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 מחוון למשימת הערכה לכיתה ד' תשע"ב

 סיפור -שני אומניםמעשה ב -פרק ראשון

הרכיב  השאלה 
 הנבדק

 ניקוד מחוון

 איזו משימה הטיל המלך על האמנים? .1
 

לצבוע את כתלי האולם / לקשט את הארמון גלוי
 בארמון

 נק' 2

המלך הזמין שני אומנים לקשט את  .2
 ארמונו.

-15 האומנים משורותמה אפשר ללמוד על 
8? 

       ......האמן הראשון
  .........האמן השני

 

שני לתשובה הכוללת  התייחסות לפחות  גלוי
המובאים ) פריט אחד על כל אומן( פרטים 
המלמדים על  בשורות הנתונותבסיפור 

 אופיים, התנהגותם של האומנים  
 לדוגמה,  

 האומן הראשון:
חרוץ, נתן את ליבו לעבודתו/ התאמץ/ 
השקיע בעבודתו/טרח ויגע/ עבד קשה 

מאוד/ישב והגה בציוריו יומם ולילה/ חשב 
 הרבה על רעיון לציוריו 

 האומן השני:
עצלן, לא שם לב לפקודת המלך/ לא פעל על 

 פי צו המלך/ זלזל במשימה שניתנה לו
לא עסק במלאכת הציור/ לא התחיל 

בזמן/ישב במסיבות רעים כל בעבודתו 
הימים/ בילה , התהולל עם חברים ובזבז 

 את זמנו.

תשובה 
נכונה על 

שני 
האמנים= 

 נק' 4
תשובה 

חלקית על 
אחד 

האמנים= 
 נק' 2

כל תשובה 
 0אחרת= 

 נק'

3 .
 א'

כשחלפה שנה התעוררה בעיה אצל האומן 
 העצל.

 מה הייתה הבעיה? 
הבין שחסרים לו צבעים הוא  .1

כדי לצייר על קירות מבריקים 
 הארמון.

לא הצליח לצייר כי האולם היה הוא   .2
 חשוך ואפל 

צייר על הוא הבין שלא יספיק ל .3
  הקירות  את הציורים בזמן שנשאר

הוא חשש שהצבע שבחר לצביעת  .4
 הקירות לא יתאים

 

הוא הבין שלא יספיק לצייר על   - 3תשובה  משתמע
 הקירות  את הציורים בזמן שנשאר

 נק' 3

האומן העצל צבע את כתליו בצבע מבריק  ב' 
 -כדי

 ביקש המלךש מושכתליו יהיו יפים כ .1
שציוריו של האומן החרוץ ישתקפו  .2

 בהם.
שהוא יוכל לצייר עליהם ציורים  .3

 נפלאים כמו חברו
שהמלך ושריו  יוכלו לראות טוב יותר  .4

 את ציוריו

שציוריו של האומן החרוץ  -2תשובה  .א משתמע
 ישתקפו בהם.

  

 נק' 3
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השלימו את המשפטים בעזרת מחסן  .4
 המילים:

 על ציוריו ________האמן החרוץ עבד א. 
 ________ המלך הקציב לאמניםב. 

 מלאכת הציור. עלביצו 
ג. כשהגיע _______ שקבע המלך 

  ארמון  אנשי ההתאספו 
   שנה תמימה  /     המועד/    שבוע  

שלושה ימים ושלושה לילות / יומם 
      ולילה

 

 שנה תמימהאו:  יומם ולילה -סעיף א לשון
 שנה שלמה -סעיף ב'
 המועד  -סעיף ג'

 
  נק' 3 השלמת שלוש  תשובות נכונות =

 נק' 1 השלמת שתי  תשובות נכונות= 
 

 נק' 3

 
 
 
5. 

סיפור  כתוב:"... והנה לקראת סוף ה
אותם הציורים ממש נראים על הכתלים 

 ההם".
 ממשפט זה אפשר ללמוד 

לראות  מאוד  שהמלך ושריו התפלאו .א
 את הציורים היפים

שהציורים הנפלאים סנוורו את עיני  .ב
 המלך ואת עיני השרים

ששני האומנים ציירו על הכתלים את  .ג
 אותם הציורים ממש

שציורי האומן החרוץ השתקפו  .ד
 בקירותיו של האומן העצל

 

 
 משתמע 

שציורי האומן החרוץ השתקפו  -תשובה ד'
 בקירותיו של האומן העצל  

 נק' 3

6 .
 א.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 .

 ב.

 כיצד העניש המלך את האמן העצל?  
 

הוא לא  נתן לו את שכרו בעבור  .1
 עבודתו

 הוא שילם לו רק מחצית משכרו .2
הוא דחה את  מתן שכרו לשנה  .3

 הבאה 
הוא ציווה עליו לשלם לאמן  .4

 החרוץ
 
 

 קראו את הסיפור.שירה ועומר 
שירה אמרה: "המלך  בסיפור הגיב 

 בחוכמה".
עומר אמר: "המלך בסיפור היה צריך 

 להגיב בחומרה".
כתבו עם מי משני הילדים אתם מסכימים 

 יותר, הסבירו ונמקו בחירתכם. 
 
 
 
 

 

 משתמע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הערכה 
 ובקורת

הוא לא  נתן לו את שכרו עבור   -1תשובה 
 עבודתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדיקת הבנת הנקרא
הסכמה או אי הסכמה עם תשובה הכוללת 

 דעתו של אחד מהילדים )שירה או עומר(, 
המסתמך על הסיפור  בליווי נימוק רלוונטי

תומך בדעה.ו  
 

 לדוגמה,
אני מסכימה יותר עם דבריה של שירה. 

המלך לא כעס ולא צעק על האומן העצל 
 אלא בחר להגיב באופן רגוע ומתוחכם. 

 
אני מסכים עם דבריה של שירה כי המלך 

בלבל את האומן העצל. הוא לא הראה 
לאומן  שהוא שם לב לדבר המרמה, אך 
 ביום התשלום סידר אותו ולא שילם לו. 

 
אני מסכים יותר עם דברי עומר מכיוון 

שהאומן העצל זלזל בפקודת המלך והפר את 
הבטחתו ולכן המלך היה צריך להענישו 

הארמון ואולי אפילו לאסור  מיד, לסלקו מן

 נק' 3

 נק' 10

 

נק'  5

הבנת 

 הנקרא

 

 

נק'  5

 כתיבה
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 אותו.
 

תשובה הכוללת עמדה והנמקה המתאימות  
נק' 5זו לזו =  

 תשובה הכוללת עמדה ללא נימוק 
נקודות 3=  

 כל תשובה אחרת
נק' 0=    

 בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה
 הרכיבים להתייחסות:

מבנה התשובה, מבנה המשפטים, הרצף בין 
המשפטים, מילות קישור, משלב הלשון, 
סימני פיסוק )ללא פסיק באמצע משפט(, 

 כתיב עד שתי שגיאות 
=איכות כתיבה מיטבית5  
= איכות כתיבה בינונית3  
 = איכות כתיבה נמוכה0

לקראת סוף הסיפור כתוב: "הוא אף הלל  . 7
כמעשה חברו את מעשיו שהשכיל לעשות 

 בלי שינוי".
 

במילון כתובים כמה פירושים למילה אף . 
 לפניכם שלושה מהם:

 
 אפילו/ איבר בולט בפנים/ כעס גדול        

 
סמנו את הפירוש המתאים למילה אף 

 מהסיפור

אוצר 
 מילים

 נק' 5 .'אפילו'סימון המילה 

 ?מהסיפור ללמוד אפשר מה .8
 כדי שלמה שנה לצייר חייב צייר כל . א

 להצליח
 למאמץ בהתאם שכר מקבל אדם כל . ב

 שהשקיע
 הציור בחוכמת הידוע אומן להיות חשוב .ג
 ולקשט מפואר ארמון לבנות כדאי . ד

 אותו

הערכה 
 ובקורת

כל אדם מקבל שכר בהתאם  תשובה ב.
 למאמץ שהשקיע

 נק' 3

 .בסיפור כתוב  "המטבעות הבריקו" .א . 9
ק. -ר-המילה הבריקו היא מן השורש ב

השלימו את המשפטים הבאים 
 ק.-ר-במילים מתאימות מן השורש  ב

 
. בחוץ משתוללת סופה של_____ 1

 ורעמים
. יש לי רעיון_____ איך לפתור את 2

 הבעיה הזאת
 
 
 
 
 
 
 

 

 לשון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ברקים  -השלמה ראשונה

 מבריק -השלמה שנייה
 

 נק' 2שתי השלמות נכונות= 
 נק' 1השלמה אחת נכונה=  

 נק' 2
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שורה מה פירוש הביטוי "חשכו עיניו"  ) .10
 על פי הסיפור? (19

הוא לא הצליח לראות  את הציורים  .א
  של חברו

הציורים שצייר חברו לא מצאו חן  .ב
 בעיניו 

הוא נבהל ונדהם כשראה את הציורים  .ג
 של חברו

ראה את ם היה חשוך והוא לא ולהא .ד
 הציורים

אוצר 
 מילים

הוא נבהל ונדהם כשראה   -תשובה ג .ה
 את הציורים של חברו

 

 נק' 5

בסוף המשפט האחרון בסיפור יש שלוש  . 11
 נקודות.

מדוע לדעתכם החליט הסופר לסיים את 
  הסיפור כך?

הערכה 
 ובקורת

תשובה הכוללת הבעת דעה בליווי נימוק 
 התומך בדעה.

 לדוגמה,
לסיים את הסיפור הסופר החליט  -

בשלוש נקודות כדי לרמוז לקורא  
שהמלך פעל בערמומיות ולא באמת 

 שילם לאומן העצל
 
הסופר  החליט לסיים את הסיפור  -

בשלוש נקודות כדי שנבין ששכרו של 
 האומן העצל לא היה שכר אמיתי .

 
הסופר החליט לסיים את הסיפור  -

בשלוש נקודות כדי לרמוז לנו שקרה 
 ממה שכתוב.בדיוק ההיפך 

 
הסופר עשה זאת כדי לגרום לקוראים  -

   כך-לשער/ לחשוב מה קרה אחר

 נק' 4
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 מידע    -אולימפיאדה -פרק שני 

הרכיב  השאלה 
 הנבדק

 ניקוד מחוון

נקרא לספורט  הגדול הבינלאומי הכינוס 1
 אולימפיאדה. מדוע הוא נקרא כך?

מי/ מה  שם עלתשובה הכוללת הסבר  מן הכתוב,  גלוי
  נקראת האולימפיאדה בשמה.

 
 לדוגמה,

אולימפיה  האולימפיאדה נקראת כך על שם העיר
ביוון העתיקה שבה התקיימו המשחקים 

 האולימפיים.

 נק' 2

באילו קטעים מבין הקטעים שקראתם אפשר  2
 למצוא תשובות לשאלות הבאות?

 במקום המתאים בטבלה. Vסמנו 
 

  
התשובה נמצאת  שאלה

 מספרבקטע 
 1 2 3 4 5 6 

באילו מדליות  לדוגמה:
אפשר לזכות 

 באולימפיאדה?

V   V 
 

 V 
 

כיצד נוהגים לפתוח את 
 כינוס האולימפיאדה?

      

איזה כינוס ספורט נערך 
אחרי כל אולימפיאדה 

 רגילה?

      

היכן התקיימה 
 ?2008האולימפיאדה בשנת 

      

 

  גלוי
התשובה נמצאת  שאלה

 בקטע מספר
 1 2 3 4 5 6 

באילו מדליות  לדוגמה:
אפשר לזכות 

 באולימפיאדה?

V   V 
 

 V 
 

כיצד נוהגים לפתוח את 
 כינוס האולימפיאדה?

 V 
 

V 
 

   

איזה כינוס ספורט נערך 
אחרי כל אולימפיאדה 

 רגילה?

     V 
 

היכן התקיימה 
 ?2008האולימפיאדה בשנת 

  V 
 

   

 
 נקודות 6 = סימונים נכונים 4תשובה הכוללת 
 נקודות 5 סימונים נכונים= 3תשובה הכוללת 
 נקודות 4סימונים נכונים=  2תשובה הכוללת 

 נקודות 2תשובה הכוללת סימון נכון אחד= 
 נקודות  0כל תשובה אחרת= 

 נק' 6

מהם ענפי הספורט שבהם הגיעו ספורטאי   3
 ישראל להישגים רבים באולימפיאדה?

 

 ג'ודו משתמע
 גלישה
  נק' 4 שני הישגים נכונים= כתיבת

 נק' 2 כתיבת הישג אחד נכון=
 נקודות 0כל תשובה אחרת= 

 נק' 4

התרגשות מרוץ הלפיד מעורר  אווירה של   4
 והתלהבות בקרב אנשים שצופים בו. 

)מיומנו של ישראלי  3מקטע מספר  העתיקו 
   .דוגמאות לאווירה זו 2בסין( 

 עידותדוגמאות המשתי  העתקת תשובה הכוללת  משתמע  
 הלקוחות מתוך,על אווירה של סקרנות והתלהבות 

 .(יומנו של ישראלימ הקטע )
 לדוגמה:

 והשמחה הייתה רבה -
כמעט כל מי שעבר מולי התקשט בדגל סין  -

 ובסמלי האולימפיאדה.
 מצב הרוח היה מרומם -
 כולם מסביבי צעקו ושרו.  -
כל כמה דקות מישהו צעק: "קדימה  -

 ם הצטרפו אליו.אולימפיאדה", וכול
 המצלמות מסביב הבהבו   -
 הדגלים התנופפו -
 קריאות ה"הידד" נשמעו למרחוק. -

 נק' 4העתקת שני משפטים שונים נכונים = 
 נק' 2העתקת משפט אחד נכון = 

 נק' 2העתקת אותו משפט נכון פעמיים = 
 נק' 0כל תשובה אחרת = 

 

 נק' 4
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הרכיב  השאלה 
 הנבדק

 ניקוד מחוון

לפי הקטעים שקראתם, מטרתם העיקרית  5
 המשחקים האולימפיים היא:של 

להזמין ספורטאים להתחרות במקומות  .א
 שונים בעולם

לעודד את בני האדם להגיע להישגים  .ב
 גבוהים בספורט

למשוך תיירים לצפות במרוץ הלפיד  .ג
 האולימפי

לבחור ענף ספורט האהוב על ספורטאים  .ד
 בעולם.

היסק  
 והכללה

לעודד את בני האדם להגיע  תשובה ב.
 להישגים גבוהים בספורט

 

 נק' 3

מדוע לדעתכם חשוב לקיים את אולימפיאדת  6
 הנכים?

תשובה הכוללת הבעת דעה בליווי נימוק התומך  הערכה 
התשובה נסמכת על המידע בטקסט.  בדעה.

חשיבות הערכית של מתן הזדמנות לכל אדם ה
אם להשתתף באולימפיאדה ולהגיע להישגים, גם 

 הוא בעל מום.
 לדוגמה,

חשוב לקיים  את אולימפיאדת הנכים  -
משום שכך ניתנת הזדמנות שווה לכל בני 

האדם להתחרות באולימפיאדה ולהגיע 
 להישגים.

 
המשמעות של קיום אולימפיאדת הנכים  -

גם הוא שאנו נותנים כבוד ומעודדים 
אנשים בעלי מום/ פגיעה גופנית להצליח 
ולהתקדם/ להתחרות / להצטיין/ להגיע 

להישגים/ להביא לידי ביטוי את 
יכולותיהם על אף שהם מוגבלים מעט 

 בתנועתם. 
 

 נק' 6

בעקבות תחרות ספורט שנערכה בין בתי הספר  7
בעיר אמר נדב: "אני חושב שיש דרכים רבות 

לא תמיד צריך תחרות ולא תמיד צריך  .להשתפר
לדעת מי ניצח". האם אתם מסכימים עם  דברי 

 נדב? כתבו את דעתכם ונמקו אותה.

יישום 
הערכה 
 ובקורת

 בדיקת הבנת הנקרא
תשובה הכוללת הבעת דעה לגבי הסכמה או אי 

 התומך בדעה. הסכמה עם דברי נדב בליווי נימוק
 לדוגמה,

אני לא מסכים עם דברי נדב מכיוון שתחרות  -
מעודדת להצליח/ להשיג/ להתחרות ולנצח. מי 

שמנצח הוא המוצלח מבין כולם הוא בעל 
 ההישגים הגבוהים הוא המוביל.

 
עם דברי נדב. אפשר להשתפר גם  מהאני מסכי -

ללא תחרות אם משקיעים ומתמידים 
תחרות יוצרת ומתאמנים אפשר להצליח. ה

רגשות, מתח ולעתים מפריעה לחץ, הת
 להצלחה

תשובה הכוללת עמדה והנמקה המתאימות זו לזו 
נק' 5=  

 תשובה הכוללת עמדה ללא נימוק 
נקודות 3=  

 כל תשובה אחרת
 נק' 0=  

 בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה
 הרכיבים להתייחסות:

מבנה התשובה, מבנה המשפטים, הרצף בין 
המשפטים, מילות קישור, משלב הלשון, סימני 

פיסוק )ללא פסיק באמצע משפט(, כתיב עד שתי 

 נק' 10
 
נק' הבנת  5

 הנקרא
 
 נק' כתיבה 5
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הרכיב  השאלה 
 הנבדק

 ניקוד מחוון

 שגיאות 
=איכות כתיבה מיטבית5  
= איכות כתיבה בינונית3  
  = איכות כתיבה נמוכה0

, כשאלות כתובות הקטעים של מהכותרות חלק 8
 :כדי

 מדויק בקטעים המידע אם לבדוק.  א
 לשאלות תשובות יכתבו שהקוראים כדי.  ב
 הקוראים אצל וסקרנות ענין לעורר. ג
 בנושא דעתם מה הקוראים את לשאול.  ד

 

מטה 
-טקסטו

 ליא

 נק' 3 לעורר עניין וסקרנות אצל הקוראים. .גתשובה 

 מוזכר הביטוי: הישגים 1בקטע מספר  9
 קבוצתיים.

מתאר   שלפניכם איזה משפט מבין המשפטים 
 הישגים קבוצתיים?

גל פרידמן זכה במדליית זהב  בגלישה, בשנת  .א
2004  

 זכתה בכדורסל ישראל של הנכים נבחרת .ב
 .זהב במדליית

יעל ארד זכתה במדליית ארד באולימפיאדה  .ג
 1992בשנת 

החייל היווני רץ מהעיר מרתון שביוון כדי  .ד
 צחון היוונים.לדווח על ני

 
 

אוצר 
 מילים

 בכדורסל ישראל של הנכים נבחרת. תשובה ב
 .זהב במדליית זכתה

 

 נק'  5

 למילה "גלישה" פירושים שונים. 10
המשמעות של שלפניכם באיזה מבין המשפטים 

איור המופיע בקטע להמילה "גלישה" מתאימה 
 5מספר 

משה הסקרן אוהב לגלוש באינטרנט  .א
 )במרשתת(

הדיון בכיתה התחיל לגלוש לוויכוח סוער בין  .ב
 התלמידים 

אמא שכחה לסגור את הברז והמים החלו  .ג
 לגלוש החוצה.

 ביום קר וסוער יצא רון לגלוש בים. .ד

אוצר 
 מילים

 

 נק'  5 ביום קר וסוער יצא רון לגלוש בים תשובה ד.

הפועל  מתאים לצרף את לאיזו מילה  11
 "להצית" 

  
 אור מדלייה אש ריצה 

 
 

 נק' 2  'אש'סימון המילה  לשון

 

 

 


