
1 

 

 א"תשע, 'מחוון למשימת הערכה לכיתות ד

 סיפור -מרק גרזן -פרק ראשון

הרכיב  שאלה  

 הנבדק

 ניקוד  מחוון

 . הנווד דפק על דלת ביתה של האיכרה. א .1

 ? ביקשהוא מה 

 ? מה הייתה תשובת האיכרה לנווד. ב

 גלוי

איתור 

מידע 

 מפורש 

תשובה המציינת את בקשתו של הנווד  .א

 .מהאיכרה 

 :לדוגמה

הנווד ביקש מהאיכרה להכניסו לביתה ולתת 

 .לו אוכל

 תשובה המציינת את תשובת האיכרה לנווד .ב

 :לדוגמה

 לא הסכימה לבקשת הנווד/ האיכרה סירבה

 

 4=כתיבת תשובה נכונה לשני הסעיפים

 נקודות

 2=כתיבת תשובה נכונה לסעיף אחד בלבד

 נקודות 

4 

כיצד הצליח הנווד לשכנע את האיכרה  .2

 ?אותו לביתה להכניס

 .הקיפו את התשובה הנכונה  

 .הנווד אמר לה שהוא רעב וצמא.א

 . הנווד הבטיח ללמד אותה להכין מרק גרזן.ב

 .הנווד התחייב לשלם לה עבור הארוחה.ג

הנווד סיפר לה שהוא ממשפחת רוזנים .ד

 .ומלכים

  גלוי 

 'ב

3 

לפי סדר  יםהבא משפטיםסדרו את ה .3
 .ההתרחשות בסיפור

 .נווד הרעב הגיע לכפר לבקש אוכלה   

 .האיכרה והנווד אכלו את המרק ונהנו   

 . הנווד הצליח להכין מרק טעים   

 .האיכרה הציעה לנווד להכין צלי ממחרשה 5 

 .הנווד העני שוטט ימים רבים בדרכים   

  

 משתמע 

 

2 

4 

3 

5 

1 

4 

כשהוא יוצק את , אמר" ועכשיו: "בספור כתוב .4

עכשיו המרק ", רות עמוקותק לשתי קערהמ

תשובה המתייחסת לרכיבים שהוכנסו למרק כנותני  משתמע

 ".טבעית"הטעם ולעובדה שבעצם הוכן מרק בדרך 

5 

5 
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הרכיב  שאלה  

 הנבדק

 ניקוד  מחוון

כיצד הצליח הנווד להכין מרק ." מושלם

 ?מושלם מגרזן

הנווד הכין מרק טעים מכל הדברים : לדוגמה

ירקות ותבלינים ולא מהטעם של , שהכניס פנימה

 .הגרזן

5.   
לפניכם משפטים ובהם  מילים וביטויים מן 

 .הסיפור
התאימו לכל מילה מודגשת את הפירוש 

 .המתאים לה ממחסן המילים
עלו מן הסיר והתפשטו בכל  אדי ניחוח.1

 ______.הבית

ואמרה לנווד שאין לה  כיחשההאיכרה .2
 ______. אוכל בבית

זעופת האיכרה פתחה את הדלת .3
 ________.פנים

 

ידע 
 ונילש

 
 ריחות נעימים .1
 שיקרה .2
 כעוסה  .3

 נקודות 3= התאמת שלוש תשובות נכונות
 נקודות 2= התאמת שתי תשובות נכונות

 נקודות 1= תשובה אחת נכונה  התאמת 

 

 

 :בחרו את התכונות המתאימות לנווד . 6

 עקשן וחרוץ.א

 קמצן ועצלן.ב

 שקרן וטיפש.ג

 פיקח וערמומי.ד

את  הביאו  מן הסיפור מעשה המדגים

 התכונות שבחרתם

הערכה 

 ובקורת

תשובה הכוללת בחירה של צמד תכונות בליווי 

 .שנבחרותכונות את המעשה מן הסיפור המדגים 

 :לדוגמה

 פיקח וערמומי

הנווד הצליח לשכנע את האיכרה להכניסו  -

אך בעצם , לביתה ולהכין לה מרק מגרזן

המרק שהכין לה קיבל את טעמו מהוספת 

  .יםבשר ותבלינ, ירקות

 הנווד הצליחובערמומיותו  בפקחותו   -

להערים על האיכרה ולזכות בקערת מרק 

 .להשביע את רעבונובכך ו

5 

איזה משפט  מבין המשפטים הבאים מלמד  .7

 ?של האיכרה אל הנווד בהתנהגות על השינוי 

כי זה לא יוכל לשלם : "האיכרה הבינה מיד. א

 ."לה עבור ארוחתו

שאלה האיכרה ? רזןומי שמע על מרק מג". ב

 "?בחשדנות

אם ילמד אותי נווד זה איך להתקין מרק ". ג

 ..."אוכל לחסוך בהוצאות, מגרזן ישן 

אמרה האיכרה " כל הפרות והירקות אזלו". ד

 ."במצח נחושה

  משתמע

 'ג

 

4 

3 
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הרכיב  שאלה  

 הנבדק

 ניקוד  מחוון

 

8.  

בסוף הסיפור האיכרה באמת האמינה 

 .שאפשר להכין מרק מגרזן

 . יפורהביאו דוגמה המוכיחה זאת מן הס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משתמע 

 

דוגמה מסוף הסיפור לכך  תשובה הכוללת

עשוי השהאיכרה מאמינה שהמרק הוא מרק 

 .ניתן להביא ציטוט או הכללה. מגרזן

 :לדוגמה

מלמלה לעצמה " ,מי יכול היה להאמין -

שמגרזן אחד ישן ניתן להכין ", בפה מלא

 ... מרק מלכים כה משובח

 :או

. חרשה ישנהבפינת המחסן ראיתי גם מ"

האם חושב אתה שתוכל להתקין ממנה 

 "?ָצִלי

 :או

יודעים שהיא האמינה לו כי היא בקשה 

 שהוא יכין אוכל גם ממחרשה

  

 

4 

מה דעתכם על התנהגותה של האיכרה  .9

  נמקו את תשובתכם? בסיפור

  

 

הערכה 

 ובקורת 

 בדיקת הבנת הנקרא
תשובה הכוללת הבעת דעה על התנהגותה של 

הסבר רלוונטי / קובסיפור בליווי נימהאיכרה 
.התומך בדעה  

:לדוגמה  
הגת בקמצנות ובחוסר והאיכרה בסיפור נ -

היא לא רצתה לעזור לנווד כשהוא . התחשבות
.הגיע לביתה  

בתמימות היא / האיכרה מתנהגת בטיפשות -
  .מאמינה לנווד שהוא הכין מרק מגרזן

 
תשובה הכוללת עמדה והנמקה המתאימות זו לזו 

'נק 5=  
נקודות 3=תשובה הכוללת עמדה ללא נימוק   

ודותנק 0= כל תשובה אחרת   
 

 

5 

 בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה   
:הרכיבים להתייחסות  

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

כתיב עד שתי , (ללא פסיק באמצע משפט)פיסוק 
 שגיאות 

5

5 
5 
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הרכיב  שאלה  

 הנבדק

 ניקוד  מחוון

יכות כתיבה מיטביתא=5  
איכות כתיבה בינונית= 3  
איכות כתיבה נמוכה = 0  

במרתף נשארו עוד מעט ": כתוב  42 בשורה .10
 אלהמכל 

 ?אלהאיזו מילה יכולה להחליף את המילה 
 הגרזנים .א
 הירקות.ב
 התבלינים.ג
 הקיסרים.ד

 
 

אוצר 
 מילים  

 

 'ב

 

 

ופלפל הביאה לו גם מלח : "...בסיפור כתוב  .11

שנמצאו בדרך פלא בבית , וקורט שמן מובחר

מופיעה במירכאות כדי  ריקהמילה . "ריק"ה

 :להדגיש ש

 האיכרה חשבה שהבית ריק .א

 אין אוכל בבית.ב

 הבית לא היה באמת ריק.ג

 .המילה ריק חשובה.ד

 

ידע 

 לשוני 

 

 'ג

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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 'מחוון למשימת הערכה לכיתות ד

 י מידע קטע -הנגב  -פרק שני 

 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  תשובה/ השאלה 

 :הנגב מדברי וצחיח בגלל .1 1

 צורתו המשולשת של האזור .א

 כמות קטנה של גשמים באזור .ב

 שיטפונות רבים באזור .ג

 נחלי האכזב באזור. ד

  גלוי

 'ב

 

2 

כתבו שמות של שני יישובים בנגב  2

וגם " אזור הנגב"המוזכרים בקטע 

 : מופיעים במפה

 

 , באר שבע  :יישוביםהכתיבת שמות  גלוי

  .אילת

  'נק 4 =כתיבת שני ישובים נכונים 
 'נק 2 =כתיבת ישוב אחד נכון

 'נק 2 =כתיבת ישוב נכון וישוב שגוי

4 

מה אפשר ללמוד ממכתבו של בן גוריון לילדים  3

בקיבוץ אפיקים על חיי המתיישבים בקבוץ 

 ?שבנגב" שדה בוקר"

 משתמע

 

בחירה של שתיים מבין העובדות 
 :הבאות

  המתיישבים קמים בשש בבוקר 

  המתיישבים אוכלים בשבע
 , במטבח המשותף ארוחת בוקר

  רוב המאכלים מובאים מהחוץ 

 בים חורשים את השדות המתייש 

  המתיישבים עובדים כל היום
 בשדות

  ארוחת צהריים אוכלים גם במטבח
 המשותף 

 :כתיבת התשובה בהכללה לדוגמהאו 

 יישבים בקיבוץ בנגב אוכלים תהמ
 ארוחות משותפות

  המתיישבים בקיבוץ בנגב עובדים
 .בשדות

 
נקודות 6= כתיבת שתי עובדות נכונות  
נקודות 3=  כתיבת עובדה אחת נכונה  

 =כתיבת עובדה נכונה ועובדה שגויה 
נקודות 3  

כתיבת שתי עובדות שגויות או יותר 
 0 ( =גם אם נכתבו עובדות נכונות)

  נקודות

6 

ם מופיע מידע על ההתיישבות יבאילו קטע 4

 ?בנגב

 ציינו את שמות הקטעים

 

 :ציון הקטעים הבאים מע משת

 אזור הנגב 

 קיבוץ  מכתבו של בן גוריון לילדי

 אפיקים

 נקודות 4=ציון שני הקטעים 

 נקודות 2= ציון קטע אחד

4 

? האם הייתם ממליצים לילדים לבקר בנגב 5

פי -כתבו את החלטתכם ונמקו אותה על

 בדיקת הבנת הנקרא יישום הערכה ובקורת 
או אי המלצה  תשובה הכוללת המלצה 

הסבר רלוונטי / ברורה בליווי נימוק

5 
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 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  תשובה/ השאלה 

 .הקטעים שקראתם

 

.ומך בהמלצההת  
 : לדוגמה

הייתי ממליץ לילדים לבקר בנגב כי -
אפשר לבלות בטיול אופניים בלילות 

 .ירח
לא הייתי ממליץ לילדים לבקר בנגב -

 כי בנגב חם ויבש
 

תשובה הכוללת המלצה והנמקה 
'נק 5=המתאימות זו לזו   

 3=תשובה הכוללת עמדה ללא נימוק 
 נקודות

'נק 0= כל תשובה אחרת   

בדיקה הוליסטית של איכות    
:הרכיבים להתייחסות 'נק 5=הכתיבה  

, מבנה המשפטים, מבנה התשובה
, מילות קישור, הרצף בין המשפטים

ללא פסיק )סימני פיסוק  ,משלב הלשון
  עד שתי שגיאות כתיב, (באמצע משפט

איכות כתיבה מיטבית=5  
איכות כתיבה בינונית= 3  
איכות כתיבה נמוכה = 0  
 

5 

 :ימו את המשפטים הבאיםהשל 6

אפשר  "בן גוריון בשדה בוקר"מהקטע 

 גוריון -ללמוד על בן

 "קטע ממכתבו של בן גוריון" מהקטע 

 גוריון -אפשר ללמוד על בן

 

 משתמע

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדה אחת לפחות  המופיעה  כתיבת 
 .בכל  אחד מהקטעים

 :לדוגמה
 ":בן גוריון בשדה בוקר"מהקטע 

 ות בנגבבן גוריון תמך בהתיישב 

  היה ראש הממשלה בן גוריון
 הראשון של מדינת ישראל

   1886 -נולד בבן גוריון 
 "קטע ממכתבו של בן גוריון"

  אכל ארוחות משותפות וריון גבן
 במטבח המשותף

 בן  כשהתגורר בשדה בוקר עבד
 שעות כל יום בשדות 4 גוריון 

   ענה למכתבי הילדים בן גוריון
 לפני מכתבים אחרים

 
הקטעים י עובדות נכונות מכתיבת שת
נקודות 4=  הנדרשים   

הקטעים מ כתיבת עובדה אחת נכונה
נקודות 2=  הנדרשים  

קטעים מה כתיבת עובדה נכונה
נקודות 2 =ועובדה שגויה הנדרשים   

כתיבת שתי עובדות שגויות או יותר 
 0 ( =גם אם נכתבו עובדות נכונות)

  נקודות

4 

יתו התאימו לכל תיאור את הקושי שא .7

 :מתמודדים הצמחים ובעלי החיים בנגב

  יישום
חום גדול בשעות  /מחסור בצל .1

 היום
מעט מקורות / מחסור במים .2

4 
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 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  תשובה/ השאלה 

 

 הקושי  תיאור 

בגוף הגמל ישנה 
דבשת בה הוא אוגר 

 .שומן 

 מחסור במזון 

שפני הסלע מסתתרים 

במשך היום במחילות 

ועם רדת הערב הם 

 .יוצאים לחפש מזון

 

יחנוק 'פרח בשם 

צומח ליד גדות ' המדבר

 .נחלים ומעיינות בנגב

 

 

  מים
התאמת שני הקשיים הנכונים לתיאור 

 'נק 4= 
התאמת קושי אחד נכון לתיאור ואחד 

 'נק 2= שגוי או אחד חסר 

שבץ למשפט אחד שבו מתאים רק סמנו  8

 התיישבות : את המילה 

  המורה מעודדת את
 .התלמידים בכיסאותיהם_______

 שראל מעודדת הממשלה בי
 בגליל גם   ___________

  רבה של  ___________בנגב יש
 .בעלי חיים וצמחייה

  במגרש החנייה ראינו
 .של מכוניות חדשות_________

 

התיישבות הממשלה בישראל מעודדת  לשון 

 בגלילגם 

5 

תחושה של עצב : "הואאכזבה פירוש המילה  9

 ."תסכול בעקבות תקוות שלא התגשמוו

תכם נקראים הנחלים בנגב נחלי מדוע לדע

 ?אכזב

 

/ מידע תשובה ובה יש קשר בין ה אוצר מילים

בין כי בנחלים אלה אין מים והעובדה  

המידע מופיע בקטע ) .המילה אכזבה

 (ובהגדרה המילונית" אזור הנגב"

 

 : לדוגמה

נקראים כך מכיוון שהם  הם -

גורמים אכזבה למבקרים על 

  מים שלא זורמים בהם

 

נשפכים ים רבים מי גשמ -

הם אליהם אבל נעלמים ו

 . נשארים יבשים

6 

איזה קטע מבין כל הקטעים שקראתם  10

 ?נמקו את תשובתכם. עניין אתכם ביותר

 

תשובה הכוללת דעה ונימוק המתאים  הערכה

 .תוך הסתמכות על הכתוב  לדעה

נימוק ייחשב גם ציטוט מתאים 

 .מהטקסט הנבחר

 : לדוגמה

5 



8 

 

 ניקוד  מחוון  הרכיב הנבדק  תשובה/ השאלה 

של בן גוריון לילדים עניין אותי המכתב 

חי בן גוריון ומה כיצד כי קראתי בו 

 .עשה כל יום

תשובה הכוללת דעה בליווי נימוק 

= המתאים לדעה ומסתמך על הכתוב

 .נקודות 5

 'נק 2= תשובה הכוללת דעה בלבד

תשובה שבה אין התאמה בין הדעה 

 'נק 0= לנימוק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


