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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 עדדמ )בודנביום,מ4דדמ;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: 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,מ7דדמ(.

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 )כ99ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)מדדממ,Dannמ;994תמ,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,מתדדמ(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףממ-ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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מקורות

בודנביום,מ 'מ)4דדמ(.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7דדמ(.ממדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'ממ3-ע3.
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבעברית	לכיתה	ב'מהיךבדמהשנהמ)הןש"ך(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינומבשנומ

ניסחוםמ)ניסחמכ'מיניסחמב'(.מא מניסחמא  ,מבותמהוןד,מטקסטמ סיגהמכחן:מטקסטמ ורךמכימסופיד.מ

מבחן	המיצ"ב	הפנימי	כולל	שני	חלקים:	

חלק	א'מ—מניסחמכ'מש מה וצ"במהחוצינומבש  יןימיבי,מבותמהוןד,מטקסטמה ורך.

חלק	ב'מ—מהסופידמב ברמ ןיעמניסחמב'.מ

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  רמךרמסיףמאוןהמב'.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 –ורומהדכ "המבךירמא המ

חירשום.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	לגב'	מזל	שיניאק,	
	המפמ"רית	להוראת	העברית,	בטלפון	02-5603605	או	בפקס	02-5602928,	

או	למדריכות	להוראת	העברית	במחוזות

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:
	meitzav@education.gov.ilלדוא"למ 	•

לטלפון	03-7632888 	•

פנימי	 מיצ"ב	 "פורום	 <<מ דיוןמ קבוצות	 ב שינוןמ דכ "המ בכןדמ —מ הפנימימ המיצ"ב	 לפורום	 	•
בכ צךיןמ נךשוןמ יהוכמ ב ברמ האנוסהמ פידיםמ ויךרןמ  ידוםמ אחרים".מ פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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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 ויחרוםמיהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחת.

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

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	 ורךמיריג כיןמ נוןיחמח קמ הפדוטוםמב בחתמהןש"ך,מ
זוהיומקשווםמש מן  ורוםמיכסטדטגויןמ פןדיתמקשווםמכ ה.מ

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

ב בחתמנברקוםמכדבךהמנישכום:

שליטה	בצופן	האלפביתי:מקדוכהמ ריוקןמש מ ו וםמ ניקריןמיהאןבהמש מ ו וםמכימש מצ רומ 	.1
 ו וםמ ןיעמ שפטום.מ

הבנת	הנקרא:מהבנהמש מ ו וםמ ןיעמהקשד,מהבנהמש מ שפטוםמיהבנהמש מטקסטוםמ שןומסיגין:מ 	.2
טקסטמ ורךמיסופידמ)בשכ יןמהנ ייןמ טקסטוםמנברקוםמ  רומההבנהמה ציונוםמבטב המיבנספח(.מ

הבעה	בכתב:מאןובןמטקסטמךצ כומ)אגיתמסופידמך –פומאיןדןמנןינהמכימך –פומכוידמכימך –פומדצףמ 	.3
ן ינין(.מ

ידע	לשוני:מנברקמבזוקהמ טקסטוםמהנא  וםמבפדקמש מהבנןמהנקדכמיבזוקהמ הבךהמבאןב.מ 	.4
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הערותמשקל	יחסיפירוטנושא

שליטה	בצופן	1
כתיבהמש מ ו וםמהאלפביתי •מ

בירריןמיש מצ רומ
 ו וםמ) ןיעמ שפטום(מ

בכ צךיןמהאןבה

קריאה	ש מ ו וםו •מ

צ רומ ו וםו שפטוםמ
 ניקרום	

  רומההךדאה
ווציגמגדפומפינטומש מא מה ו המ •ממ

בדצףמןקות
ווציגמ ידפי יגומש מא מדאובומ •ממ
ה ו המ)צידנומגזודה,מצידנומ
נטווהמיכיןויןמהשו יש(

זוהיומ ריוקמש מ ו ום •ממ

הש וטהמבציפתמהכ פבוןומא–%דמ
 בטכןמוושיםמש מהורךמ
הכידןיגדפו,מהפני יגומ

יה ידפי יגו.מ

	הבנת	הנקרא2
ך –פומןאנוןמ

ה ו ירום*:מפדקמ
ג'מ—מ"דאובומהחוניעמ
ה שינו"מיפדקמר'מ—מ
"הושגוםמנרדשום",מ

הושגוםמ4מי–5

הבנןמהנקדכמבד ןמ •מ

ה שפט
הבנןמהנקדכמבד ןמ •מ

הטקסט:
—מטקסטמ ורךו מ

—מסופיד מ

  רומההבנה
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמ •ממ

בטקסט:מכוןידמ ורך
הבנןמה שן ךמ ןיעמ •ממ

הטקסט:מהוסקמיהא  המך –פומ
הטקסט

וושים,מהךדאהמיבוקידן •ממ

הבנןמהנקדכמ יךדאןמא–%ד5 •ממ

בכ צךיןמוחוריןמשוחמ
קצדיןמ) ו וםמי שפטום(מ

מיוחוריןמשוחמכדיאיןמ
ויןדמ—מטקסטום.מ

כידעמהסופידמ—מא–דדממ •ממ

 ו ום.
כידעמטקסטמה ורךמ—מ •ממ

א–ד5תמ ו ום.
הטקסטוםמוואןבימבאןובמ •ממ

  כמיבנוקירמח קו.מ
נישכומהטקסטוםמהםמ •ממ
 ןחי ומךנוותמשינוםמ

הקדיבוםמ ךי  ימש מהו רמ
י נישכומה ו יר.

הבעה	בכתב3
ך –פומןאנוןמ

ה ו ירום*:מפדקמג'מ
יפדקמר'מ—מהושגוםמ

ממי–3

אןובןמסופידמ •מ

  רומההךדאה
ןיאת •ממ

•ממ בנה

•ממ שית

אןובןמסופידמ)אגיתמך –פומא–%דמ
איןדןמנןינהמכימך –פומכוידמ

כימך –פומדצףמן ינין(

ידע	לשוני4
ך –פומןאנוןמ

ה ו ירום*:מפדקמג'מ
יפדקמר'מ—מהושגמכ

סרדמכ פבוןו •מ

•מ שפחיןמ ו ום

הןכםמב ותמיב ספד •מ

סו נומפוסיק •מ

•מ בנהמ שפט

האדןמה ישגוםמא–%דת •ממ

הבנןמה ש ךיןמש מהצידיןמ •ממ

שו ישמןקותמבצידיןמ •ממ

ורךמ שינומנברקמבזוקהמ
 הבנןמהנקדכמי הבךהמבאןב,מ
י  טדיןמש מחופישמב ו יתמ

יש מאןובמנאית.מ
ןאנוןמה ו ירוםמ בון–הספדמה " מיה  "רמ"חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות"מ)ןשס"ג(,מודיש ום,מהכגףמ ןאניתמי פוןיחמןאנויןמ *ממ

 ו ירום,מה זאודיןמהפרגיגון,מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט
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נספח למפרט

שליטה	בצופן	האלפביתי	—	פירוט	ממדי	ההערכה 	.1

כתיבת	מילים	ה יאןביןמך –ורומה ידה. א.	
ווא  ימ ו וםמשאוחיןמה ווצגיןמח קומרובידמשינום,מאגיתמש יןמךצם,מש יןמןיכד,מפך ום,ממ מ

 ו יןמקושיד,מ ו יןמוחסמיאוניוום,מבןיעמ שפטוםמקצדום.מ
ווברקי: מ

כויןמ ריוקמש מא מצ ו ומה ו ה •ממ

אןובמש מכיןויןמהשידש •ממ

אןובמש מןחו ויןמיסיפויןמש מ ו ום •ממ

אןובמש מכיןויןמהשו יש •ממ

קריאה	והבנה	של	מילים	בודדות/צמדי	מילים/משפטים	מנוקדים.	 ב.	

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה 	.2

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:	איתור	מידע	)כ–30%( א.	

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט •ממ

זוהיומְקשָדוםמ פידשוםמש מז תמיסובהמ)אגיתמהשן ש יןמכודיךוםמיסרדמפךי ין(מ •ממ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	היסק	והכללה	על–פי	הטקסט	)כ–60%( ב.	

הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט •ממ

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמש מסובהמיןיצכהמשכונםמ פידשוםמבטקסט •ממ

ִכחזידמ ורך:מ ויתמפדוטוםמה יפוךוםמבטקסטמיִכדגינם •מ

השייכהמבותמפדטומ ורך •ממ

הבנןמְקשָדוםמבותמר יויןמבסופיד •ממ

הבנןמדךויתודךויניןמ דאזווםמה שן ךוםמ תמהטקסט •ממ

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ–10%( ג.	

הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהאןיב •ממ

הבךןמך רהמכושוןמך מהאןיב •ממ

כפויתמר יויןמך –ס עמהאןיב •ממ

וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמ יאדום •ממ
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה 	.3

תוכן	)כ–45%( 	•

פוןיחמהןיאת:מהןפןחיןמך ו המ)ך ו המהאי  ןמכודיךמ דאזומכחרמ פחיןמיהדחבין,מ כ.מ
אגיתמןוכידמהסבובה,מןוכידמדגשיןמהגובידוםמיהוחסוםמבונוהם(

אןובהמד יינטוןמ נישכמהאןובהמי  טדןה ב.מ

הא  ןמה ורךמהרדישמ קידכ ג.מ

מבנה	)כ–25%( 	•

הןכ המ סיגה:מטקסטמב בנהמש מסופידמ)י כמרוייחמכימדשו ה( כ.מ

וצודןמדצףמאדיני יגומבותמהכודיךוםמ)שו ישמבַקׁשָדומז ת( ב.מ

פןוחהמה ןווחסןמ ז תמי  קים ג.מ

הצגןמהאןיבמיכדגינימך –פנומהך ירמ)אגיתמהפדרהמבותמ ו וםמיבותמשידין( ר.מ

לשון	)כ–30%( 	•

כ.מ ש במ שית:משו ישמב שיתמההי  ןמכןמהשוחמהאןיב

כיצדמ ו וםמ גייתמי ןכום ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקות,מהןכםמרקריקומ)וחור–דבום;מזאד–נקבה(מ ג.מ

פוסיק:מנקירהמיסו תמשכ המבסיףמ שפט ר.מ

אןוב:מ  כמהבחנהמבותמאןובמ  כמיבותמאןובמחסד ה.מ

ידע	לשוני 	.4

האדןמהסרדמהכ פבוןו,מהחוצינומיהפנו ו,מש פוימ סירדיןמה ו וםמב ו יתמךבדו–ךבדו 	•

זוהיומש מ שפחיןמ ו וםמ כיןימשידש 	•

האדןמסוי יןמבזאדמיבנקבה,מבוחורמיבדבוםמ—מבשםמיבפיך מ) דביןמסוי יןמנקבהמ  ו וםמ 	•
ב שיתמזאד(

האדןמהןפקורמש מנקירהמיש מסו תמשכ המיהשו ישמהןקותמבהם 	•

האדןמ בנהמןקותמש מ שפטמ 	•
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מיפוי המבחן א.2 
ב'מ וחלק	 החוצינו(מ ה וצ"במ ש מ בחתמ כ'מ )ניסחמ א'	 חלק	 ה בחת:מ ח קומ שנומ כןמ אי  מ ה בחתמ  ופיומ

)הסופידמ ניסחמב'מש מ בחתמה וצ"במהחוצינו(.מ

חלק	א'
תיאור	המבחן

בןחו ןמחיבדןמה בחתמ יפוךמשכ יתמקצדמ ן  ורמיבימפדטוםמכושווםמ)אוןה,מ ות(מישכ יןמהךיסקיןמ
בןפוסהמהךצ וןמש מהן  ורמכןמואי ןימבקדוכהמיבאןובה.מ

המשך	המבחן	כולל	ארבעה	נושאים:

שליטה	בצופן	האלפביתי א.	

האןבהמש מ ו וםמיצודיפומ ו וםמ)פדוטמת( ת.מ

שויעמ ו וםמ קטגידויןמ)פדוטוםמממי–3( מ.מ

הןכ ןמ שפטמ ן ינהמ)פדוטוםמ4מי–5( 3.מ

הבנת	הנקרא ב.	

1א.	הבנת	הנקרא	ברמת	המשפט

בוציךמהידכיןמ)פדוטוםמע,מ7,מכ,מ9,מדתכ,מדתב,מדתג,מדתר( ת.מ

הש  ןמ שפטוםמ)פדוטוםמתתכ,מתתב,ממת,מ3תכ,מ3תב,מ3תג,מ3תר,מ3תה( מ.מ

הבנת	הנקרא	ברמת	הטקסט 1ב.	

טקסטמה ורךמ)פדוטוםמ5ת,מעת,מ7ת,מכת,מ9ת,מדמ,מתמ,מממ,מ3מכ,מ3מב(

ידע	לשוני	—	 שי במבהבנןמהנקדכמ)פדוטוםמ4מ,מ5מכ,מ5מב,מעמ,מ7מ( ג.	

הבעה	בכתב ד.	

אןובןמסופידמך –פומדצףמן יניןמ)פדוטמ4ת(

הטב המש ה תמ צוגהמכןמ ופיומהפדוטוםמש מטקסטמה ורךמ פומ  רומההבנה.

הפריטים	של	טקסט	
המידע

ממדי	
ההבנה

5ת,מ7ת,מכת,מדמהבנןמה ש ךיןמהג יוהמבטקסט

עת,מ9ת,מתמ,מממהבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט

3מכ,מ3מבוושים,מהךדאהמיבוקידן
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הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמ ופיומפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ טדןיו  רמההבנהמ
ש ימי קי ימבןאנוןמה ו ירום.מ

הנושא: שליטה בצופן האלפביתי

מטרת	הפריטהמשימה	וסוג	הפריט
מתוך	תכנית	הלימודים	

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

	.1
פןיח

האןבהמש מ ו וםמיצודיפומ ו ום.

כתיבת	מילים	וצירופי	מילים
ברוקןמהש וטהמש מהן  ור

בווציגמגדפומפינטומש מא מה ו המבדצףמ —מ
ןקות

בווציגמ ידפי יגומש מא מדאובומה ו המ —מ
)צידנומגזודה,מצידנומנטווהמיכיןויןמ

השו יש(

ידע	לשוני
)פדקמג'מך 'מכע—מ7(

הישגים	נדרשים:מ3,מכ

.2
חצומפןיח*

הקופימכןמא מהש יןמש מהרהיטים.
פענוח	מילים

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבזוהיומ ריוקמ
ש מ ו וםמבירריןמיבהבנןת

מ
ידע	לשוני

)פדקמג'מך 'מכע—מ7(
הישגים	נדרשים:מ4,מכ

.3
חצומפןיח*

הקופימשנומש יןמש מכלי	הנגינה.

.4
ד"ב

פענוח	מיליםךנימ פומהן ינה:מ המהו רמדיכהמבחצד?
ברוקןמהש וטהמבזוהיומ ריוקמש מ ו וםמ

בהקשדמש מ שפטמיבהבנןת .5
ד"ב

ךנימ פומהן ינה:מ המהו רמךישה?

*מממדכימהךדהמבך ירמ7ת.
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הנושא: הבנת הנקרא ברמת המשפט

מטרת	הפריטהמשימה	וסוג	הפריט
מתוך	תכנית	הלימודים	

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

.6
חצומפןיח*

אןבימ ו המשושמבהמדקמשלוש	אותיותמ
יאי תמ תמה חסת.מ

ביצוע	הוראות	
ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהבנןמ
ההידכהמיבבוציךמ ריוקמש מהפךי המ

ה ןבקשן

	טקסטים	למטרות	הפעלה:	הוראותמ
)פדקמג',מך 'מ43—45(

ידע	לשונימ)פדקמג',מך 'מכע—73(
הישגים	נדרשים:מ3,מ4,מ5

.7
חצומפןיח*

הקופימכןמה ו המהקצרה	ביותרמב שפט.מ

	טקסטים	למטרות	הפעלה:	הוראותמ
)פדקמג',מך 'מ43—45(

ידע	לשונימ)פדקמג',מך 'מכע—73(
הישגים	נדרשים:ממ4,מ5

	.8
חצומפןיח*

כו ימכיןויןמושמב ו המאבטיח?מ
 צכימכיןתמיהקופימא מכחןמ הת.מ

	.9
חצומפןיח*

הךןוקימ תמה שפטמכןמה ו המהנ צכןמ
ביןמה ו המךננוםמוביןמה ו המהש ש.

10א.	10ב.	10ג.	10ד.
חצומפןיח*

בוציךמהידכיןמך –ס עמן ינה.

ביצוע	הוראות
ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהבנןמ

הידכיןמך –ס עמן ינהמיבבוציךמ ריוקמש מ
הפךי יןמה ןבקשיןמ

	טקסטים	למטרות	הפעלה:	הוראות	
)פדקמג',מך 'מ43—45(

הישגים	נדרשים:ממ4,מ5

11א.	11ב.
חצומפןיח*

הךןוקימ ןיעמ חסתמה ו וםמכןמה ו המ
החסדהמבא מ שפט.מ

השלמת	מילים	במשפט
ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהש  ןמ

 ו המחסדהמ ןיעמ חסתמ ו ום,מכימ  כמ
 חסתמ ו ום,מה ןכו המ  שפטמ בחונהמ

ס נטוןמי בחונהמןחבודון.מ
	ידע	לשונימ

)פדקמג',מך 'מכע—73(
הישגים	נדרשים:ממ3,מ4,מכ

.12
פןיח

הש ו ימבעצמכםמכןמה ו המהחסדהמ
ב שפט.מ

13א.	13ב.	13ג.	13ד.	13ה.	
פןיח

הש ו ימכןמה ו וםמהחסדיןמבקטך.מ

השלמת	מילים	בקטע	קטן
ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהש  ןמ
 ו וםמבקטךמקצד,מה ןכו יןמ  שפטמ

 בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון

*מממדכימהךדהמבך ירמ7ת.
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הנושא: הבעה בכתב
כתיבה למטרות סיפור

ממדי	ההערכההמשימה	וסוג	הפריט
מתוך	תכנית	הלימודים	

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

.14
פןיח

אןבימסופידמ פומדצףמש מח שמהן ינין.

הבעה	בכתב
ןיאת,מ בנהמי שית
)ך –פומה פדט(

טקסטים	למטרות	סיפורמ
)פדקמג'מך 'מכ4—ת5(
מלאכת	הכתיבהמ

)פדקמג',מך 'מ77—כ7(
הישגים	נדרשים:ממ,מ3,מכ

הנושא: הבנת הנקרא ברמת הטקסט
טקסט מידע — "סומית הגליל"

ממדי	ההבנההמשימה/הפריט	וסוג	הפריט
מתוך	תכנית	הלימודים	

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

	.15
פןיח

כו ימחישוםמ פיןחוםמכצ מסי וןמהג ו ?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט

טקסטים	למטרות	מידע,	תיאור	והסבר
)פדקמג',מך 'ממ4מ—33(מ
קריאהמ)ך 'מ75—ע7(

הישגים	נדרשים:	4,מ5

16.מ
פןיח

  המ ש שוםמה חישום?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט
ִכחזידמ ורךמ

17.מ
פןיח

 המכיא יןמסי ויןמהג ו ?מ
הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט 	.18

ד"ב
 ריךמה וםמב ךדהמ ןכו וםמב ויחרמ

 סי ויןמהג ו ?מ

19.מ
ד"ב

 המפודישמה ו וםממקום	מחיה?מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסט

	.20
פןיח

 ריךמושמ ש ידמך מסי ויןמהג ו מיכסידמ
 פגיךמבהת?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסטמ
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסטמ

	.21
ד"ב

ב המכפשדמ הח וףמכןמה ו המכימ
ב שפט:מ"סי ויןמהג ו מכונתמזקיקיןמ

 כידמאומהתמךויידין"?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסט

	.22	
ד"ב

 ריךמהשםמסי וןמ ןכוםמ סדטתמשנקדכמ
"סי וןמהג ו "?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט
הבנןמהדךויתמה דאזומה שן ךמ תמהטקסט

23א.	23ב.
פןיח

מדיתמכ דמשזכןמסי וןמהג ו .מ
מוך מכ דהמשזכןמ כמסי וןמהג ו .מ

 ומצירקמ רךןאם?מהסבודימכןמןשיבןאם.מ

יישום,	הערכה	וביקורת
הבךןמך רהמכושוןמך מהאןיב
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הנושא: ידע לשוני

מטרת	הפריטהמשימה	וסוג	הפריט
מתוך	תכנית	הלימודים	

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

.24	
חצומפןיח*

אןבימכןמה ו וםמ פומסרדמהאלף–בית.מ

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי
האדןמהסרדמהכ פבוןו,מהחוצינומיהפנו ו,מ
ידע	לשונימ)פדקמג',מך 'מכע—73(ש פוימ סירדיןמה ו וםמב ו יתמךבדו–ךבדו

הישגים	נדרשים:	4,מכ
25א.	25ב.	
חצומפןיח*

הפאימ נקבהמ זאד.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי
האדןמסוי יןמבזאדמיבנקבה,מבוחורמיבדבוםמ

—מבשםמיבפיך 

.26
חצומפןיח*

אןבימ שפטמ א מה ו וםמשב חסת.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי
האדןמ בנהמןקותמש מ שפט

ידע	לשונימ)פדקמג',מך 'מכע—73(
הישגים	נדרשים:	3,מ4,מכ .27

חצומפןיח*
הקופימכןמא מה ו וםמ תמהשידשמ

ש-מ-ר.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי
זוהיומש מ שפחיןמ ו וםמ כיןימשידשמ

פדוטמחצומפןיחמהיכמפדוטמשבימהנבחתמכונימנרדשמ נסחמכןמהןשיבהמב שיני,מכ כמ הקוףמ ו ום,מ סרדמ ו וםמנןיניןמ  שפט,מ סרדמ שפטוםמבדצף,מ *מ
 הש וםמ ו המחסדהמב שפט,מ אןיבמ ו המכחןמכימשןווםמכימ בצךמ שו יןמ כמ ו י וין.
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מיפוי המבחן )המשך(
חלק	ב'

חלק	זה	כולל	שני	נושאים:

הבנת	הנקרא	הסופידמ)פדוטוםמת,ממ,מ3,מ4,מ5,מע,מ7,מכ,מ9(

ידע	לשוני	—	 שי במבהבנןמהנקדכמ)פדוטוםמדת,מתתכ,מתתב,ממת,מ3ת(

הטב המש ה תמ צוגהמכןמ ופיומהפדוטוםמש מהסופידמ פומ  רומההבנה.

הפריטים	של	הסיפור

ממדי	
ההבנה

ת,מכהבנןמה ש ךיןמהג יוהמבטקסט

מ,מ3,מ4,מ5,מע,מ7הבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט

9וושים,מהךדאהמיבוקידן
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הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמ ופיומפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ טדןיו  רמההבנהמש ימי קי ימ
בןאנוןמה ו ירום.מ

הנושא: הבנת הנקרא ברמת הטקסט
הסיפור — "מתנה לאבא" 

הסעיףהמשימה	וסוג	הפריט
מתוך	תכנית	הלימודים	

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

.1
פןיח

 ריךמכבכמכונימזיאדמ ןומויםמההי רןמ
ש י?מ

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט

	טקסטים	למטרות	סיפור	)פדקמג',מך 'מכ4—ת5(
	טקסטים	ספרותיים	)פדקמג',מך 'מע5—דע(

קריאהמ)ך 'מ75—ע7(
הישגים	נדרשים:	4,מע

.2
פןיח

 ריךמהוהמקשהמ ו רוםמ הח וטמ המ
 קניןמ כבכ?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט	
האדןמקשדוםמ יגווםמש מסובהמיןיצכהמ

שכונםמ פידשוםמבטקסטממ

.3
ד"ב

 פומכוזהמ שפטמכפשדמ הבותמשהו רוםמ
חופשימ ןנהמבמשך	זמן	רב?מ

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט	
הבנןמדךויתמה שן ךמ ןיעמהטקסטמ

.4
ד"במ

  המ ןאייתמהצ םמב ו ום:מ"הוכמנהרדן!"

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט	
הבנןמ כזאדמש מפדטמ ורךמה יפוךמ

בה שעמה שפט;מהבנןמקשדוםמ יגווםמ
שכונםמ פידשוםמבטקסט

.5
ד"במ

 המפודישמה ו המפנאי?מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט	
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהןס עמך מהאןיבמ

בטקסטמ

.6
פןיח

 המהווןהמהבךוהמשהו רוםמדצימ פןיד?מ
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט

הבנןמדךויתמ דאזומה שן ךמ ןיעמהטקסטמ
.7

ד"ב
ויב מכ ד:מ"אעמנהוהמִכןימגםמבךבירהמ
יהיכמ כמוןגךגךמכ ונימא מאע".מ  המ

הןאייתמויב ?מ

.8
חצומפןיח*

 המקדהמכחדומ ה?מ

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט	
זוהיומקשדוםמ פידשוםמש מז תמ

)השן ש יןמכודיךום(

.9
פןיחמ

הכםמגםמכןםמהווןםמביחדוםמבן ינהמ
ש אםמא ןנהמ כבכמכימ כבכמש אם?מ

 ריך?מ

יישום,	הערכה	וביקורת
הבךןמך רהמכושוןמך מהאןיבמ

*מממדכימהךדהמבך ירמ7ת.
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הנושא: ידע לשוני  

הסעיףהמשימה	וסוג	הפריט
מתוך	תכנית	הלימודים	

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

.10
חצומפןיח*

הקופימכןמכלמה ו וםמ תמהשידשמ
צ-ל-מ.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי
זוהיומש מ שפחיןמ ו וםמ כיןימשידש

	ידע	לשוני
מ)פדקמג',מך 'מכע—73(

הישגים	נדרשים:	4,מכ

11א.	11ב.
חצומפןיח*

הפאימ יחידמ רביםמכימ רביםמ יחיד.מ

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי
האדןמסוי יןמבזאדמיבנקבה,מבוחורמיבדבוםמ

	ידע	לשוני—מבשםמיבפיך מ
מ)פדקמג',מך 'מכע—73(

הישגים	נדרשים:	3,מ4,מכ .12
חצומפןיח*

אןבימ שפטמ א מה ו וםמשב חסת.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי	
האדןמ בנהמןקותמש מ שפט

.13
חצומפןיח*

אןבימ ו וםמ פומסרדמהאלף–בית.מ

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי	
האדןמהסרדמהכ פבוןו,מהחוצינומיהפנו ו,מ
ש פוימ סירדיןמה ו וםמב ו יתמךבדו–ךבדו

	ידע	לשוני
מ)פדקמג',מך 'מכע—73(

הישגים	נדרשים:	4,מכ

*מממדכימהךדהמבך ירמ7ת.
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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, להתאמת המבחן 
לצורכי בית הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
יבי,מבותמהוןד,מ ניסחמכ'מ תמה וצ"במהחוצינומ נוסח	המבחן:מב בחתמשנומח קום:מח קמכ',מהאי  מכןמ
טקסטמ ורך,מיח קמב',מהאי  מדקמכןמהסופידמ ניסחמב'מש מה וצ"במהחוצינו.משו ימ במשהח מבשנהמ
שךבדה,מב וצ"במהחוצינומנבחתמא מן  ורמך מטקסטמכחרמב ברמ) ורךמכימסופיד(,מארומ  ניךמךי סמוןד.מ

ב סגדןמה וצ"במהפנו ומ י  ץמ הךבודמא מכחרמ ח קומה בחתמב יךרמכחד.

מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמב'.מושמ קווםמכןמ
ח קמכ'מש מה וצ"במהפנו ומבבון–הספדמביום	שני,	ד'	בסיוון	התש"ע,	17	במאי	2010,מכימבטייחמש מ
ךרמח ושהמו ומ ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.משו ימ ב:מכןמח קמב'מש מה בחתמ י  ץמ קווםמ

ב יךרמכחד.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 
אוןיןמב'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.
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הןווחסיןמ אי  ןמ הבחונהמ ההוךדאיןמ ויםמ מיוחדים:מ צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מקדוכהמיאןובהמהתמכבנומהוסירמש מהידכןמשפןמכם,מי אתמההוךדאיןמ
ה ויחרןמןהוהמד יינטוןמדקמב קדוםמשבהםמבון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמןנכומהובחניןמ יןכ ום,מ
אפומש פידטמ ה תמבסךוףמב.מ.מבהןכםמ אע,מבון–הספדמצדועמ האותמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
מ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ הםמקשוומדכווה(,מי וורךמכןמהן  ורוםמבניגךמ הןכ יןמ
שוקב ימ)  ש ,מאוןהמשקטה,מהפסקיןמב ה עמה בחתמיהכדאןמז ת(מיך מכיריןמההןכ יןמש כמוקב ימ
)הקדכןמשכ יןמיוכימהאןבהמש הת(.מבסךוףמב.ממ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמ

יכיפתמההןווחסיןמכ 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 
כדי שיוכלו לבטא את  והוגנים,  נאותים  יש לאפשר לתלמידים האלה להיבחן בתנאים  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 והארכת זמן.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש ממהן  ורוםמ
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.

מממב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ת.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

כפשדמ ןןמ ן  ורוםמכ המהןכ יןמא פידטמ ךו מיב ברמש כמוא  ימהקדכהמכימהאןבה.

יוקב ימחיבדןמ בחתמ יגר ן.מ וובחנימבאוןהמהדגו המ מן  ורוםמכ המ 	תלמידים	בעלי	קשיי	ראייה:מ
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.

תלמידים	בעלי	לקויות	שמיעה:מן  ורוםמכ המפטידוםמ תמההאןבהמה יךבדןמ א מהאוןה.מ י  ץמ
 הךבודמ הםמח קמזהמש מה בחתמב ןאינןמשבהמניהגוםמ ךבירמך םמברדעמא  מבבון–הספד.מ
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ב.3  הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה
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.

הז תמה יקצבמ ח קמכ'מש מה בחתמה יךבדמבש  יןימהיכמ90	דקות.מהז תמה יקצבמ ח קמב'מש מ •מ
ה בחתמהיכמ45	דקות.מהז נוםמןיאננימאעמשהן  ורוםמויא ימ השובמבנוניחיןמך מא משכ יןמה בחת.מ
כםמן  ורוםמוזרקקימ א המרקיןמניספיןמארומ הש וםמכןמה בחת,מכפשדמ ןןמ הםמןיספןמז תמ
קצדה,מבאפיףמ הח טןמבון–הספד.מ פנומהןח ןמה בחתמושמ הירוךמ ן  ורוםמך מ שעמהז תמהךי רמ
 דשיןם,מכי םמכותמ זדזמכןמהן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ

 סויםמה בחת.

וקבךמכםמהן  ורוםמשסוו ימכןמה בחתמ פנומ בון–הספדמ לפני	תום	הזמן	המוקצב:מ סיום	המבחן	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

שו ימ ב,מבסיףמחיבדןמה בחתמ צידפוםמרפוםמדוקוםמשכפשדמ צוודמך והם.

	תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ המוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.מ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר יןמיהובחניןמבאוןהמשקטה(.
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ההשגחה בכיתה: 

 חנאןמהאוןהמןשגוחמך מהן  ורוםמבשךןמה בחתמיןסווךמבהךבדןי.מ ה תמפודיטמןפקורוה:

1.מ הךבודמכןמה בחתמ פומההנחויןמה פידטיןמבסךופוםמהבכוםמ)"הנחויןמ ן  ורוםמ פנומ
ח יקןמה בחת",מ"הנחויןמ ן  ורוםמ כחדמח יקןמה בחת"(.

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

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

4.מ יירכמשא מן  ורמךיברמבכיפתמךצ כו.מ

5.	 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

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

7.מ ןךרמכןמשכ יןמהן  ורוםמהךי יןמבז תמה בחת.מכחןמה טדיןמש מה בחתמהפנו ומהוכמ
 סווךמ  ידהמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מך –פומהשכ יןמש מ
הן  ורוםמיך –פומןיצכיןמה בחתמןיא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמ

שושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ הנחיןמכןמהן  ורוםמ השובמך מח קמכ'מב ברמ)ךרמך 'מממ(מי הסבודמ הםמשך מח קמ 	.2
ב'משבה שעמושובימבהזר ניןמכחדן.מ

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.מכפשדמ 4.מ
 הצוךמ הםמ צוודמברפוםמהדוקוםמה צידפוםמבסיףמהחיבדן,מכימ ךסיקמבא מפךו יןמכחדןמ

 פומשוקי מהרךןמש מה ידה.

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'(.
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הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחן:

ושמ הנחיןמכןמהן  ורוםמ פןיחמכןמהחיבדןמבך ירמממ)ך ירמהשכ ית(מי הקדוכמ הםמכןמ 	.1
השכ יןמבקי מדם.מארכומ ךבידמבותמהן  ורוםמי יירכמשכאתמהםמסו נימכןמןשיביןוהם.

2.מ כחדמשא מהן  ורוםמסוו ימ השובמך מהשכ יתמשבך ירוםמממי–3,מושמ הנחיןמכיןםמ ךבידמ
 ך ירמ5מ)האןבה(מי יירכמאומכאתמהםמךשימאע.

הנחויןמ האןבה: 	.3	
 פנומההאןבהמושמ י דמ ן  ורום:מ

"נתחיל בהכתבה. תחילה אקריא לכם משפט ואל תכתבו אותו. אחר–כך אומר לכם   
מילה או צירוף מילים מתוך המשפט, ואתם תכתבו אותם במקום המתאים. 

אל תתייעצו עם חבריכם. אקריא לכם את המילה פעמיים, ואם לא תספיקו לכתוב   
אותה, אקריא לכם אותה שוב". 

	דוגמה	להכתבת	מילים	בהכתבה	
)למורה	בלבד	—	לא	להקראה	לתלמידים(

ושמ קדוכמ ן  ורוםמכןמה שפטמבש  יןי:מ

"רוחות נָׁשְבּו כל הלילה". 

 כחדמ אתמושמ י ד:מ

ּכִןבימ"נָׁשְבּו".

ושמ חזידמי י דמ"נָׁשְבּו".מ

*מ פומהצידע,מושמ הקדוכמכןמה ו המפךםמניספן.מ

יש	להקפיד	על	הגייה	מדויקת	בעת	הקריאה.

המילים	וצירופי	המילים	להכתבה	מופיעים	בסעיף	ג.1,	בתוך	מחוון	המבחן,	בעמ'	30.
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציוני על–ידי שימוש בכלי עזר שונים.  בו  ואת ההנחיות לשימוש 
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
)דבמבדדהופןיחוחצומפןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.מה חייתמ ןווחסמ שנומח קומה בחת:מח קמכ'מיח קמב'.מ

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 ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ0—2,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימממנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימממנקירין,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 ב' )נוסח א'(, מיצ"ב פנימי, התש"ע

מיצ"ב2   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

חלק	א'

מיצ"ב3   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

ד-מתפרק	ראשון:	הכתבהפןיח1

כתיבת	
מילים	
וצירופי	
מילים	

המילים	שייכתבו	המשפטים
על–ידי	התלמידים

ַמפְֵתַחושמ ו	ַמפְֵתַחמחרשמ בון.ת.מ

ַהּכְבִישצדועמ ְַחציןמכןמַהּכְבִישמּבִזְהודּון.מ.מ

נֹוַסַעתבחיפשהמכנומנֹוַסַעתמ בקדמכןמָסבִָןו.3.מ

ּכְׁש�עָבְַדנּוּכְׁש�עָבְַדנּו	ּבַּכִוןה,מה נה ןמשובחהמכיןני.4.מ

הו רהמֵהצוצהמ תמהח יתמו��ֲאָתהמשוידרמ5.מ
גשם.

ו��ֲאָתה

ְמֶתםמכןמהארידמֶהחרשמש ו?ע.מ ְמֶתםכופֹהמש�ַ ש�ַ

ֵמַהִתיקהיצֵכןומֵמַהִתיקמספדמּו חבדן.7.מ

ַהְתָחלָה א מסופידמושמַהְתָחלָהמי�סיף.כ.מ

ַמְדּבִיקויסומַמְדּבִיקמן יניןמחרשיןמּבָכ בים.9.מ

ַמֲאכָלִיםכו כמבוש המַמֲאכָלִיםמ ויחרוםמ ַחג.דת.מ

גַן–חֹובָהֲכחיןומהקטנהמהי אןמ ְגַן–חֹובָה.תת.מ

�אש	ַהׁש�נָהּבְ�אש	ַהׁש�נָהמפדחהמשישנהמכצ ומּבַגונה.מת.מ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב4   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

בדיקת	ההכתבה	מתבצעת	בשני	שלבים:
בשלב	הראשון	 סייגוםמיסיפדוםמכןמהשגוכיןמבא מסיגמשגוכה.מבשלב	השנימ סא וםמכןמה ספדמהאי  מש מ

השגוכיןמיניןנוםמצויתמ פומטב ןמה דה.

השלב	הראשון	-	סיווג	השגיאות	וספירתן
השגוכיןמ ןח קיןמ שןומקטגידויןמךוקדוין:מ)כ(משגוכיןמשכונתמ סיגמהח פיןמהי יפינוין;מ)ב(משגוכיןמ סיגמהח פיןמ

הי יפינוין.מהסיגמהשנומ ןח קמ ח שמקטגידויןמ שנהמ)תבת,מתבמ,מתב3,מתב4,מתב5(,מאפומש פידטמבך ירמהבכ.

בצךימכןמהפךי יןמהבכין:

סייגימכןמהשגוכיןמ פומהפודיטמש ה ת. ת.מ

ספדימכןמהשגוכיןמבא מסיגמש משגוכה. מ.מ

ספדימכןמה ו וםמש כמנאןבימא  מ)תג(. 3.מ

אןבימכןמה ספדוםמשהןקב ימבא ומהךזדמ חושיבמהצוינוםמבך יריןמה ןכו ין.מ 4.מ

פירוט	סוגי	השגיאות
1א.	שגיאות	שאינן	מסוג	החלפות	הומופוניות

השמטת	עיצורים	ותנועות,	 ריג ה:	
התלהמ)הןח ה( —מ
מביקמ) רבוק( —מ

הוספת	עיצורים	ותנועות,	 ריג ה:
מפתאחמ) פןח(מ —מ
נוסעאת	)ניסךן( —מ

שגיאות	פונטיות,	 ריג ה:
מתביק	) רבוק( 	—
מדביג	) רבוק( 	—

שיכול	אותיות,	 ריג ה:
מבדיקמ) רבוק( 	—

החלפת	אות	סופית	ברגילה,	 ריג ה:
שמתממ)ש ןם( 	—

הוספת	רווח	בתוך	מילה,	 ריג ה:
מא	כליםמ) כא ום( 	—

הפרדת	אותיות	השימוש	מן	המילה,	 ריג ה:
מה	תיקמ) הןוק( 	—

כתיבת	צירוף	מילים	במילה	אחת,	 ריג ה:	
גןחובה/גנחובהמ)גתמחיבה( 	—
ראשהשנהמ)דכשמהשנה( 	—

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב5   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

1ב.	שגיאות	מסוג	החלפות	הומופוניות
שגיאות	במילים	ייחודיות,	 ריג ה: 1ב1.	

מהטיקמ) הןוק( 	—

רושמ)דכש( 	—

שגיאות	באותיות	השורש,	 ריג ה: 1ב2.	

נושעתמ)ניסךן( 	—

סמתםמ)ש ןם( 	—

הקבישמ)האבוש( 	—

שגיאות	בצורני	הנטייה,	 ריג ה: 1ב3.	

נוסעטמ)ניסךן( 	—

וראתאמ)ידכןה( 	—

שגיאות	בצורני	הגזירה,	 ריג ה: 1ב4.	

אתחלהמ)הןח ה( 	—

שגיאות	באותיות	השימוש,	 ריג ה: 1ב5.	

קשעבדנומ)אשךברני( 	—

מאתיקמ) הןוק( 	—

1ג.	מספר	המילים	שלא	נכתבו	כלל

המשך	בעמוד	הבא



33חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התש"ע

מיצ"ב6   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

השלב	השני	-	סיכום	המספר	הכולל	של	השגיאות	ומתן	ציון	
בצךימכןמהפךי יןמהבכין:

סא ימכןמ ספדמהשגוכיןמהאי  מ)תכמ+מתבתמ+ תבמ + תב3 + תב4 + תב5(. ת.מ

היסופימ  ספדמשהןקב מכןמ ספדמה ו וםמש כמנאןבימא  מ)תג(. מ.מ

ה ודימכןמה ספדמשהןקב מבצויתמ פומטב ןמהה דהמש ה ת.מ 3.מ

אןבימכןמהצויתמשהןקב מברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ורמיברףמה ופיומהאוןןו,מבך ירהמה ןכו המ)ה וצבוןמ 4.מ
יה נבסיתמךידאוםמכןמהחושיבמהזהמבכיפתמכיטי טו(.מ

טבלת	המרה	של	המספר	הכולל	של	השגיאות	בציון	

המספר	הכולל	
של	השגיאות

הציון

1–012

211

310

49

58

67

76

85

94

103

112

121

130	י ך ה

ן  ור	ש כמאןבמכףמ ו המ ה ו וםמש מההאןבה,מוקב מצויתמד.

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב7   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שני:	הקיפו	את	המילים	המתאימות

חצומפןיח2

פענוח	
מילים

הקפןמשלושמה ו וםמהכ ה:מ 	=	2

ספין •מ

אוסכין •מ

כדינין •מ

הקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" והקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" מיךירמ ו המאחתמ 	=	1
שגיוהוהקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמ ו המאחתמשגיוה.

הקפןמ ו המאחתמ בותמהנ" והקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמשתימ ו וםמשגיויןו 	=	0
הקפןמש ישמ ו וםמשגיוין.

או: 	
א 	ןשיבהמכחדן.

הערה:	סו יתמקימ ןחןמ ןשיבהמהנאינהמווחשבמןשיבהמנאינה. 	

ד-מ

חצומפןיח3

פענוח	
מילים

הקפןמשלושמה ו וםמהכ ה:מ 	=	2

גוטדה •מ

ח ו  •מ

פסנןד •מ

הקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" והקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" מיךירמ ו המאחתמ 	=	1
שגיוהוהקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמ ו המאחתמשגיוה.

הקפןמ ו המאחתמ בותמהנ" והקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמשתימ ו וםמשגיויןו 	=	0
הקפןמש ישמ ו וםמשגיוין.

או: 	
א 	ןשיבהמכחדן.

הערה:	סו יתמקימ ןחןמ ןשיבהמהנאינהמווחשבמןשיבהמנאינה. 	

ד-מ

פרק	שלישי:	ענו	לפי	התמונה

ד"ב4

פענוח	
מילים

ןשיבהמנאינה:מ)3(משוודהמש מנ  ום 2	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,מ

ד"ב5

פענוח	
מילים

ןשיבהמנאינה:מ)4(מהו רמ נגתמבאוניד. 2	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב8   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	רביעי:	ביצוע	הוראות

חצומפןיח6

ביצוע	
הוראות

אןובןמ ו המאחת	נאינהמשושמבהמדקמשלושמכיןויןמיאי תמ תמה חסת. 	=	2

אןובןמ ו המשושמבהמכיןויןמשכונתמ יפוךיןמב חסת. 	=	0
או:

אןובןמ ו המשושמבהמש ישמכיןוין,מכעמכותמ המ ש ךיןמבךבדון,
 ריג ה:

בדץ —מ

בשץ —מ

או:

אןובןמ ו המשושמבהמדקמשןומכיןויןמישןוהתמ תמה חסת.

הערות: 	

ןשיבהמשבהמןואןבמכיןמכחןמפך ווםמבכיןהמ ו המ) ריג ה:מגדד,מש  ,משוש(,מ ת.מ
ןוחשבמןשיבהמנאינה.

ןשיבהמשבהמןואןבמבשגוכהמ ו המה ידאבןמ תמהכיןויןמשב חסתמ)בדומ מ.מ
ב קיםמבדוכ(,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

הקפןמכיןויןמב חסתמה ו וםמ  כמאןובןמה ו המב קיםמהנרדשמןוחשבמ 3.מ
ןשיבהמשגיוה.

ןשיבהמשבהמןואןבמהכיןמצ	ב קיםמהכיןמהסיפוןמץ,מןוחשבמןשיבהמשגיוה. 4.מ

ד,מ

חצומפןיח7

ביצוע	
הוראות

הקפןמה ו המדג. 	=	1

הקפןמה ו המדגמיךירמ ו המאחתוהקפןמ ו המכחדן. 	=	0

הערות: 	

ןשיבהמשבהמהן  ורמהקוףמכןמה ו המדג,מוגםמאןבמכיןהמכימסו תמקימ ת.מ
 ןחןוה,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

ןשיבהמשבהמהן  ורמ כמהקוףמכןמה ו המדג,מכ כמדקמסו תמקימ ןחןוהמכימ מ.מ
אןבמכיןה,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.

ד,ת

חצומפןיח8

ביצוע	
הוראות

הקפןמא מהכיןויןמהבכין:מא	ב	ט	י	ח. 	=	1

הקפןמח קמ בותמהכיןויןמהנ" והקפןמכיןויןמכחדיןוהקפןמהכיןויןמ 	=	0
א	ב	ט	י	חמיךירמכיןוין.

הערה:מא מסו יתמכחדמשכונימהקפהמווחשבמןשיבהמשגיוה.

ד,ת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב9   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח9

ביצוע	
הוראות

הךןקןמה ו הממסתתרת. 	=	2

א מןשיבהמכחדן. 	=	0
הערות:		

ת.מהךןקןמה ו המבשגוכןמאןובמןוחשבמןשיבהמנכונה.

מ.מסו יתמה ו המב קיםמהךןקןהמווחשבמןשיבהמשגויה.

ד,מ

חצומפןיח10

ביצוע	
הוראות

1	=	הךןקןמה ו ה	טוב. א.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

הערה:	כותמצידעמ הךןוקמכןמהנוקירמב ו ה.

ד,ת

חצומפןיח

ביצוע	
הוראות

1	=	אןובןמהש יןמרות	ייעל. ב.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

חצומפןיח

ביצוע	
הוראות

1	=	הקפןמשםמהו רמדן. ג.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

חצומפןיח

ביצוע	
הוראות

1	=	 ןוחןמקימ רחלמשוישבןמבשידהמהדכשינהמכ מרותמשוישבן ד.	
בשידהמהשנווה.

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

הערה	לסעיפים	א	ו–ב:מאןובןמה ו וםמטוב,מרותי	ייעלמבשגוכןמאןובמ)ןיב,מ  ש (מ
ןוחשבמןשיבהמנאינה.

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב10   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	חמישי:	השלמת	משפטים

חצומפןיח11
השלמת	
משפטים

אןובןמה ו המאחרי. 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	
הערה:מהקפתמה ו המאחרימ)ב קיםמאןובןה(מןוחשבמןשיבהמנאינה.

ד,מ

חצומפןיח
השלמת	
משפטים

אןובןמה ו המנרטבו. 	=	1 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	
הערה:מהקפתמה ו המנרטבומ)ב קיםמאןובןה(מןוחשבמןשיבהמנאינה.

ד,ת

פןיח12
השלמת	
משפטים

אןובןממילה	אחתמה ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון,מאגיתמ 	=	2
מצאתי/ראינו/היה/עמד/שיחק/הלך.

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

ני ר,מוש.מ —מ

הערה:מאןובןמה ו המבשגוכןמאןובמןוחשבמןשיבהמנאינה.

ד,מ

ןשיבהמהאי  ן	הש  המה ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון,מ13
ןוחשבמןשיבהמנאינה.מגםמהש  המש משןומ ו וםמןוחשבמןשיבהמנאינה.

דוגמאות:

פןיח
השלמת	
משפטים

1	=	אןובןמה ו המאבל/אך. א.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

הערה:מןשיבהמשבהמויסוףמהן  ורמכןמיו"ימהחובידמ  ו המלאמ)"י כ"(,מ
ןוחשבמןשיבהמנאינה.

ד,ת

פןיח
השלמת	
משפטים

1	=	אןובןמה ו המשיחקתי. ב.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

פןיח
השלמת	
משפטים

1	=	אןובןמה ו המתפס/לקח. ג.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

פןיח
השלמת	
משפטים

1	=	אןובןמה ו המ)ה ו ום(מאותו/את	הכדור/בחזרה/ת'כדור/ותפסתי/לידיים. ד.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

פןיח
השלמת	
משפטים

1	=	אןובןמה ו המחבר. ה.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

המשך	בעמוד	הבא
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב11   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שישי:	הבעה	בכתב	—	כתיבת	סיפור	על–פי	חמש	תמונות	—
	"מעשה	בכובע"

משימת	ההבעה	בכתב	נבדקת	על–פי	שלוש	קטגוריות:	14

ג.מ שית מ מ ב.מ בנהמ מ מ ןיאתמ א.מ

פןיח

הבעה	
בכתב

תוכן א.	

הערה:	גם	אןובןמסופידמה סן אןמבכיפתמח קומך מהן ינין,מןוברקמ פומ 	
ההנחויןמש ה ת.

אןובהמ וטבוןמ 	=	8
בסופידמושמדצףמך ו ןו.מהך ו המ פיןחןמבכ צךיןמהדחביןמ)דכימריג כיןמ

 ה ת(.מבהךדאןמהןיאתמושמ הןווחסמהתמ כואיןמההדחביןמיהתמ ד יינטויןמש הת.מ
ההדחביןמואי יןמ ךסיקמבפדטוםמך מהדקך,מך מהסבובהמ)  ש ,מבכ צךיןמ

ןוכידומניףמיכייודה(,מך מההןדחשיויןמיך מהר יויןמ)  ש ,מבכ צךיןמ
רוכ יגוםמיבכ צךיןמןוכידמש מ נוךוםמידגשין(.מ

דוגמאות	להרחבות

הוהמויםמופהמיהו רוםמוצכימ שרה. —מ

הדיחמהווןהמחזקהמ כירמךרמשהךופהמכןמהאיבך. —מ

הוהמקדמינשבהמדיחמחזקה. —מ

הו רהמהווןהמךציבהמאשהאיבךמךף. —מ

הםמדכימשקדמ גידוםמיכזמהםמיוןדי. —מ

הו רהמדצןהמ קחןמכןמהאיבך,מכב מדכןהמכןמהגידום.מהוכמנכנחהמינןנהמ —מ
כןמהאיבךמ גידום.

הו רמכ דמ ו רהמשזהמ כמנידכמכםמנשכודמכןמהאיבךמ חןי ה. —מ

אןובהמבונינון 	=	5

אןובהמח שה 	=	2

הוךרדמסופידואןובןמ שפטמכחרואןובןמסופידמשכונימקדוכמ ח יטות. 	=	0

ד,מ,5,כ
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מיצ"ב12   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

הך ו ה

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

מבנה ב.	

ה בנהמנברקמך –פומשןומקטגידוין:

מ רכיבי	המבנה	בסיפורמ 	 1

קישוריות	ולכידות 	 2

פןיח

הבעה	
בכתב

רכיבי	המבנה	בסיפור 	 1

פתיחה	סיפוריתמ—מאי  ןמהצגןמהר יוין,מה קיםמיהז ת.מ I.ממ
(למשל: ביום קריר יצאו הילדים לטייל בשדה.)

אירוע	מאתחלמ II.מ
(למשל: הרוח נשבה והעיפה את הכובע.) 

סיבוךמ III.מ
(למשל: הכובע נעלם, והילדים חיפשו אותו.)

IV.ממהתרהמ
(למשל: הילדים מצאו את הכובע ובתוכו היו גורי חתולים. הילדים 

החליטו מה לעשות עם הכובע.)

סיום	הסיפורמ V.מ
(למשל: הילדים הלכו/הילדים חזרו לביתם/הילדים פנו לדרכם.)

סופידמהאי  מכןמחמשתמדאובומה בנהמאומכןמארבעתמדאובומה בנהמ 2	=מ
הראשונים.

הערות:	 	

ת.מושמ שוםמ במש ךִןוםמשנומדאובוםמכימויןדמ יבכוםמבכיןימ שפט. מ

מ.ממ כמנרדשןמהבחנהמ יבהקןמבותמהדאובוםמ)אגיתמדייחמכימּפִסקה(. מ

סופידמשחסדוםמבימאחדמכימשנייםמ בותמכדבךןמהדאובוםמהראשונים.מ 1	=מ

טקסטמהאי  מדאובמאחדמב ברוהטקסטמכונימבניומאסופידמ)  ש ,מ 0	=מ
איןדיןמ ן ינין(.מ

ד-מ

פןיח

הבעה	
בכתב

קישוריות	ולכידותמ 	 2

3מ=מהסופידמ אורמי קישדמבכיפתמ וטבומינש דמקשדמהגוינומבותמהכודיךום.

2מ=מהסופידמ אור,מכב מהקושידויןמפגי המב קיםמכחרמבסופיד.מ

הסופידמ אור,מכב מהקושידויןמפגי המבויןדמ  קיםמכחרמבסופיד.מ 1מ=מ

הסופידמכונימ אור. 0מ=מ

ד-3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב13   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

לשון ג.	

פןיח

הבעה	
בכתב

אוצר	מילים	ומשלבמ 	 1

כיצדמ ו וםמךשוד,מ ש במה שיתמכיפוונומ שפהמאןיבה,מ 2	=מ
 ריג ה:מחןי המשה  וטהמגידום,מהןחו מ החשוע,מהדיחמנשבהמיהאיבךמ

הןךיפף,מאיבךמדחב–שי וום.מ

כיצדמ ו וםמר ,מ ש במ שיתמכיפוונומ שפהמאןיבה. 1	=מ

צדו יןמ ש בוין,מ  ש :משו ישמבשפהמרבּודה. 0	=מ

ד-מ

פןיח

הבעה	
בכתב

תחביר	 	 2

2מ=מ שפטוםמןקנוום,מהןכםמרקריקומ)ב ותמיב ספד(.מ

1מ=משגוכיןמק יןמב בנהמה שפטובהןכםמהרקריקו.

0	=מ בנהמה שפטוםמכונימןקנו,מחסדמהןכםמרקריקו.

ד-מ

פןיח

הבעה	
בכתב

פיסוק	)בסופי	משפטים(מ 	 3

שו ישמנאיתמבנקירהמיבסו תמשכ המבדיבמה שפטום. 1	=מ

שו ישמ צי צםמכימכו–שו ישמבנקירהמיבסו תמשכ ה. 0	=מ

ד,ת

פןיח

הבעה	
בכתב

כתיב	 	 4

ךרמשתימשגוכיןמאןובמשינין. 2	=מ

שלושמךרמחמשמשגוכיןמאןובמשינין. 1	=מ

ששמשגוכיןמאןובמשיניןמיויןד. 0	=מ

הערות: 	

מת שגוכיןמהאןובמווספדימבשבךמהשידיןמהדכשיניןמש מהסופיד..

ממ שגוכיןמאןובמבשםמפדטומ) ריג ה:מךירומב קיםמכירו(מ כמווחשבימ.
שגוכין.

ד-מ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב14   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שביעי:	טקסט	המידע	—	"סומית	הגליל"

פןיח15

הבנת	
המשמעות	

הגלויה

ןשיבהמה צוונןמשלושהמחישוםמה פיןחוםמכצ מסי וןמהג ו : 	=	3

חישמה ושיש •מ

חישמהש וךה •מ

חישמהדוח •מ

ןשיבהמה צוונןמשנימחישוםמ בותמהנ" . 	=	2

הערות:	 	

ןשיבהמשבהמוואןבמ"חישמהטךם",מןוחשבמןשיבהמנאינה.מ ת.מ

ןשיבהמשבהמוואןבימש ישןמהחישוםמבשידהמכחןמכימבשןומשידין,מ מ.מ
ןוחשבמןשיבהמנאינה.

ןשיבהמ  כמה ו המ"חיש"מ)אגיתמ ושיש,מש וךה,מדוח(מןוחשבמןשיבהמנאינה.מ 3.מ

ןשיבהמה צוונןמחישמאחדמ בותמהנ" . 	=	1

או:

ןשיבהמה צוונןמשנימחישוםמ בותמהנ" מיגםמכןמחישמהדכווה.

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

ד-3

פןיח16

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמשנימשו ישוםמש מה חישום: 	=	4

ת.מ  ציכמכןמהרדעו  ששו  ששמרבדום.

מ.מ  ציכמ זיתו  ציכמכןמהחויןמשהתמדיציןמ כאי ו  ציכמכיא .מ

ןשיבהמהאי  ןמשו ישמאחדמ בותמהנ" . 2	=מ

הערה:	ןשיבהמשבהמוואןבימשנומהשו ישוםמבשידהמכחן,מןוחשבמןשיבהמנאינהמ)גםממ 	
כםמבשידהמהשנווהמוציותמשו ישמ כמד יינטו(.מ

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

—מ  אן.

ארומ  אןמ כאי . —מ

ארומ הגתמך והם. —מ

אומהתמכיא יןמבךזדןם. —מ

ד,מ,4

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התש"ע 42

מיצ"ב15   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח17

הבנת	
המשמעות	

הגלויה

ןשיבהמ  כהמ פומהטקסטמה ןכדןמ המכיא יןמסי ויןמהג ו ,מ 	=	3
 ריג ה:

חויןמקטניןמשהתמ יצכיןמב ום —מ

חויןמ ום —מ

חויןמקטנין —מ

רגוםמקטנום —מ

ןשיבהמשכונהמ פומהטקסט. 	=	0

או:

א מןשיבהמכחדן.

ד,3

ד"ב18
הבנת	

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מאומהםמח ו ום 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,3

ד"ב19
הבנת	

המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ קיםמשחווםמבי 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,3

המשך	בעמוד	הבא



43חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התש"ע

מיצ"ב16   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח20

הבנת	
המשמעות	

הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ נרודיןמכימ ווחירויןמש מהסי וין,מ 	=	3
 ריג ה:

אומא מהסי ויןמבךי םמחויןמדקמשםמב ךדהמיכםמופגךימבהת,מ כמוהוימךירמ —מ
סי ויןמבךי ם.

אומכסידמ פגיךמבחויןמנרודין.מ —מ

אומכותמהדבהמבךי ם. —מ

ןשיבהמשכונהמ סן אןמך מהקטך, 	=	0
 ריג ה:

אומכסידמ האכובמ הת. —מ

אומהתמואי יןמ נשיע. —מ

אומהתמ בוכיןמ ז מדך. —מ

או:

ןשיבה	שכונהמךינהמך מהשכ הוןשיבהמשכונהמ סבודהמ ריךמכסידמ פגיךמ 	
בסי ויןמהג ו ,

 ריג ה:

אומכסידמ פגיךמבבך ומחוום. —מ

או: 	

א 	ןשיבהמכחדן. 	

הערה:	הךןקןמה שפטמהכחדיתמבטקסטמןוחשבמןשיבהמנאינה.מ 	

ד,3

ד"ב21
הבנת	

המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ פנומש 4	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,4

ד"ב22
הבנת	

המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מאומהיכמ כמדיכה 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב17   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח23

יישום,	
הערכה	
וביקורת

1	=	וך מצירקן. א.	

0	=מדיתמצירק. מ

או: מ מ

א מןשיבהמכחדן. 	 	

ד,ת

פןיח

יישום,	
הערכה	
וביקורת

הסבדמה ןווחסמ  קיםמה חוהמהב ךרווהוחורמש מסי וןמהג ו מ)האנדן,מ 	=	3 ב.	
הג ו ,מכדץמושדכ (,

 ריג ה:מ

וך מצירקןמאומ כמואי מ הויןמשסי וןמהג ו מןחוהמבג'ינג :מהוכמחוהמ —מ
ב קיםמכחר,מדקמב ךדהמ ורמהאנדן.

1	=	הסבדמשךוקדימכופהמסי ויןמהג ו מאינןמחוין,מ ריג ה: 	

וך מצירקןמאומסי ויןמהג ו מכונתמחויןמבג'ינג מבכפדוקה.מ —מ

הסבד	שגיו, 	=	0 	
 ריג ה:

וך מצירקןמאומסי וןמהג ו מחוהמדקמב ום. —מ

וך מצירקןמאומסי ויןמהג ו מהתמסדטנוםמקטנום. —מ

וך מצירקןמאומסי ויןמהג ו מחויןמב ךדהמחשיאה. —מ

או:

א מןשיבהמכחדן.

ד,ת,3

חצומפןיח24

ידע	לשוני
ןשיבהמהאי  ןמכןמאןובןמה ו וםמהכ המבסרדמהזה:מ 	=	3

גיף ת.מ

חישום מ.מ

3.מ ום

4.מ ךדה

סי ון 5.מ

סדטת ע.מ

1	=	שגוכהמאחתמבסרדמה ו וםמ)הח פהמכחןמש משןומ ו וםמזימבזי(.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

ד,ת,3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב18   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	ביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח25

ידע	לשוני
1	=	אןובןמה ו הממוצא. א.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

הערה:מאןובןמה ו הממצאמ)בךבד(מןוחשבמןשיבהמנאינה. מ מ

ד,ת

חצומפןיח

ידע	לשוני
1	=	אןובןמה ו המעיוור. ב.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

חצומפןיח26

ידע	לשוני
2	=	ןשיבהמהאי  ןמכןמה שפטמהזה:

—מ  רנימך מסדטתמׁש�ש ימסי ון.

0	=	א מןשיבהמכחדן.

הערות:מ 	

מת כותמ הידורמנקיריןמך משגוכיןמאןובמבהךןקןמה ו ום..

ממ ןשיבהמשבהמסי נימ ספדומה ו ום,מןוברקמא ימ שפטמשנאןב..

ד,מ

חצומפןיח27

ידע	לשוני
הקפןמשלושמה ו וםמהכ ה:מ 	=	3

ןש די —מ

ש יד —מ

ש ודה —מ

הקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" והקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמ ו המאחתמשגיוה. 	=	2

הקפןמ ו המאחתמ בותמהנ" והקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" מיךירמ ו המאחתמ 	=	1
שגיוה.

הקפןמ ו וםמשגיויןוהקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמשתימ ו וםמשגיוין. 	=	0

או:

א מןשיבהמכחדן.

הערה:מסו יתמקימ ןחןמ  ו וםמהנאיניןמווחשבמןשיבהמנאינה.

ד-3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב19   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

חלק	ב'

מיצ"ב20   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הסיפור	—	"מתנה	לאבא"

פןיח1

הבנת	
המשמעות	

הגלויה

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשכבכמךסיק, 	=	4
 ריג ה:

אומכבכמנ צכמא מהויםמבךבירה. —מ

אומכבכמהי עמבביקדמ ךבירהמיחיזדמבךדב. —מ

אומכבכמךסיקמ כיר. —מ

ןשיבהמשכונהמ סן אןמך מהסופיד, 	=	0
 ריג ה:

אומהיכמשאחת.מ —מ

אומהיכמכונימכיהבמו ומהי רן. —מ

אומכותמ ימפנכומ ו רום. —מ

או:

א מןשיבהמכחדן.מ

ד,4

פןיח2
הבנת	

המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמהסבדמהגוינומה סן עמך מהטקסט, 	=	3
 ריג ה:

אומהםמחופשימ ןנהמ ויחרןמי כמהצ וחימ  ציכמאזכן. —מ

אומהוימבחניויןמהדבהמרבדוםמופום,מיהםמ כמורךימב המ בחיד.מ —מ

אומהוימבחניויןמהדבהמרבדוםמופום,מכב מהםמ כמ צכימרבדמשוש חמכןמכבכמ —מ
ש הם.

אומ כמורךימ המכבכמש הםמכיהב. —מ

ןשיבהמשכונהמ סן אןמך מהטקסט, 	=	0
 ריג ה:

אומהםמךרוותמקטנום. —מ

אומהםמהוימךוופום. —מ

או:

א מןשיבהמכחדן.

ד,3

ד"ב3

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)4(מהש שמשיקךן,מיךרוותמ כמהצ וחימ בחידמ ןנה. 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב21   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ד"ב4

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)3(מהצ םמ ןאייתמ ן ינה. 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,3

ד"ב5

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מז תמחיפשו 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,3

פןיח6

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשהו רוםמ כמהצ וחימ  ציכמ ןנהמ ןכו המ כבכו כמ 	=	4
ורךימ המ קנין,מ

 ריג ה:

הבךוהמש מהו רוםמהווןהמ  ציכמ ןנהמ ןכו המ כבכ. —מ

הו רוםמדצימ פןידמכןמהבךוהמש מה ןנה.מ —מ

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

שכבכמ כמוןגךגךמכ והם. —מ

ד,4

ד"ב7

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מכבכמוסןא מבן ינהמיווזאדמבומיבכסנן. 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,3

חצומפןיח8

הבנת	
המשמעות	

הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמכןמאןובןמה ספדוםמהכ המבסרדמהזה:מ 	=	4

3

5

4

ת

מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

ד,4

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב22   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח9

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמהסבדמהגוינו,מךקבומ סךוףמת,מהקישדמכןמה ןנהמ הידוםמ)סךוףמתמ 	=	3
כונימ צוונית(,

 ריג ה:מ

את,מהווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כבכ.מההסבד:מאומגםמכבכמש ומךסיקמ —מ
 כיר,מיכםמהן ינהמש ומןהוהמך משי חתמהךבירהמש י,מהיכמווזאדמבומי כמ

וןגךגךמכ וו.מ

את,מאומהן ינהמהוכמקושיטמנכה,מיכבכמכיהבמקושיטוםמנכום. —מ

—מ כמהווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כבכ.מההסבד:מאומ כבכמש ומאבדמושמ
בךבירהמן ינהמש ו.

—מ כמהווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כבכ.מההסבד:מאומההידוםמש ומן ורמ
פניווםמכ וו.

—מ כמהווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כו כ.מההסבד:מאומכו כמש ומכיהבןמ
 יזוקהמיהווןומביחדןמ קניןמ המ ןנהמכחדןמא ימרוסקמופה.

0	=	ןשיבהמ  כמהסבד,מאו	ןשיבהמהאי  ןמהסבדמ כמהגוינו,מאו	ןשיבהמהךיסקןמדקמ
בטובמהן ינהמ  כמקושידמש מה ןנהמ הידום,

 ריג ה:

הווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כו כ.מההסבד:מאומכו כמדיכהמכיןומא מ —מ
הז תמיכונהמךיברןמהדבה.

הווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כבכ.מההסבד:מאומגםמכנומקנוןומ ןנהמ —מ
אזכןמ הידוםמש ו.

הווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כבכ.מההסבד:מאומהן ינהמהוכמקושיטמנכה. —מ

—מ כמהווןומביחדןמבן ינהמש ומא ןנהמ כבכ.מההסבד:מאומזהמ כמ ןכום.

או:
א מןשיבהמכחדן.

ד,3

חצומפןיח10

ידע	לשוני
הקפןמשלושמה ו וםמהכ ה:מ 	=	3

•מ צ  ום

•מ צ  ה

צו ים •מ

הקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" והקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמ ו המאחתמשגיוה. 	=	2

הקפןמ ו המאחתמ בותמהנ" והקפןמשתימ ו וםמ בותמהנ" מיךירמ ו המאחתמשגיוה. 	=	1

הקפןמ ו וםמשגיויןוהקפןמשלושמה ו וםמהנ" מיךירמשתימ ו וםמשגיוין. 	=	0

או:

א מןשיבהמכחדן.

הערה:מסו יתמקימ ןחןמ  ו וםמהנאיניןמווחשבמןשיבהמנאינה.

ד-3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב23   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמדכמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי	אינטרנט	-	עדכון

80-EVR-010-2A-SOF-p-pnimi-idkun ,11:06,26/08      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח11

ידע	לשוני
1	=	אןובןמה ו המחנויות. א.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

הערה:מאןובןמה ו המבשגוכהמ)חניותוחנוית(מןוחשבמןשיבהמנאינה. מ מ

ד,ת

חצומפןיח

ידע	לשוני
1	=	אןובןמה ו ום	יום	ההולדת. ב.	

0	=	א מןשיבהמכחדן. 	
הערות:	

אןובןמהצודיףמיום	הולדתמ)  כמווריך(מןוחשבמןשיבהמנכונה. ת.מ

אןובןמה ו המיומהולדתמןוחשבמןשיבהמנכונה. מ.מ

אןובןמה ו המיומולדתמןוחשבמןשיבהמשגויה. 3.מ

ד,ת

חצומפןיח12

ידע	לשוני
2	=	ןשיבהמהאי  ןמאחדמ תמה שפטוםמהכ ה:

שנומהו רוםמושבימך מספס מבשרדה. •ממ

שנומהו רוםמושבימבשרדהמך מספס . •מ

בשרדהמך מספס מושבימשנומהו רום. •מ

ך מספס מבשרדהמושבימשנומהו רום. •מ

בשרדהמשנומו רוםמושבימך מספס . •מ

0	=	א מןשיבהמכחדן.

ד,מ

חצומפןיח13

ידע	לשוני
3	=	ןשיבהמהאי  ןמכןמאןובןמה ו וםמהכ המבסרדמהזה:

רבדום ת.מ

מ.מ צ  ה

3.מ ןנה

ךבירה 4.מ

ךסיק 5.מ

פןדית ע.מ

1	=	שגוכהמאחתמבסרדמה ו וםמ)הח פהמכחןמש משןומ ו וםמזימבזי(.

0	=	א מןשיבהמכחדן.

ד,ת,3
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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.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמבון–ספדו,מיבוןמהספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים בשני חלקי המבחן 

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

ממ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןמד7:3ד-ד3:מממ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהמד5:3ת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמד7:3ד-דד:4ת,מ

בט 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  ופיוָם.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 )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)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	התש"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.מהרפוםמהורנווםמש מדואיזמהצוינוםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרפומה ופיומ
צוינום,מ דואיזמ ש מ ריג כיןמ רפוםמ  כוםמ ע59-5מ בך ירוםמ דכימ האוןןווםמ צידפוםמ  ךטפה.מ
שחישבימבהםמא מהצוינוםמש מן  ורמכחר,מיריג כיןמ רפומדואיזמצוינוםמדוקום.מא ומזהמהיןכםמ
 הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

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

•מ שו ןמההאןבה:מהשנהמנוןתמב חייתמא ומניסףמ  ידוםמ כבחיתמסיגומשגוכיןמהן  ורום.מסוייגמ
השגוכיןמכונימ דאובמבחושיבמהצויתמב בחת,מי טדןימ זהיןמכןמ יקרומהקישומבפךניחמהציפתמ
הכ פבוןו.מבש במ כיחדמויןדמןןכפשדמהשייכהמבותמ ספדמהשגוכיןמ א מסיגמבאוןהמש עמיבותמ

הנןינוםמש מקביציןמההשייכהמשןפדסםמדכ "המך –ס עמןיצכיןמה וצ"במהחוצינו.מ

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ •מ
 דכשמב חייתמי ציוניןמבהןכםמ אעמברפומדואיזמהצוינום.מושמ ס תמברפומדואיזמהצוינוםמכןמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.מ ה תמא המריג כיןמ פדוטוםמ ח קמכ'מש מה בחת.

דוגמאות מ

פריט 2 )פריט חצי פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד )הקפת שלוש מילים המצוינות במחוון( 
תזכה את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 2. תשובה חלקית של התלמיד )כפי שמפורט במחוון( תזכה את התלמיד 
בנקודה 1. במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 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.

פריט 4 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד 
ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף בדף ריכוז הציונים את הספרה 2, בשורה המתייחסת לשאלה 

4. תלמיד ששגה, או שלא השיב על השאלה כלל, יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את 
הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.
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פריט 14, משימת ההבעה בכתב )פריט פתוח(: ההערכה נעשית על–פי שלוש קטגוריות: 
תוכן, מבנה ולשון. שימו לב כי בקטגוריית המבנה יש להתייחס בנפרד לשני המרכיבים )רכיבי 

המבנה וקישוריות ולכידות(, ובקטגוריית הלשון יש להתייחס בנפרד לכל אחד מארבעת 
המרכיבים )אוצר מילים ומשלב; תחביר; פיסוק; כתיב(. 

פריט 20 )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד היא תשובה המתבססת על הקטע וכוללת 
התייחסות לנדירות או לייחודיות של הסומית, כפי שמפורט במחוון, והיא תזכה את התלמיד ב–3 
נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 3 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 20. 
תלמיד ששגה, לפי המפורט במחוון, או שלא השיב על השאלה כלל, יקבל 0 נקודות. במקרה זה 

יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	בכל	אחד	מחלקי	המבחן	 	.2

ח קמכ':מהצויתמהאי  מבח קמכ'מ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכוםמבח קמ מ
זה.מטייחמהצוינוםמנךמבותמדמ –דדת.

ח קמב':מהצויתמהאי  מבח קמב'מ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבח קמזהמ ןיעמסעמא מ מ
הנקיריןמהכפשדויןמבח קמזה.מטייחמהצוינוםמגםמבח קמב'מנךמבותמדמ –דדת.מ

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	בחלק	א'	של	המבחן 	.3

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ הנישכוםמבנפדר.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמ מ
ך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבכיןימנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמ

הצוינוםמ ן  ור(.מה וצבוןמיה נבסיתמךידאוםמכןמהחושיבוםמהכ המבכיפתמכיטי טו.
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הנחיות	לשימוש	בדפי	המיפוי	הכיתתיים	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רפומה ופיומהאוןןווםמה יפוךוםמבה שעמ ןווחסוםמ שנומח קומה בחת.מ •מ

רפומה ופיומהאוןןווםמניךרימ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמהפדוט,מבד ןמ •מ
הנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמכןמהצוינוםמ
ש מא מן  ורמבפדוטוםמה שןוואוםמ כיןימנישכ,מיכחדמאעמ חשבמכןמהצויתמה  יצךמש מא מ

הן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברפומה ופיומהאוןןווםמהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרפומה ופיומהאוןןווםמ •מ
 יצגוםמבחיבדןמזימ שםמריג המיהםמגםמ צידפוםמב 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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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.3 
)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
חלק	א'

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

אוןה:מב1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ מ

שליטה	בצופן	האלפביתיהשאלה
הכתבה

שכ המת—הש במ
הדכשית

גב5ב4ב3במבתכ
121

דתמ543ע7כ9דתתתמתשכ המת—הש במהשנו
פענוח	מילים

דתמשכ הממ
דתמשכ המ3
דמשכ המ4
דמשכ המ5

הבנת	הנקרא	-	ברמת	המשפטהשאלה

ביצוע	הוראות
דמשכ המע
דתשכ המ7
דתשכ המכ
דמשכ המ9

דתשכ המדתכ
דתשכ המדתב
דתשכ המדתג
דתשכ המדתר

השלמת	משפטים
דמשכ המתתכ
דתשכ המתתב
דמשכ הממת

דתשכ המ3תכ
דתשכ המ3תב
דתשכ המ3תג
דתשכ המ3תר
דתשכ המ3תה

הבנת	הנקרא	-	ברמת	הטקסט
טקסט	המידע

דתמ3שכ המ5ת
דמ4שכ המעת
ד3שכ המ7ת
ד3שכ המכת
ד3שכ המ9ת
ד3שכ המדמ
ד4שכ המתמ
ד3שכ המממ

דתשכ המ3מכ
דת3שכ המ3מב

ידע	לשוניהשאלה
דת3שכ המ4מ

דתשכ המ5מכ
דתשכ המ5מב
דמשכ המעמ
דתמ3שכ המ7מ

הבעה	בכתב	—	כתיבת	סיפורהשאלה
דמ5כשכ המ4תכת
דתמשכ המ4תבת
דתמ3שכ המ4תבמ
דתמשכ המ4תגת
דתמשכ המ4תגמ
דתשכ המ4תג3
דתמשכ המ4תג4

ציונים	באחוזים

( )
___%

20
100× =( )

___%
30

100× =( )
___%

50
100× =

ציון	בהבנת	הנקרא	ברמת	המשפט	
)באחוזים(

ציון	בהבנת	הנקרא	ברמת	
הטקסט	)באחוזים(

ציון	כולל	בהבנת	הנקרא	
)באחוזים(

( )
___%

20
100× =( )

___%
20

100× =( )
___%

10
100× =

ציון	בידע	לשוני	)באחוזים(ציון	בהבעה	בכתב	)באחוזים(ציון	בשליטה	בצופן	האלפביתי	)באחוזים(

  82  	נק'	)סכום	כל	הנקודות	שהצטברו	בחלק	א'	של	המבחן:	ציון	כולל	בהבנת	הנקרא	+	ציון	בשליטה	בצופן	ציון	כולל
האלפביתי	+	ציון	בהבעה	בכתב	+	ציון	בידע	לשוני(

43 86

808 801615 75

851726 87

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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		 	 	 דף ריכוז ציונים לתלמיד
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

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

אוןה:מ      שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

שליטה	בצופן	האלפביתיהשאלה
הכתבה

שכ המת—הש במ
הדכשית

גב5ב4ב3במבתכ
121

דתמ543ע7כ9דתתתמתשכ המת—הש במהשנו
פענוח	מילים

דתמשכ הממ
דתמשכ המ3
דמשכ המ4
דמשכ המ5

הבנת	הנקרא	-	ברמת	המשפטהשאלה

ביצוע	הוראות
דמשכ המע
דתשכ המ7
דתשכ המכ
דמשכ המ9

דתשכ המדתכ
דתשכ המדתב
דתשכ המדתג
דתשכ המדתר

השלמת	משפטים
דמשכ המתתכ
דתשכ המתתב
דמשכ הממת

דתשכ המ3תכ
דתשכ המ3תב
דתשכ המ3תג
דתשכ המ3תר
דתשכ המ3תה

הבנת	הנקרא	-	ברמת	הטקסט
טקסט	המידע

דתמ3שכ המ5ת
דמ4שכ המעת
ד3שכ המ7ת
ד3שכ המכת
ד3שכ המ9ת
ד3שכ המדמ
ד4שכ המתמ
ד3שכ המממ

דתשכ המ3מכ
דת3שכ המ3מב

ידע	לשוניהשאלה
דת3שכ המ4מ

דתשכ המ5מכ
דתשכ המ5מב
דמשכ המעמ
דתמ3שכ המ7מ

הבעה	בכתב	—	כתיבת	סיפורהשאלה
דמ5כשכ המ4תכת
דתמשכ המ4תבת
דתמ3שכ המ4תבמ
דתמשכ המ4תגת
דתמשכ המ4תגמ
דתשכ המ4תג3
דתמשכ המ4תג4

ציונים	באחוזים

( )
___%

20
100× =( )

___%
30

100× =( )
___%

50
100× =

ציון	בהבנת	הנקרא	ברמת	המשפט	
)באחוזים(

ציון	בהבנת	הנקרא	ברמת	
הטקסט	)באחוזים(

ציון	כולל	בהבנת	הנקרא	
)באחוזים(

( )
___%

20
100× =( )

___%
20

100× =( )
___%

10
100× =

ציון	בידע	לשוני	)באחוזים(ציון	בהבעה	בכתב	)באחוזים(ציון	בשליטה	בצופן	האלפביתי	)באחוזים(

       	נק'	)סכום	כל	הנקודות	שהצטברו	בחלק	א'	של	המבחן:	ציון	כולל	בהבנת	הנקרא	+	ציון	בשליטה	בצופן	ציון	כולל
האלפביתי	+	ציון	בהבעה	בכתב	+	ציון	בידע	לשוני(

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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 דף ריכוז ציונים לתלמיד
חלק	ב'

דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	ב'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מב1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

ידע	לשוניהשאלה
דתמ3שכ המדת

דתשכ המתתכ
דתשכ המתתב
דמשכ הממת
דת3שכ המ3ת

הבנת	הנקראהשאלה
הסיפור
ד4שכ המת
ד3שכ הממ
ד3שכ המ3
ד3שכ המ4
ד3שכ המ5
ד4שכ המע
ד3שכ המ7
ד4שכ המכ
ד3שכ המ9

ציונים	באחוזים

( )
___%

30
× =100

ציון	בהבנת	הנקרא	)באחוזים(

( )
___%

10
100× =

ציון	בידע	לשוני	)באחוזים(

ציון	כולל
	סכום	כל	הנקודות	שהצטברו	בחלק	ב'	של	המבחן:	 33 נק'

( )
___%

40
100× = הציון	הכולל	בחלק	ב'	של	המבחן:

90

80

9

24

8333

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	ב'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מ     שםמהן  ורוה:מממממממממממממממ    ממממממממממממממממממממ

ידע	לשוניהשאלה
דתמ3שכ המדת

דתשכ המתתכ
דתשכ המתתב
דמשכ הממת
דת3שכ המ3ת

הבנת	הנקראהשאלה
הסיפור
ד4שכ המת
ד3שכ הממ
ד3שכ המ3
ד3שכ המ4
ד3שכ המ5
ד4שכ המע
ד3שכ המ7
ד4שכ המכ
ד3שכ המ9

ציונים	באחוזים

( )
___%

30
× =100

ציון	בהבנת	הנקרא	)באחוזים(

( )
___%

10
100× =

ציון	בידע	לשוני	)באחוזים(

ציון	כולל
	סכום	כל	הנקודות	שהצטברו	בחלק	ב'	של	המבחן:	     נק'

( )
___%

40
100× = הציון	הכולל	בחלק	ב'	של	המבחן:

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ב', חלק א' מיצ"ב פנימי התש"ע
רגיל/

עולה/	
משולב

הבנת	הנקראשליטה	בצופן	האלפביתי

1.	הכתבה	-	השלב	
הראשון

	1.	הכתבה		
			השלב	
	השני

ברמת	המשפטפענוח	מילים

			מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

345מתגב5ב4ב3במבתכ
הציון
בנושא

דתמ9כ7ע
כ

דתמ
ב

דתמ
ג

דתמ
ר

תתמ
כ

תתמ
ב

3תממת
כ

3תמ
ב

3תמ
ג

3תמ
ר

3תמ
הציוןה

ת

מ

3

4

5

ע

7

כ

9

דת

תת

מת

3ת

4ת

5ת

עת

7ת

כת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

4מ

5מ

עמ

7מ

כמ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

34

35

ע3

37

כ3

39

ד4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבידע	לשוני

הכולל	
בחלק	

א'

ברמת	טקסט	המידע	

מ3מממתמדמ9תכת7תעת5ת
כ

מ3מ
ב

הציון	הציון
בנושא

5ממ4מ
כ

5ממ
ב

7מעמ
הציון	
בנושא

4תמ
כ

4תמ
בת

4תמ
במ

4תמ
גת

4תמ
גמ

4תמ
ג3

4תמ
הציון	ג4

בנושא IIIIIIIIIIIIIIIIII

ת

מ

3

4

5

ע

7

כ

9

דת

תת

מת

3ת

4ת

5ת

עת

7ת

כת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

4מ

5מ

עמ

7מ

כמ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

34

35

ע3

37

כ3

39

ד4

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:
I	—מה ש ךיןמהג יוהמבטקסטמ

II	—מהבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט

וושים,מהךדאהמיבוקידן III	—מ
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ב', חלק ב' מיצ"ב פנימי התש"ע
יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	ידע	לשוני

הכולל	
בחלק	

ב'

ברמת	הסיפור		
9כ7ע345מת

הציון	
בנושא

תתמדת
כ

תתמ
ב

3תמת
הציון	
בנושא

IIIIIIIIIIIIIIIII

ת

מ

3

4

5

ע

7

כ

9

דת

תת

מת

3ת

4ת

5ת

עת

7ת

כת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

4מ

5מ

עמ

7מ

כמ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

34

35

ע3

37

כ3

39

ד4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	62.



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התש"ע 64

  יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ
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    מבחןהמ תועלת הפקת: 'ד פרק
  

  הקדמה
, בהבנת הנקרא תועלת מהמבח� באמצעות ניתוח שאלות להפיקהמדרי� שלהל� נועד לסייע למורי� 

התשובות  לצד .הצגת שגיאות של תלמידי� שנאספו ממבחני�ו, הגדרת הכישורי� הנדרשי� בשאלה

 להציעהכללות ו כדי ליצור ת במחוו�ה� המסתמ� על התשובות הנכונות המוצגושלניתוח מוצע  השגויות

בשנה נערכי� מדי שנה הב "מבחני המיצ. אסטרטגיות להתמודדות ע� קשיי� דומי� בתהליכי ההוראה

 �ל בקשיי� של ופילט המיועדותלפיתוח השתמעויות להוראה  הזדמנות מצוינת ה�בבתי הספר באר

  .תלמידי�

מורי� לאפיי� את קשיי ל עזוררי� יכול להמד ,בשלב הבדיקה של המבחני� ובשלב תכנו� ההוראה

לשמש בסיס ללמידה יכול תועלת הכמו כ� פרק זה של הפקת . התלמידי� ואת שגיאותיה� לאור המבח�

כדאי להרחיב את היריעה ולהיעזר ג� . במפגשי הדרכה ובהשתלמויות, ולהתמקצעות בחדרי מורי�

  .מבחני� בשכבות גיל אחרותבח שגיאות ניתו ראותכדי ל' ח של כיתהו' ה הכית לשלמורה  �במדרי

  ?מה כולל המדרי�  .א

וכ� דוגמאות אותנטיות של , המדרי� כולל את מרבית שאלות המבח� ואת המחווני� לבדיקת�  
. תשובות התלמידי� מובאות במסמ� כלשונ� ללא כל עריכה. תשובות תלמידי� לשגיאות אופייניות

יסיו� להבי� נבו, נית הלימודי� במקומות הרלוונטיי�כניתוח השאלות והתשובות מלווה בהפניות לת
השתמעויות להוראה המבוססות על ניתוח השאלות  מוצעותכמו כ�  .את מקור� של השגיאות

  .והשגיאות

  מבנה המדרי�  .ב

 המדגימות קשיי�הבנת הנקרא של רק שאלות בו נבחרו ו ה על פי סדר השאלות במבח�המדרי� נבנ  

  .אופייניי�

  :ל שאלה הוא במתכונת קבועההעיסוק בכ  

  .הצגת שאלה מתו� המבח� •

 .ע"תששל מחוו� לתשובה נכונה מתו� ערכת המבח� הפנימי  •

  . את דרישות השאלהו פי המפרט"כולל את ממד ההבנה על ,ניתוח השאלה •

  .ללא עריכה וללא תיקו� שגיאות כתיב, תשובות שגויות של תלמידי� המובאות כלשונ� •

  .ל השגיאותמיו� וניתוח משוער ש •

  .תובנות והמלצות בעקבות הנלמד מניתוח השאלה והתשובות השגויות –השתמעויות להוראה  •

  

  

  



 

  ע "תשה, 'ב בעברית לכיתה ב"מיצ – חוברת הנחיות 66

  רעיונות לשימוש במדרי�  .ג

  :אפשר להיעזר במדרי� בכמה דרכי�  

  .להביא לכיתה דוגמאות לתשובות שגויות ולנתח אות� ע� התלמידי� •

כ� הבדיקה תהיה מכוונת . ת של תלמידי�לקרוא ולהכיר טעויות אופייניו, לפני בדיקת המבחני� •

  .כא� י�מוצעהלהיעזר בניתוח ובמיו� השגיאות יוכלו והמורי�  ,יותר

. חשוב להיעזר במדרי� לקראת בנייה של תכנית עבודה ,לצד מיפוי וניתוח של הישגי התלמידי� •

תה לתלמידי הכיכדאי ללמוד את ההמלצות במדרי� ולהתאי� אות� לתלמידי הכיתה ככלל או 

  .באופ� פרטני

תחומי את  תהכולל הבנת הנקרא ה שלהוראהשימוש במדרי� יסייע לקידו� הידע המקצועי ב •

  . סוגי השאלות וסוגי השגיאות, המילוליי� כמו הסוגות השונות הדעת
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    'נוסח א ע"ב תש"מיצ ,"סומית הגליל": שם הטקסט ומקורו  

  15שאלה 
 ".סומית הגליל"אצל  לו חושי� מפותחי�יא ,לפי מה שקראת� ,כתבו

1 . _____2 . ______3 .______ 

 השאלה

  .הריחחוש  ,השמיעהחוש  ,חוש המישוש

 .)פירוט נוס( במחוו�(תשובה שבה ייכתב חוש הטע� תיחשב כתשובה נכונה 

המחוו� 
 )תקציר(

 .הבנת המשמעות הגלויה

אלה מנוסחת הש ,רמת הנגישות אל המידע גבוהה ,לאתר מידע גלוי בטקסט י�על התלמיד

והטקסט מציי� החושי�  ,השאלה שואלת על חושי� מפותחי� של הסומית :בלשו� הטקסט

 .המידע על החושי� המפותחי� של הסומית מרוכז במקו� אחד. שלה מפותחי�

נמצא שלהבי� קשר לוגי גלוי המבטא הסתייגות או ניגוד  י�על התלמיד ,על כ� נוס(

 ".מאוד י� שלה� מפותחי�שאר החוש אבל ,ה� לא רואות: "במשפט

 ."חושי� מפותחי�"להבי� את הביטוי  י�על התלמיד

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  תלמידיםשגויות של  ניתוח תשובות

  דוגמאות ניתוח

התלמיד כלל , על פי המחוו� תשובה זו נכונה באופ� חלקי

עובדה זו יכולה להצביע על כ�  ,היבתשובתו את חוש הראי

לכ� כלל את ול את העובדה שהסומית עיוורת שלא הבי� כל

יתכ� שהבי� שהסומית עיוורת א� לא הפעיל י ,יהיחוש הרא

 .בקרה על תשובתו ולא גילה את הסתירה

   "היראי ,שמיעה ,ריח" •

חוש חוש המישוש ו .התלמיד ענה תשובה נכונה באופ� חלקי

ככל הנראה התלמיד , חושי� מפותחי�אכ� השמיעה ה� 

  .הוא חוש רעבג� סבור ש

תכ� וחוסר הדיוק יתשובה זו מעידה על הבנת השאלה א� י

הוא  ,שהתלמיד לא חזר לטקסט לברר מה כתוב נובע מכ�

  .הסתמ� על ידע חו� טקסטואלי שגוי

  "רעב ,שמיעה ,מישוש" •

 

 ההשתמעויות להוראה
  .20, 16ות להיעזר בהמלצות המגוונות כמו בשאלאפשר , שאלות אחדות עסקו בהבנת קשרי� לוגיי� •

  ."אול�", "אבל"מומל� ללמד את התלמידי� מילי� נוספות המלמדות על קשר של ניגוד כמו  •

  .בהמלצות הקשורות לאיתור מידע גלוי 20אפשר להיעזר בשאלה  •
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  16שאלה 
 השאלה ?למה משמשי� המחושי� הארוכי� של סומיות הגליל

  :למשל ,תשובה הכוללת שני שימושי�

  .למצוא את החיות שה� רוצות לאכול ,למצוא מזו� ,הדר� למצוא את ,למשש

המחוו� 
 )תקציר(

   .הבנת המשתמע

 .רמת הנגישות אל המידע גבוהה וההיסק הנדרש פשוט

השאלה מנוסחת כהכללה ועל התלמידי� לכתוב את , המידע מצוי באופ� גלוי בטקסט
י� והתלמיד "?למה משמשי� המחושי�"ההכללה מנוסחת באמצעות ההיגד . הפירוט
 .הפירוט �להסיק שמציאת מזו� ודר� ה צריכי�

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  תלמידיםשגויות של ניתוח תשובות 

  דוגמאות ניתוח

להתרש�  אפשר ,שהתשובה נכונה באופ� חלקי א( על פי
שהתלמיד הבי� את השאלה והבי� שהמחושי� ממלאי� 

  ."שמיעה"כ� כתב ולתפקיד של חושי� 

, שהתלמיד לא חזר לטקסט על מנת לדייק בתשובתונראה 
אור זה היה מפורט יו� שתוכימהוא זכר את מציאת המזו� 

מציאת הדר�  ,לעומת זאת .אור של סוג המזו�יוכלל ת
התלמיד  .לא זכר זאתשיתכ� ילכ� ווזכרה במילה אחת ה

ובתשובתו ציי� חוש  ,על ידע קוד� הקשור לחושי� הסתמ�
 .שמיעה "נוס( 

 למצוא מזו�  .א" •

  "שמיעה. ב

ניכר שהתלמיד הבי� והעתיק מהטקסט את  ,תשובה נכונהזו 
 .א� לא הקפיד על ניסוח מתאי� ,ונטיוהמידע  הרל

  את הדר� .א" •

  "את המזו�. ב

לשער שהתלמיד חושב שבעזרת המחושי�  אפשרמתשובה זו 
לא דייק בניסוח התשובה הוא או ש ,הסומית אוכלת

  .ייעי� לה למצוא מזו�והתכוו� שהמחושי� מס

בכל מקרה אי� התייחסות לעובדה שהמחושי� משמשי� ג� 
  .למציאת הדר�

  :אפשריתהשערה  עוד

התלמיד חזר אל הטקסט למצוא את התשובה א� לא 
סומיות הגליל : התייחס לסימני הפיסוק ולכ� קרא כ�

בעזרת המחושי� הארוכי�  .מוצאות את הדר� ואת המזו�
  .קטנות הנמצאות בתו� המי� שלה� ה� אוכלות חיות

הוסי( תשובה המתארת במילי� ' לאחר שכתב את תשובה א
נעשה שימוש יפה ( אחרות ובהכללה את מזונה של הסומית

 ).  רו( המכיל סמיכותיבצ

ה� אוכלי� חיות קטנות שנמצאי�  .א" •

 .במי�

  ".ה� אוכלי� מאכלי י�. ב
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 ההשתמעויות להוראה
מומל� ללמד את . ממחיש את תפקיד סימני הפיסוק והשפעת� על ההבנה 3 'ה שגויה מסניתוח תשוב •

 . התלמידי� את תפקיד סימני הפיסוק ואת חשיבות� להבנת הכתוב

  : בשלב ראשו� אפשר להביא דוגמאות פשוטות כמו

  . אבא וצור יוצאי� לטיול. כשיצאתי ראיתי את אימא  .א

  . טיולאבא וצור יוצאי� ל, כשיצאתי ראיתי את אימא  .ב

  . בשלב מאוחר יותר אפשר לעבור לדוגמאות הלקוחות מטקסטי� שעליה� עובדי�

ולבקש מה� להוסי( את סימני , מומל� לתת לתלמידי� קטע מתו� הטקסט ללא סימני פיסוק •

 .הפיסוק

באמצעות העתקה מהטקסט או באמצעות כתיבה , אפשר לעבוד על צורות ניסוח שונות של התשובה •

  . די�וניסוח של התלמי

  

  



 

  ע "תשה, 'ב בעברית לכיתה ב"מיצ – חוברת הנחיות 70

  20שאלה 
 השאלה  .מדוע יש לשמור על סומיות הגליל ואסור לפגוע בה� ,כתבו לפי מה שקראת�

כי כל הסומיות  :לדוגמה ,תשובה הכוללת התייחסות לנדירות או לייחודיות של הסומיות

כי אסור לפגוע בחיות ; בעול� חיות רק במערה וא� יפגעו בה� לא יהיו עוד סומיות בעול�

 .נדירות

המחוו� 
 )תקציר(

 . הבנת המשמעות הגלויה

  :יש כמה גורמי� המשפיעי� על מידת הנגישות הגבוהה לתשובה

 .התשובה מופיעה באופ� גלוי בטקסט  .א

לכ� יש לשמור עליה� ואסור ו"בטקסט כתוב  ,ניסוח השאלה זהה לניסוח בטקסט  .ב

  " ?פגוע בה�מדוע יש לשמור על הסומיות ואסור ל"בשאלה כתוב . "לפגוע בה�

קשר לוגי (לכ� והסיבה והתוצאה מופיעות בסמיכות וא( מקושרות ביניה� במילה   .ג

 .)מפורש

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  תלמידיםשגויות של ניתוח תשובות 

  דוגמאות ניתוח

כשאלה  אליהחס יהתי הוא ,התלמיד לא הבי� את השאלה

  .השואלת א� צרי� לשמור על הסומית

לשמור עליה� ואסור לפגוע יש , כ�" •

  ".בה�

להתרש� שהתלמיד  אפשר ,תשובה הקודמתב שלא כמו

  .ונטיוהבי� את השאלה א� הנימוק לא רל

שאי� והתלמיד הבי� שהסומיות חיות רק באר� ייתכ� ש

במקרה . ולכ� יש לשמור עליה� אחרמקו� שו� סומיות ב

לומר שהתלמיד הבי� את השאלה א� לא ניסח  אפשרזה כ

 . כראויתשובה את ה

  �יש לשמור על סומיות הגליל כי ה" •

  ."חיות לבד
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 ההשתמעויות להוראה
מומל� לשאול תלמידי� שאלות המכוונות לזיהוי קשרי� לוגיי� גלויי� וסמויי� של סיבה ותוצאה  •

 "לכ�", "בגלל", "כי": כמוללמד� לזהות את הקשר הלוגי באמצעות מילות סיבה או תוצאה , בטקסט

  .'וכו

לבקש מהתלמידי� שינסחו את  אפשרכאשר מילת הסיבה או התוצאה אינה מצויה במפורש בטקסט  •

  .הקשר במילי� שלה� תו� כדי שימוש במילת קישור מתאימה

  ."לכ�", "בגלל", "כי": קשר לוגיהוראת מילות קישור נוספות המלמדות על אותו  •

להכללה " שמש: "גרפיות" מפות"קסט באמצעות לייצג קשרי� לוגיי� בי� חלקי� שוני� בט אפשר •

    . 'לסיבה ותוצאה וכו" חצי�"; להשוואה" סול�"; ופרטי� תומכי�

) כי(__ גיל בכה  :� באמצעות דוגמאות הקרובות לתלמידי�  כמוילפשט הבנת קשרי� לוגי אפשר •

  .ולאחר מכ� לעבור לזיהוי והבנת הקשרי� בטקסט .קיבל מכה

יש לה� ידע  ,ה�י� הניתני� לתלמידי� עוסקי� בנושאי� המוכרי� ללעתי� הטקסטי� המידעי •

יש צור� להראות לתלמידי�  .לכ� ה� עשויי� לענות על שאלות בלי לפנות אל הטקסטובנושא הטקסט 

 .ודאי ג� מידע נוס(ובבו יש כי טקסט חשוב שיפנו לא�  ,שיש לה� ידע קוד� ועליה� להשתמש בו

לאחר קריאה ו? מה אני יודע על הנושא :לדוגמה ,ות טרו� קריאהלתרגל זאת באמצעות שאל אפשר

 ?הדברי� החדשי� שלמדתי �מה :לשאולדיו� ו

 ,לרשו� את העובדות שהתלמידי� ציינו טר� הקריאה ולכתוב את העובדות שהובאו בטקסט אפשר •

 .חידש לה� ואומה ה לה�כ� התלמידי� יוכלו לבדוק כיצד הטקסט הרחיב את הידע שהיה 

יש להתאי� בי� דרכי הקריאה למטרות  ,יעל את תהלי� מציאת המידע הגלוי בטקסטימנת לעל  •

לטקסט על מנת למצוא  וגשיי י�התלמיד. השאלה מאופיזה אופ� הקריאה יוכתב כבמקרה  ,הקריאה

 .בעיו� י� ייקראואחר י�וחלק ,קריאה מהירהב ויקראילכ� יהיו חלקי� בטקסט ש ,תשובה

בקריאה בעיו� או בקריאה  ,להשתמש בקריאה מהירהיש לו מקרי� יבא :די�לשוחח ע� התלמיכדאי  •

 בנוגעלקיי� תהלי� רפלקטיבי  ?לקרוא קטעי� שוני� מהטקסט בדרכי� שונות אפשרהא� ? חוזרת

  .מתי משתמשי� בה�ו ,חסרונותויתרונות  " אופני הקריאה השוני�ל
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  23שאלה 
הוא הצביע על תמונה של סרט� ואמר ליעל  .יקהבאפרשונגל 'רו� קרא ספר על בעלי חיי� בג

  .סומית הגליל לאיעל אמרה שזאת  .שזאת סומית הגליל

  ?מי צודק לדעתכ�  .1

  .הסבירו את תשובתכ� לפי מה שקראת�  .2

 השאלה

 .יעל צודקת  .1

אר�  ,הגליל ,הכנרת(הסבר המתייחס למקו� המחיה הבלעדי של סומית הגליל   .2
היא  ,ונגל'ודקת כי לא יכול להיות שסומית הגליל תחיה בגיעל צ :הלדוגמ. )ישראל

 ).ו�ודוגמאות נוספות במח( רק במערה ליד הכנרת ,חיה במקו� אחד

המחוו� 
 )תקציר(

 .יישו� הערכה וביקורת

 ,מהו מקו� מחיית� ,לו בעלי חיי� רו� קראילהבי� על א י�מקריאת השאלה על התלמיד
, של רו� ההטעות במסקנ להבי� את כדי .רו� או יעל ,מי צודק הולגבש דע מסקנות להסיק

ואודות  של הסומית בית הגידולהטקסט אודות מ�  השתמש במידעל י�על התלמיד
כלל או  מי�מייש י�בפעולה זו התלמיד ,העובדה שהסומית חיה א� ורק באזור הכנרת

  .מקרה פרטי המובא בשאלהל בנוגעמ� הטקסט  וקרו� שלמדיע

ונטי מתו� ועל מידע רל שלה� את המסקנה י�מבסס � א� ה�י� לבחועל התלמיד
  .הטקסט

 .ולנמקלתמו� בדברי יעל או רו� , �להביע את דעת י�נדרש י�בכתיבת התשובה התלמיד

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  תלמידיםשגויות של ניתוח תשובות 

  דוגמאות ניתוח

התלמיד זכר שהסומית חיה  ,בתשובה זו ההסקה שגויה
הוא נשע� על ידע חו� טקסטואלי הקשור  כמו כ� ,ערהבמ

 .ונגל ולכ� הסיק שזוהי הסומית'למערות המצויות בג

התלמיד לא  התחשב בעובדה שהסומית  ת המסקנותבהסק
�מסקנתו של התלמיד אינה  ,ליד הכנרת ,חיה רק באר

 .מבוססת או נובעת מ� המידע שהובא בטקסט

 רו� . 1" •

  ."חשוכותונגל יש מערות 'כי בג. 2

שהתלמיד לא הבי� את השאלה  הסיקל אפשרמתשובה זו 
  .במלואה

ונגל 'בפתיח השאלה כתוב שרו� קרא ספר על בעלי חיי� בג
באמצעות משפט זה השאלה מפנה את תשומת  ,באפריקה

לבו של התלמיד לעובדות שגרמו לחילוקי הדעות בי� רו� 
 .עובדות הללולהתלמיד בשיקוליו לא התייחס ו .ויעל

 כנראה(ו� שרו� הסתכל וכימהתלמיד הסיק שרו� צודק 
גיו� יהתלמיד הסיק על סמ� הה ).בספר שהכוונה הסתכל

התלמיד הסיק על  .שצרי� להסתמ� על מידע שכתוב בספר
 .דבריו של רו� סמ� סמ� הפעולה של רו� ולא על

רו� הסתכל אבל יעל לא , רו� צודק" •
  ".הסתכלה

תלמיד להתחשב בעובדות על ה ,כדי להסיק מסקנה נכונה
נטיות לשאלה ומצויות והמובאות בשאלה ובעובדות הרלו

 ,בתשובה זו התלמיד נשע� על עובדה אחת בלבד .בטקסט
א� התלמיד הסתמ�  ,הסומית היא אכ� סרט� ,נכונה אמנ�

  . לכ� מסקנתו הייתה שגויהועל מידע חלקי 

סוג  היארו� צודק כי סומיות הגליל " •
  ."של סרט�
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 מעויות להוראהההשת
לכ� עולה הצור� בהוראה  ,הסקות כמהלבצע  י�נדרש י�התלמיד מסוג כזה על מנת לענות על שאלה •

  .אתזהשאלה הבאמצעות  את השלבי� השוני�נדגי�  ,מפורשת של השלבי� השוני� הכלולי� בהסקה

  ?מה� העובדות הכתובות בשאלה שגרמו לרו� לחשוב שזוהי סומית הגליל. אשלב 

  ?סומית הגליל אינהמה� העובדות הכתובות בשאלה שגרמו ליעל לחשוב שזאת  .בשלב 

  .א� הפרשנות שונה זהות עובדותה " מסקנה. גשלב 

 ?להחליט מי צדק אפשרעובדות בטקסט  על סמ� אילו. דשלב 

 ,לחשיבה מטאקוגנטיבית על התהלי� י�מומל� ללוות תהלי� זה בשאלות שיביאו את התלמיד

? קוד� ומה אחר כ� �מה עשית " לענות על השאלה לכ�ל השלבי� השוני� שסייעו ע ספרו :לדוגמה

לבדוק על מנת  כי�צרי �מה היית ?הא� המסקנה מבוססת ונובעת מהמידע המצוי בשאלה או בטקסט

 ?לענות על השאלה

י� צריכי� תלמידהבשאלה זו  ,ולהתבסס על ידע אישי הלהביע דע י� צריכי�תלמידבה� יש שאלות ש •

הניסוח בשאלה דר� יש צור� להורות לתלמידי� את  .מהטקסט ועל סמ� מה שלמד סס את דעת�לב

  .המחזיר אות� לטקסט

מה השאלה ? מה השאלה מספרת: שאלה זו מדגישה את הצור� ללמד את השאלה כטקסט בפני עצמו •

  ?מה התפקיד של המידע המובא בתחילת השאלה? מה השאלה דורשת לבצע? שואלת

  ? מה ה� מילות השאלה? ההוראה מה ה� מילות

  .להרבות במת� שאלות בעלות מבני� מגווני�

  .שאלההלהשתמש במילות שאלה שונות השואלות את אותה 

ולוודא שהקשר  השאלהמורכבות משני חלקי� יש צור� להסביר את הקשר שבי� חלקי שבשאלות 

  .ג� בתשובהיהיה 
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  'ע נוסח ב"ב תש"מיצ, "מתנה לאבא": שם הטקסט ומקורו

  16שאלה 
 השאלה  ?מדוע היה קשה לילדי� להחליט מה לקנות לאבא ,לפי מה שקראת� ,כתבו

כי ה� חיפשו מתנה מיוחדת : לדוגמה ,תשובה הכוללת הסבר הגיוני המסתמ� על הטקסט
כי היו בחנויות הרבה דברי� יפי� וה� לא ידעו במה לבחור  ,ולא הצליחו למצוא כזאת

 .)פירוט במחוו�(

המחוו� 
 )תקציר(

  .משתמעההבנת 

ובחלק�  ,בחלק� קשרי� גלויי� ,שאלה זו דורשת הבנת קשרי� לוגיי� של סיבה ותוצאה
 .סמויי�קשרי� 

על הילדי� להבי�  ,התוצאה אהעובדה שלילדי� היה קשה להחליט מה לקנות לאביה� הי
ל ואסנת יובכשלמשל  ,הסיבות מצויות במקומות שוני� בטקסט .את הסיבות לכ�

להבי� את הקשר בי�  י�על התלמיד ."נקנה לו מתנה מיוחדת"משוחחי� ואסנת אומרת 
  .זה לבי� העובדה שקשה להחליט מה לקנות לאבא מתנההמשפט ה

 בחנויות יש הרבה דברי� יפי�"מובע במשפט  של סיבה ותוצאהקל יותר להבנה קשר לוגי 
  ".קשה להחליט מה לקנות ...ספרי� ,חגורות –

   .והוא קשור להבנת מניעי� והתנהגות של דמות בסיפור ,זה הקשר הלוגי גלויהרה במק

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  תלמידיםשגויות של ניתוח תשובות 

  דוגמאות ניתוח
הגעגועי� של אבא אינ� הסיבה לקושי  ,ההסקה שגויה

 .להחליט מה לקנות לאבא
לפי מה שקראתי היה קשה לילדי� " •

אבא שלה� התגעגע  להחליט כי
  ".אליה�

על  ,לשער שתלמיד זה סבור שכדי להחליט מה לקנות אפשר
הילדי� להתייע� ולשאול את אביה� א� הוא עסוק ולא 

  .עונה לה�

העובדה שאבא עסוק מצוינת בסיפור א� אי� לה קשר לכ� 
   .שקשה לילדי� למצוא מתנה

 על פי תשובת התלמיד ההסקה הגיונית א� היא לא נובעת
 .מהסיפור

כי אבא עסוק והוא לא יכול לענות " •
  ".לה� כי הוא כל היו� עובד

התלמיד  ,תשובה זו קשה להבי� את כוונתו של התלמידב
 ולי הואא .כתב לילדי� היה קשה א� לא כתב מה קשה

ו� לכ� שהיה לילדי� קשה להחליט כי קשה לקבל ומתכ
 זוהי תשובה חכמה המעידה על הבנת ,במצבי לח� החלטה

 שהכוונה ייתכ� ג�. השאלה והבנה של מצבי� רגשיי�
במקרה  ,הייתה שלילדי� קשה ללכת לחפש כי השמש שקעה

 .על חוסר הבנה העידמזה התשובה 

לילדי� היה קשה כי השמש שקעה "
  ."והילדי� היו לחוצי�

  

 ההשתמעויות להוראה
עזר בהמלצות ילה אפשר( .צאהמומל� ללמד את התלמידי� לזהות ולהבי� קשרי� לוגיי� של סיבה ותו •

  .)"סומית הגליל"מידעי הטקסט ב 20 הלשאל

קשר  ,סיבות הגורמות לתוצאה אחת כמהקשר לוגי ובו : שאלה זו מזמנת הוראה של  היבטי� נוספי�
 .סמויות כמההסיבות גלויות ומ כמהלוגי שבו 

כדי להבי� את  .רועי�יאהלעתי� הבנת הקשרי� הלוגיי� של סיבה ותוצאה נובעת מהבנת רצ(  •
 .לשחזר את האירועי� ולבחו� מהי הסיבה ומהי התוצאה י�על התלמיד ,הקשרי�

כאשר  .קשורה להבנת מניעי� של דמויותבטקסט ספרותי לעתי� הבנת קשר לוגי של סיבה ותוצאה  •
 ,מומל� לבחו� ע� התלמידי� פרשנויות אפשריות .יתכנו פרשנויות מגוונותי ,הקשר הלוגי אינו גלוי

  .עיגו� בטקסט כדי יה שלה� תו�יקבלה או דחו
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  20שאלה 
מה  .ה� הבינו שהיא הפתרו� לבעיה ,בסיפור כתוב שכאשר אסנת ויובל ראו את התמונה

 ?הייתה הבעיה שהילדי� רצו לפתור

 השאלה

לא ידעו מה  ,תשובה המתייחסת לכ� שהילדי� לא הצליחו למצוא מתנה מתאימה לאבא

  : לדוגמה ,לקנות

  .של הילדי� הייתה למצוא מתנה מתאימה לאבאהבעיה 

 .הילדי� רצו לפתור את הבעיה של המתנה

המחוו� 
 )תקציר(

  .הבנת המשתמע

  . זיהוי יחסי� לוגיי� של בעיה ופתרו�

אבא שוכח מתי יו� : לחשוב שה� בעיה אפשרדברי� ש כגו� זה כמהבסיפור יש לעתי� 

התלמידי� נדרשי� לזהות את הבעיה א� בשאלה זו  ,דומההילדי� עייפי� וכ ,ההולדת

 . שהפתרו� שלה הוא התמונה

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  תלמידים שגויות של ניתוח תשובות

  דוגמאות ניתוח

שאבא לא " " בתשובה זו התלמיד מזהה בעיה בסיפור 

זאת הבעיה שמצאה את לא א� , זאת אכ� בעיה ."יתגעגע

בעיית . ונהכאשר ה� מצאו את התמ הישירפתרונה 

הבעיה שנפתרה , הגעגועי� של אבא נפתרה באופ� עקי(

הייתה הבעיה שה� לא ידעו להחליט מה לקנות  ישירבאופ� 

  .לאביה�

ג� בתשובה זו התלמיד מבי� את הקשר הלוגי בי� הבעיה 

  .פתרו�ל

התלמיד מזהה בעיה שקשורה  ,תשובה זו דומה לקודמתה

 . לפתרו� עקי�באופ� 

לפתור את הבעיה שאבא הילדי� רצו . א" •

לא יתגעגע הרבה כי הוא רואה אות� 

  ".בתמונה

  

  "הבעיה של ההתעייפות שלה�. ב"

 אפשר. וענה בנוגע לפתרו� :בעיהל בנוגעהתלמיד נשאל 

   .לא הבי� את השאלההתלמיד לשער ש

הפתרו� לבעיה שה� מצאו תמונה " •

   ."למתנה

  

 ההשתמעויות להוראה
 ,באי� לידי ביטוי בטקסט בצורות שונותשהבנת קשרי בעיה ופתרו� מומל� לתרגל ע� התלמידי�  •

 ,בעיות המביאות לפתרו� אחד כמהקיומ� של , אזכור מרוחק של הבעיה מהפתרו� ,קשר סמוי: למשל

 . ועוד

 ,ב� של התלמידי� לעובדה שבשאלה זו יש קשר ישיר בי� בעיה לפתרונהמומל� להפנות את תשומת ִל  •

  .)1פר ראה תשובה מס( פתרת באופ� עקי(א� יש בעיה נוספת הנ
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  23אלה ש
  .מתנה מתאימה לאבא העסוק שלה�תמונה היא אסנת ויובל חשבו שה

  ?שלכ� לאבא או לאימא מתנה כזאתהא� ג� את� היית� בוחרי� ב  .1

 ?מדוע  .2

 השאלה

המתייחס לטיב המתנה או למידת התאמתה  1תשובה הכוללת הסבר הגיוני עקבי לסעי( 

 :לדוגמה ,י�להור

וא� התמונה שלי  ,הייתי בוחרת בתמונה שלי כמתנה לאבא כי ג� אבא שלי עסוק מאוד ,כ�

  .תהיה על שולח� העבודה שלו הוא ייזכר בי

לא הייתי בוחרת בתמונה שלי כמתנה לאימא שלי כי אימא שלי אוהבת מוסיקה והייתי 
 .בוחרת לקנות לה מתנה דיסק יפה

המחוו� 
 )תקציר(

  .ערכה וביקורתיישו� ה

להבי� את הסיבות שהביאו את יובל ואסנת לבחור  י�כדי לענות על השאלה על התלמיד

   .ג� לה�להחליט א� שיקולי הבחירה של אסנת ויובל מתאימי� ו ,דווקא בתמונה כמתנה

הנימוק יכול להסתמ� על שיקולי הבחירה של אסנת  ,לנמק את ההחלטה ה�עלי כמו כ�

  .סיו� אישיי� אחרי� המתבססי� על נשיקולי על ויובל או

 .   י�תובנות מהסיפור על סיטואציה דומה בחיי התלמידב הואהיישו� בשאלה זו 

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  תלמידיםשגויות של ניתוח תשובות 

  דוגמאות ניתוח

אכ� המתנה הייתה  ,תשובה זו משקפת הבנה של השאלה

מכיוו�  כל מתנה אחרתנימוק היה מתאי� ג� להא�  ,נפלאה

 . כללי שהוא

  ".כ� כי זה מתנה נפלאה" •

התלמיד הבי� את השאלה וכתב שהוא לא היה קונה מתנה 

ית� תמונה במתנה יכיצד : ומעשיהנימוק שלו הגיוני  ,כזו

  ?א� אי� לו מצלמה

ית תטהיפו היאבשאלה הסיטואציה התלמיד אינו מבי� ש

צה ג� א� לא יוכל ושהוא יכול לבחור לקנות איזו מתנה שיר

 .לקיי� זאת במציאות

   "לא אני לא קונה כי אי� לי מצלמה" •

  

 ההשתמעויות להוראה
ניסוח המכיל  ללהצביע על ההבדלי� שבי� ניסוח כוללני ולהדגי� לתלמידי� ניסוח של תשובה מנומקת  •

 .פירוט

יכולה להיות כ� ג� התשובה ול ,יותתטשיש שאלות השואלות שאלות היפולכ� לפתח את ההבנה  •

 .ית ולא חייבת לעמוד במבח� המציאותתטהיפו

זה מרחיב את כדיו�  .בדיוני� סביב טקסטי� סיפוריי� מומל� לדו� בשאלות דומות לשאלה זו •

על העיסוק בטקסטי� מעול� השיח הספרותי (משמעותה של היצירה על ידי קישור לעולמו של הקורא 

  .)6פר הישג נדרש מסבו 56"58' עמלקרוא בתכנית הלימודי�  אפשר
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