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 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף שפות

 הפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים 

 ז"תשע כסלו' א  
 2016 בדצמבר 1

 

 פה -מיומנויות הבעה בעל
 (30%פה -)הבעה בעל במבחן בית ספרילקריטריונים של הערכה וביקורת הצעה 

 

  ית הלימודים החדשהפעילויות בסיסיות הכלולות בתכנ שלושלההצעה כוללת מדדים 

 :(84עמ'  תכה"ל )ראו:

 של נושאים נתונים מראש. )פרזנטציה( הרצאת דברים .1

מתוך רשימה בסילבוס נבחנים אקסטרניים של טקסטים ספרותיים  קריאה בקול .2

 . ונבחני משנה

 דיון וניהול שיחה של שאלות ותשובות. -ראיון .3

 

יש לבחור בשני נושאים . 2016באוגוסט  16 -שפרסמנו ב נושאיםה 10 -התלמיד יתכונן ל: הערה

)יש אפשרות לבחור יצירה ספרותית אחת מתוך  שונים, אחד לראיון ואחד להרצאת דברים

 .הרשימה, שהוזכרה לעיל ולהציג אותה(

 

 :מבנה הערכה של הבחינה
 

מס' 
 מרכיב

 ציון הערכה נושא

 נק' 30 הרצאת דברים 1

 נק' 30 קריאה בקול 2

 נק' 20 ראיון 3

 נק' 20 גון התלקיט ורפלקציהאר 4

 נק' 100 סה"כ: 

 

 

 נק'( 30) פרזנטציה – הרצאת  דברים. 1
 

 בהרצאת דברים נדרשות שלוש מיומנויות בסיס של האזנה ודיבור:

 יכולות של הצגת הנושא .1

 יכולות של שימוש נכון ומדויק בשפה .2

 יכולות של תקשורת  .3

 

 

 

 

https://docs.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXR6LnR6YWZvbmV0Lm9yZy5pbHxldHN0YWJhfGd4OjQwZTAwY2EzZDAxZmQxMjQ
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 (:יכולות )כולל ציון בנקודותלהלן טבלה ובה פירוט הקריטריונים לבדיקת ה

 הרצאת דברים

יכולות של הצגת 

 הנושא
 ציון

יכולות של שימוש 

 נכון ומדויק בשפה
 ציון יכולות של תקשורת ציון

  הצגה מאורגנת

כהלכה של הנושא, 

הכוללת: פתיח, 

סיכום הרעיונות 

 העיקריים, מסקנות

  הצגה נאותה

ומפורטת של הנושא 

)לפחות במשך שתי 

 דקות(

 הכוללת נקודת  הצגה

 מבט אישית

  דיבור שוטף בלי

 קריאה מדף מוכן. 

10  שימוש נכון ומדויק 

)בדרך כלל  בשפה

במבנים לשוניים 

 (פשוטים

  שימוש באוצר

מילים רלוונטי 

 לנושא, עשיר ומגוון

  הגייה נכונה

 ומובנת.

10   הבנה מלאה של השאלות

)אפשר בתיווך מינימלי 

 של הבוחן(

  יכולת לענות על שאלות

בהרה של הבוחן באופן ה

מפורט )יותר ממשפט 

 אחד(

  יכולת לתת הסברים

 ברורים.

10 

 

 נק'( 30) . קריאה בקול2
 

  מחוון להערכת קריאה בקול

 ציון קריטריונים

, קריאה ברורה ומדויקת של התנועות

 הגייה נכונה של המילים הנקראות. 

 נק'  10

  ,  עוצמת קול המותאמת לתוכן

 שימוש בטון ובנימה בהתאם לתוכן

 נק'  10

 נק'  5 קריאה תוך שימוש נכון בסימני פיסוק

ושמירה על שימוש בשפת גוף בקריאה 

  קשר עין עם הבוחן במידת הצורך

 נק'  5

 נק' 30 סה"כ:

 

 

 

 נק'( 20ראיון ) – . ניהול שיחה3
 

 בניהול שיחה נדרשות שתי מיומנויות בסיס של האזנה ודיבור:

 כולות של תקשורת י 

 יכולות של שימוש נכון ומדויק בשפה 
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 .להלן טבלה ובה פירוט הקריטריונים לבדיקת היכולות

 

 ניהול שיחה

ציון  יכולות של תקשורת

 בנקודות

יכולות של שימוש נכון ומדויק 

 בשפה

ציון 

 בנקודות

  הבנה מלאה של השאלות )אפשר

 בתיווך מינימלי של הבוחן(

  היסוס יכולת להגיב ללא 

  יכולת לענות תשובה מפורטת של

 יותר ממשפט אחד.

10 

  שימוש נכון ומדויק )בדרך

כלל( במבנים לשוניים 

 פשוטים

  שימוש באוצר מילים עשיר

 ומגוון

 .הגייה נכונה ומובנת 

10 

 

 

 נק'( 20. ארגון תלקיט ורפלקציה )4
 

 נק'(: 10)ארגון תלקיט 

 סדר  -

 גיוון האוסף -

 שימוש באמצעי המחשה -

 וב מרכיבי למידה והערכהשיל -

 נק'(: 10רפלקציה )

 הצגת תהליך איסוף החומר והכתיבה -

 : חובה להגיש ביום הבחינה תלקיט מודפס או תלקיט דיגיטלי.הערה

 

 בברכה,

 ד"ר האני מוסא

מפמ"ר על הוראת העברית בבתי ספר 

 ערביים

 :העתקים

 יתוח פדגוגיפ –, מ"מ יו"ר מזכירות פדגוגית ומנהלת אגף א' גב' דליה פניג 

 בחינות בכיר, מנהל אגף ד"ר משה דקלו 

 מנהל אגף שפותמר משה זעפרני , 

 מנהל אגף א' חינוך ערבימר עבדאללה ח'טיב , 

 הממונה על החינוך הבדואיד"ר מוחמד אלהיב , 

  ,יסודי-מנהלת אגף חינוך עלגב' דסי בארי 

 בחינות, רכזת בחינות באגף גב' ריקי זקן 

 צפון –חוזי , מפקח ממר אחמד בדראן 

  חיפה  –, מפקח מחוזי מדחת זחאלקהמר 

 מרכז  –, מפקח מחוזי מר טארק אבו חג'לה 
 


