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 1 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 מספר
 הפריט

 סוג
 הפריט

הערכים   הנחיות להערכה ולקידוד
 לקידוד

 פתוח 1

הבנת 

המשמעות 

 הגלויה

 אובריח של הגשם  אותשובה העוסקת ברצון לנשום את האוויר  = 3

במשחקים שאפשר לשחק  אוחר הגשם שאפשר לשחק לאבמשחקים 

  בחוץ, לדוגמה:

 הוא אהב לצאת החוצה לנשום את האוויר הרענן. –

 הוא אהב לצאת החוצה ולנשום. –

 חיכה לגשם הראשון כדי שיהיו שלוליות. פנחס –

 כי הוא אהב את השלולית. –

 )התשובה מתקבלת מכיוון שהמילה ״שלולית״ רומזת למשחק.(

 הוא אהב לקפוץ בשלוליות. –

 הוא אהב לשחק בחוץ. –

 הוא אהב לשחק בחוץ לאחר הגשם.  –

 הערות: 

 ייחשב תשובה מלאה. סיפורמתאים מהציטוט משפט  –

צריך להיות קשר לוגי ברור בין התשובה ובין השאלה )הוספה  –

שתצביע על העתקה לא מושכלת או על חוסר הבנה תיחשב 

 תשובה שגויה(.

 כל תשובה אחרת, לדוגמה: = 0

 בקוצר רוח הוא אהב לצאת החוצה ולנשום את האוויר. –

מיד לא הבין את )יש בתשובה מידע עודף, ולפיו ברור שהתל 
 השאלה.(

 חיכה לגשם הראשון כי הוא נזכר בזיכרונות בכיתה ב. פנחס –

 לשחק  –

 כי הוא רצה לראות אותו.  –

 הוא אהב לצאת החוצה –

 התרגש בגלל הגשם הראשון של השנה. פנחס –

 כי הוא אוהב גשם. –

בכיתה ב וחשב על המשחקים הנפלאים שיוכל לשחק עם  –

 הילדים בחוץ 

ש בתשובה מידע עודף, ולכן ברור שהתלמיד לא הבין את י)  
  השאלה.( 

0 ,3 
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2 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –ורות לראמ"ה כל הזכויות שמ 

 מספר
 הפריט

 סוג
 הפריט

הערכים   הנחיות להערכה ולקידוד
 לקידוד

 פתוח 2

 הבנת

 המשמעות

 גלויהה

 שתיבמעבר בין  אוהעוסקת בקפיצה בין שתי השלוליות תשובה  = 3

 :השלוליות, לדוגמה

 .לקפוץ משלולית לשלולית –

 .בוא נקפוץ בשלוליות –

  .לעבור מהשלולית הגדולה לשלולית הקטנה –

 :בקפיצה או בכניסה, לדוגמה – אחתבשלולית  רקהעוסקת תשובה  = 1

 .לקפוץ על שלולית –

 להיכנס לשלולית –

 .במקום שנושיט סירות אנחנו ניכנס לשלולית –

 .היה שיעמדו בתוך השלולית הקטנה פנחסהרעיון של  –

  ה:לדוגמ אחרת,תשובה כל  = 1

 .שכולם ישחקו ביחד –

 ?כולנו יחד בשלוליתהרעיון הוא אולי נשחק  –

 (.התשובה עוסקת באירוע האחרון בסיפור ולא ברעיון הראשון)

היה: לקחת כמה ילדים ולשחק איתם בחוץ  פנחסהרעיון של  

 .כשירד הגשם

0 ,1 ,3 

 ב"ר 3

הבנת 

המשמעות 

 המשתמעת

 ( התיישר2) =  3

 .אחרתתשובה כל  = 0

0  ,3 

 ב"ר 4

 פרשנות

 ולית הגדולה.כי גירשו אותם מהשל (4) =  4

 .אחרתתשובה כל  = 0

0  ,4 

 פתוח 5

 הבנת

 המשמעות

 הגלויה

תשובה העוסקת בכך ששתי השלוליות התחברו והפכו לשלולית אחת,  = 3

 לדוגמה:

 התחברו. –

 השלוליות הפכו לשלולית אחת. –

 הייתה שלולית ענקית –

 פנחסלשלולית אחת תראו איזו שלולית ענקית קרא  –

 רת, לדוגמה:כל תשובה אח = 0

 שתי השלוליות התמלאו וגדלו. –

 )התשובה אינה עוסקת בכך שהשלוליות התחברו.( 

 הן נהיו גדולות יותר. –

 הן החלו לגדול –

0 ,3 
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 שלולית אחת התייבשה ורק שלולית אחת נשארה. –

 השלוליות התחלו להתמלא בגלל הגשם. –

 פתוח 6

 פרשנות

ו של התלמיד בנוגע לדאגה תשובה שיש בה הסבר העוסק בדעת = 4 א.

, וההסבר הגיוני ומבוסס על אירועי הסיפור, פנחסשהביע 

 לדוגמה:

היה צריך לדאוג כי הילדים הגדולים לא נתנו  פנחסכן,  –

 להם קודם לשחק בשלולית.

כן, כי הילדים הגדולים סילקו אותם מן השלולית ולכן  –

 חשב שגם עכשיו הם לא יתנו להם לשחק בה. 

 צריך לדאוג כי בסוף הם שיחקו ביחד. לא היה –

לא היה צריך לדאוג כי כשהוא הזמין אותם  פנחסלא,  –

 לשחק ביחד הם הסכימו.

לא היה צריך לדאוג בגלל שאם היתה שלולית אחת  פנחס –

 אפשר לקפוץ ולשחק בה.

לדעתי הוא לא היה צריך לדאוג כי הוא יכול ללכת  –

 למקום אחר ואולי גם יהיה שלולית.

 תשובה אחרת, לדוגמה: כל  = 0

 בגלל שאם יש שלולית אחת בגלל זה הוא פחד  –

 )התשובה היא חזרה על המידע המופיע בשאלה.( 

לא הוא היה צריך לדאוג כי השלוליות התחברו ועכשיו  –

 השלולית יותר גדולה.

לדעתי לא בגלל שלא צריך לשחק בשלולית, אלא לראות  –

 את זה בפנים.

השאלה  –כי התלמיד לא ענה על השאלה  )התשובה שגויה

 ולא בצורך לשחק בשלולית.( פנחסעוסקת בדאגה שהביע 

לא, כי יש לו כבר שלולית עם חברים שלו אז הוא לא צריך  –

  עוד שלולית

0 ,4 
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 מספר
 הפריט

 סוג
 הפריט

הערכים   הנחיות להערכה ולקידוד
 לקידוד

 פתוח 

 פרשנות

תשובה שיש בה הסבר העוסק בחשש ממה שהילדים עלולים  = 4 ב.

 :להציק(, לדוגמה לעשות )לגרש, לכעוס, לצעוק, לדחות,

כי אולי הם היו תופסים את השלולית ואז הם היו אומרים  –

 .אנחנו תפסנו את השלולית ראשונים

 .חשש שיכעסו עליו –

 .כי הוא חשב שיצעקו עליו –

 .כי הוא פחד שהם שוב לא ירצו לשחק אתו –

 .חשש שהם יגידו לא פנחס –

ון שהם תשובה שיש בה הסבר העוסק בחשש מהילדים מכיו  =2

  ה:גדולים ללא פירוט של מה שילדים אלה עלולים לעשות, לדוגמ

 כי הם היו ילדים גדולים –

 :כל תשובה אחרת, לדוגמה = 0

 כי הוא התבייש –

  לדעתי הוא חשש כי הוא פחד מהם. –

0 ,2 ,4 

 ב"ר 7

הבנת 

המשמעות 

 המשתמעת

 .ם שמחו( ה3) =  4

 . אחרתתשובה כל  = 0

0  ,4 

 ב"ר 8

 ותפרשנ

 .( כי כל הילדים שיחקו יחד1) =  4

 . אחרתתשובה כל  = 0

0  ,4 

 פתוח 9

 לשון

 לשון-ומטה

 קופץ אוקפץ  = 2 א.

 כל תשובה אחרת = 0

0 ,2 

 להפסקה אוהפסקה  = 2 ב.

 כל תשובה אחרת = 0

0 ,2 

 היה משחק אושחק  אושיחק  = 2 ג.

 כל תשובה אחרת = 0

0 ,2 

 הריצה אוריצה  = 2 ד.

 כל תשובה אחרת = 0

0 ,2 

  אם כתב התלמיד מילה בשגיאת כתיב, תיחשב התשובה שגויה. :הערה
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5 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –ורות לראמ"ה כל הזכויות שמ 

 מספר
 הפריט

 סוג
 הפריט

הערכים   הנחיות להערכה ולקידוד
 לקידוד

 סגור 10

 לשון

 לשון-ומטה

 סימני פיסוק כפי שמפורט להלן: שלושהתשובה שיש בה  = 2

 נקודה ).( במשפט הראשון; –

 סימן שאלה )?( במשפט השני; –

 נקודה ).( במשפט השלישי. –

 סימני פיסוק כפי שמפורט לעיל.  שניבה תשובה שיש  = 1

כל תשובה  אוכפי שמפורט לעיל  אחדסימן פיסוק  רקתשובה שיש בה  = 0

 אחרת. 

אם כתב התלמיד סימן קריאה )!( במשפט הראשון או במשפט הערה: 

 השלישי, ייחשב הדבר תשובה נכונה.

0 ,1 ,2 

 פתוח 11

 לשון

 לשון-ומטה

 באיטיות אויות באט אולאט לאט  אולאט  = 2 א.

 כל תשובה אחרת = 0

0 ,2 

 המשיך אונמשך  אונפתח  אוהחל  אוהתחיל  = 2 ב.

 כל תשובה אחרת = 0

0 ,2 

 אפורים אוקודרים  אואפלים  אוכהים  אוחשוכים  = 2 ג.

 כל תשובה אחרת = 0

0 ,2 

 אוצוהלים  אושבעי רצון  אומרוצים  אועליזים  אושמחים  = 2 ד.

 מתרגשים אומאושרים 

 תשובה אחרת כל = 0

0 ,2 

  .אין להוריד נקודות אם כתב התלמיד מילים בשגיאות כתיב הערה:  

 


