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הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ כממ  )בודנביום,מ4ממ ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו"מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום:מ ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7ממ (.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ע ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) ממ מ,Dannמ;994עמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מעממ (.מ

עמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףמ -ע.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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מקורות
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבעברית	לכיתה	ה'מהיךבדמהשנהמ)הןש"ך(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מיהיכמ

 יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה פ "דוןמ הידכןמהךבדון,מיאתמצייןמש מ רדואום,מש מ ידוםמיש מנצוגומכקר והמ הידכןמה קציך.מ

ה בחתמ ןבססמך מןאנוןמה ו ירוםמי ןכוםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמה'.מ

שבשו ישמ הכחדוםמ ההךדאהמ ה ןייסףמ א ומ בון–ספדומ פנוםמ הךדאהמ א ומ זהמ ב בחתמ מושמ דכיןמ
ברוקןמ אכשדמ בון–ספדו,מ אןח וףמ  בחתמ סאםמ בימ כפשדמ השן שמ השנה.מ בבון–הספדמ כידעמ
ה חבדין,מנוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תש"ע".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות	לראמ"ה:
לדוא"ל	 meitzav@education.gov.il	או	לטלפון	03-7632888
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

	עבודה	נעימה	ופורייה!



9 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התש"ע )המגזר החרדי(

פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

ב בחתמנברקוםמש ישהמנישכוםמך –פומה פידטמ ה ת:

הבנת	הנקראמנברקןמבכ צךיןמש ישהמטקסטוםמ ש ישמסיגין,מיבךקביןוהםמשכ ין.מהשכ יןמ 1.מ
התמ סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמדב–בדדהמישכ יןמפןיחין(,מיבכ צךיןתמנברקוםמ  רוםמשינוםמש מ
נא  יןמשכ יןמבד יןמקישומ בא מכחרמ תמה  רוםמ יבנספח.מ הבנןמהטקסטמה פידטוםמבטב המ

שינין.

הבעה	בכתבמנברקןמבכ צךיןמ ט יןמאןובהמה פידטיןמבטב המבך ירמהזהמיגםמך –פו	התשובות	 	.2
ך מח קמ תמהשכ ין	בפרקים	של	הבנת	הנקרא.מ ט יןמהאןובהמנברקיןמך –פומ  רומההךדאהמ

ה פידטוםמבנספח.

לשון	ומטה	לשוןמ—מהןחיםמנברקמבזוקהמ טקסטוםמהנא  וםמבפדקוםמש מהבנןמהנקדכמיבזוקהמ 	.3
  ט יןמהאןובה.

הערותמשקל	יחסיפירוטתחום/נושא

	הבנת	הנקרא1
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

סיגומהטקסטום:
טקסטמסופידו •מ

טקסטמ ורךומ)אגיתמ •מ

טקסטמִ אןב–ךןמכימ
 כנצוק יפרוה(

טקסטמשו ישומ)אגיתמ •מ

טקסטמ רדועמכימ
 פךו (

  רומההבנה
ה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מ •ממ

כוןידמ ורך
הבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מ •ממ

הוסקמיהא  המך –פומהטקסט
וושים,מהךדאהמיבוקידן •ממ

כידעמא מטקסטמךרמממכמ%מכ—5%כ •ממ

 ו וםמ)ךרמשנומך ירוםמ
יחצו(.

נישכומהטקסטוםמהםמ •ממ
 ןחי ומךנוותמשינום.

•ממ ח קמ תמהטקסטוםמנ ייוםמ
קטךוםמקצדוםמ)חזיןווםמכימ

 ו י וום(.

	הבעה	בכתב2
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

סיגומהאןובה:
אןובןמסופיד •מ

אןובהמ  טדיןמטוךיתמ •מ

ישאניך
אןובןמןוכיד •מ

אןובהמ  טדיןמהסבד •מ

  רומההךדאה
ןיאת •ממ

•ממ בנה

•ממ שית

 ט יןמהאןובהמהתמבזוקהמ5% —%מ3
 ְטקסטמכימ  כמזוקהמכ וי.

לשון	ומטה	לשון3
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

•מ בנהמ ו ה

צידןמפיך מ •מ

פוסיק •מ

•מ ו יןמקושידמ

  רומההךדאה
האדה •ממ

הבנה •ממ

שו יש •ממ

רגשמך מה ש ךין,מך מ%מע—5%ע •ממ
הצידיןוה בנוםמיך מ

השו ישמבהם.
רגשמך מהבנןמהןפקורוםמ •ממ
ש מהדאובוםמה שינוום.מ
איןמרדושהמ צויתמהא  מ •ממ

הרקריקומכימ הגרדןמ
 ישגוםמרקריקווםמ

מ*מןאנוןמה ו ירוםמ בוןמהספדמה " מיה  "רמ"חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות"מ)ןשס"ג(,מודיש ום,מהכגףמ ןאניתממממממ
ממי פוןיחמןאנויןמ ו ירום,מה זאודיןמהפרגיגון,מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט
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נספח למפרט

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה 	.1

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	איתור	מידע	)כ–20%( א.	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט •ממ

כוןידמהגרדין,מהסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט •ממ

זוהיומְקשָדוםמ יגווםמה פידשוםמבטקסט •ממ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	היסק	והכללה	על–פי	הטקסט	)כ–60%( ב.	
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט •ממ

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט •ממ
ִכחזידמ ורך:מכדגיתמה ורךמה יפוךמבטקסטמ—מ ויתמפדוטוםמיוצודןמקטגידויןמ •ממ

הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט •ממ
הבנןמְקשָדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמבִכזאידום •ממ

השייכהמבותמדךוינין,מןאיניןמיפדטומ ורך •ממ
הבנןמטךנין–ך מי סדוםמךוקדוום •ממ

הבחנהמבותמךיברהמיבותמרךהמבטקסט •ממ

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ–20%( ג.	
הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהאןיב •ממ

הבךןמך רהמ ני קןמך מהאןיב •ממ
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמכחדום •ממ

הךדאןמ טדןימש מהטקסט •ממ
הךדאןמך רןימש מהאיןב •ממ

הבנןמהןפקורוםמש מדאובומה בנה •ממ
הבנןמהןפקורוםמש מטקסטוםמנ ייוםמ)אגיתמש ט,מ ירךה,מ פה,מטב ה,מכויד( •ממ

זוהיומ ש במה שיתמי ש ךיןי •ממ
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה 	.2

תוכן	)50%( 	•

פוןיחמהןיאת:מפודיט,מ ידאבין,מהצגןמנקיריןמדכיןמשינין,מךישדמדךוינומיאר' כ.מ

צ וריןמיד יינטויןמ  ט ןמהאןובה,מ ַנישכמי ַ טדה ב.מ

ג.מ ירךיןמ ַנ ךת:מהא  ןמה ורךמהרדישמ נ ךתמ שםמהבנןמהטקסט

מבנה	)20%( 	•

הןכ ןמה בנהמהדטידומ סיגמהאןובהמי רדושיןמה ט ה כ.מ

וצודןמדצףמהגוינומבותמ שפטום,מבותמדךויניןמיבותמח קוםמשינוםמש מהטקסטמ)קושידויןמ ב.מ
י אורין(

הצגןמהאןיבמיכדגינימך –פנומהך ירמ)אגיתמהפדרהמבותמ ו ום,מבותמפסקיןמיבותמאיןדןמ ג.מ
 טקסט(

לשון	)30%( 	•

כ.מ ש במ שינו:משו ישמב שיתמההי  ןמכןמהנישכ,מכןמהנ ךנוםמיכןמה טדה,מאפומשהםמ
 יגרדוםמב ט ןמהאןובה

כיצדמ ו ום:מךישדמ שינומירויקמב ש ךין ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקות,מהןכםמרקריקומ) ות,מ ספדמיאר'(,משו ישמנאיתמב ו יןמוחס ג.מ

פוסיק:משו ישמהי םמבסו נומהפוסיקמ)נקירה,מסו תמשכ ה,מנקירןוום,מסו תמקדוכהמ ר.מ
י ודאכיןמ צויתמצוטיט(

אןוב:מכו–הש טןמכיןויןמיהוךרדמטךיוין ה.מ

לשון	ומטה	לשון 	.3

חופישמ ו המב ו יתמ פומסרדמכ פבוןו,מחוצינומיפנו ו •מ

זוהיומ בנהמ ו ה,מןחו ויןמיסוי יןמ)אגיתמאוניווםמחבידום( •מ

וחסומ ש ךיןמבותמ ו ום:מנדרפיןמינוגירוין •מ

הבנןמה ישגמ"שידש"מיןפקורימ) שפחיןמ ו ום( •מ

זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמןקותמבהם •מ

הןכ המב ותמיב ספדמבותמש יןמךצם,מפך וםמיש יןמןיכד •מ

מהבנןמה ש ךיןמש מ ו יןמהקושידמ)אגיתמכע,מכב ,מ שיםמש...,מטדם( •מ

הבנןמהןפקורמש מסו נומהפוסיקמ)נקירה,מסו תמשכ ה,מנקירןוום,מ ודאכין,מסו תמקדוכהמ •מ
יש ישמנקירין(מ
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מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

ע,מ ,מ3,מ4,מ5,מכ,מ7,מ8,מ9,ממע,מעע,מ ע,מכע,מ7ע,מ8עכ,מ8עב,מ8עג,מהבנת	הנקרא
9ע,ממ ,מ3 ,מ5 ,מכ כ,מכ ב,מ7 ,מ8 ,ממ3,מע3

3ע,מ4ע,מע ,מ  ,מ4 ,מ9 כ,מ9 ב,מ 3,מ33לשון	ומטה	לשון

5ע,מ5 אהבעה	בכתב

הטב המהבכהמ  פהמכןמהשכ יןמהךיסקיןמבהבנןמהנקדכמ פומסיגומהטקסטוםמ)הסיגין(מי פומ  רומ
ההבנה.

מיפוי השאלות בהבנת הנקרא לפי סוג הטקסט )הסוגה( ולפי 
ממדי ההבנה

סוג	הטקסט

ממדי	
ההבנה

שימושי/סיפורמידע
תפעולי

ה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מ
כוןידמ ורך

כ כ7עע,ממע,מעע

הבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מ
הוסקמיהא  המך –פומהטקסט

 ,מ3,מ4,מ5,מכ,מ
8,מ9

כע,ממ8עכ,מ8עב,מ
8עג,מ9ע,ממ ,מ3 

כ ב,מ7 ,מ8 

מ3,מע53 7,מ עוושים,מהךדאהמיבוקידן
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מ

הנושא: הבנת הנקרא ולשון ומטה לשון
פרק ראשון: טקסט מידע — "הדף היומי"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

ע
 המהווןהמןגיבןםמש מגרי ומ

ושדכ מך מדךויתמ"הרףמהוי ו"?מ
המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמפדטומפןיח

 ורךמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מ48—ע5,מכ5—59,מ75—כ7
מהושגמנרדשמ4מ
הושגמנרדשמ5

 המפודישמהבוטיומהרמת	כבוד	 
התורהמבקטך?

ד"ב
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ
 ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסט

3
 ריךמשוטןמה ו ירמה ןיכדןמ

בקטךמנקדכןמבשםמ"הרףמהוי ו"?
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמפןיח

דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

פןיח  המהאיינהמב ו המהוא?4
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ

קשדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמ
בכזאידום

 הימהנושא	המרכזימבפסקהמ5
השנווה?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמד"ב
טךנין–ך מי סדוםמךוקדוום

 המפודישמה ו המשונהמבבוטיומכ
זה?

ד"ב
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ
 ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסט

7
כוזהמוןדיתמש מ"הרףמהוי ו"מ

יישום	הערכה	וביקורת:	וושיםמהנ  רמ תמד"במ רגוםממקרה	זה?מ
הטקסטמבהקשדוםמכחדום

פןיח  ומהאיינהמב ו המאלה?8
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ

קשדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמ
בכזאידום

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמד"ב  המהאיינהמב שפטמשבשידהמ34?מ9
דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

מע
 כוזימשכ המ בותמהשכ יןמ
הבכיןמושמןשיבהמבקטך?מ

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמפדטומד"ב
 ורךמה פידשוםמבטקסט

ס נימ ורמא מ שפטמנכוןמכימלא	עע
נכוןמ פומהקטך.מ

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמפדטומחצומפןיח*
 ורךמה פידשוםמבטקסט

 ע
 הימןפקורהמש מהךדןמהשי ווםמ

בןחןוןמך ירמכ?
יישום,	הערכה	וביקורת:	הבנןמהןפקורוםמד"ב

ש מדאובומה בנה

3ע
הש ו ימכןמה שפטמהשנומבךזדןמ

לשון	ומטה	לשון:	זוהיומז נוםמיגיפוםמש מחצומפןיח*פיך ממאותו	שורש.
ןה" מך 'מ8כ—73הפיך מישו ישמןקותמבהם

הושגמנרדשמ8
4ע

הפאימ וחורמ דבוםמכימ דבוםמ
 וחור.

לשון	ומטה	לשון:מזוהיומ בנהמ ו ה,מחצומפןיח*
ןחו ויןמיסוי ין

הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמה ופיומש מפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ  רמההבנהו  רמההךדאהמ
ש ימי קי ימבןאנוןמה ו ירום.

*מפדוטמחצומפןיחמהיכמפדוטמשבימהנבחתמכונימנרדשמ נסחמןשיבהמב שיני,מכ כמ אןיבמ ו המכימשןווםמכימ בצךמ שו יןמ כמ ו י וין.
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הנושא: הבנת הנקרא ולשון ומטה לשון
פרק שני: טקסט סיפורי — "העץ כעד צדק"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

כע
"...מיבוקשימ  נימ וושבמ דובה..."מ

 המהןבקשמהדבמ ךשיןמ פומ
ה שפטמהזה?

ד"ב
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ
 ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסט

ןה" מך 'מ43—45,מ75—כ7
מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמכ

 המקדהמאכשדמהסיחדמשבמ7ע
המשמעות	הגלויה	בטקסט:מכוןידמפדטומד"ב  סךי?

 ורךמה פידשוםמבטקסטמ

כוזימר יןמבסופידמ ןכו המ א מ8עכ
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמפןיח שפט

דךויניןמה שן ךוםמ הטקסטמ

כוזימר יןמבסופידמ ןכו המ א מ8עב
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמפןיח שפט

דךויניןמה שן ךוםמ הטקסטמ

כוזהמר יןמבסופידמ ןכו המ א מ8עג
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמפןיח שפט

דךויניןמה שן ךוםמ הטקסטמ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמד"במ המבאמתמדצהמהדבמ רךן?9ע
דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

 המפודישמה ו המהפקדתימב שפטממ 
הזה?

ד"ב
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ
 ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסט

לשון	ומטה	לשון:	חופישמ ו המב ו יתמ פומד"בחופישמב ו ית:מלדרכוע 
סרדמכ פבוןו,מחוצינומיפנו ו

אןבימא מכחןמ ה ו וםמבשןומ  
לשון	ומטה	לשון:	זוהיומ בנהמה ו ה,מחצומפןיח* ו ום.

ןחו ויןמיסוו יןמ)אגיתמאוניווםמחבידום(

 ריךמהווןהמהבךןמפ וכהמך מפנומ3 
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמד"בהכיפה?

קשדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט

לשון	ומטה	לשון:	הבנןמהןפקורמש מסו נומד"בהשו ישמבסו תמקדוכה4 
הפוסיקמ

 5

 ריךמחשיבמשו רוםמוקדכימ
סופידוםמ תמהסיגמש מהסופידמ

מ"הךץמאךרמצרק"?
נ קימכןמןשיבןאם.

יישום	הערכה	וביקורת:	הךדאןמ טדןימפןיח
ש מהטקסט

*מדכימהךדהמבך ירמ3ע.

*מדכימהךדהמבך ירמ3ע.
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הנושא: הבנת הנקרא ולשון ומטה לשון 
פרק רביעי: הטקסט השימושי — "מד–גשם ביתי"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

כ כ
 שםמ המזקיקוםמ ַ ספדוום,מ

 נוודמהרבקמי ַסדג ?
המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמפדטומפןיח

 ורךמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מ43—45,מ75—כ7
מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5

כ ב
 ריךמחשיבמשבקביקמהפ סטוקמ

והוהמשקיף?
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמפןיח

דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

 המפודישמעמיד	במיםמב שפטמ7 
הזה?מ

ד"ב
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ
 ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסטמ

 8

צוונימ ורמא מכחןמ תמהשכ יןמ
כםמאפשר	לענותמך והמבךזדןמ
הטב המכימשאי	אפשרמ ךניןמ

ך והמבךזדןה.מ

חצומפןיח*מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ
קשדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט

9 כ
השםממד–גשםמניצדמ שןומ ו ום.מ
כוזימ בותמה ו וםמניצדהמברדעמ

רי ה?מ
ד"ב

לשון	ומטה	לשון:מזוהיומ בנהמ ו ה
ןה" מך 'מ8כ—73,מ94—95

הושגמנרדשמ8
9 ב

 פנואםמח שמ ו ום.מהךןוקימ
 התמשתייםמשניצדימגםמהתמ שןומ

 ו ום.מ
חצומפןיח*מ

מ3

בקטךמאןיב:מ"גםמכןם,מו רומ
האוןה,מואי וםמ בניןמ ר–גשםמ

בוןו..."מהכםמכןםמ סאו וםמךםמ
האיןב?מנ קימכןמןשיבןאם.מ

פןיחמ

יישום,	הערכה	וביקורת:מהךדאןמך רןימ
ש מהאיןב

ןה" מך 'מ43—45,מ75—כ7
מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5

ע3
 המןפקורםמש מש ישןמהכוידוםמ

ה שי בוםמבטקסט?
יישום,	הערכה	וביקורת:	הבנןמהןפקורוםמד"ב

ש מטקסטוםמנ ייום

3 
הכםמא מכחרמ תמה שפטוםמ

לשון	ומטה	לשון:מזוהיומז נוםמיגיפוםמש מחצומפןיח*מהבכוםמאןיבמאהוראה?
ןה" מך 'מ8כ—73הפיך מישו ישמןקותמבהם

הושגמנרדשמ8
33

אןבימ ורמא מ ו המ ירגשןמ ו המ
ש ש ךיןהמהפיאה.מ

לשון	ומטה	לשון:	וחסומ ש ךיןמבותמחצומפןיח*מ
 ו ום:מנדרפיןמינוגירויןמ

*מדכימהךדהמבך ירמ3ע.
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הנושא: הבעה בכתב
הפריט

ממדי	ההערכה
	מתוך	תכנית	הלימודים	

	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני
פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

פרק שני: כתיבה

5ע

כתיבה	למטרות	טיעון/שכנועמ
 אןבמ ן  ורומאוןהמה'מ—מכוזהמ

אןביןמ קב מ ךוןית:מ א מ
הן  ורוםמבבוןמהספדמכימ

 ן  ורוםמה צטוונוםמבאןובה.מ
שכנעומכןמהן  ורוםמבךזדןמ

נו יקוםמ קב מכןמרךןאם

ןיאת,מ בנהמי שתמ—מך –פומה פדטפןיחמ

ןה" מך 'מ35,ממ4—ע4,מ77—78
מהושגמנרדשמ 
הושגמנרדשמ3

5 א

 ריך,מ רךןאם,מחשיבמשו רוםמ
וקדכימסופידוםמוקדכימסופידוםמ
 תמהסיגמש מהסופידמ"הךץמאךרמ

צרק"

ברוקהמהי וסטוןפןיחמ
ןה" מך 'מ35,ממ4—ע4,מ77—78

מהושגמנרדשמ 
הושגמנרדשמ3
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמ
כןמה בחתמבבון–הספדמביום	שני,	ד'	בסיוון	התש"ע,	17	במאי	2010מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאע,מ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחתמ)ניסחמכ'(,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מ
כםמושמחששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ

 בחידמבא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

הןווחסיןמ אי  ןמ הבחונהמ ההוךדאיןמ ויםמ מיוחדים:מ צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מקדוכהמיאןובהמהתמכבנומהוסירמש מהידכןמשפןמכם,מי אתמההוךדאיןמ
הובחניןמ ןנכומ כ ימ בון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמ שבהםמ ב קדוםמ דקמ ד יינטוןמ ןהוהמ ה ויחרןמ
 יןכ ום,מאפומש פידטמ ה תמבסךוףמב. .מבהןכםמ אע,מואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
מ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ הםמקשוומדכווה(מיוורךמכןמהן  ורוםמך מכיריןמההןכ יןמ
ש כמ ההןכ יןמ כיריןמ יך מ ז ת(מ יהכדאןמ ה בחתמ ב ה עמ הפסקיןמ שקטה,מ אוןהמ )  ש ,מ שוקב ימ
וקב ימ)הקדכןמשכ יןמיוכימאןובןמןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידה(.מבסךוףמב. מ פידטיןמקביציןמ

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המבחן.  על–ידי  המתבצעת  המדידה  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
במבחן בשפת אם, אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות 
שלא  מומלץ  ולכן  המדידה,  במהות  תפגע  הקראה  מסוג  התאמה  זה,  במקרה  כתוב.  מטקסט 
לאפשר הקראת שאלות ו/או כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה. תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים יתמודדו כמיטב יכולתם עם פענוח טקסטים בעזרת הכלים העומדים לרשותם. 
עם זאת, בית–הספר יכול לשקול אם לאפשר להם התאמות אחרות, כגון היבחנות בכיתה שקטה, 

מתן הפסקות במהלך המבחן, הארכת זמן ומתן חוברת מבחן מוגדלת.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםממ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מכותמ

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

וובחנימ הכ המ הן  ורוםמ שנים:מ לשלוש	 אחת	 שנה	 בין	 בארץ	 הנמצאים	 חדשים	 עולים	 תלמידים	
באוןיןמהדגו יןמי  כמהןכ ין.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מ מב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ע.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
מן  ורוםמשכונםמזאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ)בותמשךבדימכבחיתמבורומגידםמחוצינומיבותמש כ(,מכעמ
ב ומ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ יבאןובה.מ בקדוכהמ בךוקדמ קשוומ  ורה,מ ךםמ מ ן יררוםמ
הןכ יןמ ויחרין,מיושמ ךיררמכיןםמ ךניןמך משכ יןמדביןמאא מהכפשד.מב קדוםמשבהםמוך המהצידע,מ
ןשיביןמ אןובןמ כימ הקדכהמ וא  ימ ש כמ יב ברמ א פידטמ ךו מ כ המהןכ יןמ כפשדמ ןןמ ן  ורוםמ

הן  ורוםמך –ורומה ידה.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

•מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ 5עמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמוש שמ
 שגוחמבכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה לעברית: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ ךבדוןמ פומשוקי מ 1.מ
רךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ ךבדוןמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מושמחשוביןמ
 ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבז תמ
ה בחתמבאוןיןמהנבחניןמיודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ ום.מך –פומהשכ יןמהכ המ
יך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמשושפוךימך מ

כיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

6.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ ךבדוןמכונימנ צכמ
באוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ ךבדון"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב. מ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר יןמיהובחניןמבאוןהמשקטה(.
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

ושמ צוותמשה בחתמ ידאבמ שכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מי שכ יןמפןיחין.מבשכ יןמהסגידיןמ 	.3
כןמ ושמ אןיבמ הפןיחיןמ בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ

הןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
הטקסטמהשו ישומ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מ
כו ימ כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מ

ה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךן,מ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ כחדמשה בחתמאי  מש ישהמטקסטום,מב קדהמהצידעמכפשדמ 1.מ
 בחיתמכןמהן  ורוםמבשנומטקסטוםמב בר.מב קדהמאזה,מ י  ץמ ייןדמך מהטקסטמהשו ישו,מי כמ

ך מהטקסטמהסופידומכימך מהטקסטמה ורךו.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ •מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ בחיתמכןמהן  ורוםמך מא מטקסטמבנפדרמב יךרוםמ •מ
שווקבךימך –ורומבון–הספד.מ

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.3. 3.מ
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין הנתונים של כלל בתי–הספר דוברי העברית. 

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
)דב–בדדהופןיחוחצומפןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ מנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

בשכ יןמהסגידיןמ)דב–בדדה(מושמ הןווחסמ שכ המשבהמסו תמהן  ורמויןדמ ןשיבהמכחן,מאכו ימ •מ
 כמהשובמך והמא  .
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מחוון למבחן בעברית לכיתה ה' )נוסח ג'(, מיצ"ב פנימי, התש"ע

 2

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ75מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

75-EVR-010-5C-SOF-p-net-idkun  ,11:20,01/06      75-01-05-03-01-01-009-010-05   'מבחן 75 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח ג

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	ראשון:	טקסט	מידע	—	"הדף	היומי"

פןיח1

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה צוונןמןגיבהמחויבון,מהסא המכימן ואה, 	=	2
 ריג ה:מ

ההצךהמהןקב המבהן הבין. —מ

גרי ומושדכ מהסאו ימ הצךה. —מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 

ד"ב2

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)3(מהגר ןמהויקדהמש מהןידה 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

פןיח3

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמש ריבדמב ו ירוקדוכהמש מרףמכחרמ רומוים, 	=	2
 ריג ה:

בג  מש רומויםמבויםמהוימ י רוםמרףמכחר. —מ

או:

ןשיבה	ה ןווחסןמ אעמש ריבדמברףמכחרמ רומויםמ)ב ומצויתמפךי ןמ 	
ה ו יר(,
 ריג ה:

הוכמנקדכןמ"הרףמהוי ו"מ אוייתמשבא מויםמושמרףמשהיכמשוועמ —מ
 כיןימהוים.

ןשיבהמש כמ צוונןמ" רומוים". 0מ=מ
או:

א מןשיבהמכחדן.מ

מ, 

פןיח4

הבנת	
המשתמע	

2	=	  ו ירו  ו ירמ"הרףמהוי ו"

0	=	 רףו"הרףמהוי ו"
או:

א מןשיבהמכחדן.

מ, 

ד"ב5

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ) (מהסבדמך משוטןמ"הרףמהוי ו" 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב6

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מחיזדמי שנת.מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

המשך	בעמוד	הבא
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המשך	בעמוד	הבא

 3

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ75מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

75-EVR-010-5C-SOF-p-net-idkun  ,11:20,01/06      75-01-05-03-01-01-009-010-05   'מבחן 75 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח ג

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ד"במ7

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ)3(מהכפשדיןמ וצידמקשדמבק יןמךםמוהירוםמזדום.מ 	=	3

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3

פןיח8

הבנת	
המשתמע	

2	=	  י רוםו כנשוםמש י רוםמכןמ"הרףמהוי ו"ו  י רומ"הרףמהוי ו"ו
 שכדמ י רומ"הרףמהוי ו"ו  ןקר וםמא מויםו  ןקר וםמב ו יר

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 

ד"ב9

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)4(מבזאיןמדבומ כודמשפודכמכנשוםמדבוםמ י רוםמןידהמ 	=	2
בקבוךין.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב10

המשמעות	
הגלויה	

ןשיבהמנאינה:מ) (מבכוזימשנהמהןחו מ ו ירמ"הרףמהוי ו"מבפךםמ 	=	2
הדכשינה?

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

חצומפןיח11

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמארבעהמסו ינוםמנאינום:מ 	=	2

ע.מ כמנאיתמ

נאיתמ  .מ

3.מ כמנאיתמ

4.מ כמנאיתמ

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" .מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" מכימפחין.מ 	=	0

מ— 

ד"ב12

יישום,	
הערכה	
וביקורת	

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ הסבודמ ישגמה יזאדמבקטךמהדף	היומי.מ 	=	3

א מןשיבהמכחדן.מ 0	=מ

מ,3

חצומפןיחמ13

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמהאי  ןמשלושמןשיביןמנאינין: 2	=מ

קוב יו קב וםווקב ימ ע.מ

ו  רימ  .מ

3.מ ס תמ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

מ, 
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח14

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמהאי  ןמחמשמהש  יןמנאינין. 	=	2

רביםיחיד
�ךַ רעיםע. 

ה אהמ הלכותמ . 

לוח שנה  יחיןמשנה3.מ
בית מדרש בןומ רדש4.מ
מסכתותמ5.  סאן

ןשיבהמהאי  ןמארבעמכימשלושמהש  יןמנאיניןמבותמהנ" .מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמשתימהש  יןמנאיניןמ בותמהנ" מכימפחין.מ 	=	0

מ- 
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שני:	הבעה	בכתב	—	מכתב	לתלמידי	כיתה	ה'

הבעה15
בכתב

משימת	ההבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	של	תוכן,	של	מבנה	ושל	
לשון.

0	=מאןובןמ שפטמכחרמב ברוטקסטמש כמנאןבמבסיגהמהנרדשןמ)אגיתמ
סופידמכימרוייח(.ממ

תוכן א.	

פןיח
תוכן

הצגת	העמדה 1מ

3מ=מהצגןמך רהמבדידהמי פידשןמכםמ פדסםמאןביןמש מא מ
הן  ורוםמכימדקמש מן  ורוםמה צטוונוםמבאןובה.ממ

או:
הצגןמך רהמבדידהמי פידשןמהאי  ןמןנכו,מ

 ריג ה:
ושמ פדסםמאןביןמש מא מהן  ורום,מכעמקירםמאי מ —מ
מ שפדמכןמסגניתמהאןובהמש מהאןביןמך –פומהצידע.מ

ושמ פדסםמאןביןמש מא מהן  ורוםמבןנכומשהןיאתמ —מ מ
ד יינטומי ךנוותמ)ב ומ הןווחסמ סגניתמהאןובה(.מ מ

1	=מהצגןמך רהמשכונהמ יבהקןמישכונהמ צררןמחר– ש ךוןמ
בכחןמהכפשדיוין.

או:
הצגןמך רהמשבהמההצךהמכונהמךי רןמבפנומךצ ה,מכ כמ

 יב ךןמבטוךית,
 ריג ה:

כנומנהנוןמ קדיכמאכשדמה שפטוםמןקנווםמיבדידום. —מ

—מ פדוךמ ומ קדיכמאןביןמהאןיביןמבשפהמר המכימ
 שיבשן.מ

0	=מהצגןמך רהמשכונהמד יינטוןמ נישכ,
 ריג ה:

ארכומ פדסםמאןביןמדקמש מן  ורוםמשהגושימכיןתמ —מ
בז ת.מ

או:

כו–הבךןמך רה.מ

מ,ע,3



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התש"ע )המגזר החרדי( 30

המשך	בעמוד	הבא

 6
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח
תוכן

מביסוס	העמדה/הנמקה 2

6	=	הנ קהמד יינטוןמי פידטןוהנ קהמה  ייהמבריג כיןו
הןווחסיןמ ך רהמה ניגרןמ)נרדשמנו יקמכחרמ פידטמ

י פיןחמ כירמכימא המנו יקוםמד יינטוום(.

4	=מהנ קהמ כמ פיןחן.משו ישמבנו יקוםמד יינטווםמכעמ כמ
 פידטוםמ)נו יקמכחרמד יינטומשכונימ פיןח(.מ

2	=מהנ קהמר ה.משו ישמבריג כיןמהךי ריןמבפנומךצ ת,מ  כמ
צויתמ פידשמאוצרמהתמ בססיןמכןמהך רה,

 ריג ה:מ

פךםמפס ימךבירהמש ומיזהמפגךמבומ כיר.מ —מ מ

חסדהמהנ קה.מ 0	=מ

מ, ,4,כ

מבנה ב.	

פןיח
מבנה

ממסגרת	הכתיבה:	מכתב	שכנוע 1

1מ=מ כידעמא מהטקסטמקוו ןמהןווחסיןמ נ ךתמ)ברדאוםמשינין(.

הערות: מ

ממ ע.	 בנהמש מ אןבמכונימהאדחומ)  ש ,מכותמחיבהמ 	
מ אןיבמ" אביר",מןכדועמיאי'(.מ

 .מ סרדמהיפךןמהדאובוםמ)טךנהמיהנ קה(מכותמחשובין.

0	=מבטקסטמכותמהןווחסיןמ נ ךת,
 ריג ה:מהו רמ ספדמך מ חשביןוי,מב ומנוסויתמ שןףמכןמ

הנ ךת.מ

מ,ע

פןיח
מבנה

מלכידות	וקישוריות 2

הטקסטמ אורמי קישד:מהדךויניןמ כידגנוםמב בנוםמ יגוום.מ 3	=מ
ושמקשדמבותמ שפטוםמיבותמפסקכיןמבכ צךיןמקשדוםמ

 יגווםמ ןכו ום.

2	=מהטקסטמ אורמיהקושידויןמח קון,מכי:מ אוריןמח קון.

0	=מהטקסטמכונימ אורמיכונימ קישד.

מ, ,3
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

לשון ג.	

פןיח
לשון

מאוצר	מילים	ומשלב	לשון	 1

כיצדמ ו וםמךשודמי גייתו ש במ שיתמההי םמאןובהמ)י כמ 	=	2
רוביד(ושו ישמב שיתמשאניךמ)בכ צךוםמשניךרימ שאנך,מא ימ
 ו יןמבקשה,מבוטיווםמבשפהמגביההמארומ הדשום,משו ישמ

בפןג וםמיאי'(.מ

1	=מכיצדמ ו וםמר ו ש במנ יעוכותמשו ישמב שיתמשאניך.מ

0	=מ שיתמרבּודה.

מ- 

פןיח
לשון

ממורפולוגיה	ותחביר 2

1	=מ בנהמןקנומש מ ו וםמיש מ שפטום.מהןכ המב ות,מב ספדמ
יבווריך.

0	=משגוכיןמדביןמב בנהמה שפטמיבהןכםמהרקריקו.

מ,ע

פןיח
לשון

מפיסוק 3

2	=משו ישמנאיתמבסו נומהפוסיקמ)  כמהקפרהמך מפסוקמבכ צךמ
 שפט(.

שו ישמח קומבסו נומפוסיקמ ןכו ום.מממ 1	=מ

0	=מחסדוםמסו נומפוסיקמבסיפומ שפטוםמיבסיפומפסקכיןו
שו ישמבסו נומפוסיקמשגיווםמ)יבא  מזהמשו ישמבסו נומ

פוסיקמךירפום(.

מ- 

פןיח
לשון

מכתיבמ 4

2	=	אןובמנאית,מךרמשגוכןמאןובמכחןמ)  כמהןווחסיןמ א  ומ
האןובמחסדמהנוקיר(.

הערה:מכותמ הידורמנקיריןמך משגוכןמאןובמחיזדן. 	 	

1	=משןוום–ש ישמשגוכיןמאןובמ)בןנכומשהטקסטמכונימךי המך מ
שבךמשידין(.מ

0	=מכדבךמשגוכיןמאןובמיויןד.

מ- 
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שלישי:	סיפור	—	"העץ	כעד	צדק"

ד"ב16

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ פןידמכןמהסאסיעמשפדץמבונוהם. 3	=מ
א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3

ד"ב	17

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמנאינה:מ) (מהכיפהמ כמהירהמשקוב מכןמהאסף. 3	=מ
א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3

פןיח	18

הבנת	
המשתמע

הסיחדוהןיבך 	=	1 א.	

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0 	

מ,ע

פןיח	

הבנת	
המשתמע

החאםוהדבוהדבמחווםמבתמךטד 	=	1 ב.	

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0 	

מ,ע

פןיח	

הבנת	
המשתמע

הכיפהוהנכשם 	=	1 ג.	

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0 	

מ,ע

הערה	לשאלה	18:מהיספןמשםמןיכדמ ר יןמ כמןוחשבמשגוכה.

ד"ב19

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)4(מכםמהכיפהמריבדמכ ן. 	=	3

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3

ד"ב20

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)3(מ סדןומ ש ודה. 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב21

לשון	ומטה	
לשון	

�ןשיבהמנאינה:מ) (מֶר 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ע
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח	22

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמהאי  ןמשלושמןשיביןמנאינין: 	=	2

ה קיםמש ניו קיםמש ני ע.מ

ה סךיןמש יו סךיןמש י  .מ

ה טבךיןמש ניו טבךיןמש ני 3.מ

ןשיבהמהאי  ןמשתימןשיביןמנאינין. 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמןשיבהמאחתמנאינהוש ישמןשיביןמשגיוין. 	=	0

מ— 

ד"ב23

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)4(מאומהיכמ כמהבותמכועמהדבמוירךמכןמהכ ן. 	=	3

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3

ד"ב24

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמנאינה:מ)3(מהוהמבטיחמבןשיבןימ דב. 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,עמ
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הערה:	שאלה	25	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)25כ(.

פןיח	25
יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמכחרמד יינטומ ידחבמכימא המנו יקוםמ 	=	3
ד יינטווםמבד ןמפודיטמנ יאה.מ

ריג המ נו יק	 ידחב: 	
 ו רוםמושמ פך וםמדציתמ שקד.מ אתמצדועמ קדיכמכןמהסופידמהזהמ

י הבותמאומךיףמהש וםמוי ועמכןמהקי .מהשקדמן ורמוןג המבסיפימש מ
רבד,מי אתמ כמארכומ שקד.מ

ריג כיןמניספין: מ

חשיבמשוקדכימסופידוםמ תמהסיגמהזהמאומ יטבמ קדיכמסופידומ —ממ
קירשמ כשדמסופידומחי ות.

חשיבמשוקדכימסופידוםמאכ המארומ האודמדבנוםמיךוודיןמניספיןמ —ממ
ש כמהאודימקירם.

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמכחרמשכונימ פידט, 	=	1
 ריג ה:

אומכסידמ שקד. —מ

סופידוםמכ המהםמחוניאווםמ כיר. —מ

או:

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ חשוביןמש מסופידוםמבאשר	הם,

 ריג ה:

אומחשיבמשו רוםמוקדכימסופידוםמ ךנוונום. —מ

ןשיבהמשכונהמד יינטוןוןשיבהמסן ון, 	=	0
 ריג ה:

חשיב	 קדיכמסופידוםמ תמהסיגמהזה. —מ מ

או:	 	
א מןשיבהמכחדן.מ

מ,ע,3
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המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ75מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התש"ע
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח25כ

הבעה	בכתב
הןיאתמנברקמבשכ המ5 .

בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד:

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	1

ןשיבהמקצדהמש מש יש—כדבךמ ו וםמשכו–כפשדמ הךדועמכיןה. 	=	0
או:

ןשיבהמשבה	האןובהמ שיבשןמ כיר.
או:

הךןקהמגידפןמ תמהקטך.

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמהקושיד;מ
 ש במה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקנומבסו נומהפוסיק,מ  כמהקפרהמ

ך מהפוסיקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב;מכידעמהטקסט.

הערה:	כואיןמהאןובהמנברקןמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

מ,ע,5,3
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

	פרק	רביעי:	טקסט	שימושי	-	"מד–גשם	ֵּביתי"

פןיח26

המשמעות	
הגלויה

3	=מןשיבהמהאי  ןמהש  יןמנאיניןמש משלושתמה שפטום, א.	
 ריג ה:

...מ גזידמכןמהבקביקמ שנומח קום:מה �א מיה שפעו גזידמ ע.מ
כןמהבקביק.

...מ ךטיףמכןמהשי ווםמש משנומח קומהבקביקו אסיןמכןמ  .מ
השי ווםמהחרוםו  ניךמשדוטיןמיחןאום.

...מ  רירמך מהְ א מ דחקמש מסנטו טדמכחרמבותמקימכחרמ 3.מ
 קימכחדו ס תמך מהְ א מקייוםמושדוםו סדטטמקייוםו

 ךשיןמקייום.

2	=מןשיבהמהאי  ןמשתימהש  יןמנאיניןמ בותמהנ" .מ מ

1	=מןשיבהמהאי  ןמהש  המאחתמנאינהמ בותמהנ" .מ מ

ןשיבהמהאי  ןמדקמצויתמפךי המ) גזידו הרבוקו ךטיףו  ריר(,מ 0	=מ מ
  כמהןווחסיןמ  ר–הגשם.

או:
א מןשיבהמכחדן.

מ-3

פןיח

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמהסבדמהגוינו,מה ןבססמך מןאינןמהשקופין, 2	=מ ב.מ
 ריג ה:

ארומשוהוהמכפשדמ דכיןמכןמגיבהמה וםמבְ א . —מ

ממ מ ןשיבהמא  וןמ  כמהןווחסיןמ ןאינןמהשקופין,מ 0מ=מ מ
 ריג ה:

ארומשויא ימ  רירמא המגשםמודר. —מ

או: 	
א מןשיבהמכחדן.

מ, 

ד"ב27

הבנת	
המשתמע

2	=מןשיבהמנאינה:מ)4(מ כמנ חקמב ום.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח28

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמכןמחמשתמהסו ינוםמהכ ה: 3מ=מ

כו–כפשדמ ךנין ע.מ

כו–כפשדמ ךנין  .מ

כפשדמ ךנין 3.מ

כו–כפשדמ ךנין 4.מ

כפשדמ ךנין 5.מ

2מ=מןשיבהמהאי  ןמארבעהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" .

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 1מ=מ

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" מכימפחין. 0מ=מ

מ-3

ד"ב29

לשון	ומטה	
לשון

1	=מןשיבהמנאינה:מ) (מ רחים א.מ

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ,ע

חצומפןיח

לשון	ומטה	
לשון

הךןקןמשתימה ו וםמהכ ה: 1	=מ ב.מ

ארידס  •מ

כונסיף •מ

הךןקןמ ו המאחתמ בותמהנ" והךןקןמ ו וםמכחדיןואןובןמ 0מ=מ מ
 ו וםמש כמ תמה חסת.

מ,ע
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיחמ30

יישום,	
הערכה	
וביקורת	

3	=מןשיבהמה בוךהמכןמהסא ןמהן  ורמךםמהאיןבמכימכןמכו–הסא ןימ
ךםמהאיןב,מב וייומנו יקמה ןבססמך מה ורךמשבטקסט.מהנו יקמ

צדועמ הןווחסמ ךיברהמשהחי דוםמנגושום,מכימ  ורןמהבהודיןמש מ
ההידכין,מכימ רדגןמהקישומשבבנווןמ ר–גשם,מכימ הןכ ןמהפךו יןמ

 ו רום,
 ריג ה:

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומהחי דוםמ האנןמ ר–גשםמהםמחי דוםמ —מ
בסוסווםמהנ צכוםמבא מבון.

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומק מ בניןמ ר–גשם,מי אתמו רוםמואי וםמ —מ
  רירמכןמא יןמהגשםמשודר.

כוננומ סאוםמךםמהאיןבמ אוייתמשההידכיןמכונתמבדידיןמרוָות. —מ

1	=מןשיבהמה בוךהמכןמהסא ןמהן  ורמךםמהאיןבמכימכןמכו–הסא ןימ
ךםמהאיןבמב וייומנו יקמא  ו,

 ריג ה:

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומזהמ ךנוות. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומכפשדמ   ירמ זהמהדבה. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומאוףמ בניןמ ר–גשם. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומושמהידכין. —מ

0	=מןשיבהמה בוךהמכןמרךןמהן  ורמ  כמנו יקוב וייומנו יקמ כמד יינטו.
או:

ןשיבהמשגיוה,
 ריג ה:

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומחשיבמשו רוםמואונימ ר–גשם. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומא מכחרמואי מ האותמ ר–גשם. —מ

או: 	
א 	ןשיבהמכחדן.

מ,ע,3

ד"ב31

יישום,	
הערכה	
וביקורת

3	=מןשיבהמנאינה:מ)3(מ ה חושמכןמהןה ועמש מבנווןמ ר–גשם.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ,3
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח32

לשון	ומטה	
לשון

2	=	ןשיבהמהאי  ןמשישהמכימחמישהמסו ינוםמ בותמכ ה:

את ע.מ

 .מ כ

את 3.מ

4.מ כ

את 5.מ

כ.מ כ

1	=מןשיבהמהאי  ןמארבעהמכימשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" .

0	=מןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" מכי	פחין.

מ- 

חצומפןיח33

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמשלושמ ו וםמנאינין: 	=	1

שקיףופןיחו חידדוחרוד •מ

צד •מ

ןחןית •מ

ןשיבהמהאי  ןמשתימ ו וםמנאיניןמ בותמהנ" מכימפחין.מ 	=	0

מ,ע
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ ךבדוןמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמשדאזמ
הזה.מ הןה ועמ כןמ ו יימ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ שו ינהמ צידעמ כימ ומ השאבה,מ דאזמ כימ מה קציךמ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ע(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
השינום:מהשו ישמבא ומהכקס מ ןכוםמ  ידוםמשושמ הםמש וטהמבסוסוןמבןיאנןמכקס ,מיהשו ישמ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.ממ

בו וםמ ה נב"סמ וושי ומ ש מ ונה ןמ יהן ואהמ השודיןמ כפשדמ פניןמ  יקרמ י ן ואהמ מ הרדאהמ
כ'-ה',מבשךיןממ7:3מ-מ3:  מ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהממ5:3ע(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמ-ממ:4ע

מ7:3מ,מבט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית",מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  פיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ע(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
) (מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומ
ה וצ"במ נןינומ ך מ ה ביססוםמ הכדצוין(מ )הניד יןמ הכדצויןמ ההשייכהמ קביציןמ השאבהמ נןינומ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ ה וצבויןמ מהחוצינו.מ

"מיצ"ב	פנימי	תש"ע"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמ  ךטפה.מדכימבך ירוםמכ47-4מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ •מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.מ ה תמא המריג כין.

דוגמאות מ

שאלה 2 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את 
התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 2. תלמיד ששגה או שלא השיב על השאלה כלל, יקבל 0 נקודות. במקרה זה 
יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.

שאלה 11 )פריט חצי פתוח(: תשובה נכונה כוללת ארבעה סימונים נכונים של נכון או לא 
נכון. תלמיד שענה נכון על השאלה, יקבל 2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף 

ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 11. תלמיד שסימן שלושה סימונים נכונים יקבל נקודה 
אחת. במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים. תלמיד שסימן שני סימונים נכונים 

או פחות, או שלא השיב על השאלה כלל, יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 
בדף ריכוז הציונים.
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שאלה 30 )פריט פתוח(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד 
ב–3 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 3 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 

30. תשובה חלקית, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד בנקודה אחת. במקרה זה יש 
להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים. תלמיד ששגה או שלא השיב על השאלה כלל, יקבל 0 

נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.

שאלה 15 — משימת הבעה בכתב — כתיבת טיעון/שכנוע על סמך גריין נתון )פריט 
פתוח(: ההערכה נעשית על–פי שלוש קטגוריות: תוכן, מבנה ולשון. בכל אחת מן הקטגוריות 

יש לבחון כמה מרכיבים, כפי שמפורט במחוון, ולתת ניקוד לכל מרכיב בנפרד. תלמיד שלא עמד 
בדרישות של אחד מן המרכיבים, יקבל 0 נקודות במרכיב הזה. במקרה זה יש להקיף את הספרה 

0 בדף ריכוז הציונים, בשאלה 15, בשורה המתייחסת למרכיב הנ"ל.

)25כ(.מהשכ המהזכןמ הנבדקת	גם	בהבעה	בכתב	 ה בחתמאי  משכ המכחןמבהבנןמהנקדכ,מ •מ
נברקןמבברוקהמהי וסטוןמבסי םמש ממ,מע,מ3,מ5.

•מ שיתמי טהמ שיתמ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמבןחיםמהזהמ ביססמך מ ספדמקטתמוחסוןמש מ
פדוטום,מצויתמזהמך י ,מב קדוםמ סיו ום,מש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מהן  ור.מ
 פואעמ י  ץמ הצ ובמכןמה ורךמךםמהךדאיןמפנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמבכיןימנישכ.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמ  ידהמ נה מדושיםמש משכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ   ירמ

 התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ ש ישןמהנישכוםמהכ המבנפדר:מהבנת	הנקרא,	 מ
הבעה	בכתב	ולשון	ומטה	לשון.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמ

בכיןימנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבטידוםמנפדרוםמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבש ישןמהנישכום.מטייחמהצוינוםמ מ
נךמבותמממ –ממע.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהסיגה,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ
 י  ץמ הךןוקמכןמהצוינוםמש מא מן  ורמבפדוטוםמה שןוואוםמ כיןימנישכ,מיכחדמאעמ חשבמ
כןמהצויתמה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמ

אי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ •מ
בחיבדןמזימ שםמריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ •מ
)אכשדמהםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ח קמ בסוסמ ך מ —מהכחרמ )הרבדמ חוובמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה(מ צוינוםמ שנומ ב.מ ןתמ
א  מ ך מ ה ביססמ הצויתמ בא  יןי.מ ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ טקסטום(,מ שנומ )  ש מ  הטקסטוםמ

ה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמההשייכה.

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ הערה:מ
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספדמריבדומהךבדון(מך מס עמהןיצכיןמש מ
בןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמהושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמ
רי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המבךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמ
ןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמהךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמ

כןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מ3שכ המ9עמ שכ המע
מ שכ הממ מ שכ המ 
מעשכ המע מ שכ המ3
מע שכ המ  מ שכ המ4
מ3שכ המ3 מ שכ המ5
מעשכ המ4 מ שכ המכ
מע3שכ המ5 מ3שכ המ7
מע 3שכ המכ כמ שכ המ8
מ שכ המכ במ שכ המ9
מ שכ המ7 מ שכ הממע
מע 3שכ המ8 מע שכ המעע
מעשכ המ9 כמ3שכ המ ע

מעשכ המ9 בממ שכ המ3ע

מע3שכ הממ3מע שכ המ4ע

מ3שכ המע3מ3שכ המכע
מע שכ המ 3מ3שכ המ7ע

מעשכ המ33מעשכ המ8עכ

מעשכ המ8עב

מעשכ המ8עג

הבעה	בכתבהשאלה

מע3שכ המ5עכע
מ 4כשכ המ5עכ 
מעשכ המ5עבע
מ 3שכ המ5עב 
מע שכ המ5עגע
מעשכ המ5עג 
מע שכ המ5עג3
מע שכ המ5עג4מ
מע53שכ המ5 א

ציונים	באחוזים

( )
___%

62
100× =( )

___%
13

100× =( )
___%

25
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

75	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

20 8 4780 62 76

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

בס"ר
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מ3שכ המ9עמ שכ המע
מ שכ הממ מ שכ המ 
מעשכ המע מ שכ המ3
מע שכ המ  מ שכ המ4
מ3שכ המ3 מ שכ המ5
מעשכ המ4 מ שכ המכ
מע3שכ המ5 מ3שכ המ7
מע 3שכ המכ כמ שכ המ8
מ שכ המכ במ שכ המ9
מ שכ המ7 מ שכ הממע
מע 3שכ המ8 מע שכ המעע
מעשכ המ9 כמ3שכ המ ע

מעשכ המ9 בממ שכ המ3ע

מע3שכ הממ3מע שכ המ4ע
מ3שכ המע3מ3שכ המכע
מע שכ המ 3מ3שכ המ7ע

מעשכ המ33מעשכ המ8עכ
מעשכ המ8עב
מעשכ המ8עג

הבעה	בכתבהשאלה

מע3שכ המ5עכע
מ 4כשכ המ5עכ 
מעשכ המ5עבע
מ 3שכ המ5עב 
מע שכ המ5עגע
מעשכ המ5עג 
מע שכ המ5עג3
מע שכ המ5עג4מ
מע53שכ המ5 א

ציונים	באחוזים

( )
___%

62
100× =( )

___%
13

100× =( )
___%

25
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

בס"ר
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	דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התש"ע

רגיל/
עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
הסיפורטקסט	המידע

מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	5 3 מ 9ע8עג8עב8עכ7עכע עעעמע789כ345 ע
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ע
 
3
4
5
כ
7
8
9
מע
עע
 ע
3ע
4ע
5ע
כע
7ע
8ע
9ע
מ 
ע 
  
 3
 4
 5
כ 
 7
 8
 9
מ3
ע3
3 
33
34
35
כ3
37
38
39
מ4

בס"ר
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל כל תלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבלשון	ומטה	לשון	

הכולל	
במבחן

הטקסט	השימושי

הציון	ע3מ83 7 כ בכ כ
בסוגה

הציון	
בנושא

מ9 4   ע 4ע3ע
כ

מ9 
ב

3 33
הציון	
בנושא

5ע
כע

5ע
כ 

5ע
בע

5ע
ב 

5ע
גע

5ע
ג 

5ע
ג3

5ע
ג4

 5
הציון	א

בנושא IIIIIIIIIIIII

ע
 
3
4
5
כ
7
8
9
מע
עע
 ע
3ע
4ע
5ע
כע
7ע
8ע
9ע
מ 
ע 
  
 3
 4
 5
כ 
 7
 8
 9
מ3
ע3
3 
33
34
35
כ3
37
38
39
מ4

בס"ר

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.
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  יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
מה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מכוןידמ ורך —מ Iמ

מהבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מהוסקמיהא  המך –פומהטקסט —מ IIמ

מוושים,מהךדאהמיבוקידן —מ IIIמ
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