
 EVR-022D-8A-SOF-p-5811 | 12:01 26/1/2023 נוסח בא, נוסח |  חלכיתה  האוריינות שפב 5811מבחן חוון למ

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

 

 חלכיתה למבחן  מחוון

 נוסח א | נוסח ב

581145 



 EVR-022D-8A-SOF-p-5811 | 12:01 26/1/2023 נוסח בא, נוסח |  חלכיתה  האוריינות שפב 5811מבחן חוון למ

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

 

 כלליות לבדיקת המבחן הנחיות

הנחיות הן לבודקי המבחן החיצוני המשתמשים יש . במחוון הבאוריינות שפף "לפניכם מחוון למבחן אסי

 הן לבודקי המבחן הפנימי המשתמשים בכלי לחישוב ציונים.וההקלדה  במערכת

   הנחיות ייחודיות לבודקי המבחן החיצוני כתובות לצד הסמל 

 או השאלות סדר שבהן בשאלות או סגורות שבהן סדר המסיחים שוֶנה בנוסחים השוניםבשאלות  

, והתשובה בנוסח ב לשאלה בצד ימיןהתשובה בנוסח א כתובה  ,השונים בנוסחים שוֶנה הסעיפים

 במחוון(. 1)ראו דוגמה בתשובה לשאלה  בצד שמאלהזהה כתובה 

ות על שאלה, או ענה תשובות כגון "לא יודע", צייר אם אין תשובה או נראה כי לא ניסה התלמיד לענ 

 .ריק השאלה לציון הנוגע התא את ישאירו הפנימי המבחן , בודקיאו העתיק הוראות ציור

 ".ענה לא" יקלידו החיצוני המבחן בודקי 

 שאלות פתוחות: 

כתבן כות ות מקוריות של תשובות תלמידים, והן מובאאהן דוגמ כתב ידהכתובות בגופן  דוגמאות 

 .ןלשונוכ

 להיותכתוב בין סוגריים אינו חייב ה ההנחיות להערכה כתוב בין סוגריים.מות או אחלק מהדוגמ 

 בתשובת התלמיד.

 נקודות בשל שגיאות כתיב או בשל ניסוח שגוי, אלא אם כן מצוין אחרת. ורידאין לה 

 תשובות שיש בהן מידע עודף: 

 ה שגויה, אלא אם כן מצוין אחרת. , כל התשובעודף שגויהמידע אם ה 

 למרות המידע העודף, אלא אם כן מצוין אחרת. אין להוריד נקודות, עודף אינו שגויהמידע אם ה 

העתקה גורפת של פסקה, העתקה של  העתקה בלתי מושכלת )למשלאם המידע העודף הוא  

 כל התשובה שגויה.(, או אחריה לפני התשובה מהטקסט חלקי משפט

 חן החיצוני, בצד השמאלי של השאלות הפתוחות, יש משבצות המיועדות לשימוש הבודק. במב 

יכתבו את הציון של כל סעיף בשאלה פתוחה במשבצת המתאימה, ולאחר  בודקי המבחן החיצוני

 .מכן יקלידו את הציון במערכת ההקלדה

 ברירה:־שאלות רב

 .המתאים הציון את מחוון ויקלידובודקי המבחן הפנימי יעריכו את תשובת התלמיד לפי ה 

 .מה שסימן התלמידיקלידו את  בודקי המבחן החיצוני 

 .0 הציון את יקלידו הפנימי המבחן בודקי, תשובות כמה התלמיד סימן אם 

 יקלידו "סימון מרובה" בודקי המבחן החיצוני 
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  "חיים מתחת לאדמה" – 1טקסט 

 

 נוסח ב נוסח א

   ה שאל

 פרשנות והיסק –הבנה  בנת הנקרא:ה

 .(סיבה לטענה המוצגת בטקסטשאינו גלוי )להבין  לוגי קשר להביןמטרת השאלה: 

 

(: כי המפגעים וגידול האוכלוסין עלולים לגרום למחסור 4תשובה ) נק' 4

 בשטחים לחקלאות ולמגורים.

 ( 2תשובה )

 כל תשובה אחרת. נק' 0

 
  .מן התלמידיקלידו את מה שסי בודקי המבחן החיצוני

 

 

 

 

 

   ה שאל

 הבנת הנקרא: הערכה ביקורתית ורפלקציה

 )שאלות רטוריות( והשפעתו על הקורא. רטורי של אמצעי לשוני להבין תפקידמטרת השאלה: 

 

 (1תשובה ) (: לסקרן את הקורא ולגרום לו להמשיך לקרוא את הטקסט.3תשובה ) נק' 5

  .כל תשובה אחרת נק' 0

 
  .יקלידו את מה שסימן התלמיד מבחן החיצוניבודקי ה

 

 

 

 

  

1 

2 
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  ה שאל

 איתור מידעהבנת הנקרא: 

 .בטקסט בתחילת הפסקהגלוי המופיע מידע  לאתר מטרת השאלה:

 נק' 3

 

 

 

 

 ו/או ציורים שנמצאו בחלק מן המערות אוו/ אולוגייםיארכשרידים עסוק בצריכה ל התשובה

 רקיה.המבנים שנבנו במחוז קפדוקיה שבטו

 לדוגמה:

  ההוכחה לכך שהאדם חי בתקופות קדומות מתחת לפני האדמה היא

 שרידים ארכיאולוגיים וציורים שנמצאו בחלק מן המערות.

  שרידים ארכיאולוגיים וציורים שנמצאו בחלק מן המערות מעידים שכבר

במערות טבעיות או  בתקופות קדומות חיו בני האדם מתחת לאדמה

ַרת תחושת במערות שנחצבו למגו ָּ כוללת תשובה )ה ביטחון.הרים, להגנה ולַהְגב 

 מידע עודף, אך הוא אינו שגוי(.

 .שרידים ארכיאולוגיים וציורים נמצאו במערות מתחת לאדמה 

  יש שרידים של  התת קרקעית דרינקויו, קפדוקיה, טורקיהעיר ב 1לפי איור

 .מבנים עתיקים

 .העיר קפדוקיה היא ההוכחה 

  אחרת כל תשובה נק' 0

 לדוגמה:

 לשרודם כדי מפני שלא יכל להיות על הקרקע והינו חייב להיות ש   . 

 למגוריםבנו ש מערות טבעיות מתחת לאדמה ומערות שני. 
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  ה שאל

 איתור מידע הבנת הנקרא: 

  .איתור מידע ממקומות שונים בטקסט מטרת השאלה:

 תשובות נכונות.  חמשסימון של  נק' 4

 תשובות נכונות. ארבעסימון של  נק' 3

 תשובות נכונות. שלושסימון של  נק' 2

 תשובות נכונות. שתיסימון של  נק' 1

 נכונה.אחת כל תשובה אחרת, לרבות סימון תשובה  נק' 0

 

 נוסח ב'

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(3-1) התלמידיקלידו את מה שסימן  בודקי המבחן החיצוני ה-א הסעיפים עבור

 

 

  ה שאל

 הבנת הנקרא: הערכה ביקורתית ורפלקציה

  להבין את תפקידו של ייצוג גרפי בטקסט )האיור(. מטרת השאלה:

 (3תשובה ) .לתאר באופן כללי את גורד האדמה המתוכנן(: 1תשובה ) נק' 4

  .כל תשובה אחרת נק' 0

 
  .יקלידו את מה שסימן התלמיד בודקי המבחן החיצוני

4 
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   ה שאל

  הערכה ביקורתית ורפלקציההבנת הנקרא: 

 מצבים אחרים. טקסט על עולה מתוך הליישם מידע ה מטרת השאלה:

  נכונות.תשובות  שלוש סימון נק' 4

  .תשובות נכונותשתי סימון  נק' 2

 נכונה.אחת כל תשובה אחרת, לרבות סימון תשובה             נק' 0

 

 נוסח ב'

 

 

 

 

 

 
 (.2-1) יקלידו את מה שסימן התלמיד מבחן החיצוניבודקי ה

  

 סעיף ג  שאלה סעיף א ה שאל

 איתור מידע הבנת הנקרא: 

 . לאתר מידע גלוי ממקומות שונים בטקסט מטרת השאלה:

   נק' 2

 

 

 בחדירה של קרני השמש למבנה. אותתקבל כל תשובה העוסקת בתזונה עשירה בוויטמינים 

 לדוגמה: 

 .תזונה עשירה בוויטמינים 

 גג מזכוכית. 

 ניתנת אפשרות לקרני השמש לחדור למבנה.  

 נק' 0

 

 כל תשובה אחרת, לדוגמה:

 חוסר בשמש.  

  ויטמיןD. )לא נשען על הטקסט( 

  נורות המדמות את אור השמשמ. 

  

6 
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 סעיף ב  שאלה סעיף ב ה שאל

 איתור מידע הבנת הנקרא: 

   לאתר מידע גלוי ממקומות שונים בטקסט. מטרת השאלה:

 אדמה.ההמתגוררים מתחת לפני של  האפשרי תתקבל כל תשובה העוסקת במצב הנפשי   נק' 2

 לדוגמה:

 לוגיותפסיכו בעיות או חדהרגשת פ. 

 מצב נפשי. 

 מצב נפשי מעורער. 

 איבוד שפיות. 

 בעיות נפשיות. 

 נק' 0

 

 כל תשובה אחרת, לדוגמה:

 יצירת אוויר. 

 היעדר אור. 

 מצב אנושי לא טוב. 

 גורמת לגוף לפעול לא טוב. 

  

 

 סעיף א  שאלה סעיף ג ה שאל

 איתור מידע הבנת הנקרא: 

   ים בטקסט.לאתר מידע גלוי ממקומות שונ מטרת השאלה:

 תתקבל כל תשובה העוסקת באור שיהיה במבנה.  נק' 2

 לדוגמה: 

 תאורה מלאכותית. 

  גג הזכוכית מאפשר לאור האמיתי לחדור למבנה, יצירת קירות מוארים

 .כדי ליצור חוויה אמיתית שלא תשבש את הזמנים

 נורה שדומה לשמש.  

 נק' 0

 

 כל תשובה אחרת, לדוגמה:

 רעש והפרעות. 

 בשמש הרבה ולאכול מאכלים עם ויטמין  להיותD. 

 לישון יותר מוקדם. 
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   ה שאל

 ערכה ביקורתית ורפלקציההבנת הנקרא: ה

 הסיום. של כותב הטקסט על פי פסקת דעהריך להע מטרת השאלה:

  

 הבאות:התשובות שתי  סימון  נק' 4

רי למרות חושב שהרעיון של חיים מתחת לפני האדמה הוא אפש הכותב( 1)

 הקשיים.

סבור שאחד האתגרים המשמעותיים הוא לשכנע אנשים לגור  הכותב( 4)

 מתחת לפני האדמה.

 5,3תשובה 

 תשובהובות שלעיל והתש אחת סימון אוהתשובות שלעיל,  אחת סימון נק' 2

 שאינה מהתשובות שלעיל. נוספת

 

 נק' 0

 

ם אם שתיים מהן סימון של יותר משתי תשובות )ג כל תשובה אחרת, לרבות

  נכונות(.
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"השעון הביולוגי של גופנו" – 2טקסט   

 סעיף א  השאל

 הבנת הנקרא: איתור מידע

 .בטקסט תוך התייחסות למטרת הניסוי ארגן מחדש פרטי מידעל מטרת השאלה:

 נק' 2

 

תקופה ל) על האדם להשפעת היעדר אור השמש הכוללת את מטרת הניסוי ומתייחסתתשובה 

 . (כתממוש

 לדוגמה:

 האנושי הגוף על השמש אור מחסור השפעת. 

  ללא אור שמש. לאדםבדיקה של מה יקרה 

 בתנאים יחסית ממושכת תקופה חי כשהוא האדם לגוף קורה מה לראות 

  .שמש אור היעדר של

 תמטר של אחד לאספקט רק המתייחסות חלקיות תשובות לרבות, אחרת תשובה כל נק' 0

 :לדוגמה. הניסוי

 כחת שעון ביולוגיהו. 

 לבדוק את שעות השינה. 

 לבדוק מחקר לגבי שמש. 

  .איך הוא ישן במערה  

  (חסרה התייחסות לגוף האדם)השפעת העדר אור השמש. 

  (חסרה התייחסות להיעדר אור שמש)מה קורה לגוף האדם. 
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 סעיף ב  השאל

 הבנת הנקרא: איתור מידע

 .ט תוך התייחסות למהלך הניסויבטקס ארגן מחדש פרטי מידעל  מטרת השאלה:

השלבים החסרים במהלך הניסוי ומתייחסת למדידות  שניתשובה הכוללת כתיבה נכונה של  נק' 2

 שנעשו לפני הכניסה למערה ובזמן השהות במערה.

 השלבים החסרים במהלך הניסוי. אחדתשובה הכוללת כתיבה נכונה של  נק' 1

 .כל תשובה אחרת נק' 0

 1שלב 

 ו/או (שעקבו אחרי פעילות גופו)ימים לפני שנכנס למערה( חיבר את עצמו למכשירים  כמה) :נכונה התשוב

 ושעת ההתעוררות שלו בכל יום. ההירדמותרישום של שעת 

 לדוגמה:

 שלושה ימים לפני שנכנס למערה. על שעות השינה שלו סיפרא ביצע מדידות 

 וא נכנס למערה.סיפרא בדק מתי הוא נרדם ומתי הוא התעורר לפני שה 

 חיבר את עצמו למכשירים. 

 

 ,  לדוגמה:כל תשובה אחרת :נכונה לא תשובה

 .הוא ישן והתעורר מחוץ למערה 

 .הוא תכנן את הניסוי 

 .סיפרא החליט להיכנס למערה 

 .טס להרי האלפים 

 3שלב 

ברישום )שעות השינה  (המשיך)סיפרא  אוו/ופו ג את פעילות דתעל (המשיך)סיפרא  תשובה נכונה:

 וההירדמות(.

 לדוגמה:

 .סיפרא המשיך לרשום מתי הוא נרדם ומתי הוא התעורר 

 .הוא המשיך להיות מחובר למכשירים שעקבו אחרי פעילות גופו 

 .הוא עדיין בדק את פעילות גופו 

 המערה תוךב גופו פעילות את תיעד.  

 :לדוגמה , כל תשובה אחרת תשובה לא נכונה:

 .סיפרא יצא מתוך המערה 

 .הוא ישן יותר שעות 

  ימים. 15ואכל שם  המערההוא חי בתוך 
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 סעיף ג  השאל

 קרא: איתור מידעהבנת הנ

 .בטקסט תוך התייחסות לתוצאות הניסוי ארגן מחדש פרטי מידעל  מטרת השאלה:

שנשאר קבוע  אחדשהשתנה ודבר  אחדמתייחסת לתוצאות הניסוי וכוללת דבר תשובה ה נק' 2

 במהלך הניסוי.

 של דבר אחד שנשאר קבוע. אודבר אחד שהשתנה תשובה הכוללת כתיבה נכונה של  נק' 1

 כל תשובה אחרת. נק' 0

 )דבר שהשתנה( 1תוצאה 

 היממה.משך  אושעת ההתעוררות ו/או רדמות ישעת הה :נכונה תשובה

 לדוגמה:

 הוא התעורר מאוחר יותר.  

 השעה שהלך לישון. 

 השעה שהתעורר. 

 היום שלו התהפך. 

 שעות. וחצי 24-התארכה ל היממה 

 .השתנה משך הזמן של השעון הביולוגי שלו 

 רר כל יום חצי שעה מאוחר יותר מהיום הקודם.הוא התעו 

 זמני השינה 

 

 ,  לדוגמה:כל תשובה אחרת :נכונה לא תשובה

 .מספר השעות שישן 

 .הוא ישן במערה 

 )דבר שנשאר קבוע( 2תוצאה 

  השינה.שעות  מספראו  מחזוריות הערות והשינה :נכונה תשובה

 לדוגמה:

  שלוכמות השינה. 

 .מספר שעות השינה שלו נותר דומה למספר השעות שישן מחוץ למערה  

 .מחזוריות הערות והשינה בתוך המערה נשארה קבועה 

 

 , לדוגמה:כל תשובה אחרת :נכונה לא תשובה

 מהניסוח לא ברור אם הכותב מתכוון לכמות השינה או לעצם העובדה  .השינה נשארה קבועה(

 (.גם בתוך המערה שישן

 שעות. 24.5-התארכה ל היממה 

 .באופן קבוע הוא התעורר כל יום חצי שעה מאוחר יותר מהיום הקודם 

9 



 EVR-022D-8A-SOF-p-5811 | 12:01 26/1/2023 נוסח בא, נוסח |  חלכיתה  האוריינות שפב 5811מבחן חוון למ

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

 

 סעיף ד  השאל

 הבנת הנקרא: איתור מידע

 .בטקסט תוך התייחסות למסקנות הניסוי ארגן מחדש פרטי מידעל מטרת השאלה:

 המסקנות העולות מתוך הניסוי. שתיכתיבה של תשובה הכוללת  נק' 2

 סדר כתיבת המסקנות לא משנה. הערה:

 ממסקנות הניסוי שלעיל.אחת תשובה הכוללת כתיבה נכונה של  נק' 1

 כל תשובה אחרת. נק' 0

 1מסקנה 

גם בהיעדר )הימצאותו של שעון ביולוגי פנימי בגופנו, הקובע את מחזוריות הערות והשינה  :נכונה תשובה

  (אור שמש.

 לדוגמה:

 ביולוגי שעון בגופנו יש השמש לאור חשיפה ללא םג. 

  בגופנו יש שעון ביולוגי פנימי שמווסת את מחזוריות השינה והערות גם אם לא

 ניחשף לאור השמש.

 .יש בגופנו שעון ביולוגי פנימי 

 והשינה הערות מחזוריות את שקובע פנימי ביולוגי שעון יש בגופנו.  

 

 , לדוגמה:כל תשובה אחרת :נכונה לא תשובה

 השינה בתוך המערה נשארה קבועה. 

 ר.הוא נשאר ער עד מאוח 

 

 2מסקנה 

 משך הזמן של השעון הביולוגי משתנה בהיעדר אור שמש. :נכונה תשובה

 לדוגמה:

 שעות וחצי 24גי, בתנאים של היעדר אור, עומד על מחזוריות של השעון הביולו. 

 של מאורכה יותר קצת של מחזוריות על עומד הביולוגי השעון, אור היעדר של בתנאים 

 .הארץ בכדור יממה

 משך הזמן של השעון הביולוגי בחוסר אור הוא קצת יותר ממשך הזמן שלו באור. 

 , לדוגמה:כל תשובה אחרת :נכונה לא תשובה

 .משך הזמן של השעון הביולוגי 

  משתנה המהיממחזוריות. 

 ביולוגי שעון בגופנו יש השמש לאור חשיפה ללא םג. 
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  ה שאל

 פרשנות והיסק –הבנת הנקרא: הבנה 

 להשוות בין פרטי מידע המופיעים בשני טקסטים שונים. מטרת השאלה:

 נק' 5

 

)מחקרים  :(65-64)שורות  המשפט הבאשל  מדויקת( )או פרפרזה העתקה נכונההתשובה כוללת 

וכי זמני השינה של אנשים )של האדם  מראים כי( היעדר האור משפיע על השעון הביולוגי

  .(עלולים להשתבש שאינם חשופים לאור השמש

 לדוגמה:

  כי היעדר אור משפיע על השעון הביולוגי של האדםמחקרים מראים. 

 זמני השינה של השעון הביולוגי של האדם ועל  יש השפעהאור שמש  כשאין

 שתנות.לה יכוליםאנשים שאינם חשופים לאור השמש 

 

 .(השיבוש של השעון הביולוגי)המתייחסת למסקנות העולות מהניסוי של סיפרא שובה ת נק' 3

 לדוגמה:

  המנורות יווסתו את הקצב של השעון הביולוגי, כך ששעות השינה והערות

 .  לא ישתנו

 לדוגמה: , תכל תשובה אחר נק' 0

 .שעות השינה לא ישתנו ויהיו כמו אלה שעל פני האדמה 

 סות ייחסות לשעון ביולוגי או לוואין כאן התי)  שמש אור בהיעדר טמון החסרונות אחד

 הקצב של השעון הביולוגי(

 

 

 

 

   ה שאל

 הבנת הנקרא: הערכה ביקורתית ורפלקציה

 אחרים. הקשריםלמשני טקסטים  ליישם מידע העולה מטרת השאלה:

 

אור ל כתחליףהם יאירו את הפירמידה באמצעות מנורות (: 3תשובה ) נק' 4

 טבעי.

 (2תשובה )

 תשובה אחרת.כל  נק' 0

 
 .יקלידו את מה שסימן התלמיד בודקי המבחן החיצוני
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  ה שאל

 פרשנות והיסק –הבנת הנקרא: הבנה 

 בגרף. מידע המוצג פי-להסיק מסקנה על מטרת השאלה:

 

 (4תשובה ) עשר ימים.חד־כעבור א(: 4תשובה ) נק' 4

 .בה אחרתכל תשו נק' 0

 
 .את מה שסימן התלמידידו יקל בודקי המבחן החיצוני
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  "בית על מאדים" – 3טקסט 

 

  ה שאל

 פרשנות והיסק –הבנה : הבנת הנקרא

  בטקסט.שונים להסיק מסקנות מחלקים  מטרת השאלה:

יכולות לבצע משימות מחקר שונות על ת ִשיֹוהָגשֹו: (1תשובה ) נק' 4

 מאדים.

  (4תשובה )

 .אחרת תשובה כל נק' 0

 יקלידו את מה שסימן התלמיד. בודקי המבחן החיצוני 

  

  

 

  ה שאל

 פרשנות והיסק –הבנה : הבנת הנקרא

 .ובין תוצאהלהבין קשר לוגי שאינו גלוי בין סיבה  מטרת השאלה:

 התשובה הנכונה היא גילוי מים על פני מאדים. נק' 4

 לדוגמה:

  יון ליישב עליו בני תגלית חיונית לכל ניס שזהנמצאו מים על מאדים

 אדם. 

 הממצא שהוביל לשינוי הוא שהתגלו מים במאדים. 

 .מים על פני מאדים 

 :לדוגמה, אחרת תשובה כל נק' 0

 .הממצא שהוביל לשינוי הוא גשושית מסוג רובר שעזה במחקר זה 

 תוכנית בשם "מסע למאדים" שפרסמה סוכנות החלל נאס"א. 

  להנחתת האדם על פני כוכב  חל שינוי משמעותי המאדים 2015בשנות

הלכת האדם. הממצא שהוביל לשינוי הוא שסוכנות החלל נאס"א פרסמה 

 ."תוכנית רשמית ומעודכנת בשם "מסע למאדים
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  ה שאל

 פרשנות והיסק – הבנההבנת הנקרא: 

 בטקסט. שונים להסיק מסקנה מחלקיםמטרת השאלה: 

דבר שעדיין לא התרחש ומהווה ) מאדים סטרונאוטים אלא או בני אדםבשליחת התשובה עוסקת  נק' 4

 .(אתגר מורכב ואף מסוכן

 לדוגמה:

 ביותר והמסובך המורכב, הקשה השלב שזה הוא השלישי בשלב ששאפתני מה 

 .מאמץ הרבה שדורשת פשוטה לא משימה וזו למאדים אסטרונאוט לשלוח -

 לחלל ולא  הוא שאפתני כי הוא השלב היחיד שבו באמת שולחים בני אדם

 מכונות/רובוטים.

 ונושמים חיים אדם בני לשלוח שהולכים הוא השלישי בשלב ששאפתני מה 

 .בטוח בהכרח שלא לכוכב

 

 נק' 2
 לדוגמה: עוסקת בבניית תחנת חלל שתקיף את מאדים. התשובה

 את חלל שתקיף תחנת לבנות שמתוכנן הוא השאפתני החלק השלישי בשלב 

 .מאדים
 

 נק' 0

 

 

 

 

 ובה אחרת, לדוגמה: כל תש

 מהגשושית להסיק יכולים שהם מידע ליותר שואף השלישי השלב. 

 שהוא השלב הקשה המורכב והמסובך  -מה ששאפתני בשלב השלישי הוא

 ביותר.

 השלב השלישי הוא השאפתני ביותר כי הוא לא מציאותי 
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  ה שאל

 פרשנות והיסק –הבנה : הבנת הנקרא

 . בטקסט שמופיעלוקלי מידע ובין מזג בין מידע שמופיע בייצוג גרפי ל מטרת השאלה:

תשובה  או קרחהשל  תכונותל ואטמפרטורה הנמוכה השוררת במאדים ל המתייחסת תשובה  נק' 5

 סקת בכך שקרח הוא משאב המצוי על פני המאדים.העו

 לדוגמה:

 .על המאדים מאוד קר 

  קשה להטיס חומרי בנייה מכדור הארץ למאדים וקרח הוא משאב שנמצא

 על פני המאדים.

 תאים להקים מבנה מגורים שעשוי מקרח מכוון שהטמפרטורה הממוצעת מ

הקרח לא מעלות צלזיוס מתחת לאפס וכתוצאה מכך  60-במאדים היא כ

 יימס והמבנה ישאר קפוא וחזק.

  משום שהטמפרטורה שם היא קרה מאוד וגם קרח הוא קר וזה אומר שהוא

 לא ימס.

 (התשובה עוסקת בתכונה של הקרח) משום שהקרח לא יכל להנמס שם. 

  מתאים להקים במאדים מבנה מגורים עשוי קרח מכיוון שקרח הוא חומר

 זול, והוא עמיד בטמפרטורה הקיצונית של מאדים.

 מכיוון שלא נצטרך אספקה מכדור גורים העשוי מקרח מתאים להקים מבנה מ

)מבינים שהסיבה שקרח מתאים כי הוא משאב  הארץ של חומרים וחומרי בנייה שם

 . שנמצא זמין שם(

 

 כל תשובה אחרת, לדוגמה: נק' 0

 כדי שימנע מהחום הבלתי סביל של מאדים לחדור פנימה. 

 ה את זה.כי מאוד חם שם וצריך לבודד את החום והמבנה עוש 

  מתאים להקים במאדים מבנה מגורים עשוי מקרח מכיוון שיש נזקים של

 .קרינת השמש

  .חסר פירוט התנאים(מבנה כזה מתאים לתנאים השוררים במאדים( 
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  ה שאל

  איתור מידעהבנת הנקרא: 

 .בטקסט לאתר מידע לוקלי גלוי מטרת השאלה:

גרים הקשורים לתנאי המחיה על מאדים מתוך אתארבעה התשובה כוללת כתיבה של  נק' 4

 האתגרים הבאים: 

 (עם להתמודד)  מעלות  60טמפרטורה ממוצעת של  אוטמפרטורות נמוכות או קור עז

 צלזיוס מתחת לאפס.

 ( עםלהתמודד) .)סביבה צחיחה )יבשה 

 (עם להתמודד) אטמוספרה דלילה.  

 .להתגונן מפני נזקי קרינת השמש 

 ת.ובריאותיסכנות מפני  להתגונן 

 כדי  / מיםכדי להפיק  / הפיק חשמלל דיכלהשתמש במשאבים של מאדים  למצוא דרכים

ל תתקבהמתייחסת למשאב אחר תשובה ל כ) חומרי בנייןכדי להפיק  /דלק להפיק 

 .(בנפרד

  אזורי גידול מזון אפשריים.לתכנן 

 לדוגמה:

 אזורי גידול מזון אפשריים. 

 מפני מחלות הגנה על האסטרונאוטים והמתיישבים. 

  0מעלות מתחת ל  60טמפרטורה ממוצע של כ.. 

 ת דרכים להשתמש במשאבים של מאדים כדי להפיק מים וחשמלמציא. 

 כדי להפיק חשמל 

 מים למצוא 

 דלק ייצרכדי ל 

 חומרי בניין ייצרכדי ל 

 

 מהרשימה שלעיל. אתגריםשלושה  כתיבה של נק' 3

 מהרשימה שלעיל. אתגריםשני  כתיבה של נק' 2

 מהרשימה שלעיל.אחד כתיבה של אתגר  נק' 1

 , לדוגמה:אחרת כל תשובה נק' 0

 חודשי מסע ארוכים. 

 מקום מגורים 

 יהיו סערות קיצוניות 

 .יהיה קשה ללכת בגלל כוח הכבידה 
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   השאל

 הערכה ביקורתית ורפלקציה: הבנת הנקרא

  המשפט האחרון בטקסט.של  מטרתואת  ביןלה מטרת השאלה:

שנחיתה על מאדים היא  הרעיוןלחזק את כדי (: 4תשובה ) נק' 4

 ית.אפשר

 ( 1תשובה )

 .כל תשובה אחרת נק' 0

 
 יקלידו את מה שסימן התלמיד. החיצוני מבחןבודקי ה

  

 

 

 

 

  

  ה שאל

  הערכה ביקורתית ורפלקציה הבנת הנקרא: 

 במקור מידע אחר שמחוץ לטקסט.ובין מידע המופיע  בטקסטלקשר בין מידע  מטרת השאלה:

מוצג בשורות הובין המידע  8המידע המוצג בקטע שבעמוד ין טי בנוותשובה שבה מוצג קשר רל נק' 5

36-31  . 

 לדוגמה:

  שבשנים האחרונות עשו מחקרים שבדקו מה יכול להקשות אומרים בטקסט

 שנעשה. מחקר כזההמידע שבמסגרת הוא דוגמה ל .אדיםעל חיים במ

  שהתנאים של הטקסט כיוון בשורות אלו מתאים לשלב את המידע לדעתי

וכך הם  במכתש רמון קרובים יחסית לתנאים השוררים על פני מאדים

 יכולים לבדוק איך אפשר לחיות על מאדים.

 ל התנאים יידע שאפשר לקבל הדמיה ש הקצר מפני שמי שקורא את הטקסט

 במסגרת הניסוי. במאדים

  רים שיש במאדים שהם כמו במצפה רמון.הקטעים מדברים על האתגבשני 

  :לדוגמה, כל תשובה אחרת נק'  0

 יןימפני שזה מסכם מידע ונותן רקע מענ. 

 מכיוון שזאת התחלת ניסיון התיישבות על מאדים ובגלל שפעם גם חשבנו 

 שלא נוכל להגיע לירח ועכשיו אנחנו יכולים.

  משום שזה מידע חשוב שצריך לדעתזה מתאים. 
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   השאל

 פרשנות והיסק –הבנה : הבנת הנקרא

 להבין אזכורים שונים המופיעים בטקסט. מטרת השאלה:

 ( 4תשובה ) נתוניםל(: 1תשובה ) נק' 5

 .כל תשובה אחרת נק' 0

 
 יקלידו את מה שסימן התלמיד. החיצוני מבחןבודקי ה

  

 

 

  ה שאל

  הערכה ביקורתית ורפלקציה הבנת הנקרא: 

 מידע המוצג בטקסט בלתי רציף )איור(. ה שלליצור הכלל אלה:מטרת הש

 תשובה העוסקת בהשוואה בין כדור הארץ למאדים ומנוסחת בהכללה.  נק' 5

 לדוגמה:

 ההבדלים בין כדור הארץ למאדים 

 .השוואה בין כדור הארץ לבין מאדים 

 .מה יש במאדים ומה יש בכדור הארץ 

 ין מאדיםהשוואה בין התנאים על כדור הארץ לב 

 האם הם באמת כל כך שונים? ועם זאת,  -כבי הלכת המפורסמיםוכ

 .במה הם דומים

 , לדוגמה:כל תשובה אחרת נק' 0

 זמן טמפרטורה ומה שבינהם 

 מידע על מאדים 

  כדור הארץ ומאדים שונים בפרטים ונתונים רבים בנוגע לקוטרם, כמות

ד מהם כל אחהמים שבהם, אורך היממה והשנה בהם, כמות הירחים של

 .אינה מנוסחת בהכללה(תשובה ה) .והטמפרטורה ואטמוספרה שלהם

 מושגים בכדור הארץ הקשורים לחיים במאדים 

  כדור הארץ גדול יותר, נוח יותר ומספק תנאים טובים יותר למחיית בני

 האדם.
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  ה שאל

  הערכה ביקורתית ורפלקציה הבנת הנקרא: 

  שימוש במידע העולה מהטקסט ולנמק אותה. תוךלהעלות השערה  מטרת השאלה:

 כל תשובה הטוענת שניתן לחיות על מאדים ומנומקת בנימוק הבא: נק' 5

  כי הטכנולוגיה הולכת ומשתכללת מיום ליום והיא תדע למצוא פתרונות לכל הקשיים

 שקיימים היום על פני מאדים.

 לדוגמה:

 ל מאדים כבר יש מכיוון שבטקסט שנוכל לחיות על מאדים אני חושב ש

 להקמת מושבה על מאדים. לפיתוח טכנולוגיות שיעזרו מחקרים ותוכניות

  אנחנו יודעים להתגבר על הקשיים שיש על מאדים. כמו על הקור לדעתי

אנחנו יכולים  ומשוכללות מעלות ובעזרת חליפות מיוחדות -60של 

 ל.להתגבר על חוסר כוח משיכה ובעזרת בלוני חמצן נוכל לנשום כרגי

 או 

 שלא ניתן לחיות על מאדים ומנומקת באחד הנימוקים האלה: תשובה הטוענת

 .המסע אל מאדים הוא ארוך וקשה 

 .התנאים על פני מאדים עדיין קשים למחיה 

 .הנחיתה על מאדים לא בטוחה 

 לדוגמה: 

  כי עדיין יש הרבה קשיים לוגיסטיים במעבר למאדים ולכן אי אפשר לבצע

 ים.נחיתה בטוחה על מאד

  לוקח הרבה חודשים להגיע למאדים ובתנאים של ריחוף שהם קשים מאוד

 לעבור מסע כזה.ואף אחד לא ירצה 

  מאוד קשה לחיות בטמפרטורה כל כך נמוכה. בייחוד כשאין חשמל להפעיל

 .מזגנים או תנורי חימום

 , לדוגמה:כל תשובה אחרת נק'  0

  נימוקתחת לאדמה. לחיות משאפשר אפשר לחיות על מאדים בדיוק כמו( 

 .שגוי(

  .חסר נימוק(אני חושב שאין זה אפשרי לעבור לגור על פני כוכבים אחרים(. 

  לדעתי, לא ניתן לחיות על מאדים, כי כוכב הלכת האדום מתאפיין

  )נימוק שגוי(.ואי אפשר לחיות שם.  בטמפרטורות מאוד גבוהות
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