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 ט" תשס�' ב לכיתה בעבריתב "מבח� המיצפרט ִמ

 

I. 	ארבעה נושאי 	במבח� נבדקי: 

  שלשל מילי	 או( הכתבה  פיענוח מילי	 ובאמצעותנבדקת באמצעות שליטה בצופ� האלפביתי .1

 .)צמדי מילי	 מתו� משפטי	

ל ה שהבנה של משפטי	 והבנ, תו� הקשר של מילי	 בבאמצעות הבנה נבדקת הבנת הנקרא .2

בנה הבשאלות הנלוות לטקסטי	 נבדקי	 ממדי ה(  סיפורי ומידעי:טקסטי	 משתי סוגות

 .)המצויני	 בטבלה ובנספח

 פי איור או" על אופי כותרת"כגו� סיפור על( כתיבת טקסט עצמאיבאמצעות נבדקת הבעה בכתב  .3

 .)פי רצ� תמונות"על

 .של הבעה בכתב ובפרק  הנקראנבדק בזיקה לטקסטי	 הנכללי	 בפרק של הבנת ידע לשוני .4

 

II. כוללמבח�ה : 

 שאלו� לתלמיד •

 הכתבה •

 משפטי	של  ו מילי	 והבנה שלפיענוח •

 ביצוע הוראות כתובות •

 השלמת מילי	 חסרות במשפטי	 •

  כתיבת סיפור •

המתייחסות לממדי ההבנה , נבדקת באמצעות שאלות סגורות ופתוחותה(הבנת טקסט סיפורי  •

  )ולידע הלשוני

     המתייחסות לממדי ההבנה , שאלות סגורות ופתוחות באמצעות נבדקתה( מידעי טקסטהבנת  •

 )ולידע הלשוני

  

 

 .הנספחאת המפרט ואת ראו להל� 
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משקל  פירוט נושא 

 יחסי

 הערות

שליטה בצופ�  1

 האלפביתי
 

  מילי	 שלכתיבה •
 דיצמשל ובודדות 

תבי	 מילי	 המוכ
 ידי המורה"על

  קריאה והבנה •
צמדי /של מילי	

 משפטי	/מילי	

 ההערכהממדי 

ייצוג גרפי של צלילי  •
 המילה

 כתיב של אותיות השורש •

כתיב של אותיות התפקיד  •
צורני נטייה , צורני גזירה(

 )ואותיות השימוש

 זיהוי מדויק של מילי	 •

השליטה בצופ� האלפביתי  20%"כ
מבטאת יישו	 של הידע 

מודעות ו וגרפירתוהא
 .מורפולוגיתפונולוגית ו

 הבנת הנקרא 2

 תכנית פי"על

 *:הלימודי	

  –' פרק ג

רכיבי החינו� "

 "הלשוני

  –' ופרק ד

, "הישגי	 נדרשי	"

 5" ו4הישגי	 

 

 

הבנת הנקרא  •
 ברמת המשפט

הבנת הנקרא  •
 :ברמת הטקסט

 טקסט מידעי  −

 טקסט סיפורי  −

 

 

 

 ההבנהממדי 

הבנת המשמעות הגלויה  •
איתור מידע : קסטבט

 אחזורוו

הבנת המשתמע מתו�  •
היסק והכללה : הטקסט

 פי הטקסט"על

 הערכה וביקורת, יישו	 •

 

הבנת הנקרא מוערכת  • 50%"כ
מיחידות , באופ� מדורג
מילי	 (שיח קצרות 

עד יחידות ) ומשפטי	
 –שיח ארוכות יותר 

 .טקסטי	

 – אור� הטקסט הסיפורי •
 . מילי	150" כ

 –אור� הטקסט המידעי  •
 . מילי	130"כ

חלק מ� הטקסטי	  •
ייכתבו בכתיב חסר 

וחלק מה	 , בניקוד מלא
 בכתיב מלא בניקוד –

 .חלקי

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

3 

 

 הבעה בכתב

 תכנית פי"על

 *:הלימודי	

  –' ופרק ד' פרק ג

 3" ו2הישגי	 

 

 

 כתיבת סיפור •

 

 ערכהממדי הה

 תוכ� •

 מבנה •

 לשו� •

 פי"עלכגו� ( כתיבת סיפור 20%"כ
  איור אופי" עלכותרת או

  )רצ� תמונות פי"על

 

 לשוני ידע 4

 תכנית פי"על

 *:הלימודי	

  –' ופרק ד' פרק ג

 8הישג 

 סדר אלפביתי •

 משפחות מילי	 •

 נקבה"צורות זכר, רבי	"צורות יחיד •

 סימ� שאלה , נקודה בסו� משפט: סימני פיסוק •

 ת מבנה תקי� של משפטהכר •

 של ידע לשוניבנושאי	  10%"כ
נבדקת הבנת המשמעות של 

 שימוש בה� וה,הצורות
למטרות של הבנת הנקרא של 

 ,טקסטי	 המתאימי	 לגיל
חיפוש במילו� למטרות של ו
 .כתיב נכו�של ו

     האג� לתכנו� : ירושלי	, )ג"תשס(" ספרות ותרבות,  שפה–עברית : לשוניחינו" "ד "מ והממ"תכנית הלימודי	 לבית הספר המ* 

 .התרבות והספורט, משרד החינו�, המזכירות הפדגוגית, ולפיתוח תכניות לימודי	   
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 נספח למפרט
 

  פירוט ממדי ההערכה–שליטה בצופ� האלפביתי  .1

 .ידי המורה" המוכתבות עלכתיבת מילי& .א 

מילות שאלה , פעלי	, שמות תואר, כגו� שמות עצ	,  מילי	 שכיחות המייצגות חלקי דיבור שוני	יכללוי

 .בתו� משפטי	 קצרי	, וכינויי	

 :ייבדקו

 איות מדויק של כל צלילי המילה •

 כתיב של אותיות השורש •

 זמ� ומספר, כגו� לציו� מי�, )מותפעלי	 וש(של מילי	  תחיליות וסופיות שלכתיב  •

 תיות השימושאוכתיב של  •

 )תנועות וצירופי	, עיצורי	( זיהוי מדויק של מילי	 :צמדי מילי&/ בודדותקריאה והבנה של מילי& .ב

 ההבנה פירוט ממדי –הבנת הנקרא  .2

 )�30%כ(חזורו איתור מידע וִא: הגלויה בטקסט הבנת המשמעות .א 

 ר פרטי מידע מפורשי	 בטקסטאיתו •

  בטקסט פרטי מידע מפורשי	ומיו� ארגו�  •

 )כגו� השתלשלות אירועי	 וסדר פעולות(  של זמ� וסיבהרי	 מפורשי	ָשזיהוי ְק •

 )�60%כ(פי הטקסט �היסק והכללה על: הבנת המשתמע מתו" הטקסט .ב

 בהסתמ� על הכתוב בטקסטהבנת מילי	 וביטויי	  •

  שאינ	 מפורשי	 בטקסט של סיבה ותוצאהלוגיי	ְקָשרי	 הבנת  •

 בטקסטמיו� פריטי	 המופיעי	  •

 השוואה בי� פרטי המידע •

  בי� דמויות בסיפורְקָשרי	 הבנת •

 הטקסט�  מרכזיי	 המשתמעי	 מרעיונות/רעיו�הבנת  •

 )�10%כ(הערכה וביקורת , יישו& .ג

 העלאת השערות בהסתמ� על הכתוב •

  על הכתובאישיתהבעת עמדה  •

 סמ� הכתוב"דמויות עלאפיו�  •

 מ� הטקסט בהקשרי	 מוכרי	 הנלמדיישו	  •
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  פירוט ממדי ההערכה–הבעה בכתב  .3

 )50% �כ(תוכ�  • 

כגו� תיאור , הכוללת אירוע מרכזי אחד לפחות והרחבותעלילה (התפתחות עלילה : פיתוח התוכ� .א

 ) רגשות הגיבורי	 והיחסי	 ביניה	תיאור, הסביבה

  ולמטרתה הכתיבהלנושא כתיבה רלוונטית .ב

  לקוראהכללת המידע הדרוש  .ג

 )20% �כ(מבנה  •

 )ולא דיווח או רשימה(בנה של סיפור טקסט במ: התאמה לסוגה .א

 )רי זמ�2ָשימוש בַק(כרונולוגי בי� האירועי	 רצ� יצירת  .ב

  לזמ� ולמקו	המתייחסתיחה פת .ג

 )כגו� הפרדה בי� מילי	 ובי� שורות(פני העמוד " הכתוב וארגונו עלצגתה .ד

 )30% �כ(לשו�  •

 � ההולמת את השיח הכתובשימוש בלשו: משלב לשו� .א

 מגוו� ומתאי	 אוצר מילי	 .ב

 )נקבה"זכר; רבי	"יחיד(התא	 דקדוקי , מבנה משפט תקי�: תחביר .ג

 � משפטנקודה וסימ� שאלה בסו: פיסוק .ד

 כתיב חסרבי� וללא הבחנה בי� כתיב מלא  :כתיב .ה

 נילשו ידע .4

 עברי"רות המילי	 במילו� עברישלפיו מסוד, החיצוני והפנימי, הכרת הסדר האלפביתי • 

 יהוי של משפחות מילי	 מאותו שורשז •

 )לרבות סיומות נקבה למילי	 בלשו� זכר(ביחיד וברבי	 בש	 ובפועל , בנקבהכרת סיומות בזכר וה •

 סימ� שאלה והשימוש התקי� בה	של הכרת התפקיד של נקודה ו •

 � של משפטהכרת מבנה תקי •

 


