמודדות אתו זיהוי קונפליקט  תהליך קוגניטיבי 
  א 1  רמת קושי מוערכת 

  

"זיהוי והתמודדות קונפליקט", הוא קל יותר מפריטים רבים  שייך לקטגוריה שלפריט זה למורת ש
  אחרים מכיוון שהקונפליקט בין שני דפי האינטרנט מוצג באופן גלוי בשאלה. 

   



  9פריט 

  

  מאפייני הפריט
  פתוח  סוג פריט

  זיהוי קונפליקט והתמודדות אתו  תהליך קוגניטיבי 
  3  רמת קושי מוערכת 

  

פריט זה מתמקד בהתמודדות עם הקונפליקט בין שני דפי האינטרנט ולא עם זיהויו. התלמיד יכול 
לנמק תוך שימוש באחד מהטקסטים או בשניהם עליו לבחור כל אחת משלוש העמדות המוצגות, אך 

  כדי לתמוך בתשובה שכתבה. 

  המחוון

  ניקוד מלא

מהשמות ונותן הסבר הולם כמתואר להלן. אם לא נבחר שם, התשובות התלמיד בוחר אחד   :1קוד 
מציינות באופן ברור בחירה בכריסטופר, באנה או בסם ומסבירות את הבחירה באמצעות 

  התייחסות לאחד הטקסטים.

התלמיד בוחר "כריסטופר" ונותן הסבר אחד או יותר מההסברים שלהלן מהטקסט הראשון,   
מציין שהטקסט השני "אמרו 'לא' לחלב  אואין ספור יתרונות!"  –"הערך התזונתי של החלב 

  פרה!" אינו מאוזן / אינו אובייקטיבי.

חלב מכיל רכיבי תזונה (הכרחיים) / ויטמינים / מינרלים רבים, או מציין ויטמין או מינרל  .1
 ספציפי אחד או יותר (למשל אשלגן) החשובים לבריאות טובה.

 מסייע בשמירה על משקל תקין.חלב מעודד הפחתה במשקל /  .2
 חלב משפר את בריאות הלב וכלי הדם. .3
 חלב מסייע במניעת סרטן. .4



 אתר האינטרנט של "המשק" משתמש בתמיכה מרופא. .5
לאומית למוצרי חלב / מקבל - אתר האינטרנט של "המשק" מצטט את האגודה הבין .6

 .IDFAסימוכין מ
אוזן / אינו אובייקטיבי או המאמר "אמרו 'לא' לחלב פרה!" / הטקסט השני אינו מ .7

  שהתלמיד מביא דוגמה לכך שהוא אינו מאוזן או אינו אובייקטיבי.
  

התלמיד בוחר "אנה" ונותן הסבר אחד או יותר מההסברים שלהלן מהטקסט השני, "אמרו   או:
אין ספור  –מציין שהטקסט הראשון "הערך התזונתי של החלב  או'לא' לחלב פרה!" 

 נסה למכור את מוצריו.יתרונות!" מוטה או מ

 חלב אולי לא כל כך טוב לנו לפי מחקרים חדשים. .1
 חלב עלול לגרום לעצמות חלשות יותר / ליותר שברים בעצמות. .2
 חלב עלול לגרום ליותר מחלות לב / סרטן. .3
 ).PCRMהמאמר מביא תמיכה מוועד הרופאים למען רפואה אחראית ( .4
חלב אינו טוב לאנשים כפי שחשבו המאמר מדבר על הוכחות הולכות ומתרבות לכך ש .5

 תחילה.
 ו/אובסרטן  ו/אומחקר בשוודיה הראה שאנשים ששותים חלב חולים יותר במחלות לב  .6

 סובלים יותר משברים בעצמות.
אין ספור יתרונות!" (התלמיד יכול להתייחס למאמר כטקסט  –"הערך התזונתי של החלב  .7

/ מנסה למכור את מוצריו ואי אפשר  מוצרי חלב" הוא מקור מוטה –הראשון) או "המשק 
 לסמוך על הטענות.

  
התלמיד בוחר "סם" ונותן הסבר המתייחס לתוכן או למגבלות של הטקסטים כדי לתמוך   או:

 בעמדה שאי אפשר להסיק מסקנות בשלב זה. התשובות כוללות אחד מההסברים האלה:

במחקרים נוספים כדי המאמר "אמרו 'לא' לחלב פרה!" / הטקסט השני מציין שיש צורך  .1
 לאשש את ממצאי המחקרים.

חלב נצרך דרך קבע זה זמן רב והמחקרים המוזכרים במאמר השני חדשים, לכן יש צורך  .2
 בזמן נוסף או במחקרים נוספים כדי להסיק מסקנות.

 אלה רק שני טקסטים ויש צורך במחקרים נוספים לפני שנוכל להסיק מסקנות. .3
 בכל מאמר לפני שמסיקים מסקנות.כדאי לאמת את המידע המופיע  .4
התלמיד מביא  אושני הטקסטים סותרים זה את זה, לכן אי אפשר להסיק מסקנות  .5

דוגמה ספציפית כיצד הם סותרים זה את זה (בטקסט אחד כתוב שחלב עוזר לבניית 
  עצמות חזקות ובאחר כתוב שהוא גורם ליותר שברים).

  


