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)ב"מיצ(ספרית מדדי יעילות וצמיחה בית  

 

 

  'ב הכית לב פנימי בעברית"מיצמבח� 

 

 

 מדרי� למורה להעברת המבח� ולהערכתו 

 

 

 

 

ה"ראמ  
הרשות הארצית 
 למדידה והערכה

 מדינת ישראל
 משרד החינו�

 המזכירות הפדגוגית
רי�"אג� המפמ  



 

 , ה/מורה נכבד

. ספרית� במסגרת פני� בית' בעברית לכיתה בהמדרי� שלפני� נועד לסייע ל� להעביר את המבח�

לחישוב הציוני� ולחישוב המדדי� , להערכתו, המדרי� כולל פרטי� בנוגע להעברת המבח� בכיתות

� . הכיתתיי

ולווה על ידי ועדת היגוי שכללה , )ה"ראמ(בח� פותח בידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינו� המ

נושאי . מדריכי� ומורי� להוראת המקצוע, וכ� מפקחי�, רית להוראת העברית וצוותה"את המפמ

 לכ� יש לראות במבח�. 'המבח� משקפי� את תכנית הלימודי� ומתאימי� לחומר הנלמד עד סו% כיתה ב

במהל� , שתוצאותיו יתווספו לסל נתוני ההערכה הפנימיי� של התלמיד ושל הכיתה, זה כלי הערכה נוס%

� .השנה או לאור� השני

הוא מיועד ל� לשימוש . ב החיצוני"ספר במסגרת המיצ�ז בבתי"מבח� זה הועבר בשנת הלימודי� תשס

�� ביתואפשר להשתמש בו כתחלי% למבח, )ב פנימי"מיצ(הספר �פנימי בבית�הספר �צוות בית. ספרי מסכ

ב הפנימי "תוצאות המיציש לזכור כי . ינתח את הממצאי� וילמד את התוצאות, יבדוק את המחברות

נהלת המטרה היא לאפשר לה. הספר לא יידרש לדווח עליה� לכל גור� שהואובית, נועדו לשימוש פנימי

�רמת הכיתה וברמת תכנית הלימודי� הביתב, ברמת התלמיד(תובנות  להשיג צוות המורי�להספר ו�בית

התמקד ביעדי� התובנות האלה יסייעו לה� ל. שלה�מצאי� � הממתהלי� בדיקת המבחני� ומ, )ספרית

 � .קד� את הישגי התלמידי�לוחינוכיי� ולימודיי

בעיו� יקראו  בבית הספר צוות מורי העבריתכי מומל' , הספר�כחלק מ� ההיערכות להעברת המבח� בבית

יש לציי� כי .  בהתא� להנחיות המופיעות בויפעלו ו,יומיי� לפני העברת המבח� בכיתה�כיו�  המדרי�את

�בית �, א� המבח� יועבר בשלמותו או בחלקו, למשל(הספר יוכל לקבוע את המתכונת של העברת המבחני

י� יישמרו ככל שכללי ההעברה וההערכה המופיעי� במדר חשוב לזכור כי, ע� זאת). או כל שינוי אחר

ויהיה אפשר להשוות אות� , תקפות יותר, כ� התוצאות של המבח� יהיו מהימנות יותר, ביתר קפדנות

, ב החיצוני"נורמות אלה מחושבות על פי תוצאות המיצ.  של ההישגי� במבח� זהארציותלנורמות הכלל

 .ה בחודשי� הבאי�"ידי ראמ�שיפורסמו על

 �, מזל שניאק' שור� לתכנית הלימודי� נית� לפנות לגבבתוכני המבח� ובקיבנושאי� הקשורי

למדריכות להוראת העברית  או 5602928�02 או בפקס 5603605�02בטלפו� , רית להוראת העברית"המפמ

 ).רשימת המדריכות נמצאת על גבי הכריכה האחורית של חוברת זו (במחוזות

ה שכתובתו  "ת לאתר האינטרנט של ראמאפשר לפנו, ב הפנימי ולחומרי עזר"לפרטי� נוספי� לגבי המיצ

il.gov.education.rama://http , ז"ב פנימי התשס"מיצ"בקטגוריה ." 

 או il.gov.meitzav@education ל"ב הפנימי אפשר לפנות באמצעות דוא"בכל שאלה הנוגעת למיצ

הכניסה לפורו� מיועדת למורי� בלבד והיא נעשית דר� אתר . ב הפנימי"באמצעות פורו� המיצ

 pnimi: ש� המשתמשבאמצעות ") ז"ב פנימי התשס"מיצ"בקטגוריה (ה "האינטרנט של ראמ

 .pnimi7 :והסיסמא

 
� : הבאי�המדרי� שלפני� כולל את הפרקי

 תיאור המבח�  .1

 היערכות לקראת העברת המבח�  .2

3.  � התייחסות לתלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 הנחיות כלליות להעברת המבח� בכיתה .4

5.  � בדיקת המבחני� וחישוב הציוני

 מחוו� .6

 ד% ריכוז ציוני� לתלמיד .7

 ד% מיפוי כיתתי .8

 

 ז ציוני� לתלמיד  דפי� לריכו40�ו'  מבחני� נוסח א40: תכולת המעטפה המצורפת למדרי�

 !עבודה נעימה ופורייה



 

� תוכ� ענייני

 

' מס

 נושא סידורי

' מס

 עמוד

 1 תיאור המבח� 1

 5 היערכות לקראת העברת המבח� 2

3 � 6 התייחסות לתלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 7 הנחיות כלליות להעברת מבח� בכיתה 4

5 � 9 בדיקת המבחני� וחישוב הציוני

 12 המחוו� 6

 18 % ריכוז ציוני� לתלמידד 7

 20 ד% מיפוי כיתתי 8

 21 )נורמות(נתוני קבוצות ההשוואה  9
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� :במבח� נבדקי� ארבעה נושאי

הכתיב נבדק על פי ממדי (נבדקת באמצעות הכתבה של מילי� ומשפטי� שליטה בצופ� האלפביתי  .1

 .משפטי�ובאמצעות קריאה של ) ההערכה המפורטי� בנספח למפרט

והבנה , הבנה של משפטי�, נבדקת באמצעות הבנת משמעות של מילי� בתו� הקשרהבנת הנקרא  .2

בשאלות הנלוות לטקסטי� נבדקי� ממדי ההערכה המצויני� . של שני טקסטי� משתי סוגות

 .בטבלה ובנספח

 .נבדקת באמצעות מטלת כתיבה המפורטת בטבלה ובנספחהבעה בכתב  .3

 ובזיקה למטלות סטי� הנכללי� בפרק של הבנת הנקראקנבדקת בזיקה לטלשונית הבנה מטה .4

 .הכתיבה

. 2006אוקטובר כבר ב ה" באתר האינטרנט של ראמ�פורסאשר   המבח�מפרטמוצג  1מספר טבלה ב

 .  והערותמידע על הניקוד של כל נושא, את נושאי המבח�כוללת הטבלה 

 תיאור המבח�. 1
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 ז"תשס', בעברית לכיתה מפרט המבח� ב: 1 פרטבלה מס
מספר  רוטפי נושא 

 הנקודות
� * לכל תחו

 הערות

 
1 

 
שליטה 
בצופ� 

 האלפביתי

 

כתיבה של צמדי  •
 �מילי� ומשפטי
המוכתבי� על ידי 

 85' עמ(המורה 
 **)ל"בת

 
 
 
 

קריאה והבנה  •
 �של מילי
צמדי /בודדות
 � 86' עמ(מילי

 )                ל"בת
 

 ממדי ההערכה

 ייצוג גרפי של צלילי  •
 המילה

כתיב של אותיות  •
 השורש

כתיב של אותיות  •
צורני (התפקיד 
צורני נטייה , גזירה

 ) ואותיות השימוש

 

זיהוי מדויק של  •
 � מילי

 
 
 ' נק20

 
השליטה בצופ� האלפביתי 
מבטאת יישו� של הידע 

של הידע , הפונולוגי
האורתוגרפי ושל הידע 

 . המורפולוגי

 
2 

 
הבנת 
 *הנקרא

 

 
 

מילי� בהקשר  •
 )ל" בת89, 86' עמ(

 

•  �' עמ(משפטי
44 ,45 ,86 ,89 
 )ל"בת

 

• � :טקסטי
       �  טקסט מידעי 
    87, 86, 76' עמ       (

 )ל"       בת
 

       �  טקסט סיפורי
  88, 86, 48' עמ       (
 )ל"      בת

 

 
 ממדי ההערכה

 
 
 

 הבנת המשמעות •

 )איתור מידע(הגלויה  •

הבנת המשמעות  •
פרשנות (הסמויה 
 ) והיסק

• �הערכה , יישו
 קורת ובי

 

 
 
 ' נק49

הבנת הנקרא מוערכת  •
מיחידות , באופ� מדורג
מילי� (שיח קצרות 
�עד יחידות ) ומשפטי

�שיח ארוכות יותר  
� . טקסטי

אור� הטקסט הסיפורי  •
150�כ� .  מילי

אור� הטקסט המידעי       •
100�כ� .  מילי

•  �חלק מ� הטקסטי
ייכתבו בכתיב חסר 

וחלק מה� , בניקוד מלא
�קוד  בכתיב מלא בני

 . חלקי

•  �נושאי הטקסטי� ה
 �מתחומי עניי� שוני
הקרובי� לעולמו של 
 . הילד ולנושאי הלימוד

 
 
3 

 
הבעה 
 בכתב

 

    כתיבה סיפורית  •
  85, 84' עמ      (

                                       )ל"       בת

 : ממדי ההערכה

 תוכ� •

 מבנה •

 לשו� •

 
 ' נק20

 

 
 פי רצ%�כתיבת סיפור על

 . תמונות

 
4 

 
הבנה 
מטה

 לשונית

 סדר אלפביתי  •

•  � משפחות מילי

�צורות יחיד •� נקבה �צורות זכר, רבי

סימ� , נקודה בסו% משפט: סימני פיסוק •
 ) ל" בת94, 85, 76, 68' עמ(שאלה 

 

 
 ' נק11

�בנושאי� המטה �לשוניי
נבדקת הבנת המשמעות של 

, הצורות והשימוש בה�
, למטרות של הבנת הנקרא

 . ש במילו� וכתיב נכו�חיפו

 )  להל�6פרק (ראה מחוו� , וסעי% למידע על הניקוד של כל שאלה * 

 **� מספרי העמודי� מתו� תכנית הלימודי
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 הנספח

  פירוט ממדי ההערכה–שליטה בצופ� האלפביתי  .1
 .ידי המורה�המוכתבות עלכתיבת מילי�  .א 

, פעלי�, שמות תואר, כגו� שמות עצ�( שוני� המייצגות חלקי דיבור, מילי� שכיחות  :כללויי
 � .מילות שאלה וכינויי
 :ייבדקו

 איות מדויק של כל צלילי המילה •

 כתיב של אותיות השורש •

מוספיות לציו� , )צורני גזירה(תחיליות וסופיות של משקלי� ובנייני� : כתיב של אותיות התפקיד •
 )שאותיות השימו(ב "ה וכל"מש, )צורני נטייה(מי� וגו% 

 ).תנועות וצירופי�, עיצורי�(זיהוי מדויק של מילי� : צמדי מילי�/קריאה והבנה של מילי� .ב
  פירוט ממדי ההערכה–הבנת הנקרא  .2

 )נרדפות והפיכות, כגו� פירוש מילה(הבנת המשמעות של מילי� מתו� טקסט : הבנת מילי� בהקשר .א 
הבנת קשרי� בי� שני משפטי� וביצוע , פטהבנת יחסי� בי� מילי� בתו� מש: הבנת משפטי� .ב

 פי הוראות כתובות�הוראות על
 הבנת טקסטי� .ג

 )איתור מידע(הבנת המשמעות הגלויה בטקסט  .1

 )מ� הטקסט ומ� האיורי� הנלווי�(איתור מידע מפורש   •

 )כגו� יחסי סיבה ותוצאה ורצפי� כרונולוגיי�(הבנת יחסי� מפורשי� בי� חלקי הטקסט   •

 המשמעות הסמויה בטקסטהבנת  .2

 )נרדפות והפיכות, כגו� פירוש מילה(הבנת מילי� וצירופי� מתו� הקשר   •

 מסר מרכזי/הבנת רעיו�  •

 הסקת מסקנות  •

כגו� יחסי סיבה ותוצאה ורצפי� (הבנת יחסי� שאינ� מפורשי� בי� חלקי הטקסט   •
� )כרונולוגיי

 הערכה וביקורת .3

 הבעת עמדה אישית מנומקת  •
  פירוט ממדי ההערכה–כתב הבעה ב .3

 )50%(תוכ�  • 

 תיאור של רגשות ומחשבות; כתיבת סיפור הכולל אירוע מרכזי אחד לפחות: פיתוח התוכ� .א
 צמידות ורלוונטיות לנושא הכתיבה ולמטרתה .ב
 הכללת המידע הדרוש לנמע� לש� הבנת הטקסט: מודעות לנמע� .ג

 )20%(מבנה  •

 בה ולדרישות המטלההתאמה לסוג הכתי: מבנה רטורי .א
בי� רעיונות ובי� חלקי� שוני� של הטקסט , קשר ורצ% הגיוניי� בי� משפטי�: מבנה לוגי .ב

 )קישוריות ולכידות(
בי� פסקות ובי� , הפרדה בי� מילי�(פני העמוד מבחינה גרפית �סידור הכתוב וארגונו על: היצג .ג

 )כותרת לטקסט

 )30%(לשו�  •

  ודיוק במשמעותעושר לשוני: אוצר מילי� .א
 שימוש נכו� במילות יחס; )'מספר וכד, מי�(התא� דקדוקי ; מבנה משפט תקי�: תחביר .ב
 )נקודה וסימ� שאלה(שימוש הול� בסימני הפיסוק : פיסוק .ג
 )בתחיליות ובסופיות, בשורשי� שכיחי�(כתיב השמטת אותיות והיעדר טעויות � אי:כתיב .ד
 את הנמעני� ואת המטרה, ולמת את הנושאשימוש בלשו� הה: משלב לשוני .ה

 לשוניתהבנה מטה .4
 עברי�שלפיו מסודרות המילי� במילו� עברי, החיצוני והפנימי, הכרת הסדר האלפביתי • 

 זיהוי של משפחות מילי� מאותו שורש •

 לרבות סיומות נקבה למילי� בלשו� זכר, ביחיד וברבי� בש� ובפועל, הכרת סיומות בזכר ובנקבה •

 בה� התפקיד של נקודה וסימ� שאלה והשימוש התקי�הכרת  •
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 : הבאי�חלקי�את ההמבח� כולל 

עד כמה הוא אוהב לקרוא  – שאלו� קצר לתלמיד העוסק בתפיסה העצמית שלו לגבי קריאה וכתיבה. 1

 .על פי תפיסתו, ולכתוב ועד כמה הוא עושה זאת טוב

 

  במבח�חלק ראשו�. 2

 :באותלל את המטלות ה כו– שליטה בצופ� האלפביתי. א

 .) מילי� לציינו�17 ( מילי�19כתיבת ארבעה משפטי� הכוללי� : הכתבה �

25שאלות : משפטי� לתמונות התאמת �. 

 : כולל את המטלות הבאות–הבנת הנקרא . ב

68שאלות : ביצוע הוראות כתובות �.  

� �913שאלות : השלמת מילי� חסרות במשפטי. 

 . 14לה שא: כתיבת סיפור לפי רצ% תמונות .ג

 

 חלק שני במבח�. 3

כל טקסט מלווה בשאלות . טקסט מידעי וטקסט סיפורי: לק זה כולל שני טקסטי� ח–הבנת הנקרא 

 :המתייחסות לממדי ההבנה ולידע הלשוני כמפורט בטבלה הבאה

 

 )סוגה(לפי ממדי ההערכה וסוג הטקסט ' מיפוי שאלות החלק השני של המבח� לכיתה ב: 2טבלה מספר 

)סוגה(הטקסט סוג    

 מידעי סיפורי
א22 16 הבנת המשמעות הגלויה בטקסט  

17, 15 הבנת המשמעות הסמויה בטקסט 25, 24, 23, ב22   

וביקורת ערכהה  18 ,19  26 

 

ממדי 

הערכהה  

לשוניתמטההבנה   20 ,21  27 ,28 ,29  
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חשוב לקרוא את ההנחיות האלה . הספר�בח� בביתבפרק זה מוצגות הנחיות כלליות לקראת העברת המ

  .ולהיער� למבח� בהתא�, מראש

להעביר את  יש. 'בלהעברה לקראת סו% שנת הלימודי� של כיתה  מבח� זה נועד: מועד העברת המבח� 2.1

, )2007, מאיב 29(ב החיצוני בעברית "הספר מיד לאחר המועד שבו יתקיי� מבח� המיצ�המבח� בבית

 �העברת המבח� במועד אחר עלולה לפגוע ברלוונטיות של : שימו לב. 2007, יוניב 3�12בתאריכי

 .תוצאות המבח� ובאפשרות להשוות את ההישגי� שיתקבלו לנורמות הארציות

על היק% החומר , מומל' להודיע לתלמידי� בכיתות הנבחנות על מועד המבח� :תלמידי�ל הדעהו 2.2

הא� הציו� (הספר � כל אלה בהתא� להחלטת בית,הנכלל בו ועל השימושי� שייעשו בתוצאותיו

 )  ?הא� תישלח הודעה להורי�? הא� הציו� יתבטא בתעודה? יימסר לתלמיד

מומל' להעביר את  :הספרהספר ומחו2 לבית בתו� ביתשאלות המבח�של סודיות השמירה על  2.3

ספר �שיועבר בבתימאחר שמדובר במבח� , נוס% על כ�. אותו יו� ובאותה שעהב' בכיתות המבח� לכל 

�ג� לאחר שהמבח� כבר , יש לשמור על חיסיונ� של המבחני� ועל חיסיונו של מדרי� זה, רבי

� .עד סו% שנת הלימודי�, התקיי

הספר יוכל להחליט אילו חלקי� מ� המבח� �בית :הספרשינויי� בתוכ� המבח� על פי החלטת בית 2.4

�ספר יחליט לבטל שאלות � א� א� בית,בשלמותומומל' להעביר את המבח� . יועברו לתלמידי

 לביטול שאלות יש השלכות על חישוב !שימו לב.  במחברות הבחינהXיש לסמ� עליה� , מסוימות

� .  ספרכ� לנורמות הארציות�והדבר עלול לפגוע ביכולתכ� להשוות את הציוני� של בית, הציוני

�על בית, יש חשש להעתקות במבח�א� ). 'נוסח א(מדרי� זה מתייחס לנוסח אחד בלבד  :מבח�נוסח ה 2.5 

� .  לתגבר את ההשגחה בכיתה או ליזו� פתרו� ארגוני אחר, למשל, הספר להיער� בהתא
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25� 4.3סעי% , )ב(4/על פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע סד ,�, נית� סיוע ללקויי למידה בכל התחומי

ומטרת , א� באשר היא�יבה ה� ממהות הוראת שפתקריאה וכת. ובלבד שאינו פוגע במהות המקצוע

, במקרה זה, הקראה. המבח� היא לבדוק את שליטת� של התלמידי� בהפקת משמעות מטקסט כתוב

 או של שכתוב התשובות/ו לא לאפשר התאמה של הקראהולכ� ההמלצה היא , תיפגע במהות המבח�

 הטקסטי� כמיטב יכולת� בעזרת הכלי� תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� יתמודדו ע� פענוח. במבח� זה

 . שרכשו

� :להל� התייחסות לקבוצות התלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 המבח� האמור נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר :תלמידי� הלומדי� בכיתות של החינו� המיוחד 3.1

התאמות , על פי שיקול דעתו, הספר יכול לבצע�ולכ� בית, הלימודי� על פי תכנית הלימודי� הכללית

כמו , ע� זאת).  להל�3.4ראו סעי% (של כל תלמיד ) תכנית חינוכית יחידנית(י "למבחני� בהתא� לתח

 . אי� חובה לבחו� את התלמידי� האלה, ב החיצוני"במיצ

וכ� תלמידי� בכיתות אולפ� או בכיתות (תלמידי� עולי� חדשי� הנמצאי� פחות משנה אחת באר2  3.2

דוק את רמת השליטה בחומר הלימודי� של תלמידי� השולטי� בשפת המבח� האמור נועד לב): קלט

הספר �בית, ע� זאת. לכ� המבח� הזה אינו מתאי� לאוכלוסיית תלמידי� זו. המבח� ברמה בסיסית

רשאי לשקול את האפשרות לבחו� את התלמידי� האלה על פי מידת שליטת� בשפה ועל פי היכולת 

 . שלה� להבי� את הכתוב

אלה יבחנו התלמידי� ה: הנמצאי� באר2 בי� שנה אחת לשלוש שני�, י� חדשי�תלמידי� עול 3.3

 .בכיתות הרגילות וללא התאמות

ההחלטה א� תלמידי השילוב ייבחנו : תלמידי� בכיתות רגילות הזכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 3.4

ימודי� מאחר שהמבח� מבוסס על תכנית הל. הספר�ב הפנימי נתונה לשיקול הדעת של צוות בית"במיצ

יש חשיבות רגשית , ע� זאת. ייתכ� שאינו מתאי� להיק% הלמידה של התלמידי� האלה, הכללית

�לכ� צוות בית. וחברתית לעצ� העובדה שה� ייבחנו יחד ע� עמיתיה� לכיתה �הספר ישקול א

רגשיות והחברתיות ועל פי �וזאת על פי יכולותיה� הקוגניטיביות, התלמידי� האלה ישתתפו בבחינה

הספר לפטור את התלמידי� האלה מחלקי� מסוימי� של �יוכל בית, כמו כ�. י של כל תלמיד"תחה

 .או לפצל את המבח� לכמה מקטעי�, המבח� או משאלות קשות

בקבוצה זו נכללי� תלמידי�  :תלמידי� בעלי לקויות למידה שאינ� זכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 3.5

א� מתמודדי�  ,)שלאגור� חיצוני ובי� בידי ברו אבחו� שעבי� (שאינ� זכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 

 �התלמידי� האלה ייבחנו בכיתות הרגילות מבלי שיקבלו . כתיבהבקריאה ובבעיקר , קשיי למידהע

 .כמיטב יכולת�, יש לעודד את התלמידי� לבצע את המבח� בשלמותו. התאמות מיוחדות
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העברת המבח� על פי ההנחיות האחידות תשפר . מבח� בכיתהבפרק זה מוצגות הנחיות כלליות להעברת ה

ותית� לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ורמת שליטתו בחומר , את מהימנות המבח�

� . הלימודי

   מש� המבח� 4.1

ואי� בסביבה גורמי� ,  מומל' לקיי� את המבח� בשעות שבה� התלמידי� ערניי� :שעת המבח� 4.1.1

, ב החיצוני מתקיי� בשעות הלימוד השלישית והרביעית"המיצ. ת�העלולי� להפריע להצלח

 . ומומל' להעביר ג� את המבח� הפנימי בשעות אלה

מש� זמ� זה . ללא הפסקות, )למבח� המועבר בשלמותו( דקות 90 הזמ� המוקצב למבח� זה הוא 4.1.2

די� א� תלמי, ע� זאת. תוכנ� כ� שהתלמידי� יוכלו להשיב בנינוחות על כל שאלות המבח�

על , אפשר לתת לה� תוספת קצרה של זמ�, יזדקקו לכמה דקות נוספות כדי להשלי� את המבח�

 . הספר�פי שיקול הדעת של בית

4.1.3 �אול� במהל� המבח� אי� , יש להודיע לתלמידי� בתחילת המבח� על מש� הזמ� העומד לרשות

� .�ואי� לכתוב על הלוח את מש� הזמ� הנותר לסיו� המבח, לזרז את התלמידי

הספר יקבע א� תלמידי� שסיימו את עבודת� לפני הזמ� יישארו �בית :לפני תו� הזמ� סיו� המבח� 4.2

רצוי לעודד תלמידי� שסיימו את המבח� לפני הזמ� לבדוק את תשובותיה� . בכיתה או שיצאו החוצה

 .ורק לאחר מכ� למסור את מחברותיה�, שנית

השגחה בכיתת 4.3 � הא

 : להל� פירוט תפקידיה. די� בעת המבח�מחנכת הכיתה תשגיח על התלמי

שתאפשר לתלמידי� לבטא את , ללא לח' של זמ�, נעימה ונינוחה, ליצור אווירת עבודה שקטה 4.3.1

 .הידע שלה� בדר� הטובה ביותר

 . ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינות, לפקח על המהל� התקי� של המבח� 4.3.2

 . לוודא כי כל תלמיד עובד באופ� עצמאי 4.3.3

אי� להשיב על ). חוברת פגומה וכדומה, דפוס לא ברור(די� בפתרו� בעיות טכניות לסייע לתלמי 4.3.4

ואי� לרמוז על התשובה הנכונה , אי� להקריא את שאלות המבח�, שאלות העוסקות בתחו� התוכ�

 .או לכוו� את התלמידי� לתשובה הנכונה

4.3.5 � .על שאלותולא לדלג , לעודד את התלמידי� להשיב על כל שאלות המבח� כמיטב יכולת

 הנחיות כלליות להעברת המבח� בכיתה. 4
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4.4 � הסברי�  לתלמידי� בעת חלוקת המבחני

 :  חלוקת המבחני� לתלמידי�לפני

 .יש להסביר לתלמידי� את מטרת המבח� .א

  .יש לציי� כמה זמ� עומד לרשות� .ב

בשאלות הסגורות . ושאלות פתוחות") אמריקאיות("יש לציי� כי המבח� מורכב משאלות סגורות  .ג

 �בשאלות הפתוחות יש לכתוב את . להקי% אותה/לסמ�יש תשובה אחת נכונה ועל התלמידי

 .התשובה במקו� המיועד לכ�

 .יש להסביר לתלמידי� מה עליה� לעשות א� סיימו את המבח� לפני הזמ� .ד

להשיב על כל השאלות ולא לדלג על א% שאלה , יש לבקש מהתלמידי� לעבוד ברצינות המרבית .ה

 .אחת

שאילת שאלות , אכילה, יציאה לשירותי�(ח� יש להסביר לה� את נוהלי ההתנהגות בשעת המב .ו

 ).'וכו

 : חלוקת המבחני� לתלמידי�לאחר

.  לה� את השאלות בקול ר�קרואול) עמוד השאלו� (1יש להנחות את התלמידי� לפתוח בעמוד  .א

� .כדאי לעבור בי� התלמידי� ולוודא שה� אכ� סימנו את תשובותיה

יש להנחות אות� לעבור לעמוד , 2 � ו1מודי� כאשר כל התלמידי� סיימו להשיב על השאלו� שבע .ב

 . ולוודא כי אכ� ה� עשו כ�) הכתבה (4

 :הנחיות להכתבה

� �תחילה אקרא לכ� קטע קצר ואת� . נתחיל בהכתבה": לפני ההכתבה מוצע לומר לתלמידי

 ".אחר כ� אקרא לכ� כל משפט לחוד ואת� תכתבו אותו.  ולא תכתבותקשיבו

  . המופיע למטה הקטע להכתבהלקראו לתלמידי� ברצ% את כ �

כתבו את המילי� כמו . ואת� תכתבו אותו, עכשיו אקרא לכ� שוב כל משפט לחוד": כעת אמרו �

�א� לא תספיקו לכתוב מילה . ואל תתייעצו ע� חבריכ� בכיתה,  יודעי� לכתוב אות�שאת

 ". ואחר כ� ניגש אליכ�,  הבאותהמשיכו לכתוב את המילי�. אל תתעכבו, כלשהי

קראו . בפע� הראשונה ברצ% ובפע� השנייה בקצב הכתבה, או את המשפט הראשו� פעמיי�קר �

 .כל משפט פעמיי�, את שאר המשפטי� באותו אופ�

 הקטע להכתבה

5ִי3ת •  .ֲאִני ְמַשֶֹחֶקת ִע� :ִחי ַהָקָט� 5ְק6

 .ה<א ִהְצִליַח ִלְבנ3ת ִמְגָדל •

 .ִרי�ֲאִני ק3ֵראת ל3 ִסA<, ְ@ֶ?:ִחי 35ֶכה •

• � .ה<א ?3ֵמַע ְוִנְרָד
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מוצע , כמו כ�. )'כולל מחנכות כיתה ב (הספר�ביתהעברית במורי המבחני� ייבדקו בידי צוות מוצע כי 

 . ילווה את התהלי� הזה, הספר�או מי שימונה לצור� זה בידי מנהל בית, שרכז המקצוע או רכז השכבה

אפשר להיעזר בד% ריכוז ). 6ראה פרק (מחוו� המצור% יש לבדוק את המבחני� בהתא� ובצמידות ל

  7ראה בפרק ;  עותקי� של ד% ריכוז הציוני�40במעטפה יש (הציוני� לכל תלמיד המצור% במעטפה 

�כלי זה הותא� ). ודוגמה לד% ריק של ריכוז ציוני�, שחושבו בו הציוני�, דוגמה לד% מלא של ריכוז ציוני

�ד לאפשר למורי ביתונוע, ב הפנימי"להעברת המיצ� . הספר בדיקה נוחה ויעילה של המבחני

 :ס והמנבסו�"הספר שעובדי� ע� המנבבתי

 

 

 

 

 

ה " שאפשר להוריד מאתר האינטרנט של ראמ,אקסלמבוסס , ייעודיפותח באופ� ניסיוני כלי , כמו כ�

העבודה ). ב החיצוני"לאחר מועד המיצ" (ב פנימי"מיצ" בקטגוריה il.gov.neducatio.rama://httpבכתובת 

�ומיועדת למורי� המיומני� , ע� הכלי מחליפה את העבודה ע� הדפי� הידניי� של ריכוז הציוני

 .למי שאינו מיומ� בעבודה באקסל מומל' להשתמש בדפי� הידניי� של ריכוז הציוני�. בעבודה באקסל

 :בעת בדיקת המבח�" ידניי�"ות למילוי דפי ריכוז הציוני� הלהל� הנחיות כללי

5.1 .�בדיקת שאלות המבח� לפי המחוו� המצור  

ובהתא� לכ� ה� מצוינות , אפשרויות הניקוד בכל סעי% ובכל שאלה הוגדרו מראש במחוו� 5.1.1

� . יש לסמ� על גבי ד% ריכוז הציוני� את הניקוד לכל שאלה. בד% ריכוז הציוני

  :וגמאותד

תזכה ) הקפת שמות של שני צמחים מועילים (התלמידמלאה של  תשובה ,)סגורהשאלה  ( א22בשאלה  )1

בשורה  2במקרה זה יש להקיף בדף ריכוז הציונים את הספרה ).  נקודות2(את התלמיד במלוא הנקודות 

דה הוא יקבל נקו, )צמח מועיל אחד(אם התלמיד הקיף רק תשובה אחת נכונה . א22המתייחסת לשאלה 

על כלל  לא השיב אם התלמיד טעה בשאלה או . בדף ריכוז הציונים1אחת ויש להקיף את הספרה 

 .  נקודות0הוא יקבל , השאלה

 תזכה אותו תשובה חלקית .  נקודות4-תזכה את התלמיד בתשובה מלאה , )שאלה פתוחה (24בשאלה  )2

אין אפשרות  . נקודות0 הוא יקבל , או השיב תשובה שגויה, התלמיד לא השיב על השאלהאם.  נקודות2-ב

 . על שאלה זו נקודות או נקודה אחת3לתת 

 

 

 

 

 

5 .� בדיקת המבחני� וחישוב הציוני

תמיכה אפשר לפנות למוקד השירות ללהדרכה ו. ב הפנימיי�"ס והמנבסו� הותאמו למבחני המיצ"המנב

              בי� השעות, 'יו� ובו, 22:30 � 07:30בי� השעות ', ה�'ס בימי� א"והתמיכה של מינהלת יישומי המנב

07:30 � moked-manbas@kishurim.k12.il: ל לתמיכה"דוא. 929811103: טלפו�, 14:00 

 manbas@manbas.k12.il: ל למידע כללי"דוא

 manbas/il.gov.education.www: ס"אתר האינטרנט של מינהלת יישומי המנב
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 של השאלה על פי מספר הנקודות הכולל יש לחשב את  סעיפי�בשאלות הכוללות כמה 5.1.2

   .ורק אז לסמ� את הניקוד בד% ריכוז הציוני�, המחוו�

תשובה גם  ובנקודה אחת ת התלמידתזכה א' תשובה נכונה בסעיף א.  יש שני סעיפים8בשאלה  ,מהדוגל 

בדף ריכוז  ו2 - ל0טווח הניקוד של השאלה נע בין , לכן. בנקודה אחת תזכה את התלמיד' סעיף בבנכונה 

 נקודות על 2יקבל ', וגם על סעיף ב' תלמיד שהשיב נכון על סעיף א . 0, 1, 2אפשרויות הניקוד הן הציונים 

תלמיד שהשיב נכון רק על אחד מן .  2יש לסמן את הספרה בדף ריכוז הציונים , במקרה זה. השאלה

 .יקבל נקודה אחת בלבד על השאלה הזאת, הסעיפים

יש לשי� . מבנה ולשו�, השיפוט נעשה על פי הממדי� תוכ�, )14שאלה (במטלת ההבעה בכתב  5.1.3

 �; תחביר; אוצר מילי� ומשלב(לב כי בממד הלשו� יש להתייחס בנפרד לארבעה רכיבי

2� ל0הציו� של תחביר נע בי� . 2� ל0אוצר מילי� ומשלב נע בי� הציו� של ). תיבכ; פיסוק .

בד% ריכוז הציוני� יש לכתוב . כל אחד, 1� ל0הציו� של מרכיב הפיסוק ומרכיב הכתיב נע בי� 

6� ל0בי� (המסכ� את ציוניה� של ארבעת הרכיבי� , ציו� אחד בלבד.(  

 0בשני המקרי� התלמיד יקבל . יה כדי� תשובה שגויהדי� שאלה שלא ענו על, מבחינת הניקוד 5.1.4

כ� יהיה . מומל' לנהל רישו� של השאלות שהתלמידי� לא השיבו עליה�, ע� זאת. נקודות

� .אפשר להסיק מסקנות לגבי נושאי� שתלמידי הכיתה מתקשי� בה� או לא למדו אות

 . ריק של  ריכוז ציוני� מוצגת דוגמה לד% מלא של ריכוז ציוני� ואחריה דוגמה לד% 7בפרק  5.1.5

 תחו� במבח�    /חישוב של הציו� לכל נושא 5.2

שליטה בצופ� : בעבור כל תלמיד יש לחשב ציו� לכל אחד מארבעת הנושאי� הבאי� בנפרד 5.2.1

פי �הציו� בכל נושא יחושב על. לשונית�הבעה בכתב והבנה מטה, הבנת הנקרא, האלפביתי

שליטה בצופ� "הציו� ב, למשל,כ� . סכו� הנקודות הכולל שצבר התלמיד באותו נושא

5�2 יחושב על פי סכו� הנקודות בפרק ההכתבה ובשאלות" האלפביתי. 

בד% הידני של חישוב הציוני� קיימת אפשרות לחשב סכומי ביניי� ה� בהבנת , לש� הנוחות 5.2.2

מסכו� ציוני הביניי� אפשר לחשב את הציו� הכולל בכל . לשונית�הנקרא וה� בהבנה מטה

 .נושא

לגבי כל תלמיד וברמת , שר לחשב את ציוני התלמידי� בכל נושא בנקודות ובאחוזי�אפ 5.2.3

 .דר� החישוב באחוזי� מוצגת בד% הידני של ריכוז הציוני�. הכיתה

שיחשב את הציוני� האלה באופ� , כמפורט בעמוד הקוד�, אפשר להיעזר בכלי האקסל 5.2.4

 .אוטומטי

 חישוב הציו� הכולל במבח� 5.3

שליטה (מחושב על פי סכו� הנקודות שצבר התלמיד במבח� בארבעת התחומי� הציו� הכולל במבח� 

       0הטווח של הציו� הכולל נע בי� ). לשונית�הבעה בכתב והבנה מטה, הבנת הנקרא, בצופ� האלפביתי

�ל 100 . 
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5.4 � ד� המיפוי הכיתתי וחישוב מדדי� כיתתיי

לד% ) באחוזי�(וני� בכל נושא בתו� הבדיקה מומל' להעתיק את הציוני� הכוללי� ואת הצי 5.4.1

�ואחר, )8בפרק (המיפוי הכיתתי �  . כ� לחשב  את ממוצע הכיתה של כלל התלמידי

.  כוללות תלמידי� המקבלי� תמיכה מתכנית השילוב ועולי� חדשי�אינ�הנורמות הארציות  5.4.2

יש , )כאשר נתוני� אלה יתפרסמו(לכ� כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנורמה הארצית 

 .שב את הממוצע הכיתתי ללא קבוצות התלמידי� אלהלח
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, נוס% על כ�. המחוו� מפרט את התשובות הנכונות ואת אופ� הניקוד של תשובות מלאות וחלקיות 6.1

הבנה שלה ואת סוג /את ממד ההערכה, המחוו� מציי� לגבי כל שאלה ושאלה את הנושא שלה

 . שבו היא עוסקת) סוגה(הטקסט 

א� מותאמי� , ב החיצוני"קוד שנית� לכל שאלה וסעי% מתבססי� על המחוו� של המיצהמחוו� והני 6.2

 .ב החיצוני"נערכה הפשטה של הלי� הציינו� יחסית למיצ" הכתבה"בפרק . ב הפנימי"למיצ

הבסיס ואת מספר /שימו לב כי בפרק ההכתבה יש לבדוק ַבּמילי� את מספר שגיאות השורש 6.3

, ישנ� מילי� שבה� יכולות להיות שגיאות יסוד ושגיאות אחרות). 'כדפונולוגיות ו(השגיאות האחרות 

יש לתת בנפרד נקודות על שני סוגי השגיאות . וישנ� מילי� שבה� יכולות להיות שגיאות אחרות בלבד

 .ומספר הנקודות ייקבע על פי הטווחי� המופיעי� במחוו�, )יסוד ואחרות(

6.4 �, ייתכנו מצבי� שבה�, ע� זאת. ורט ככל האפשרנעשה מאמ' לפתח מחוו� מפ, לנוחיות המורי

במקרי� כאלה על . בהירות בנוגע לניקוד שצרי� לתת לתשובה זו או אחרת�תהיה אי, למרות המחוו�

 . המורה להפעיל את שיקול דעתו ולהחליט כמה נקודות יקבל התלמיד

. ח� החיצוניהקריטריוני� לניתוח השגיאות במטלת ההכתבה במבח� הפנימי שוני� מאלה שבמב 6.5

 .לא יהיה אפשר להשוות את התוצאות בפרק שליטה בצופ� האלפביתי לנורמות הארציות, לכ�

 

 :זכרו

 .יש לתת ניקוד לכל סעי% בנפרד •

ואת התוצאה לרשו� בד% ריכוז הציוני� , יש לחבר את סכו� הנקודות של כל סעיפי השאלה •

 ).או בכלי ממוחשב אחר(לתלמיד או להקליד בקוב' האקסל 

 . נקודות על כל שאלה שלא השיב עליה0התלמיד יקבל  •

, יש להתייחס לשאלה שבה התלמיד סימ� יותר מתשובה אחת) ברירה�רב(בשאלות סגורות  •

 ).לא לזכות אותו בנקודות(כאילו לא השיב עליה 

 .את הוראות הניקוד של פרק ההכתבהקראו בעיו�  •

לפי המפורט ) מבנה ולשו�, תוכ�(די�  במשימת ההבעה בכתב יש לתת ציו� נפרד לכל אחד מהממ •

יש לשפוט כל מרכיב המופיע , בממד הלשו�. ואת הציו� הזה לסמ� בד% ריכוז הציוני�, במחוו�

את התוצאה יש לרשו� בד% ריכוז . לתת לו ניקוד ואחר כ� לסכ� את הנקודות, במחוו� בנפרד

� .הציוני

 המחוו�. 6
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 ז"ב פנימי תשס"מיצ –' מחוו� למבח� בעברית לכיתה ב
מספר  מטלהה הנושא

 השאלה
טווח הציו�  התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע

 לתשובה

 
 

 

 

 

 
שליטה 
 בצופ�

 האלפביתי

 

 
 
 
 
 

 הכתבה

 

 
 
 
 

 
1 

 החלק הראשו�
 

  הכתבה–פרק ראשו� 
 ניתוח שגיאות כתיב

 

 : פי שתי הקטגוריות האלה�שגיאות הכתיב במילי� ינותחו על

I. שגיאות באותיות שוות )הומופוניות (צליל

 בוחא ; )אני(עני ; )קוראת(כוראת ; )הצליח(הצלי� : לדוגמה, בשורש .1 

 ). לו(לא ; )לבנות(לונות ; )בוכה(  

 2. �; )משחקת(משחקט  – לעובפ: לדוגמה, )תחיליות וסיומות (בצורני

 ). בקוביות( בקוביוט – בש� ,)אצליח(הצליח   

 ; )כשאחי(קשאחי ; )ט�הק(אקט� : לדוגמה,  השימושבאותיות .3 

   � ).ונרד�(בנרד

II. שגיאות אחרות 

 ; )הקט�(הקטנ : לדוגמה, כתיבת אותיות רגילות במקו� סופיות .1 

  ).סיפורי� (סיפורימ  

�ו; )כשאחי(אחי �כש:  לדוגמה,הפרדה של אותיות השימוש .2  � נרד

  )�  :לדוגמה, �הפרדה של צורני: או ,)בקוביות(קוביות �ב; )ונרד

  .   ).הלכתי(תי �הלכ  

  מקדל: לדוגמה, החלפת אות כלשהי באות אחרת בעלת צליל שונה .3 

; )נרד�(נדר� :  לדוגמה,שיכול אותיות:  או,)לבנות( לפנות ;)מגדל(  

 .)מגדל(מדגל   

 :או) הצליח(הצלח ; )בקוביות(ביות קב: לדוגמה ,אותיותהשמטת  .4 

 הצליאח ; )שומע(שומעה : לדוגמה, )עיצור או תנועה (הוספת אותיות  

 ). אני(אניה ; )הצליח(  

 : נו�הציידר� 

 :12הנקודות המקסימלי בהכתבה הוא מספר 

שגיאות היעדר  נקודות ל7�צליל ו�שגיאות באותיות שוות נקודות להיעדר 5

הטבלה שלפניכ� מפרטת את מספר הנקודות שיש לתת לפי מספר . אחרות

 .השגיאות בכל סוג

 

 II סוג – שגיאות אחרות I סוג – ת באותיות שוות צלילשגיאו

 נקודות שגיאותמספר  נקודות שגיאותמספר 

0–1 

2–3 

4–5 

6–7 

8–9 

  ומעלה10

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0–1 

2–3 

4–5 

6–7 

8–9 

10–11 

12–13 

  ומעלה 14

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
0�5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0�7 
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מספר  מטלהה הנושא
 השאלה

טווח הציו�   ופירוט רמות הביצועהתשובה הנכונה
 לתשובה

התאמת 
משפט 
 לתמונה

2 

 

 ? מה מתאי� לתמונה–פרק שני 
  3 התשובה הנכונה היא = 2
  . סימ� יותר מתשובה אחת/ לא השיב / תשובה שגויה   =0

0,2 
 

 
3 

 

  4 התשובה הנכונה היא  =2
 .מתשובה אחת יותר סימ�/לא השיב/תשובה שגויה  =0

0,2 

 
4 

 

  2התלמיד סימ� את תשובה   = 2
 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/תשובה שגויה   =0

0,2 

שליטה 
בצופ� 

האלפביתי 
 )המש�(

 
5 

 

 2התשובה הנכונה היא   =2
 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/תשובה שגויה   =0

0,2 

ביצוע 
 הוראות

6 

 

  ביצוע הוראות–פרק שלישי 
 . בתו� הריבוע הגדול ביותר ציור עיגול =1
ציור עיגול מחו' לריבוע       , כולל ציור של מספר עיגולי� בתו� הריבוע, תשובה שגויה  =0

 .בתו� הריבוע) שאיננה עיגול(ציור צורה אחרת ,       או מסביבו

 
0,1 

 

7 

 

 .לב� וכתו�, אדו�:  המילי�שלוש הקפת  =3
 ל ומילה "הקפת שלוש המילי� הנ: או, ות� ורק אל" מילי� מבי� הנשתי הקפת  =2

 .       נוספת שגויה
 ל ומילה " מבי� הנשתי מילי�הקפת : או, ורק אותה, ל" מבי� הנאחת הקפת מילה  =0

 .       נוספת שגויה

0,2,3 

 

8 

 

   היאאות המודפסתהג� א� , צבעי�/ציירו:  מבי� אלהאחת העתקת מילה  =1 .א
 .ילה             חלק מ� המ

 .א� אינה כתובה בעמוד', כולל מילה המתחילה באות צ,  תשובה שגויה =0 
 ).צבאי�: לדוגמה(אי� להוריד ניקוד בגי� שגיאות כתיב במילה שהועתקה : הערה 
 .ח�/כתו�/אדו�/צבעי�/מילי�:  מבי� אלהאחתהעתקת מילה  = 1 .ב

 .ות בעמודכולל כתיבת יותר ממילה אחת מאלה המופיע, תשובה שגויה = 0 

 ).צבאי�: לדוגמה(אי� להוריד ניקוד בגי� שגיאות כתיב במילה שהועתקה : הערה 
 ' ב�ו'  יש לסמ� בד% ריכוז הציוני� את סכו� הנקודות בסעיפי� א8בשאלה : הערה
2�0טווח (  (. 

0,1 
 

 
0,1 

השלמת 
� 9 משפטי

 

  השלמת משפטי�–פרק רביעי 
 נשברו  =1

 .לא השיב/ תשובה שגויה =0

0,1 

 
10 

 

 ).א הידיעה מ� המילה הילקוט"בתנאי שהנבח� ימחוק את ה(לילקוט / לתו� =1

 .לא השיב/ תשובה שגויה =0
0,1 

 
11 

 

  מכוניות =1

 .לא השיב/תשובה שגויה = 0
0,1 

 
12 

 

 כי = 1

 .לא השיב/תשובה שגויה = 0
0,1 

הבנת 
 הנקרא

 

13 

 

 .למעלה/מחממת/נמצאת/מאירה/ זורחת–השמש  = 1 .א
 .לא השיב/ תשובה שגויה =0 

 

 ' או ללא ה(השיחי� /הענפי�/העלי�/הפרחי�/הצמחי�/ העשבי�– מבי�  =1 .ב
 .)הידיעה  

 .לא השיב/תשובה שגויה/הצמחייה/הדשא/ העשב= 0 

 

במקו� " הב"ת הכתיב תתקבל ג� שגיא( למטה ב/על/באמצע/8ְ/ בתו�–נמצאת  = 1 .ג
 ").ב"  

 .לא השיב/"בפני� ": כולל התשובהתשובה שגויה = 0 

  
 .כל עוד המילה ניתנת לזיהוי, יש להתעל� משגיאות כתיב: הערה 

 

' ג�ו' ב',  יש לסמ� בד% ריכוז הציוני� את סכו� הנקודות בסעיפי� א13בשאלה  :הערה
3�0טווח (  ( 

0,1 
 
 
0,1 
 
 
 
0,1 
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מספר  מטלהה הנושא
 השאלה

ו� טווח הצי התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
 לתשובה

 הבעה
 בכתב

כתיבת 
פי �סיפור על
 תמונות
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 פי תמונות כתיבת סיפור על– הבעה בכתב –פרק חמישי 
 תוכ� .א

 :כמפורט להל�בסיפור יש התייחסות מורחבת  = 10 

 :תיאור מורחב של האירועי� המרכזיי� בסיפור •
 .  הק� מ�גוזל נפל –
– � .  מצאו את הגוזל וטיפלו בוילדי
הילדי� לא א� , רצה להכניס את הגוזל לכלובוהגיע ילד אחר  –

 . הסכימו 
 . שילחו אותה לחופשי/יפורהילדי� שחררו את הצ –

 

 : כוונות ומחשבות,  מורחב של רגשותתיאור •
–  � ? מה הרגישה כאשר הגוזל שלה נפל–ציפור ה�תגובת הא
–   �מה ? ו ומה חשבו כאשר מצאו את הגוזל מה הרגיש–תגובת הילדי

 �מה ? מה הייתה ההתלבטות? תכננו לעשות כאשר הגוזל יחלי
 ? החליטו 

 :  של המקו� או של אחד מ� האירועי�תיאור מורחב •
 .תיאור הע' והק�  –
 הילדי� הרימו את הגוזל –פירוט ההתנהגות של הילדי� כלפי הגוזל   –

 .לו לאכול תולעתהניחו אותו בקופסה ונתנו , הפצוע 
 .תיאור של דמות  –
 . שיח בי� שתי דמויות�דו  –

 
 . עי� והתייחסות חלקית לרגשות ולמחשבותהתייחסות מורחבת לכל האירו  =7 
 

 : או, התייחסות חלקית לאירועי� והתייחסות מלאה לרגשות  =5 
 . אירועי� ללא תיאור של רגשות ומחשבותהתייחסות מורחבת ל  
 

 .ות רק לחלק מ� התמונות או התייחסות מצומצמת לתמונותהתייחס  =3 
  
 .כתיבת משפט אחד בלבד, כתיבת סיפור שאינו קשור לתמונות  =0 
 
 מבנה .ב

 4=  � . הסיפור כולל את שלושת רכיבי העלילה וביטויי� הקושרי� ביניה
 . סיבו� והתרה, אירוע מאתחל: � אלהרכיבי העלילה ה  
 . וסיבתיותשרי זמ�ַק: קישוריות  
 . א� הקישוריות לקויה,  כל רכיבי העלילהכולל אתהסיפור   =2 
 . חסר יותר מרכיב אחד של הסיפור והקישוריות לקויה  =1 
 . חסר מבנה של הסיפור  =0 
 

 :לשו� .ג
ורק את סכו� הנקודות,  יש לנקד בנפרד כל אחד מ� הרכיבי� בלשו�:הערה 
 � .לכתוב בד% ריכוז הציוני
 :ר מילי� ומשלבאוצ .1 
 .אוצר מילי� עשיר,  לשפה הכתובהלשו� אופייני משלב = 2  
 ).מעברי� משפה כתובה לשפה דבורה(צרימות משלביות  = 1  
 .אוצר מילי� דל, שפה דבורה = 0  
 

 :תחביר .2 
  2 = � .י תקי�התא� דקדוק, משפטי� תקיני
 .התא� הדקדוקיב/שגיאות קלות במבנה המשפט = 1  
 . חסר התא� דקדוקי,מבנה המשפטי� אינו תקי� = 0  
 
 )בסופי משפטי�(פיסוק  .3

 .ברוב חלקי הסיפור� בנקודה ובסימ� שאלה  שימוש נכו =1 
 .פיסוקהיעדר סימני / שימוש מצומצ� בנקודה =0 
 
 :כתיב .4

 . שונותשגיאות כתיבשלוש  היעדר שגיאות עד  =1 
 . שונות שגיאות כתיב מעל שלוש =0 

 
 
 
 

 
0�10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
0�4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0�2 
 
 
 
 
0�2 
 
 
 
 
0,1 
 
 
 
0,1 
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ממדי  הנושא
 הבנהה

מספר 
 השאלה

טווח הציו�  התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
 לתשובה

   

 החלק השני
 

 "המתנה "– הטקסט הסיפורי –פרק שישי 
 

 . אי� להתייחס לשגיאות כתיבניתמטה לשו הבנה בשאלות של הבנת הנקרא ושל :הערה
 

 

הבנת 
המשמעות 
 הסמויה

15 
 

 

  4 התשובה הנכונה היא  =2
 0,2 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/תשובה שגויה  =0

הבנת 
המשמעות 
 16 הגלויה

 
 

דפנה לא ידעה איזה מתנה : או, דפנה רצתה לקבל מאימא משהו שאפשר לחבק  =4
 .לבקש 

 .לא השיב/מתייחסת לחתול או כל תשובה שגויה אחרתתשובה ה  =0

0,4 

הבנת 
המשמעות 
 הסמויה

17 

 

  3 התשובה הנכונה היא  =2
 0,2 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/תשובה שגויה   =0

הערכה 
 18 וביקורת

 

   2התשובה הנכונה היא   =4
 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/תשובה שגויה  =0

0,4 

הבנת 
 הנקרא

הערכה 
 19 וביקורת

 

  3 התשובה הנכונה היא  =4
 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/תשובה שגויה  = 0

0,4 

הבנה מטה 
 לשונית

20 

 

 . המילי� מחבקי� ולחבקשתיהקפת   =2
מילה לא + או הקפת שתי המילי� הנכונות , אחתורק  ל" מבי� הנאחתהקפת מילה   =1

�חברי "כגו�, נכונה ". 
 .לא השיב/תשובה שגויה  =0

0�2 

הבנת 
הנקרא

מטה / 
 לשו�

 
 

21 
 

 .הוספת סימ� שאלה בסו% המשפט = 1 .א
 .לא השיב/ תשובה שגויה =0 
 
 . הוספת נקודה בסו% המשפט =1 .ב

 .לא השיב/ תשובה שגויה =0 
 
 . הוספת סימ� שאלה בסו% המשפט =1 .ג

 .לא השיב/ תשובה שגויה= 0 

 

' ג�ו' ב', הציוני� את סכו� הנקודות בסעיפי� א יש לסמ� בד% ריכוז 21 בשאלה :הערה
3�0טווח ( .( 

0�1 
 
 
0,1 
 
 
0,1 

 
 
 
הבנת 

המשמעות 
 הגלויה

 

הבנת 
המשמעות 
 הסמויה

 
 
 
 

22 

 

 "?איזה צמח מועיל ואיזה צמח מזיק "– הטקסט המידעי –פרק שביעי 
 

 .ת כתיבלשו� אי� להתייחס לשגיאו� בשאלות של הבנת הנקרא ושל מטה:הערה
 
 .צמח הכותנה וצמח החיטה: תשובותשתי הקפת  =2 .א

 .ורק אחתל " מבי� הנאחת הקפת תשובה  =1 
 .לא השיב/כל אפשרות אחרת:  תשובה שגויה =0 
 
  2התשובה הנכונה היא   =2 .ב

 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/ תשובה שגויה =0 
 

 
 
 
 

0�2 
 
 
 
0,2 

הבנת 
המשמעות 
 הסמויה

23 

 

 :סדר הפעולות=  4
 4 
 3 
 1 
 2 
 .לא השיב/ כל סדר פעולות אחר =0

0,4 

הבנת 
המשמעות 
 24 הסמויה

 

מחוטי הכותנה מכיני� : למשל, תשובה הכוללת הסבר מדוע בני אד� מגדלי� כותנה = 4
 � .כדי שיהיו בגדי�/כדי לתפור בגדי�/כדי לעשות בגדי�/בגדי� או בדי
 .כי צמח הכותנה עוזר לבני אד�: למשל, ט תשובה כללית ללא הסבר מפור =2
 .לא השיב/ תשובה שגויה =0

0,2,4 

הבנת 
המשמעות 
 הסמויה

25 

 

  1 התשובה הנכונה היא = 2
 0,2 .סימ� יותר מתשובה אחת/לא השיב/ תשובה שגויה =0

הבנת 
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

26 

 

י היא כ: למשל, תשובה הכוללת הסבר מדוע שירי לא קטפה את הפטרייה האדומה = 4
 .כי יש בה רעל/רעילה 
, שיש בה רעל/ ללא אזכור העובדה שהיא רעילההמסקנה תשובה הכוללת את  =2

 .כי היא מזיקה/כי היא מסוכנת/כי היא אסורה למאכל: למשל 

 .לא השיב/ תשובה שגויה =0

0,2,4 
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ממדי  הנושא
 הבנהה

מספר 
 השאלה

טווח הציו�  התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
 לתשובה

הבנה מטה 
 לשונית

 
 

 

27 

 

 אופה = 1 .א
 .לא השיב/יה תשובה שגו =0 
 
 מועיל = 1 .ב

 .לא השיב/ תשובה שגויה =0 
 
  זרע =1 .ג

 .לא השיב/ תשובה שגויה =0 

 
 .כל עוד המילה ניתנת לזיהוי,  יש להתעל� משגיאות כתיב:הערה
' ג�ו' ב',  יש לסמ� בד% ריכוז הציוני� את סכו� הנקודות בסעיפי� א27 בשאלה :הערה

3�0: טווח( ( 

 

0,1 
 
 
0,1 
 
 
0,1 

 

 

28 

 

2 = � :סדר המילי
 3 
 5 
 1 
 4 
 6 
 2 
 .לא השיב/ כל סדר אחר =0

 
 
 

0,2 

 
הבנת 
הנקרא 

מטה/ 
 לשו�
 

 

 

  

 

 

 

29 

 

 .בדי� מכיני� מחוטי כותנה: או, מחוטי כותנה מכיני� בדי� = 1 .א
 .לא השיב/כל תשובה אחרת: תשובה שגויה = 0 
 
 .מצמחי� מזיקי� צרי� להיזהר: או,  צרי� להיזהר מצמחי� מזיקי� =1 .ב

 .לא השיב/כל תשובה אחרת : שובה שגויהת  =0 
 
, הפטרייה האדומה מסוכנת אבל יפה: או,  הפטרייה האדומה יפה אבל מסוכנת =1 .ג

 יפה הפטרייה האדומה אבל : או, מסוכנת הפטרייה האדומה אבל יפה: או  
 .מסוכנת  

 .לא השיב/כל תשובה אחרת : תשובה שגויה  =0 

 

' ג�ב ו, יכוז הציוני� את סכו� הנקודות בסעיפי� א יש לסמ� בד% ר29 בשאלה :הערה
3�0טווח ( .( 

 

0,1 
 
 
0,1 
 
 
0,1 
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 '  ב עברית לכיתה – תלמידד� ריכוז ציוני� ללמילוי  דוגמה 7.1
 ש� התלמידה :דנה      כיתה: ב1

.יש  לסמ� את מספר הנקודות לכל שאלה בהתא� למפורט במחוו�  

 ניקוד נושא   ניקוד נושא 

 1שאלה  0  2    סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 15שאלה  
 הכתבה

שגיאות 
 באותיות

 שוות צליל
  5 4 3 2 1 0 

 0    4 הבנת המשמעות הגלויה , הנקרא. ה 16שאלה  

 1שאלה  0  2    ויהסמהבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 17שאלה  
 הכתבה

 שגיאות 
 1 2 3 4 5 6 7 אחרות

0 

 0    4 הערכה וביקורת, הנקרא. ה 18שאלה  

 0    4 הערכה וביקורת, הנקרא. ה 19שאלה   0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 2 השאל

  0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 3 השאל
סיכום 
 ביניים

 12:  כ"סה )19-15שאלות (    הבנת  הנקרא

 0 1 2    לשון-מטה, הנקרא. ה 20שאלה   0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 4לה שא

 0 1 2 3  ן לשו-מטה, הנקרא. ה 21שאלה   0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 5שאלה 

ציון  

 בנקודות

 )1-5שאלות  (שליטה בצופן האלפביתי

 ) נקודות אפשריות20מתוך  (15: כ"סה

סיכום  
 ביניים

               נית  לשו- הבנה מטה
 )21-20שאלות (

 4: כ"סה

 0 1 2   הבנת המשמעות הגלויה , הנקרא. ה א22שאלה        

 0  2    סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה ב22שאלה   0 1   ביצוע הוראות, הנקרא. ה 6שאלה 

 0    4 סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 23שאלה   0  2 3 ביצוע הוראות, הנקרא. ה 7שאלה 

 0  2  4 סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 24שאלה   0 1 2  ביצוע הוראות, הנקרא. ה 8שאלה 

 0  2    סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 25שאלה   0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 9שאלה 

 0  2  4 הערכה וביקורת, הנקרא. ה 26שאלה   0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 10שאלה 

  0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 11שאלה 
סיכום 
 ביניים

 12:  כ"סה )26-22שאלות ( הבנת הנקרא    

 0 1 2 3   לשון-מטה, הנקרא. ה 27שאלה   0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 12שאלה 

 0  2    לשון-מטה, הנקרא. ה 28שאלה   0 1 2 3 השלמת משפטים, הנקרא. ה 13שאלה 

סיכום 
 ביניים

 2 3   לשון-מטה, הנקרא. ה 29שאלה   11: כ"סה    )13-6שאלות ( הבנת הנקרא
1 0 

סיכום        
 ביניים

               נית  לשו-הבנה מטה
 7:  כ"סה )29-27שאלות(

 

14שאלה   ציונים בנקודות  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבעה בכתב- תוכן 

14שאלה        הבעה בכתב- מבנה 
 

הבנת הנקרא (שאלות 13-6, 19-15, 26-22): 35   0 1 2 3 4
    ) נקודות אפשריות47מתוך (

14שאלה    11):20-21, 27-29שאלות ( לשונית-הבנה מטה  0 1 2 3 4 5 6     הבעה בכתב- לשון 
 ) נקודות אפשריות13מתוך (

ציון  

 בנקודות

   הבעה בכתב (שאלה 14): סה"כ:17 (מתוך 20 נקודות אפשריות)

 

75757575%%%% x100 = 
[  15151515  ] 

20 
 74747474%%%% x100 = 

[ 35353535 ] 

47 

 )באחוזים(ציון בהבנת הנקרא   )באחוזים(ציון בשליטה בצופן האלפביתי 

       

85858585%%%% x100 = 
[ 17171717 ] 

20 
 85858585%%%% x100 = 

[ 11111111 ] 

13 

 ציונים
 באחוזים

 

 )באחוזים( לשונית-ציון בהבנה מטה  )באחוזים(ציון בהבעה בכתב 

)סך כל הנקודות שהצטברו בכל המבחן(  נקודות 78  :ציון סופי במבחן  

 'ב לכיתה עברית –תלמיד ד� ריכוז ציוני� ל. 7
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 ) עותקי� של ד% זה מצורפי� במעטפה(תלמיד ד� ריכוז ציוני� ל 7.2  

 שם התלמיד/ה:                                               כיתה:                      

ז"תשס ב פנימי"יצ מ–' בלכיתה עברית  –תלמיד יכוז ציוני� לד� ר  
.יש  לסמ� את מספר הנקודות לכל שאלה בהתא� למפורט במחוו�  

 ניקוד נושא   ניקוד נושא 

 1שאלה  0  2    סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 15שאלה  
 הכתבה

שגיאות 
 באותיות

 שוות צליל
  5 4 3 2 1 0 

 0    4 הבנת המשמעות הגלויה , הנקרא. ה 16שאלה  

 1שאלה  0  2    סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 17שאלה  
 הכתבה

 שגיאות 
 0 1 2 3 4 5 6 7 אחרות

 0    4 הערכה וביקורת, הנקרא. ה 18שאלה  

 0    4 רתהערכה וביקו, הנקרא. ה 19שאלה   0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 2 השאל

  0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 3 השאל
סיכום 

 ביניים
 _____:  כ"סה )19-15שאלות (       הבנת  הנקרא

 0 1 2    לשון-מטה, הנקרא. ה 20שאלה   0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 4שאלה 

 0 1 2 3   לשון-מטה, הנקרא. ה 21שאלה   0 2 פענוח מילים, שליטה בצופן האלפביתי 5שאלה 

ציון  

 בנקודות

 )5-1שאלות  ( שליטה בצופן האלפביתי
 ) נקודות אפשריות20מתוך (_____: כ"סה

 

סיכום 

 ביניים

               נית  לשו-הבנה מטה
 _____: כ"סה )21-20שאלות (

 0 1 2   הבנת המשמעות הגלויה , הנקרא. ה א22שאלה        

 0  2    סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה ב22שאלה   0 1   ביצוע הוראות, הנקרא. ה 6שאלה 

 0    4 סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 23שאלה   0  2 3 ביצוע הוראות, הנקרא. ה 7שאלה 

 0  2  4 סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 24שאלה   0 1 2  ביצוע הוראות, הנקרא. ה 8שאלה 

 0  2    סמויההבנת המשמעות ה, הנקרא. ה 25שאלה   0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 9שאלה 

 0  2  4 הערכה וביקורת, הנקרא. ה 26שאלה   0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 10שאלה 

  0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 11שאלה 
סיכום 

 ביניים
 _____:  כ"סה )26-22שאלות ( הבנת הנקרא      

 0 1 2 3   לשון-מטה, הנקרא. ה 27שאלה   0 1   השלמת משפטים, הנקרא. ה 12שאלה 

 0  2    לשון-מטה, הנקרא. ה 28שאלה   0 1 2 3 השלמת משפטים, הנקרא. ה 13שאלה 

סיכום 

 ביניים
 0 1 2 3   לשון-מטה, הנקרא. ה 29שאלה   _____  : כ"סה    )13-6שאלות ( הבנת הנקרא

סיכום        

 יםביני

               נית  לשו-הבנה מטה
 )29-27שאלות(

 _____:  כ"סה

 
 

14שאלה   ציונים בנקודות  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבעה בכתב- תוכן 

14שאלה    0 1 2 3 4       הבעה בכתב- מבנה 
____     ):26-22, 19-15, 13-6שאלות ( הבנת הנקרא

 ) נקודות אפשריות47מתוך (

14שאלה    0 1 2 3 4 5 6     הבעה בכתב- לשון 

ציון 

 בנקודות
) נקודות אפשריות20מתוך (_____ : כ" סה):14שאלה ( הבעה בכתב   

___):21-20, 29-27שאלות ( לשונית-הבנה מטה  

) נקודות אפשריות13מתוך (  

 

%_____  x100 = 
[       ] 
20 

 %_____  x100 = 
[       ] 
47 

 )באחוזים(ציון בהבנת הנקרא   )באחוזים(טה בצופן האלפביתי ציון בשלי

       

%_____  x100 = 
[       ] 
20 

 %_____  x100 = 
[       ] 
13 

 ציונים
 באחוזים

 

 )באחוזים( לשונית-ציון בהבנה מטה  )באחוזים(ציון בהבעה בכתב 

)סך כל הנקודות שהצטברו בכל המבחן(נקודות  _______ :ציון סופי במבחן  
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 כיתה: ______________ 

� ולחשב את הממוצע הכיתתי, הרשומי� בדפי� של ריכוז הציוני�,           יש  להעתיק לד% זה את הציוני� של כל התלמידי

 

 

הציו�  ש� התלמיד
בשליטה 
בצופ� 

 האלפביתי

הציו� 
בהבנת 
 הנקרא

הציו� 
בהבעה 
 בכתב

הציו� 
בהבנה 
מטה 
 לשונית

הציו� 
 הכולל

 �ציי� א
התלמיד 

משולב , עולה
או לקויי 
 למידה

1 .         

2 .         

3 .         

4 .         

5 .         

6 .         

7.         

8.         

9 .         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

ממוצע כיתתי לכל  
� התלמידי

      

ממוצע כיתתי ללא  
� תלמידי

� משולבי� ועולי

      

8 . � ז"תשס ב פנימי"מיצ 'בלכיתה  עברית  מיפוי כיתתיד
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 )נורמות (נתוני קבוצות ההשוואה. 9

 ' כיתה ב–ז "א� עברית התשס בשפת במבח�

הבעה , הבנת הנקרא, שליטה בצופ� האלפביתי: בדק ארבעה נושאי�' א� עברית לכיתות ב�המבח� בשפת

 .'המבח� הועבר לבתי הספר באשכול ג. לשונית�הבנה מטה, בכתב

ב "יצב הפנימי ובמ"חושב באופ� שונה במיצ) הכתבה(אופ� הציינו� בנושא שליטה בצופ� האלפביתי 

יש . )קבוצת הנורמה (במבח� בקבוצת ההשוואהלא יינת� ציו� בנושא זה ובציו� הכולל , לכ�. החיצוני

�: 5ובתרשי� ; הפער מהנורמה בנקודות: 3בלוח ( ולהתעל� מחישובי הפער להשאיר תאי� אלו ריקי

  .במיצבית) הפער בי� ממוצע כיתתי לנורמה

 
 

� :שיש למלא במבח� זה )נורמהה תקבוצנתוני ( של קבוצת ההשוואה להל� התאי

 
שפתא� עברית, התשס"ז, כיתה ב' 

הנורמה

84

78

83

הבעה בכתב

הבנה מטהלשונית

הנושאסוג הנורמה (קבוצת ההשוואה):

הבנת הנקראבתי ספר דוברי עברית
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� : יחסיותהתפלגות הציו� הכולל לפי רמות הישגי

ב "בכל מבח� מיצ. ב בכלל בתי הספר"נקבעו לפי הישגיה� של הנבחני� במיצרמות ההישגי� היחסיות 

� 1"ברמת ההישגי� . "רבעוני�" לארבע קבוצות הקרויות ,לפי הציו� הכולל במבח�, חולקו הנבחני

, "נמוכה בינונית2"ברמה , רבע הנבחני� בעלי הציוני� הנמוכי� ביותרברמה הארצית נמצאי� " וכהנמ

 �שבה , " גבוהה4"לרמה וכ� הלאה עד , רבע הנבחני� שציוניה� גבוהי� מעט יותרברמה הארצית נמצאי

 �עבור , רעל בסיס חלוקה זו נגז. רבע הנבחני� בעלי הציוני� הגבוהי� ביותרברמה הארצית נמצאי

 . היחסיות במבח� זהכל אחת מרמות ההישגי�המשק%   טווח הציוני�',המבח� בעברית לכיתות ב

  

 רמות הישגי� יחסיות לפי, 'הנבחני� בעברית לכיתות ב שיעור

 רמת הישגי� יחסית
 טווח הציוני� במבח�

ס"בכלל בתיה  
   עד–מ  

  דוברי עבריתס"בתי

79  – 0    נמוכה1  25% 

מוכה נ–ת    בינוני2  80 – 88   25% 

בוהה ג–   בינונית 3  89 – 93  25% 

 25%  100 – 94    גבוהה4
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 '   במבח� בעברית לכיתות ביתור מיקו� בית ספר�א
 בעשירוני ההישגי� של בתי הספר  באר2 

� :אופ� חלוקת ציוני בתי הספר באר2 לעשירוני

של תלמידיו שנבחנו בתחו� זה  'ת לכיתות בבמבח� בעבריממוצע ציו� כולל כ חושב ציו� בית ספרי .1

) �100�0בסול(. 

כאשר , לעשירוני�במבח� חולקה  באר2 בתי הספרז של כל "ב החיצוני התשס"המיצהתפלגות ציוני  .2

� בעלי הציוני� הבית הארציתס בהתפלגות" בתיה10%העשירו� התחתו� כולל את  �ספריי� הנמוכי

�ס בעלי הציוני� הבית ספריי�" בתיה10%ל את ביותר באר' ואילו העשירו� העליו� כול �הגבוהי

  .ביותר באר'

3. �ת הספר י של בו הארציי� מלמד על מיקומ� מסוי� בהתפלגות העשירוני� בעשירופרהס תי במיקו

בעשירו� השביעי של התפלגות ממוצעי ,   א� בית ספר� נמצא למשל.ביחס לתמונת המצב הארצית

 מבתי הספר ממוצע הציו� הכולל היה זהה 70% � הדבר היא כי בכמשמעות, הציוני� בכלל בתי הספר

 .לממוצע הציוני� בבית ספר� או נמו� ממנו

 
במבח� בעברית כדי לקבל את תמונת בית ספר� כל שעלי� לעשות הוא להשוות את ממוצע בית ספר� 

ל בתי הספר דוברי  לטווחי הציוני� של בתי הספר הנכללי� בכל אחד מעשירוני ההישגי� של כל'לכיתות ב

 .עברית באר' באמצעות הלוח שלהל�

 'טווחי הציוני�  בעשירוני ההישגי� במבח� בעברית לכיתות ב
 בבתי ספר דוברי עברית  באר2

�ס דוברי עברית באר2"טווח הציוני� במבח� בבתיה עשירוני  
  עדמ 

1 7755 

2 8078 

3 8281 

4 8483 

5 8585 

6 8686 

7 87-87 

8 88-88 

9 89-89 

10 94-90 

 משמעות הדבר היא שבית הספר קיבל ציו� 1במידה וציו� בית הספר נמו� מהציו� המינימלי בעשירו� , לתשומת לב

במידה וציו� בית הספר גבוה מהציו� המקסימלי בעשירו� . ב החיצוני"הנמו� מציוני כל בתי הספר אשר נבחנו במיצ

ב הפנימי ציו� הגבוה מציוניה� של כל בתי הספר אשר נבחנו  במבח� זה "משמע כי בית הספר קיבל במיצ, 10

 .ב החיצוני"במיצ

אל מול ) נתוני כיתה בודדת(כיתתיי� יש לנקוט זהירות בהשוואת נתוני� . בית ספריי�הנתוני� המדווחי� הנ� נתוני� : הערה
 �הביתחלוקת העשירוני� הארצית  של הציוני�י� כיתתיי� מבוססי� על מספר תלמידי� קט� יותר שנתונ, זאת כיוו�. ספריי

 .ועל רמות פיזור אחרות מאלו המאפיינות נתוני� ברמת בית הספר כולו

 
 


