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ִׂשיַמת הֹוָראֹות מְ

למורה 	
תיאור המשימה:  .1

המשימה בנויה מארבע תת-משימות.   
שלוש תת-משימות עוסקות בטקסטים מפעילים - הוראות )הוראות כיצד להגיע   

לכתובת מסויימת / הוראות לביקור בשמורת טבע / הזמנה למדורת ל"ג בעומר / 
הוראות למשחק זיכרון(. במשימות אלה הדגש הוא על הבנת הטקסט.

בתת-משימה האחרת, 'כתיבת הוראות לחייזר' הדגש הוא על כתיבה במבנה   
המתאים להוראות.

תת-סוגה ומטרה חברתית: הטקסטים נכתבו למטרת הפעלה.    .2

עולמות השיח: עיון ותקשורת בין-אישית.   .3

שיקולים בבחירת הטקסט: פעילות על פי הוראות היא יכולת הנדרשת   .4
מתלמידים בכיתה ג.  

הטקסטים קצרים ואינם מחייבים התמודדות עם ִתהלוך טקסט.   

הקשר תוכני: אירועים מחיי הלומדים: יום הולדת, מדורה, אוכל )כמו ממרח   .5
שוקולד(.  אין לחלק את  המשימה לתת-משימות, אלא להתייחס אליה כיחידה 

אחת. 

שכבת הגיל: כיתה ג.  .6

משך המשימה: 2-1 שיעורים.  .7

ההכנות הדרושות למשימה: אין.  .8

הציוד הדרוש: דפים כמספר התלמידים, כלי כתיבה.  .9

אופי העבודה: עבודה פרטנית.   .10
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תיאור הפריטים במטלה:    

מספר 
הפריט

תיאור הפריט   

יום ההולדת של מוטי

השלמת טקסט באמצעות "תרגום" מפועל לשם הפעולה1

איתור פרטים חסרים על סמך הכרת רכיבי ההזמנה2

כתיבת הוראה המבוססת על שאלה 32

שימוש בידע לשוני על הטיית הפועל והקשר בין הפועל לשם הפעולה4

ביקור בשמורת טבע

איתור היגדים שהם הצעה / עצה5.א

הכרת מילים הרומזות שההיגד הוא הצעה / עצה5.ב

הכרת מילים המציינות חובה5.ג

הזמנה למדורת ל"ג בעומר

כתיבת הוראות )באמצעות מחסן מילים שניתן להיעזר בו(6.א

הכרת מילים הרומזות שההיגד הוא הצעה / עצה6.ב

הוראות למשחק זיכרון

איתור פרטים7

כתיבת שאלות שהתשובות להן מופיעות בטקסט8

איתור משפט שהוא המלצה9 

כתיבת הוראות לחייזר

מציאת הרצף הכרונולוגי הנכון של פעילויות10

כתיבת הוראות לביצוע פעולה11
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ִׂשיַמת הֹוָראֹות מְ

תשובון 	
ֵחלֶק  א

יֹום ַהֻהּלֶדֶת ֶׁשל מֹוִטי

מֹוִטי ִהזְִמין ֶאת ֲחבֵרָיו לְִמִסּבַת יֹום ֻהּלַדְּתֹו. הּוא ָׁשלַח ַהזְָמנָה ֶׁשּכָלְלָה ֶאת ּכָל ַהּפְרִָטים עַל 
יֹום ַהֻהּלֶדֶת, וְהֹוִסיף ַמּפָה עִם הֹורָאֹות ּכֵיצַד לְַהּגִיעַ ִמּבֵית ַהֵּספֶר לְבֵיתֹו. ִהְתּבֹונְנּו ּבַַּמּפָה 

וַעֲנּו עַל ַהְּׁשֵאלֹות ַהּבָאֹות:

ַהְׁשלִימּו ּבִַּמּלִים ֶׁשּלָכֶם ֶאת ַהֶּקַטע ַהּבָא לְפִי ַההֹורָאֹות ֶׁשּכַָתב מֹוִטי:   .1

ּכְדֵי לְַהּגִיעַ לְבֵיתֹו ֶׁשל מֹוִטי, צָרִיךְ לחצות / לעבור ֶאת ַהּכְבִיׁש ֶׁשּלְיַד ַהּכְנִיָסה לְבֵית   

נים ימינה / צריך לפנות  ַהֵּספֶר.  ַאַחר ּכָךְ ּפֹונִים ְׂשמֹאלָה.  ּבַּצֶֹמת עִם ָהרְַמזֹור פו

ב רקפת / הפנייה לרחוב הרקפת וְָאז  חוֹ ימינה, ַאַחר ּכָךְ ַמְמִׁשיכִים יָָׁשר עַד רְ

אלָה / לרחוב הרקפת. מֹ ּפֹונִים שְׂ

יה. הערה: אי-שמירה על התאמה באופן הפנייה תיחשב כתשובה שגו  
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ִאירִיס, ֲחבֶרְּתֹו ֶׁשל מֹוִטי, ִהְתַקְּׁשרָה ֵאלָיו וְָאְמרָה ֶׁשִהיא ִהּגִיעָה לִרְחֹוב ָהרֶַּקפֶת ַאךְ    .2
ֵאינָּה מֹוצֵאת ֶאת ַהּבַיִת ֶׁשלֹו ּכִי ּבַָהזְָמנָה ָחֵסר ּפְרָט ָחׁשּוב.  

ַמה ָׁשכַח מֹוִטי לְצַּיֵן ּבַהֹורָאֹות ֶׁשּכַָתב?   

וק נמצא ביתו / מה מספר  היכן ברחוב הרקפת נמצא ביתו / היכן בדי  
. ו הבית של

  

ּכְִתבּו הֹורָָאה ֶׁשַּתעֲזֹר לְִאירִיס לְַהּגִיעַ לַּבַיִת ֶׁשל מֹוִטי )ַהְמצִיאּו ֶאת ַמה ֶׁשָׁשכַח מֹוִטי    .3
לְצַיֵין(.

יק של הבית, ותשלים את המידע  כל הוראה שתתייחס להגעה למיקומו המדו  

נה. ין בסעיף הקודם - תתקבל כתשובה נכו החסר שצו
ולצלצל בדלת של דירה 4". לדוגמה: "צריך להגיע לבית 8 ברחוב הרקפת   

 

מֹוִטי ּכַָתב ּבַַהזְָמנָה:   .4
ֲחצּו ֶאת ַהּכְבִיׁש ֶׁשּלְיַד ּבֵית ַהֵּספֶר.   

ַהִּקיפּו ּבְעִּגּול ֶאת ּכָל ַהִּמּלִים ֶׁשֶאפְָׁשר לִכְּתֹב ּבְִמקֹום ַהִּמּלָה ֲחצּו. א.   

צָרִיךְ לֲַחצֹות  .1

ָחצִיִתי   .2

חֹוצִים   .3

4.   ֶּתֱחצּו

ֲחצָיָה   .5

. ן ן נכו י מבטל סימו ן שגו יות - סימו ן יש לקזז תשובות שגו נו י בצי הערה: 
יות לא יזכה בניקוד. ן כל האפשרו סימו   
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מֹוִטי ּכַָתב ּבַּפֶֶתק:    
ּבַּצֶֹמת עִם ָהרְַמזֹור ְּפנּו יִָמינָה.  

 
ַהִּקיפּו ּבְעִּגּול ֶאת  ּכָל ַהִּמּלִים ֶׁשֶאפְָׁשר לִכְּתֹב ּבְִמקֹום ַהִּמּלָה ְּפנּו. ב.   

 

ִּתפְנּו  .1

ּפֹונִים   .2

ּפְנִּיָה   .3

יֵׁש לִפְנֹות   .4

ּפָנִינּו   .5

. ן ן נכו י מבטל סימו ן שגו יות - סימו ן יש לקזז תשובות שגו נו י בצי הערה: 
יות לא יזכה בניקוד. ן כל האפשרו סימו   
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ֵחלֶק  ב 

ּבִּקּור ּבְִׁשמּורַת ֶטבַע

ַהִּמְׁשּפִָטים ַהּבִָאים ּכְתּובִים עַל ֶׁשלֶט ּבַּכְנִיָסה לְִׁשמּורַת ַהֶּטבַע ֶׁשל "נַַחל ַהּנְִקיִקים".   .5

ֻמְמלָץ לְִהְצַטּיֵד ְּבִמְׁשֶֶקפֶת לְֵׁשם ְצִפּיָה ְּבִִקּנֵי ַהּנְָׁשרִים.  .1  

יֵׁש לָלֶכֶת רַק ִּבְׁשִבילִים ְמֻסָּמנִים.  .2  

ָאסּור לְַהְדְלִיק ֵאׁש ְּבֶׁשַטח ַהְּׁשמּורָה.  .3  

ּכְַדַאי לְבֵַּקר קֶֹדֶם ּבַַּתְצִּפית וְרַק ָאז לָלֶכֶת ּבֲַערּוץ ַהּנַַחל.  .4  

חֹובָה לְהֹוִדִיַע לַַּפָּקח ַעל ַמְסלּול ַהִּטּיּול.   .5  

ִׁשְמרּו ַעל ַהּנִָּקיֹון.  .6  
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ִקרְאּו ֶאת ַהּכַתּוב ּבֶַּׁשלֶט וַהִּקיפּו ֶאת ַהִּמְׁשּפִָטים ֶׁשֵהם רַק עֵצֹות, אֹו ַהּצָעֹות ֶׁשּלֹא  א.  
ַחּיָבִים לְַקּבֵל. 

ֵאילּו ִמּלִים עָזְרּו לָכֶם לְזַהֹות ִמְׁשּפִָטים ֶׁשֵהם ַהּצָעֹות?  ּכְִתבּו אֹוָתן.   ב.  

מומלץ, כדאי  

נו מקבל נקודות. הערה: מי שכתב את כל המשפט אי  

ֵאילּו ִמּלִים עָזְרּו לָכֶם לְזַהֹות הֹורָאֹות ֶׁשַחּיָבִים לְִהָּׁשַמע לֶָהן?  ּכְִתבּו אֹוָתן.  ג.  

יש, אסור, חובה, שמרו  

נו מקבל נקודות. הערה: מי שכתב את כל המשפט אי  

ות. י יה / תשובות שגו ן יש לקזז הקפה שגו נו י הערה כללית: בצי

 

ַהזְָמנָה לְִמדּורַת לַ"ג  ּבָעֶֹמר

 
וַעַד ַהּכִָּתה ִהזְִמין ֶאת ַהּיְלָדִים לְִמדּורַת לַ"ג ּבָעֶֹמר.    .6

עִזְרּו לְַחבְרֵי וַעַד ַהּכִָּתה לִכְּתֹב הֹורָאֹות וְַהְמלָצֹות לַּיְלָדִים ֶׁשּיָבֹואּו לְַּמדּורָה.  א.   
ֵהעָזְרּו ּבְַמְחָסן ַהִּמּלִים וְַהְׁשלִימּו ֶאת ַהִּמְׁשּפִָטים ַהּבִָאים:   

נַעֲליים גְבֹוהֹות, ּבְַקּבּוֵקי ַמיִם, ַׁשעָה 8, ָמצָב רּוַח טֹוב,  ַמְחָסן ִמּלִים:   
הורִים, ְקרִָׁשים    

לבוא במצב רוח טוב ָרצּוי    

להזמין את ההורים  ֶאפְָׁשר    

להגיע בשעה 8 בדיוק עֲלֵיכֶם    

ל נעליים גבוהות לנעו צָרִיךְ    

בקבוקי מים ָהבִיאּו     

להביא תפוחי אדמה נִָּתן     
 

יש לקבל כתשובה כל השלמה ההולמת הוראה או המלצה.  

ב. ַהִּקיפּו ּבְעִּגּול ֶאת  ַהִּמְׁשּפִָטים ֶׁשֵהם ַהְמלָצֹות ֶׁשֵאין חֹובָה לְִהָּׁשַמע לֶָהן.  

ות.  י יה / תשובות שגו ן יש לקזז הקפה שגו נו י הערה: בצי  
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ֵחלֶק ג
ּכֵיצַד ְמַׂשֲחקִים ּבְִמְׂשַחק ַהּזִּכָרֹון

ִקרְאּו ֶאת ַההֹורָאֹות ַהּבָאֹות לְִמְׂשַחק ַהּזִּכָרֹון:  .7

עַל ַהַּׂשְחָקנִים לְַסּדֵר ְּתִחּלָה ֶאת ַהְּקלָפִים ֲהפּוכִים עַל ַהֻּׁשלְָחן.    
רָצּוי לְַסּדֵר ֶאת ַהְּקלָפִים ּבְׁשּורֹות.     

עַל ּכָל ְקלָף רְׁשּוָמה ִמּלָה.    
ּכָל ִמְׁשַּתֵּתף צָרִיךְ לֲַהפֹךְ ּבְתֹורֹו ְׁשנֵי ְקלָפִים.   

ִאם עַל ְׁשנֵי ַהְּקלָפִים ּכְתּובָה אֹוָתּה ִּמּלָה, ַהִּמְׁשַּתֵּתף ְמַקּבֵל ֶאת זּוג      
ַהְּקלָפִים.   

ִאם עַל ְׁשנֵי ַהְּקלָפִים ּכְתּובֹות  ִמּלִים ׁשֹונֹות זֹו ִמזֹו, עָלָיו לֲַהפֹךְ ּבֲַחזָרָה     
ֶאת ַהְּקלָפִים וְלִָׂשים אֹוָתם ּבְדִּיּוק ּבַָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֵהם ָהיּו ֻמּנִָחים.  

ַהְּמנַּצֵַח ּבִַּמְׂשָחק הּוא ַהִּמְׁשַּתֵּתף ֶׁשִהצְלִיַח לִצְּבֹר ֶאת ַהִּמְסּפָר ָהרַב      
ּבְיֹוֵתר ֶׁשל זּוגֹות ְקלָפִים.  

ִאירִיס רֹוצָה לְַׂשֵחק ּבְִמְׂשַחק ַהּזִּכָרֹון ַאךְ ִהיא לֹא ָקרְָאה ֶאת ַההֹורָאֹות.     

ּבַַּטבְלָה ֶׁשּלִפְנֵיכֶם ּכְתּובֹות ְׁשֵאלֹות ֶׁשָּׁשֲאלָה ִאירִיס.    

ּכְִתבּו ּבָָּמקֹום ַהַּמְתִאים ּבַַּטבְלָה ֶאת ַהְּתׁשּובֹות לְִׁשֵאלֹוֶתיָה, לְפִי ַההֹורָאֹות ֶׁשְּקרָאֶתם.  

ִׂשימּו לֶב, לְּכַמה ֵמַהְּׁשֵאלֹות ֵאין ְּתׁשּובָה ּכְתּובָה ּבְהֹורָאֹות ַהִּמְׂשָחק.   

ת". אוֹ רָ הוֹ תּו ב ּבַ א ּכָ עֲבּור ָהְּׁשֵאלֹות ָהֵאּלֶה ּכְִתבּו ּבְעַמּודַת ַהְּתׁשּובֹות "לֹ  

ַהְּתׁשּובֹותַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשל ִאירִיס

קלפיםַמה ֵהם ּכְלֵי ַהִּמְׂשָחק?

ַהִאם ּכָל ִמְׁשַּתֵּתף ְמַׂשֵחק ּבְתֹורֹו, אֹו 
ֶׁשּכֻּלָם ְמַׂשֲחִקים ּבְאֹותֹו ַהּזְַמן?

רו כל משתתף משחק בתו

לא כתוב בהוראותלְפִי ַמה ַמְחלִיִטים ִמי ְמַׂשֵחק רִאׁשֹון?

כל שחקן צריך להפוך שני קלפיםַמה ּכָל ַׂשְחָקן צָרִיךְ לַעֲׂשֹות ּבְתֹורֹו?

לא כתוב בהוראותלְֵאיזֶה ּגִיל ְמיֹעָד ַהִּמְׂשָחק?
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ּכְִתבּו עֹוד ָׁשלֹוׁש ְׁשֵאלֹות ֶׁשּיֵׁש לֶָהן ְּתׁשּובֹות ּבְהֹורָאֹות ַהִּמְׂשָחק.    .8
ּכְִתבּו ֶאת ַהְּתׁשּובָה לְכָל ְׁשֵאלָה:      

מה צריך לעשות לפני שמתחילים במשחק? ְׁשֵאלָה:   א.  

. לחן לסדר את הקלפים הפוכים על השו ְּתׁשּובָה:   

י לנצח? מה כדאי לעשות כדי לשפר את הסיכו ְׁשֵאלָה:   ב.  

. כדאי לנסות לזכור את המקום של הקלפים שנהפכו ְּתׁשּובָה:    

מי המנצח במשחק? ְׁשֵאלָה:   ג.  

מי שאסף הכי הרבה זוגות קלפים. ְּתׁשּובָה:    

ן  נטיות שאי ו ו ונטית שיש לה תשובה בטקסט תתקבל.  שאלות רל ו כל שאלה רל  
. ) ן ו להן תשובה בטקסט יתקבלו באופן חלקי )ראו מחו

 

ֶאָחד ֵמַהִּמְׁשּפִָטים ַהּמֹופִיעִים ּבְהֹורָאֹות ַהִּמְׂשָחק הּוא ַהְמלָצָה ֶׁשּלֹא ַחּיָבִים לִנְהֹג    .9
לְפִיָה.  ּכְִתבּו ֶאת ַהַהְמלָצָה.

י לסדר את הקלפים בשורות.    רצו  
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ֵחלֶק  ד

הֹורָאֹות לַַחיְזָר

ֶחזִי ַהַחיְזָר נַָחת לִפְנֵי ּכַָּמה ּדַּקֹות ּבַַּׁשעַר ֶׁשל ּבֵית ַהֵּספֶר ֶׁשּלָכֶם.   .10
הּוא לֹא יֹודֵעַ לַעֲׂשֹות ּפְעֻּלֹות ּפְׁשּוטֹות, וְלָכֵן צָרִיךְ לֵָתת לֹו הֹורָאֹות ְמפֹרָטֹות ּכְכָל   

ָהֶאפְָׁשר ּגַם לְבִּצּועַ ַהּפְעֻּלֹות ַהּפְׁשּוטֹות ּבְיֹוֵתר. 
יִגְָאל ּכַָתב עֲבּור ֶחזִי ַהַחיְזָר הֹורָאֹות לְצְִחצּוַח ִׁשּנַיִם, ַאךְ ֵסדֶר ַההֹורָאֹות ִהְתּבַלְּבֵל.   

ִקרְאּו ֶאת ַההֹורָאֹות ֶׁשל יִגְָאל:
 

ֵאיךְ ְמצְַחצְִחים ִׁשּנַיִם?  

לְַחץ עַל ְׁשפֹופֶרֶת ַהִּמְׁשָחה וְִׂשים ְמעַט ִמְׁשָחה עַל ִמבְרֶֶׁשת ַהִּׁשּנַיִם.    

ְׁשטֹף ֶאת ַהּפֶה ּכַַמה ּפְעִָמים וְַהְחזֵר ֶאת    
ַהִּמבְרֶֶׁשת לְִמקֹוָמּה.       

ְסגֹר ֶאת ַהְּׁשפֹופֶרֶת וְַהְחזֵר אֹוָתּה לַָּמקֹום.    

ּפְַתח ֶאת ַהּפֶה, וְַׁשפְֵׁשף ֶאת ַהִּׁשּנַיִם ּבִַּמבְרֶֶׁשת.   

ַקח ֶאת ְׁשפֹופֶרֶת ִמְׁשַחת ַהִּׁשּנַיִם ּופְַתח אֹוָתּה.   

ַמְסְּפרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים בֵּסדֶר ַהּנָכֹון ֶׁשלְִפיו צָרִיךְ לְבַּצֵעַ ֶאת ָההֹורָאֹות.  
ִׂשימּו לֵב: ַהִּמְׁשּפָט ַהֲאָחרֹון ּבֶַּסדֶר ּכְבַר מּוְסּפָר ּבִַּספְרָה 5.  

לְַחץ עַל ְׁשפֹופֶרֶת ַהִּמְׁשָחה וְִׂשים ְמעַט ִמְׁשָחה עַל ִמבְרֶֶׁשת ַהִּׁשּנַיִם.   2  
 

ְׁשטֹף ֶאת ַהּפֶה ִמְסּפַר ּפְעִָמים וְַהְחזֵר ֶאת   5  
ַהִּמבְרֶֶׁשת לְִמקֹוָמּה.   

ְסגֹר ֶאת ַהְּׁשפֹופֶרֶת וְַהְחזֵר אֹוָתּה לַָּמקֹום.  3  
 

ּפְַתח ֶאת ַהּפֶה, וְַׁשפְֵׁשף ֶאת ַהִּׁשּנַיִם ּבִַּמבְרֶֶׁשת.  4  

ַקח ֶאת ְׁשפֹופֶרֶת ִמְׁשַחת ַהִּׁשּנַיִם ּופְַתח אֹוָתּה.  1  

הערה: אפשר לקבל גם את המספור הבא כתשובה נכונה: 2, 5, 4, 3, 1
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ֶהְחלְַטֶּתם לְַהְסּבִיר ּבְעַצְְמכֶם לְֶחזִי ַהַחיְזָר ֵאיךְ לְָהכִין ּכָרִיךְ עִם ִמְמרַח ׁשֹוקֹולָד.     .11
ּכְִתבּו ֶאת ַההֹורָאֹות ֶׁשּיְַסּבִירּו לְֶחזִי ֵאיךְ לְבַּצֵעַ ֶאת ַהּפְעּולָה ַהּזֹו.   

 
ֵאיךְ ְמכִינִים ּכָרִיךְ עִם ִמְמרַח ׁשֹוקֹולָד?

   

ללות כמה שלבים  יש לקבל כתשובה מלאה הוראות ברורות ומלאות, הכו  
. ני ו שסדרם רציף והגי

יה.  חוצים אותה.  מורחים ממרח שוקולד על שני  לדוגמה: לוקחים לחמני  
החצאים.  סוגרים את שני החצאים.
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ִׂשיַמת הֹוָראֹות מְ

מחוון 	
מספר 

השאלה

ציון

543210

1

השלים 
בצורה נכונה 
את ארבעת 
המקטעים 

החסרים ושמר 
על ההתאמה 
באופן הפנייה 

לנמען

השלים 
בצורה נכונה 
את ארבעת 
המקטעים 

החסרים אך 
לא שמר על 

התאמה באופן 
הפנייה לנמען 
)למשל, כתב 
"פנו ימינה"(

השלים בצורה 
נכונה שלושה 

מקטעים חסרים

השלים בצורה 
נכונה שני 

מקטעים חסרים

השלים בצורה 
נכונה מקטע 

אחד חסר

לא ענה, או 
שגה בכול

2
כתב תשובה 

נכונה במשפט 
שלם

כתב תשובה 
נכונה אך 

לא התנסח 
באמצעות 

משפט שלם

כתב תשובה 
חלקית 

המתייחסת 
למידע החסר 

)למשל רק 
מספר קומה או 

דירה(

לא ענה, או 
שגה בכול

3

כתב הוראה 
שלמה 

המבהירה את 
מיקום הבית 

כתב את המידע 
הדרוש אך לא 

בתבנית של 
משפט הוראה

כתב משפט 
הוראה שלם 
שאינו מספק 

את המידע 
הרלוונטי

לא ענה, או 
שגה בכול

4א

סימן את 3 
אפשרויות 
התשובה 

הנכונות

סימן 2 
אפשרויות 

תשובה נכונות

סימן רק 
אפשרות 

תשובה נכונה 
אחת

לא ענה, או 
שגה בכול

4ב

סימן את 3 
אפשרויות 
התשובה 

הנכונות

סימן 2 
אפשרויות 

תשובה נכונות

סימן רק 
אפשרות 

תשובה נכונה 
אחת

לא ענה, או 
שגה בכול

5א
הקיף את שני 

המשפטים 
הנכונים

הקיף רק משפט 
נכון אחד

לא ענה, או 
שגה בכול

5ב

כתב שתי 
מילים נכונות 

)ההולמות 
הצעה(

כתב רק מילה 
נכונה אחת

לא ענה, או 
שגה בכול
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מספר 
השאלה

ציון

543210

5ג

כתב 4 
מילים נכונות 

)ההולמות 
הוראה(

כתב 3 מילים 
נכונות 

כתב 2 מילים 
נכונות 

כתב מילה אחת 
נכונה 

לא ענה, או 
שגה בכול

6א

השלים 6 
משפטים 

באופן נכון )יש 
התאמה בין 

תוכן המשפט 
לבין היותו 
המלצה או 

הוראה(

השלים 5 
משפטים באופן 

נכון

השלים 4-3 
משפטים באופן 

נכון

השלים 2 
משפטים באופן 

נכון

השלים רק 
משפט אחד 

באופן נכון

לא ענה, או 
שגה בכול

6ב
הקיף שלושה 

המשפטים 
שהם המלצות

הקיף שני 
משפטים שהם 

המלצות

הקיף משפט 
אחד שהוא 

המלצה

לא ענה, או 
שגה בכול

7

כתב 5 
תשובות נכונות 

והשתמש 
במשפט שלם 

או בצירוף 
מילים ברור 

והולם )למשל: 
"בתורו"(

כתב 4 תשובות 
נכונות 

כתב 3 תשובות 
נכונות

כתב 2 תשובות 
נכונות

כתב תשובה 
נכונה אחת

לא ענה, או 
שגה בכול

8

כתב שלוש 
שאלות 

שהתשובה להן 
מופיעה בטקסט 

וענה עליהן

כתב שתי 
שאלות 

שהתשובה 
להן מופיעה 

בטקסט וענה 
עליהן, ועוד 

שאלה רלוונטית 
שהתשובה לה 
אינה מופיעה 

בהוראות

כתב שתי 
שאלות 

שהתשובה להן 
מופיעה בטקסט

כתב שאלה 
אחת 

שהתשובה לה 
מופיעה בטקסט 
וענה עליה, ועוד 

שתי שאלות 
רלוונטית 

שהתשובה להן 
אינה מופיעה 

בהוראות

כתב רק 
שאלה אחת 

שהתשובה לה 
מופיעה בטקסט 

או לפחות 
שתי שאלות 

רלוונטית 
שהתשובה 

להן אינה חלק 
מהוראות

לא ענה, או 
כתב רק שאלות 
שאינן רלוונטיות

9

כתב כלשונו 
את המשפט 
מההוראות 

שהוא המלצה 

כתב במילים 
שלו את 
המשפט 

מההוראות 
שהוא המלצה, 

אך כהוראה 
)למשל:
"לסדר 
קלפים 

בשורות"(  

כתב המלצה 
רלוונטית 

למשחק אך 
שאינה מופיעה 

בהוראות

לא ענה או לא 
שיבץ שום מילה 

מתאימה

10
מספר את 

הפעולות לפי 
הסדר הנכון

שגה במספור 
או לא ענה
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שאלה
מספר

ציון

543210

11

כתב הוראות 
ברורות ומלאות 
)הכוללות כמה 

שלבים שסדרם 
רציף והגיוני(

כתב הוראות 
מלאות אך ניסח 

אחד ממשפטי 
ההוראות ניסוח 

מרושל/שאינו 
מלא 

או 
כתב הוראות 

נכונות אך 
באופן מתומצת 

)לדוגמה: 
"לוקחים 

שתי פרוסות, 
מורחים 

ממרח שוקולד 
וסוגרים"(

כתב הוראות 
מלאות אך 
ניסח יותר 

מאחד ממשפטי 
ההוראות ניסוח 

מרושל/שאינו 
מלא

כתב הוראות 
חלקיות 

)אין רציפות  
ברורה בין 

השלבים שציין(

לא ענה, או 
שגה בכול


