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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 6ממ  )בודנביום,מ4ממ ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

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

)ב ד,מ7ממ (.

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

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) ממ מ,Dannמ;994דמ,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,מדממ (.מ

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

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבעברית	לכיתה	ח'מהיךבדמהשנהמ)הןשך"כ(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מיהיכמ

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

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

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

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

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

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

חירשום.

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	במחוזותמ)דשו ןמכנשומהקשדמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "ה,מ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
	 meitzav@education.gov.il	לדוא"ל 	•

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
מ

מאגר	משימות	בהבעה	בעל–פה	כחלק	מהמיצ"ב	הפנימי
ש מ בך –פהמ ההבךהמ ואי ןמ אא ומ הךדאןמ השפה,מ בןחיםמ בך –פהמ פוןחהמ כגדמ שו יןמ דכ "המ
הן  ורום.מפוןיחמה שו יןמהסן עמך מהךקדיניןמשבןאנוןמה ו ירוםמיך מהןפוסהמהקוו ןמברבדמ

ַהךֲָ ָרהמש מ כגדומ שו יןמ שםמהךדאהמפנו וןמבון–ספדון.

 שו יןמההבךהמבך –פהמבךבדוןמאי  יןמש ישמ בנויןמ) ירּו ין(:מקדוכהמבקי ,מרוייחמירוית.מ שו יןמ
כ המהתמח קמ א ומהךדאהמפנו ווםמבון–ספדוום.מ

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמא ומךזדמ  יחשבוםמ חושיבמהצוינוםמב שו יןמההבךהמבך –פהמ
י  ופיוָםמ)דכימסךוףמג. (.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 ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

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

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

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

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

ב בחתמנברקוםמש ישהמןחי וםמך –פומה פידטמ ה ת:

הבנת	הנקראמנברקןמבכ צךיןמש ישהמטקסטום,מ ש ישמסיגין,מיבךקביןוהםמשכ ין.מהשכ יןמ 1.מ
יבכ צךיןתמ פןיחין(,מ ישכ יןמ סגידיןמ שכ יןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ סיגמ )אגיתמ שינוםמ התמ סיגוםמ
ה  רוםמ כחרמ תמ בא מ יבנספח.מ בטב המ ה פידטוםמ הטקסט,מ הבנןמ ש מ שינוםמ נברקוםמ  רוםמ

נא  יןמשכ יןמבד יןמקישומשינין.

הבעה	בכתבמנברקןמבכ צךיןמ ט יןמאןובהמה פידטיןמבטב המבך ירמהזה,מוגם	על–פי	התשובות	 	.2
על	חלק	מן	השאלות	בפרקים	של	הבנת	הנקרא.מ ט יןמהאןובהמנברקיןמך –פומ  רומההךדאהמ

ה פידטוםמבנספח.

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

הערותמשקל	יחסיממדיםנושאיםתחום

סיגומהטקסטוםהבנת	הנקרא1
טקסטמ ורךמ)אגיתמ •מ

טקסטמ כנצוק יפרוה,מ
 ספדומךויתמי אןבומ

ךן(
טקסטמטוךיתושאניך •מ

טקסטמשו ישומ)אגיתמ •מ

טקסטמ  טדיןמ
הפך ה(

  רומההבנה*
כוןידמ ורךמיכדגינימ •ממ

 חרשמ)כחזידמ ורך(
פדשניןמיהוסק •ממ
הךדאהמיבוקידן •ממ

כידעמא מטקסטמא–ממ7מ%עע—%מ6 •ממ

 ו ום.
נישכומהטקסטוםמהםמ •ממ
 ןחי ומךנוותמשינום.
ןוןאתמהפקןמ ורךמ •ממ

גםמ טקסטוםמ
נ ייום,מ ו י ווםמי כמ
 ו י וום,מדצופוםמי כמ

דצופום.

סיגומהאןובההבעה	בכתב2
סואיםמ סיגוי •מ

טוךיתושאניךמ)אגיתמ •מ

 אןבמןגיבה,מה  צהמ
כימּכַָןבהמקצדה(

אןובןמןשיבהמך מ •מ

שכ ה

  רומההךדאה*
ןיאת •ממ

•ממ בנה

•ממ שית

•ממ ט ןמהסואיםמ יסבןמ%ע —%מ3

 כחרמ תמהטקסטוםמ
הנא  וםמב בחת.

אןובןמהטוךיתמיאןובןמ •ממ
הןשיביןמך מהשכ יןמ
התמבזוקהמ ְטקסטמכימ

 גַדוָות.מ

	לשון	3
ומטה	לשון*

•ממ ךדאןמהצידין

ןחבוד •ממ

פוסיק •ממ
שםמהִ ספד •ממ

  רומההךדאה
זוהיומ •ממ
הבנה •ממ

נוסיחמ חרש •ממ
שו ישמןקותמ •ממ

השכ יןמקשידיןמ הבנןמ%מד—%עד
הנקדכ,מ חופישמב ו יתמ
י אןובמנאית.מהתמאי  יןמ

 ינחוםמרקריקוום,מכעמ כמ
נרדשןמהגרדןם.ממ

*מדכימפודיטמבנספחמ  פדט.
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נספח למפרט

1.			הבנת	הנקרא	-	פירוט	ממדי	ההבנה

איתור	מידע	וארגונו	מחדש	—	ִאחזור	מידע	)כ–20%( א.	
כוןידמפדטומֵ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מבטקסטמה דאזומיבטקסטוםמהנ ייוםמ)אגיתמכוידום,מ •ממ

ן יניןמיהךדיןמשי וום(
כוסיףמפדטומ ורךמג יווםמ ח קוםמשינוםמבטקסטמה דאזומיבטקסטוםמהנ ייוםמי  קי יןמ •ממ

שינוםמאגיתמ איןדין,מ הךדיןמשי ווםמי טב ה
יפןדינה,מ בךוהמ יןיצכה,מ סובהמ )אגיתמ שינוםמ פדטומ ורךמ בותמ ג יווםמ וחסוםמ יגווםמ זוהיומ •ממ

הא  המיפודיט(
זוהיומהדצףמהאדיני יגומבטקסטמכימבפסקה •ממ

זוהיומה בנהמהג יומש מהטקסטמהש םמכימש מהפסקהמ)בכ צךיןמַקשדוםמכימ קר ומכדגית( •ממ
כדגיתמכחדמש מפדטומ ורךמבטקסט,מאגיתמסורידמ ורךמבדצףמכימסורידמש מ ורךמבטב ה •ממ

פרשנות	והיסק	)כ–50%( ב.	
הבנןמהנישכמהךוקדו •ממ

הבנןמהדךויתמה דאזומבטקסט •ממ
הבנןמדךויניןמשינוםמבטקסט,מ דביןמדךויניןמה ניסחוםמבש ו המכימה ניגרוםמ צופוין •ממ

הבנהמש מך ריןמשיניןמה יצגיןמבטקסט •ממ
הבנןמוחסוםמ יגווםמשכונםמג יווםמבטקסטמבותמ שפטוםמיבותמפסקין •ממ

ך –פומ ה ןפךנחוםמ ך י ום,מ כימ רי– ש ךווםמ צודיפוםמ יש מ ש מ ו וםמ הבנןמ ש ךיןמ •ממ
ההקשד

הבנהמש מִכזאידוםמשינוםמה יפוךוםמבטקסט •ממ
•ממ ויתמפדטומ ורךמיוצודןמקטגידויןמ)הא  ה(

השייכהמבותמדךוינין,מ כפוונוםמיפדטומ ורךמכחדום •ממ
•ממ וזיגמש מפדטומ ורךמ תמהטקסטמ

•ממ וזיגמש מפדטומ ורךמ תמהטקסטמה דאזומךםמפדטומ ורךמ תמהקטךוםמהנ ייום
הסקןמ סקניןמ תמהטקסטמאי ימיֵ ח קוםמ  ני •ממ

זוהיומדאובומ בנהמשןפקורוהםמכונםמג יווםמבטקסט,מאי  מבטקסטוםמ כמדצופוםמ)אגיתמ •ממ
טב המיגדף(

הבנןמןפקורוהםמש מכ צךוםמ שינוום–דטידווםמ)אגיתמשו ישמבחזדיןמיב שיתמס נג(מ •ממ
זוהיומאיינןמאיןבמהטקסטמכימ טדןמהטקסט •ממ

הערכה	וביקורת	)כ–30%( ג.	
הךדאהמש מןיאתמהטקסט,מ בנהימי ורןמבהודיןימיבוקידןמך והם,מב וייומהנ קה •ממ

הךדאהמש מך ריןמשיניןמה יצגיןמבטקסטמיבוקידןמך והת •ממ
הךדאהמש מ שיתמהטקסטמיבוקידןמך וי,מיהןכ ןמה שיתמ סיגהמי  טדיןמהאיןב •ממ

הבנןמןפקורםמש מה כפוונוםמהקשידוםמ סיגןמהטקסטמ)אגיתמהךדין,מכוידוםמיס  ום( •ממ
השייכהמכימקושידמבותמה ורךמיהדךויניןמשבטקסטמיבותמורךמחוצינו,מנוסויתמכושומכימך ריןמ •ממ

ש מהקידכ
וושיםמה ורךמשבטקסטמיה סקניןמהךי יןמ  נימבהקשדוםמכחדום •ממ

הך כןמהשךדיןמבניגךמ טקסטמך מס עמורךמא  ו •ממ
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2.		הבעה	בכתב	-	פירוט	ממדי	ההערכה

תוכן	)50%( 	•

הוךניןמ רדושיןמה ט המ) דביןמהוקףמהאןובה( כ.מ

ב.מ ירךּוןמ נ ךת:משו יבמה ורךמהרדישמ נ ךתמ שםמהבנןמהטקסט

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

ד יינטויןמ נישכמהאןובהמי  טדןה ר.מ

מבנה	)20%( 	•

הןכ ןמה בנהמהדטידומ סיגמהאןובהמי רדושיןמה ט ה כ.מ

וצודןמדצףמהגוינומבותמהדךויניןמבטקסטמ) אורין( ב.מ

קושידמבותמ שפטוםמיבותמפסקיןמ)קושידוין( ג.מ

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

לשון	)30%( 	•

אפומשהםמ יכןמה טדה,מ הנ ךנוםמ כןמ הנישכ,מ כןמ ההי  ןמ ב שיתמ שו ישמ כ.מ ש במ שינו:מ
 יגרדוםמב ט ןמהאןובה

כיצדמ ו ום:מךישדמ שינומירויקמב ש ךין ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקנו,מהןכםמרקריקומ) ות,מ ספד,מז ת,מגיףמיווריך(,משו ישמנאיתמב ו יןמ ג.מ
וחס

פוסיק:משו ישמהי םמבסו נומהפוסיק ר.מ

אןובמנאית ה.מ

3.		לשון	ומטה	לשון	-	פירוט	הנושאים

•	 בנהמה ו ה:מןחו ויןמיסיפויןמ

ח קומהרוביד:מפיך ,משםמךצם,משםמןיכד,מאוניומגיף,מ ו יןמקושיד 	•

צידיןמהפיך :מפךו ,מסבו ,משםמפיך ,מז נומהפיך  	•

הצודיףמהש נו:מס ואין,משםמךצםמישםמןיכדמ)ווריךמידוביו( 	•

סו נומהפוסיקמ)  ךטמפסוק( 	•

שםמה ספד:מ ספדמ ינהמ)וחור,מוחורה;מדבום,מדבין( 	•



חוברת הנחיות 1165 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ח', התשע"א12

מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

ד,מ ,מ3,מ4,מע,מ6,מ7,מ9,מדד,מ3ד,מ4ד,מעד,מ6ד,מ7ד,מ8ד,מ9ד,ממ ,מהבנת	הנקרא
ד ,מע ,מ6 ,מ7 ,מ8 ,ממ3,מד3,מ 3,מ34

8,ממד,מ  ,מ3 ,מ4 ,מ9 כ,מ9 ב,מ33לשון	ומטה	לשון

9א,מ ד,מ3דא,מ 3אהבעה	בכתב

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

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

סוג	הטקסט

ממדי	
ההבנה

שימושימידעטיעון/שכנוע

ע ,מ7 3ד,מעד,מ7דד,מ ,מ3כוןידמ ורךמיכדגינימ חרש

6 ,ממ3,מד43ד,מ6ד,מ8ד,מ9ד4,מע,מ7פדשניןמיהוסק

8 ,מ 3,מ34מ ,מד 6,מ9,מדדהךדאהמיבוקידן
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הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמ ופיומפדטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ  רומההבנהו  רומההךדאהמש יממ
י קי ימבןאנוןמה ו ירום.מ

הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק ראשון: טקסט טיעון/שכנוע — "העיסוק בספורט"

תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	1.מ)פןיח(
 המההגרדהמש מספידטמך –פומהטקסט?

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזומ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	2.מ)פןיח(
בטקסטמ יצגיןמהשפעות	חיוביותמש מ
הךוסיקמבספידט.מהש ו ימכןמהטב המ
הבכהמך –פומה ורךמה יפוךמבטקסט.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזומיכדגינםמבטב ה

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	3.מ)ד"ב(
בכו ימשידיןמאיןבמהטקסטמ ןכדמכןמ

החסרונותמש מהךוסיקמבספידט?מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	4.מ)ד"ב(
 המפודישמהבוטיומתוחלת	החיים?מ

פרשנות	והיסק
הבנןמ ש ךיןמש מצודיףמבהקשד

ךי םמה ישגוםמיה שיתמש הםמ ידאבמהטקסטמ
)ך 'מ ע(

שאלה	5.מ)ד"ב(
 ריךמאיןבמהטקסטמ צטטמכןמהנדומ

פידר?

פרשנות	והיסק
הבנןמןפקורםמש מכ צךוםמדטידווםמ

בטקסט

כ צךוםמדטידווםמ)ך 'מ39,מ67(
ברויתמבדטידוקהמכפשדמ הוךזדמגםמבכ צךוםמ

דטידווםמ)ך 'מדע(

שאלה	6.מ)פןיח(
 המרךןאםמך מהטךנהמה יפוךהמבשידיןמ
ע47-4?מנ קימכןמרבדואםמך –פומהטקסט.מ

הערכה	וביקורת
הךדאהמש מך רהמה יצגןמבטקסטמיבוקידןמ

ך וה

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ ע-3ע(מ

אןובןמןגיבהמ)ך 'מ9ע(

שאלה	7.מ)ד"ב(מ
 הומהטךנהמהעיקריתמש מאיןבמהטקסט?מ

פרשנות	והיסק
הבנןמדךויתמ דאזומבטקסטמ

טופי יגוהמש מטקסטום:מך ורהמך מטובימש מ
טקסטמ)ך 'מ48(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

וצודןמהא  יןמ)ך 'מדע(

שאלה	8.מ)פןיח(
הש ו ימכןמה שפטמבךזדןממילה	מאותו	

שורש.

לשון	ומטה	לשון	
זוהיומהשידשמש מה ו המהנןינהמיוצודןמ

ש יןמפךי המ  ו המנןינהמ

 ךדאןמהצידין:מהשידשמיגזודהמ-מבותמפיך מ שםמ
)ך 'מ  -3 (

שאלה	9.מ)פןיח(
ב ןנ"סמשבוושיבאםמ ןאננוםמ פןיחמ
חיגוםמ כ ניויןמ חו ה.מושמהידוםמ

ה ןנגרוםמ ןאנוןמיושמהןי אוםמבה.מ הומ
ך רןאם?מנ קימכיןהמך –פומהטקסט.

הערכה	וביקורת
בוקידןמ ני קןמה ש בןמבותמה ורךמ

בטקסטמ בותמנוסויתמכושומכימך ריןמהקידכ
)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךה,מ בנהמ

י שית(

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ ע-3ע(מ

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ7ע-8ע(

שאלה	10.מ)פןיח(
מד אןבימ ורמא מצודיףמכםמהיכמצודיףמ.

סמיכותמכימצודיףמש משם	ותוארו.
מ  היסופימ א מהצודיפוםמכןמה'מ.

הורוךה.

לשון	ומטה	לשון	
הצודיףמהש נו:מס ואין,משםמיןיכדימיווריךמ

הצודיפום	

ןחבודמ-מה בנוםמהבסוסווםמ-מהצודיפוםמ
הש נווםמ)ך 'מ36(
ןקוניןמ)ך 'מ37(

שו יבום,מקשדוםמיזוקיןמבותמהפדקוםמ-מ
הס ואיןמ)ך 'מ66(

שאלה	11.מ)פןיח(
 פומרךןאם,מכוזימ שןומהאיןדיןמ

 ןכו המויןדמ טקסט?מנ קימכןמרבדואם.מ

הערכה	וביקורת	
הךדאהמיבוקידןמש מך ריןמשיניןמה יצגיןמ

בטקסטמיש מכ צךוםמ שינוום

הבךןמרךהמך מהקשדמבותמהאיןדןמ  ורךמהנןיתמ
מבטקסטמ

ברויתמבןיאתמנוןתמ הוךזדמבאיןדיןמ סיגוהתמ)ך 'ממע(
אןובןמטוךיתמ)ך 'מ7ע-8ע(
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פרק שלישי: טקסט מידע — "נדידת הציפורים"

תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	13.מ)פןיח(
הש ו ימכןמהקטךמהבכמ פומשידיןמ

6ד—9 .

איתור	מידע	
כוסיףמפדטומ ורךמג יווםמ ח קוםמשינוםמ

בטקסט

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	14.מ)ד"ב(
  המהאיינהמב שפטמבשידיןמ7 —8 ?

פרשנות	והיסק
הבנןמ בנהמה שפטמיהוחסוםמה יגוום

מרויתמב בנהמה יגומש מהטקסטמיבקושידויןמ
)ך 'מדע(

שו יבמהורךמה שינומבהבנהמיבהבךהמ)ך 'מ 4(

שאלה	15.מ)פןיח(
הש ו ימכןמהטב המהבכהמך –פומהאןיבמ

בטקסט.מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזומיכדגינםמבטב ה

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	16.מ)ד"ב(
קדכימכןמה שפטוםמהבכוםמיס נימכןמ
ה שפטמה ןכוםמבויןדמ  ורךמה יפוךמ

ב פהמה צידפןמ טקסט.מ

פרשנות	והיסק	
הסקןמ סקניןמ הטקסטמהנ ייהמ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	17.מ)סגיד(
הכםמ שכ יןמהבכיןמושמןשיבהמבטקסט?מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזוממ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	18.מ)פןיח(
חיקדוםמשךקבימכחדמנרורןמהצופידוםמ

גו ימשלא	כלמהצופידוםמשידריןמב ה עמ
נרורןת.מאןבימשןומסוביןמכפשדויןמ אע.מ

פרשנות	והיסק	
 ויתמפדטומ ורךמד יינטווםמינוסיחמ סקניןמ

 ח קוםמ הטקסטמי טקסטמנ ייה

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	19.מ)סגיד(מ
ס נימ ורמא מהוגרמ כוזימשוטהמהיכמ

 ןכום.מ

פרשנות	והיסק	
 ויתמפדטומ ורךמד יינטווםמיהסקןמ סקניןמ

 תמהטקסטמאי י

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	20.מ)ד"ב(
 הימןפקורימש מהקטךמהנ ייהמ"הןנגשיןמ

ש מצופידוםמב טיסום"?מ

הערכה	וביקורת	
 וזיגמש מפדטומ ורךמ תמהטקסטמה דאזומ

ךםמפדטומ ורךמ הטקסטוםמהנ ייום

קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ-מך ורהמך מ טדןמ
מהאיןבמ)ך 'מ49(מ

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ ע-3ע(מ

שאלה	21.מ)פןיח(
ושמהטיךנוםמשצדועמ  ניךמןכיניןמ

כייודויןמגםמב חודמש מפגוךהמבצופידום.מ
 המרךןאםמך מאע?מ

הערכה	וביקורת	
בוקידןמ ני קןמה ש בןמבותמה ורךמ

בטקסטמ בותמנוסויתמכושומכימך ריןמהקידכ

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ ע-3ע(מ

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ7ע-8ע(

שאלה	22.מ)פןיח(
הךןוקימ שידיןמע48-4מש ישמ ו וםמ

שונותמבך יןמשידשמ שיןף.

לשון	ומטה	לשון	
זוהיומ ו וםמך –פומשידשוםמ	

 ךדאןמהצידין:מהשידשמ)ך 'מ  —3 (

שאלה	23.מ)סגיד(
אןבימ ןחןמ א מ שפטמכםמה ו המ

ה ירגשןמהוכמשם	עצם,משם	תוארמכימ
פועל.

לשון	ומטה	לשון	
ח קומהרובידמ	

ה בנוםמהבסוסווםמ)ך 'מ36(
שו יבוםמ-מצידיןמההייהוהבונינומ)ך 'מ66(

שאלה	24.מ)ד"ב(
בכוזהמ תמה שפטוםמהבכוםמושמ  ודאכיןמ

ןפקורמזההמ ןפקורתמב שפטמזה?

לשון	ומטה	לשון	
סו נומהפוסיק:מןפקורומה ודאכיןמ	

פדקמהןחבוד:מהפוסיקמ)ך 'מ34—39(
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פרק רביעי: טקסט שימושי — "אנטיביוטיקה - כללי השימוש הנכון"

תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	25.מ)סגיד(
ס נימ ורמא מ שפטמכםמהיכמנכוןמכימלא	

נכוןמך –פומהטקסט.מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	26.מ)ד"ב(
 הומ ש ךיןמה ו הממחולֵלמב שפטמזה?מ

פרשנות	והיסק
הבנןמ ש ךיןמש מ ו המך –פומההקשדמ

ךי םמה ישגוםמיה שיתמש הםמ ידאבמהטקסטמ
)ך 'מ ע(מ

שאלה	27.מ)פןיח(
ך וימ אוצרמ כנטובויטוקה.מ נוןנהמ  חי המ
 נהיגמארומשהטופי מהןדיפןומוצ וח?מאןבימ

שלושמהנחויןמה יזאדיןמברףמה ורך.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ ע(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	28.מ)פןיח(
הכםמהנחויןוימש מכבכמ ןכו יןמ
 הנחויןמשברףמה ורך?מנ קימכןמ

ןשיבןאם.

הערכה	וביקורת	
וושיםמה ורךמשבטקסטמיה סקניןמהךי יןמ

  נימבהקשדוםמכחדום

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ ע-3ע(מ

שאלה	29א.	29ב.מ)פןיח(
הפאימכןמה ו המה ירגשןמ צידןמציווי.

לשון	ומטה	לשון	
האדןמז נומכימרדאומהפיך ,מצידןמהצוייוממ

 ךדאןמהצידיןמ)ך 'מ  -4 (
ןקוניןמ)ך 'מ37(מ

שאלה	30.מ)ד"ב(
 הומה טדהמהעיקריתמש מרףמה ורךמ

בנישכמהכנטובויטוקה?מ

פרשנות	והיסק	
זוהיומ טדןמהטקסטמיהבנןמדךויתמ דאזומבי

טופי יגוהמש מטקסטום:מך ורהמך מטובימש מ
טקסטמ)ך 'מ48(מ

וצודןמהא  יןמ)ך 'מדע(
זוהיומ סדוםמ)ך 'מ ע(

שאלה	31.מ)פןיח(מ
אןבימ ו המנרדפתמ  ו וםמה ירגשין.

פרשנות	והיסק	
הבנןמ ש ךיןמש מ ו וםמיש מצודיפוםמ

ה ןפךנחוםמך –פומההקשדמיאתמהבנןמוחסומ
ה ש ךיןמבותמה ו וםמ

פדקמכיצדמה ו וםמיה ש ךוםמ)ך 'מ6 -מ3(

שאלה	32.מ)פןיח(
כידומטךתמשכותמ ח קמכןמרףמה ורךמ

 ן  ורום,מכ כמ הידום.
 המרךןאםמך מטךנןימש מכידו?מנ קימכןמ

ןשיבןאם.מ

הערכה	וביקורת			
בוקידןמ ני קןמה ש בןמבותמה ורךמ

בטקסטמ בותמנוסויתמכושומכימך ריןמהקידכמ
)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךה,מ בנהמ

י שית(

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ ע-3ע(מ

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ7ע-8ע(

שאלה	33.מ)פןיח(
  המ ידאבןמה ו המלהגדילה?מ

לשון	ומטה	לשון				
הבנןמ בנהמה ו ה:מןחו ויןמיסיפויןמ

פדקמכ':מ ךדאןמהצידיןמ-מה ו המ הומ)ך 'מ3 (

שאלה	34.מ)פןיח(
אדזהמדמזאןהמבןחדין.

הכםמכןםמ סאו וםמ בחודהמזי?מנ קימ
כןמןשיבןאם.

הערכה	וביקורת				
הךדאהמש מןיאתמהטקסט,מ בנהימי שינימ

יבוקידןמך מהןכ ןימ סיגהממ

טופי יגוהמש מטקסטוםמ)ך 'מ48(מ
קדוכהמיהבנהמש מטקסטום:מהוחסוםמבותמהןיאתמ
יבותמה בנהמיהדטידוקהמש מהטקסטמ)ך 'מ ע-3ע(

הךדאהמיבוקידןמ)ך 'מ ע-3ע(
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הנושא: הבעה בכתב
תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההערכההפריט/סוג	הפריט

שאלה	9כ.מ)פןיח(
ב ןנ"סמשבוושיבאםמ ןאננוםמ פןיחמ
חיגוםמ כ ניויןמ חו ה.מושמהידוםמ

ה ןנגרוםמ ןאנוןמיושמהןי אוםמבה.מ הומ
ך רןאם?מנ קימכיןהמך –פומהטקסט.מ

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ8ע-7ע(מבנה	ולשון	-	ך –פומ פדטמה בחת
אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ9ע(

שאלה	13כ.מ)פןיח(
הש ו ימכןמהקטךמהבכמ פומשידיןמ6ד-9 .

לשון:	תחביר	—מ בנהמ שפטמןקנו,מהןכםמ
רקריקומישו ישמנאיתמב ו יןמוחס

ןקוניןמןחבודוןמ)ך 'מ37(

שאלה	32כ.מ)פןיח(
כידומטךתמשכותמ ח קמכןמרףמה ורךמ

 ן  ורום,מכ כמ הידום.
 המרךןאםמך מטךנןימש מכידו?מנ קימכןמ

ןשיבןאם.

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ8ע-7ע(מבנה	ולשון	-	ך –פומ פדטמה בחת
אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ9ע(

פרק שלישי: כתיבת טיעון
שאלה	12.מ)פןיח(

בושובןמההנה המש מכחרמ בןו–הספדמ
בכדץמהיך ןהמהצךה:מ הכדועמכןמויםמ

ה ו ירוםמךרמ שךהמממ:6דמבו וםמכ'-ה',מ
ארומ כפשדמכןמבוטי מה ו ירוםמבויםמי'.
הביעומכןמך רןאםמבנישכמינמקו	כיןה.מ

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ8ע-7ע(תוכן,	מבנה	ולשון	—מך –פומ פדטמה בחת
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פרק ב':  הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמח'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	חמישי,	כ"ב	באייר	התשע"א,	26	במאי	2011מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

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

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

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

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

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

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

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

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

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

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

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

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

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

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

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

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

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

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

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

הן  ורוםמך –ורומה ידה.

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

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

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

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

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

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

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

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

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

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

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

כיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

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

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

הנאינה.

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

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

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

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

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

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

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

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

פןיחין.מ י שכ יןמ סגידיןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ דב–בדדהמ בשכ יןמ סיגמ
כןמ ושמ אןיבמ הפןיחיןמ בשכ יןמ הנאינין.מ הןשיביןמ כןמ כימ אןיבמ ושמ ס תמ הסגידיןמ

הןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

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

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

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

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

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

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

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

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

 סיו ן.

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

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

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

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

ך מהטקסטמה ורךומכימך מהטקסטמהטוךינו.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

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

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

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

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

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

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

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

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

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתממ. •מ

ובפריטים	הסגוריםמושמ הךדועמכןמהןשיבהמ פומההנחויןמ )בנווןמןשיבה(מ בפריטים	הפתוחיםמ •מ
ה פידטיןמב חיית.מבפריטים	הפתוחיםמכםמהן  ורמאןבמויןדמ  ספדמהןשיביןמהנרדש,מווברקימ

דקמכ המהנרדשיןמ פומסרדמאןובןת.מ
כותמ הידורמנקיריןמך משגוכיןמאןובמכימך מנוסיחמשגיומכ כמב שו יןמש מהבךהמבאןב. מ

בפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ ימצויתממ.מ •מ
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מחוון למבחן בעברית לכיתה ח', מיצ"ב פנימי, התשע"א

המשך	בעמוד	הבא  2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פרק	ראשון:	טקסט	טיעון/שכנוע	—	"העיסוק	בספורט"

פןיח1

איתור	מידע

ןשיבהמה ןווחסןמ הגרדןמהספידט,מהמופיעה	בשורות	9—10מ 	=	1
י או המכןמשנימה דאובוםמהבכום:

פךו יןמהרידשןמ כ ץמפוזו. ד.מ

פךו יןמה פןחןמכןמאישדימהגיפנומש מהכרם.מ  .מ

הערה:		ןשיבהמה ןווחסןמגםמ  כפוונומהספידט:מ בנהמ יסאםמ 	
י ךדאןמחיקוםמ)שידיןממד—דד(,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

0	=מא מןשיבהמכחדןמ דבין:

ןשיבהמהאי  ןמדקמ דאובמכחרמ ההגרדהמה יפוךהמבשידיןמ כ.מ
9—מד.מ

ןשיבהמהאי  ןמריג המ סיגמש מספידט. ב.מ

ןשיבהמהאי  ןמרקמכןמ כפוונומהספידטמה יפוךוםמבשידיןמ ג.מ
מד—דד.

מ,ד

פןיח2

איתור	מידע

ריג כיןמ הש  המנאינהמש מהטב ה:

דוגמה	להשפעה	חיוביתהתחום
(שיפור) מצב הרוח/ההרגשהד.מבדוכיןמהנפש

(מסייע) להפחית כעסים ולחצים/
משחרר תוקפנות

(פיתוח) יכולת לקבל החלטות (במהירות)/ .מאושידומחשובה
(פיתוח) יכולת להסיק מסקנות

(פיתוח) ערכים של יושר/הוגנות/סובלנות/4.מךדאום
כבוד/רוח ספורטיבית

הערה:	הש  המהאי  ןמריג המ פידטןמ השפךהמחויבוןמ)" רךןמ  ומ
  סידמכןמהאריד"(מה ביססןמך מהאןיבמבטקסט,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

הש  המנאינהמש משלושהמסךופוםמבטב ה. 	=	2

הש  המנאינהמש משנימסךופוםמכימש מסךוףמאחדמבטב ה. 	=	1

א מההש  יןמשגיוין. 	=	0

מ— 

ד"ב3

איתור	מידע

ןשיבהמנאינה:מ)3(מבשידיןמע3—מ4 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ד
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המשך	בעמוד	הבא

 3

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

ד"ב4

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)ד(מ שעמחוום 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב5

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ) (מארומ הפדועמכןמרבדומפידרמיבאעמ חזֵקמכןמ 3	=מ
טךנןמהאיןב.מ מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3
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המשך	בעמוד	הבא

 4

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור
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מספר
הפריט

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

פןיחמ6

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמינו יקמד יינטומה ןווחסמבכיפתמ פידשמ 	=	2
 וןדיתמכחרמ פחיןמכימ ןיפךהמש ו וןמכחןמ פחיןמה יפוךוםמבטקסט,

 ריג ה:

—מ רךןומכותמצידעמ היסוףמשךיןמ שוךידומספידטמאוייתמשבשוךידומ
ספידטמושמהדבהמכ ו יןמין  ורוםמדבוםמך י וםמ הופגך.

—מ רךןומושמצידעמ היסוףמשךיןמ שוךידומספידטמאוייתמששוךידומספידטמ
ךיזדוםמ נימ פןחמכןמהחשובה,מי אתמהםמוךזדימ נימ הצטוותמב ו ירום.

הערה:	ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמ)גםמכםמהן  ורמאיןבמ 	
שכונימוירך(,מה ןווחסןמ שנומהצררוםמינו יקמ ןכוםמ א מצר,מ

ןוחשבמןשיבהמנאינה.מ

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמד יינטומ  כמהרךהמש מהן  ור, 	=	1
 ריג ה:

הספידטמואי מ שפדמ כמדקמכןמבדוכיןמהגיף,מכ כמגםמכןמ —מ
בדוכיןמהנפש.

או: 	
ןשיבה	האי  ןמכןמרךןמהן  ורמ)גםמכםמהן  ורמאיןבמשכונימ
וירך(,מה ןווחסןמ שנומהצררוםמינו יקמה ןכוםמ צרמכחרמב בר.

או:	 	
ןשיבה	האי  ןמכןמרךןמהן  ורמינו יקמהךיסקמבהיספןמשךיןמך מ

חשביתמ קציךמכחד.

או: 	
ןשיבה	האי  ןמכןמרךןמהן  ורמינו יקמד יינטומה קיחמ ןיאתמ

הטקסטמכעמכונימ יפוךמבטקסטמא שיני,
 ריג ה:

—מ רךןומחשיבמ היסוףמשךיןמ שוךידומספידטמאוייתמששוךידומספידטמ
ואי וםמ ךזידמ ומ דרןמב שק .

או:
ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמינו יקמח קומכימא  ומ רו,

 ריג ה:

—מ רךןומחשיבמ היסוףמשךיןמ שוךידומספידטמאוייתמש ספידטמושמ
וןדיניןואוייתמשאיןבמהטקסטמ   וץ.

חשיבמ היסוףמשךיןמאומספידטמחשיב.מ —מ

0	=	א מןשיבהמכחדןמ דבין:מ
ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמ  כמנו יק. כ.מ

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמ כמד יינטוושגיו. ב.מ
ןשיבהמהאי  ןמרךהמך מנישכמכחד.מ ג.מ

ןשיבהמהאי  ןמחזדהמך מהצךןימש מאיןבמהטקסט.מ ר.מ
מ ריג ה:

הךןקהמ הטקסטמש מה שפט:מ"ארומשן  ורוםמופוקימכןממ —מ ממ
ה דבמ ספידט,מך מ ךדאןמהחוניעמ הגרו מכןמ ספדמהשךיןממ מ מ

ש מהחוניעמהגיפנומבבןו–הספד". מ מ

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור
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מספר
הפריט

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

ד"ב7

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ) (מהךוסיקמבספידטמןידםמ פדטמי א  ,מי אתמחשיבמ 	=	3
מ ךסיקמבי.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,3

פןיח8

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמה ו וםמהבכין: 	=	2

ש ודה ד.מ

שופידושפיד  .מ

פוןיחופןיחוהןפןחיןמ 3.מ

ןשיבהמהאי  ןמשתימ ו וםמ בותמהנ" . 	=	1

0	=מןשיבהמהאי  ןמ ו המאחתמ בותמהנ" .
או:

א מןשיבהמכחדן.

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

הערה:	שאלה	9	נבדקת	פעמיים	—	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	
בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)9כ(

פןיח9

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמך רןמהן  ורמ)ןי אן,מ ןנגרןמכימ סןווגן(מ 	=	3
ינו יקמד יינטומה ביססמך מהטקסטמי ןכוםמ ך רה,ממ

 ריג ה:

כנומןי עמבפןוחןמהחיגוםמ פנומש פומה כ דמהספידטמהזהמ —מ
 יצוכמכןמהאךסמיהךצבום.

כנומ ןנגרןמ ןאנוןמזימאומהספידטמהזהמ ךיררמכ ו ין. —מ

ןשיבהמהאי  ןמך רהמינו יקמך יםוא  ו,מ 	=	1
 ריג ה:

כנומ ןנגרמ ןאנוןמאומזהמספידטמ סיאתמ(ללא הסבר מדוע  —מ
הספורט מסוכן ולמי הוא מסוכן).מ

כנומבךרמאומזימפךו יןמספידטובוןמ(ללא התייחסות ספציפית  —מ
לאמנויות לחימה).מ

או: 	
נו יקמד יינטומשכונימ ביססמך מהטקסט,

 ריג ה:מ

כנומןי עמבןאנוןמאומהחיגוםמ ךיררוםמהגנהמךצ ון.מ —מ

או: 	
ןשיבה	האי  ןמך רהמינו יקמה ניגרמ ך רה,מ

 ריג ה:

כנומ ןנגרמ פןוחןמהחיגוםמאומהספידטמהזהמ שחדדמאךסמ —מ
יןיקפנין.ממ

א מןשיבהמכחדןמ דבין:מ 	=	0

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמ  כמנו יק.מ כ.מ

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמ כמד יינטו,מ ב.מ

מ ריג ה:

—מ פומרךןו,מהןנגריןמההידוםמ חיגוםמהוכמשגיוהמאומהו רוםמ
הי אוםמ חיגוםמ ןיעמכהבהמ ספידטמהזה.

ארכומ פןיחמכןמהחיגוםמאומהספידטמ   כמכןמשךיןמהפנכומ —מ
(הנימוק כללי מדי כי הוא אינו ייחודי לספורט).מ

מ,ד,3
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיחמ9כ

הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ9.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד:

ןשיבהמבכואיןמאןובהמ וטבון. 	=	5

ןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמאומןשיבהמבכואיןמאןובהמ וטבוןמ 	=	4
הקצדהמ ש ישמשידין.מ

ןשיבהמבכואיןמאןובהמבונינוןמאומןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמ 	=	2
הקצדהמ ש ישמשידין.מ

ןשיבהמבכואיןמאןובהמנ יאהמ כירמאומןשיבהמבכואיןמאןובהמ 	=	0
בונינוןמהקצדהמ ש ישמשידין.מ

מ, ,4,ע

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	למרכיבים	הבאים:

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

ך מסו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:מושמ בריקמכןמכואיןמהאןובהמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

פןיח10

לשון	ומטה	
לשון

הש  המנאינהמש מהטב ה:

הוספת	ה'	הידיעהסוג	הצירוף
חוסר הסובלנות סמיכות ד.מחיסדמסיב נין

ההשפעה הרבהשם ותוארו  .מהשפךהמדבה

התופעות השליליות שם ותוארו 3.מןיפךיןמש ו וין

היעדר הכבוד סמיכות4.מהוךרדמאביר

מערכת החוקיםסמיכותע.מ ךדאןמחיקום

הש  המנאינהמש מחמישהמסךופוםמבטב ה. 	=	3

הש  המנאינהמש מארבעה	כי	שלושהמסךופוםמבטב ה. 	=	2

הש  המנאינהמש משנימסךופוםמבטב ה. 	=	1

הש  המנאינהמש מסךוף	אחדמבטב ה. 	=	0
או:

א מההש  יןמשגיוין.

מ—3
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיח11

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמבחודהמבכחןמהאיןדיןמינו יקמד יינטומיכואיןומ 	=	2
) ןווחסמ קשדמשבותמןיאתמהאיןדןמ ןיאתמהטקסט(,מהאי  מהשייכהמ

בותמשןומהאיןדיןמכימזוקהמ איןדןמהכחדן,מ
 ריג ה:מ

האיןדןמש מג ומךרופהמאומהטקסטמ דכהמכןמהקשדמ ןחי וםמ —מ
ניספוםמש מגיףמינפש,מיכו ימהאיןדןמש מוינןתמא  וןמ רו.

האיןדןמש מוינןתמךרופהמאומבטקסטמ יזאדוםמא מ ונומצררוםמש מ —מ
הספידט,מגםמחויבווםמיגםמש ו וום,מיכו ימבאיןדןמש מג ומושמדקמ

צררוםמחויבוום.מ

הערה:	ןשיבהמהאי  ןמנו יקמברדעמהש ו המש מהאיןדןמהכחדן,מ 	
ןוחשבמןשיבהמנאינה,

 ריג ה:מ

האיןדןמש מג ומךרופהמאומבאיןדןמש מוינןתמ כמ יזאדמ —מ
הנישכמהחשיבמבטקסט,משהיכמבדוכיןמהגיףמיהנפש.

ןשיבהמהאי  ןמבחודהמבכחןמהאיןדיןמינו יקמד יינטומיכואיןומ 	=	1
) ןווחסמ קשדמשבותמןיאתמהאיןדןמ ןיאתמהטקסט(,משכונימאי  מ

השייכהמבותמשןומהאיןדיןמכימזוקהמ איןדןמהכחדן,מ
 ריג ה:

האיןדןמש מג ומטיבהמאומהוכמ ןכו המ ןיאתמש מהטקסט,מ —מ
הךיסקמבקשדמשבותמפךו יןמספידטובוןמ בדוכיןמהכרם.

או:
ןשיבהמהאי  ןמבחודהמבכחןמהאיןדיןמיושמבהמהשייכה,מכעמהנו יקמ 	
כונימד יינטווכואיןומ)כונימ ןווחסמ קשדמשבותמןיאתמהאיןדןמ ןיאתמ

הטקסט(.מ
א מןשיבהמכחדןמ דבין:מ 	=	0

בחודהמבכחןמהאיןדיןמ  כמנו יק. כ.מ

ןשיבהמהאי  ןמבחודהמבכחןמהאיןדיןמינו יקמהחיזדמך מ ב.מ
השכ ה,מ
 ריג ה:מ

האיןדןמש מוינןתמ ןכו המאומזהמבכ ןמ כמספידט. —מ

האיןדןמש מג ומ ןכו המאומבכ ןמבגיףמבדוכמצדואהמ הויןמ —מ
נפשמבדוכה.

ןשיבהמהאי  ןמבחודהמבכחןמהאיןדיןמינו יקמא  ומ רו, ג.מ
 ריג ה:מ

אומהאיןדןמהזימ ניסחןמטיבו ןכו המויןדו ישאןמויןד. —מ

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פרק	שני:	הבעה	בכתב	-	כתיבת	טיעון	ושכנוע

משימת	ההבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	של	תוכן,	של	מבנה	ושל	לשון.	הבעה	בכתב12
ב שו המהזכןמ כמפידטימא מד יןמהבונווםמש מהבוציך.מ אתמכפשדמ ןןמגםמ

נוקירמח קומשכונימ יפוךמבפודיטמהנוקיר.

0	=	הן  ורמחדגמ תמהסיגהמהנרדשןמב ט ה.
או:

הן  ורמאןבמ שפטמכחרמב בר.
או:

הן  ורמאןבמך מנישכמכחד.

פןיחמ

תוכן

תוכן א.	

הערה:	ך מהבירקמ חבדמכןמ ספדמהנקיריןמבש ישןמדאובומהןיאת,מ 	
י דשיםמכןמסאיםמהנקיריןמב קיםמה ןכום.

התאמה	לדרישות	המטלה	-	סוגה	ותוכן	)0—2(מ

אןובהמש מטקסטמטוךיתמיהןווחסיןמ א מ דאובומה ט המ)הבךןמ 	=	2
ך רהמינו יקום(.

הטקסטמאי  מךודיבמסיגיןמ) כידעמדיבמהאןובהמהסיגהמכונהמ דמ=מ
 סיגמטוךיתמישאניך(מכימןוכידמש מהןיפךהמיאןובןמך רהמ

ינו יקמבסיףמהטקסט.מ

ציון	עמדה	מפורשת	תוך	הצגת	הנושא	הנדון	)0—3(מ

אןובןמהך רה:מהסא ה,מכומהסא המכימהסןווגיןמיצויתמההצךהמ 	=	3
 הכדועמכןמויםמה ו ירום.מ

נימוקים	)0—5(	

שאניךמבכ צךיןמנו יקווםמד יינטוווםמה ןכוםו וםמ ך רןמ 	=	5
הן  ור.מ

הנו יקווםמואי ווםמ א י מהןווחסיןמ נישכוםמהבכום: מ

מ ה טדהמש מהכדאןמויםמה ו ירום,•
 ריג ה:מ

הכדאןמויםמה ו ירוםמןכפשדמ  ורהמוךו המיןדגי מ —מ
בןיעמבון–הספד.מ

מ וןדיניןוימש מויםמשושומחיפשו,•
 ריג ה:מ

ויםמשושומחיפשומ כפשדמ צכןמךםמה שפחהמ טוי ום.מ —מ

מ—מד
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

מ הקשווםמהניבךוםמ הכדאןמויםמה ו ירום,•
 ריג ה:מ

ויםמ ו ירוםמכדיעמכונימ כפשדמדואיזמב  ורהמאומאי םמ —מ
אבדמךוופום.מ

אןובןמריג כיןמשכונתמ בססיןמכןמהנו יקמכימאןובןמ  מ=מ
נו יקמא  ומ  כמהסבד,

 ריג ה:

אומויםמפניומזהמרבדמחשיבואוף.מ —מ

אןובןמטקסטמ  כמנו יקווםמכימטקסטמהאי  מנו יקמ ממ=מ
החיזדמך מהטךנהמ  כמפודיט,

 ריג ה:

אומאאהמנהוהמפניווםמבויםמשושו.ממ —מ

הערה:מנו יקמכחרמ פידטמיד יינטומוזאהמכןמהן  ורמ מ
בח שמהנקיריןמש מסךוףמזה.

פןיח

מבנה

מבנה ב.	

לכידות	וקישוריות 	=	4
הטקסטמדצוףמ)כונימאןיבמבנקירין(,מיושמבימקשדמ יגומבותמ
 שפטום,מבותמדךויניןמיבותמהח קוםמהשינוםמש מהטקסט.מ

בטקסטמושמשו ישמנאיתמב ו יןמקושידמה בטכיןמכןמהקשדמ
ה יגומבותמדאובומהןיאת.

מ—4

לשון ג.	

פןיחמ

לשון

משלב	לשון	ואוצר	מילים מ ד

2	=	 ש במה שיתמבונינו—גביהמ  כמשו ישמבס נג.

מ— 

פןיחמ

לשון

מורפולוגיה	ותחביר מ  

1	=	הקפרהמך מןקוניןמהןצידהמיך מרג ומה שפט.
הןכ המב ות,מב ספדמיבווריך.

מ,ד

פןיחמ

לשון

פיסוק מ 3

1	=	שו ישמןקנומבסו נומהפוסיקמ)  כמהקפרהמך מסו תמהפסוקמ
בכ צךמ שפט(.

מ,ד

פןיחמ

לשון

כתיב מ 4

2	=	אןובמנאית.מכותמ הידורמנקיריןמך משגוכןמאןובמכחןמכימך מ
שגוכןמאןובמחיזדן.מכותמ הידורמנקיריןמך מאןובמ  כמכימך מ

אןובמחסד.

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פרק	שלישי:	טקסט	מידע	-	"נדידת	הציפורים"

פןיח13

איתור	מידע

הש  יןמדמי– :מןשיבהמהאי  ןמשתייםמ בותמהכפשדיויןמהבכין:מ

מ ושמויןדמ זיתוה זיתמז ותמויןדמ)בכזידוםמהח ום(וק מ  ציכמ זיתמ•
)בכזידוםמהח ום(.מ

מ ושמקישומב צוכןמ זיתמ)בכזידוםמהקדום(.•

מ שךיןמהויםמכדיאיןמויןדמ)בכזידוםמהח ום(.•

הש  המ3:מגיר מהצופידו שק מהצופידואיחהמש מהצופידוא יןמהשי תמ
שהצופידמואי המ שכןמך הוא יןמה זיתמשכא המהצופיד.מ

הש  יןמ4מי–ע:מןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ מזוןמי מנוחה:
נחיןמיכיא יןונחיןמי יצכיןמ זיתונחיןמיכיגדיןמשי תונחיןמיכיגדיןמ

 זיתוכיא יןמיכיגדיןמשי תמינחין.

הערה:מבהש  יןמ4מי–ע,מןשיבהמהאי  ןמניסףמך מההש  המהנאינהמגםמ
 ורךמךירףמ)א ימה ו המ"ניחןין"(,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

חמשמכימארבעמהש  יןמנאינין. 	=	2

שלוש	כי	שתימהש  יןמנאינין. 	=	1

הש  המאחתמנאינהמב בר. 	=	0
או:

א מההש  יןמשגיוין.

מ— 

פןיחמ13כ

הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ3ד.מ

בדיקה	הוליסטית	של	ניסוח	התשובה	בלבד:

נוסיחמןקנומבא מההש  ין.מ 	=	1

נוסיחמשגיומבהש  המכחןמכימויןד.מ 	=	0

מ,ד

ד"ב14

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)3(מא יןמהשי תמשא מצופידמואי המ שכןמן יוהמ 	=	3
בגיר ה.מ מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיח15

איתור	מידע

הש  המנאינהמש מהטב ה:

סוג	הציפורים

תבחינים
ציפורים קטנותציפורים	גדולות	)קריטריונים(	להשוואה

אופן	התעופה
דאייה/באמצעות 

טרמיקות
חתירה/באמצעות 

חבטות כנף

גםמ ך מהוםמיגםממעל היבשהאזור	התעופה
 ך מהובשה

ארבע	כימשלושמהש  יןמנאינין.מ 	=	2
שתי	הש  יןמנאינין.מ 	=	1
הש  המאחתמנאינה. 	=	0

או:	
א מההש  יןמשגיוין.מ

מ— 

ד"ב16

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)4(מצופידוםמחי פיןמ ך מושדכ ,משנ צכןמבנקירןמממ 	=	2
מ פגשמש מש ישמובשיןמ-מכסוה,מכודיפהמיכפדוקה.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

סגיד17

איתור	מידע
	אין	יש

א המצופידוםמחי פיןמ ך מכדצנימבנרורןת? ד.מ

 .מ הםמהנזקוםמשגיד יןמהצופידוםמ חק כין?

הכםמושמקשדמבותמגיר מהגיףמש מהצופידמ כיפתמ 3.מ
ןךיפןה?

4.מ הםמש יןמא מהכדציןמה שןןפיןמבחקדמ
הצופידוםמהניררין?

ע.מ הםמסיגומה זיתמש  נימנוזיניןמהצופידוםמ
ברדאת?

ןשיבהמהאי  ןמחמישהמכימארבעהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 	=	2
ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" מכימפחין. 	=	0
או:	

א מןשיבהמכחדן.מ

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיחמ18

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמשתימסובין,מכחןמה סן אןמך מהטקסטמיכחןמ 	=	2
ה סן אןמך מהקטע	הנלווה:

סובהמכחןמה סן אןמך 	הטקסטמ)דמנק'(מ בותמהבכין: דמ

מ כותמןנכוםמ חנווןמבונווםוכותמכפשדיןמ ךצידמ חנווןמבונוום.מ•

מ חיסדמב זית.מ•

מ הצופידוםמכונתמציבדיןמ ספוקמשי ת.•

מ ןנכומ זגמהכייודמכונםמ ןכו ום.מ•

מ ה דחקמהדב.מ•

הערות:

ןשיבה	האי  ןמגםמהןווחסיןמ גיר מהצופידמ)גרי הוקטנה(,מ ד.	
ןוחשבמןשיבהמנאינה,מ

 ריג ה:

הצופידמקטנהמיכונהמכיגדןמ ספוקמשי ת. —מ

ןשיבה	האי  ןמהןווחסיןמ גיר מהצופידמב בר,מןוחשבמןשיבהמ 	. 
שגיוה.מ

סובהמכחןמה סן אןמך 	הקטע	הנלווה	)דמנק'(מ בותמהבכין:  מ

מ הןנגשיןמבח יתמה טיס.•

מ הושכביןמ  ניךמה טיס.•

מ הןנגשיןמב טיס.•

ןשיבהמהאי  ןמסובהמאחתמב ברמה סן אןמך מהטקסטמכימך מ 	=	1
הקטךמהנ ייהמ בותמהנ" .מ

או:	
ןשיבהמהאי  ןמשןומסוביןמה סן איןמך מהטקסטמאומשןומסוביןמ

ה סן איןמך מהקטךמהנ ייה.

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

סגיד19

פרשנות	
והיסק

מתאים	
לשיטת	
הטיבוע

מתאים	
לשיטת	
המשדר

מתאים	
לשתי	
השיטות

כפשדמ רךןמכןמגיר מ ד.מ
הצופיד.מ

כפשדמ קב מ ורךמך מ  .מ
 ס י מהנרורה.ממ

כפשדמ רךןמכןמ קיםמ 3.מ
הצופידמבא ממ9מרקין.ממ

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינום. 	=	2
ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמסו יתמאחדמכימשלושהמסו ינוםמשגיוום.מ 	=	0
או:	

א מןשיבהמכחדן.מ

מ— 

ד"ב20

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ) (מ היסוףמ ורךמחשיבמשכונימ יפוךמבטקסטמה דאזו.מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיח21

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמך רןמהן  ורמבניגךמ בךוהמ)ןי אן,מ ןנגרןמכימ 	=	2
 סןווגן(מינו יקמד יינטומכימהצךהמ פןדית,מןיעמהןווחסיןמ טקסטמ

הנ ייהמי בעיהמה יצגן,
 ריג ה:

כותמשיםמסובהמ פגיךמבצופידוםמ אוייתמשאויםמושמרדאוםמכחדיןמ —מ
 פןידמכןמהבךוה.

—מ רךןומצדועמ  ניךמןכיניןמכייודויןמגםמב חודמפגוךהמבצופידום,מ
אומחוומכרםמחשיבוםמויןדמ צופידום.מ

ושמ קיםמ פגוךהמבצופידוםמאומ טיסוםמש ןדסקוםמגיד וםמנזקמ —מ
א א ומדב.מ

—מ רךןומ כמצדועמ  ניךמחרודןמצופידוםמבכ צךיןמפגוךה,מכ כמ
פשיטמ שניןמכןמ ס י ומהטוסהמ אוייתמשינהמארומ  ניךמפגוךהמ

גםמבכרםמיגםמבצופיד.

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמכימהצךהמ פןדיתמה ביססוםמך מהטקסטמ 	=	1
הנ ייה,מללא	עמדה	מפורשת,

 ריג ה:מ

—מ רךןומכפשדמ  ניךמןכיניןמכייודויןמב חודוםמכחדום.מ

או:	

ןשיבהמהאי  ןמכןמך רןמהן  ורמבניגךמ בךוהמינו יקמד יינטומ מ
שכואיןימנ יאה,

 ריג ה:מ

—מ רךןומאת,מאומכחדןמ צבימש מה טיסמיהכנשוםמואי מ הויןמ כמ
טיב.מ

או:	 	

ןשיבהמהאי  ןמכןמך רןמהן  ורמבניגךמ בךוהמינו יקמד יינטומכימ מ
הצךהמ פןדיתמה ניגרוםמ ך רהמה יצגן,מ

 ריג ה:מ

כנומ ןנגרמאומחוומכרםמחשיבוםמויןדמ צופידום.מ —מ

א מןשיבהמכחדןמ דבין: 	=	0

ןשיבהמהאי  ןמך רהמינו יקמ כמד יינטו, כ.מ
 ריג ה:

—מ רךןומ כ,מאומכנומכיהבמצופידום.

—מ רךןומ כ,מאומגםמ צופידוםמושמזאיןמ חוין.מ

—מ רךןומ כ,מ פנומש כמן ורמהצופידוםמגיד יןמ בךויןמ
י ןכינין.

ןשיבהמהאי  ןמך רהמב בר,מ  כמנו יק.מ ב.מ

מ— 



חוברת הנחיות 1165 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ח', התשע"א40

המשך	בעמוד	הבא

 16

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיחמ22

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמשלושמה ו וםמהבכיןמ השידשמח-ק-ד: 	=	2
מ  חקד•
מ חיקדום•
מ נחקדום•

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

סגיד23

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמהאי  ןמכןמח קומהרובידמהבכום: 	=	2
פיך  ד.מ מ

שםמןיכדוןיכד מ .מ

ןשיבהמהאי  ןמח קמרובידמאחדמ בותמהנ" . 	=	0
או:	

א מןשיבהמכחדן.מ

מ, 

ד"ב24

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמנאינה:מ)3(מב ה עמה ךקבמניצדןמ א מצופידמ"ןךירןמזהין".מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

 17

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פרק	רביעי:	טקסט	שימושי	—	"אנטיביוטיקה	-	כללי	השימוש	הנכון"

סגיד25

איתור	מידע
	לא	נכון	נכון

כנטובויטוקהמ י  צןמ הידרןמחים.מ ממד.מ

ןדיפיןמכנטובויטויןמכונתמ זוקין.ממ ממ .מ

כנטובויטוקהמ ויךרןמ טופי מב ח יןמ 3.מ
זוהי וין.

ושמסיגומ זיתמש שפוךוםמך מפךי ןמ 4.מ
הכנטובויטוקה.מ

כנטובויטוקהמ ויךרןמגםמ טופי מבהצטנניןמ ע.מ
ממיבשפךן.

ןשיבהמהאי  ןמחמישהמסו ינוםמנאינום. 	=	2
ןשיבהמהאי  ןמארבעהמכימשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" מכימפחין. 	=	0
או:	

א מןשיבהמכחדן.מ

מ— 

ד"ב26

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)4(מגידם 2	=מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

פןיח27

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמשלושמ בותמההנחויןמהבכין:ממ 	=	2
מ מ וניתמנאית.•
מ ושמ וטי מכןמהןדיפהמבז נוםמקביךום.מ•
מ נטו ןמהןדיפהמךרמג דמהטופי מה י  ץ.•
מ ושמ כחסתמטב ויןמ)ארידום(מב קיםמקדודמיובש.•
מ סודיפמושמ כחסתמב קדד.מ•
מ ןדחוףמ)סודיפ(מושמ היצוכמ ה קדדמאשךהמ פנומהשו יש.•
מ  בדדמאוצרמה זיתמך י מ השפוךמך מוךו יןמהןדיפהו הו נךמ•

 כאו ןמ כא וםמ סיו וםמס יעמ נטו ןמהןדיפה.מ

הערה:	ןשיבהמשכונהמ ניסחןמב שיתמהנחוה,מןוחשבמןשיבהמנאינה. 	
א מןשיבהמכחדןמ דבין:מ 	=	0

ןשיבהמהאי  ןמשתימהנחויןמכימפחיןמ בותמהנ" .ממ כ.מ

ןשיבהמהאי  ןמהנחויןמשכונתמקשידיןמ הצ חןמהטופי ,מ ב.מ
 ריג ה:

כחסיתוכחסיתמהדחקמ הושגמורםמש מו רום. —מ

מ, 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיח28

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמנאינהמ שןומההנחוין:מ 	=	2

קבוךהמשהנחוהמ)כ(מכונהמ ןכו המ הנחויןמשברףמה ורךמינימוקמ ד.מ
ד יינטו,
 ריג ה:מ

ההנחוהמ כמ ןכו המאומצדועמ קחןמכןמהןדיפהמבז נוםמ —מ
קביךום.

קבוךהמשהנחוהמ)ב(מואי המ הןכוםו כמ הןכוםמ הנחויןמשברףמ  .מ
ה ורךמינימוקמד יינטומה ןכוםמ רךןמהן  ור,

 ריג ה:

ההנחוהמ ןכו המאומהארידוםמנ צכוםמהדחקמ הושגמורםמ —מ
ש מו רוםמקטנום.מ

ההנחוהמ כמ ןכו המאומצדועמ ש ידמכןמהכנטובויטוקהמ —מ
ב קיםמקדוד,מיה טבחמהיכמ קיםמחם.מ

ההנחוהמ ןכו המאומכדיתמה טבחמהיכמ קיםמקדודמיובש.מ —מ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמנאינהמ הנחוהמאחתמב בר.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדןמ דבין:מ 	=	0

נו יקמנאיתמ  כמקבוךה. כ.מ

קבוךהמ  כמנו יק.מ ב.מ

מ— 

הערה	לשני	הסעיפים:מהךןקהמ כמ יש  ןמש מה שפטמןוחשבמןשיבהמ29
נאינה.

פןיח

לשון	ומטה	
לשון

הקפידווהקפד/הקפידי/הקפדנה	ך מנטו ןמא מה נהמשדשםמ 	=	1 א.	
הדיפכ.מ

א 	ןשיבהמכחדןמ דביןמַהקפור. 	=	0 	

מ,ד

פןיח

לשון	ומטה	
לשון

התייעצווהתייעץ/התייעצי/התייעצנה	ךםמהדיפכמ ןומ קחןמ 	=	1 ב.	
כןמהןדיפה.ממ

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,ד

ד"ב30

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)ד(מ הנחיןמכןמהצובידמבנישכמהשו ישממ 	=	3
בכנטובויטוקה. מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיח31

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמדקמכןמה ו וםמהבכין:מ 	=	2

ד.מ קחןממ

 .מסיגוםו ונוםמ

ןשיבהמהאי  ןמ ו המאחתמ בותמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

הערה:	שאלה	32	נבדקת	פעמיים	—	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	
בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)32כ(

פןיח32

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ור:מהבךןמן ואהמברךןימש מכידומ 	=	2
)שושמ ח קמכןמרףמה ורךמ הידוםמב בר(מכימהןנגריןמ רךןי,מינו יקמ
ד יינטו,מאגיתמנו יקמה ןווחסמ  ומשנישכמבכחדויןמ)הידוםמכימו רום(,ממ

 ריג ה:מ

כוננומ סאוםמךםמכידומ פנומשגםמהן  ורוםמצדואוםמ רךןמך מ 	— 	
שו ישמכחדכומבכנטובויטוקה,מי כמדקמההידום. מ

טךנןימש מכידומנאינהמאומהו רוםמואי וםמ זדיקמכןמהרףמכימ —מ
 שאיחמכיןי.מ

הטךנהמכונהמנאינהמ פנומשבגו מש נימצדועמ רךןמך מןדיפין.מ 	— 	

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמד יינטומ  כמהבךןמרךה. 	=	1

או: 	

ןשיבהמהאי  ן	כןמרךןמהן  ורמינו יקמח קו, 	
 ריג ה:

כנומ כמ סאוםמךםמטךנןימש מכידומ פנומשחשיבמשגםמהו רוםמ —מ
וקדכימכןמרףמה ורךמידקמ כחדמ אתמשוךבודימ הידוםמ(התלמיד 
לא פירט את הסיבה לחשיבות של קריאת דף המידע על–ידי 

הילדים).

א מןשיבהמכחדןמ דביןמןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמ  כמ 	=	0
נו יק.

מ— 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיח32כ

הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ 3.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד:

ןשיבהמבכואיןמאןובהמ וטבון. 	=	5

ןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמאומןשיבהמבכואיןמאןובהמ וטבוןמ 	=	4
הקצדהמ ש ישמשידין.מ

ןשיבהמבכואיןמאןובהמבונינוןמאומןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמ 	=	2
הקצדהמ ש ישמשידין.מ

ןשיבהמבכואיןמאןובהמנ יאהמ כירמאומןשיבהמבכואיןמאןובהמ 	=	0
בונינוןמהקצדהמ ש ישמשידין.מ

מ, ,4,ע

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	למרכיבים	הבאים:

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

ך מסו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:מושמ בריקמכןמכואיןמהאןובהמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

ד"ב33

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמנאינה:מ)ד(מ הגרו מ+מכיןה 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ד
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

31-EVR-144-8A-SOF-p-net-shipur ,41:47010:41:44  30-01-08-01-01-01-010-011-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

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

פןיח34

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמך רןמהן  ורמבניגךמ בחודהמבאדזהמהזיאהמ 	=	2
) סאוםו כמ סאום(,מינו יקמד יינטומה ןכוםמ ך רהמי ןווחסמ

 מטרתמהאדזה:מ
ןיאתמ—משו ישמנאיתמבכנטובויטוקה. ד.מ

נוסיחמ—משאניךמהצובידמבכ צךוםמ שינווםמידטידוום.מ  .מ

 ריג ה:
כנומ סאוםמ בחודהמבאדזהמדמאומבאדזהמהזכןמאןיבמשחשיבמ —מ
 הקפורמך מההידכיןמבנטו ןמהכנטובויטוקה,מיהוכמאןיבהמ

בחדיזוםובכיפתמ שאנך.
כנומ כמ סאוםמ בחודהמזימאומ ורךמך מהידכיןמבנטו ןמ —מ

כנטובויטוקהמזהמחשיבמ רוודצונומ רומ ארומ הויןמ ניסחמ
בכיפתמק ו מאזה.

הערה:	ןשיבה	האי  ןמנו יקמה ניסחמברדעמהש ו ה,מןוחשבמןשיבהמ 	
נאינה.

ןשיבהמהאי  ןמכןמך רןמהן  ורמבניגךמ בחודהמבאדזהמהזיאהמ 	=	1
) סאוםו כמ סאום(,מינו יקמד יינטומה ןכוםמ ך רהמי ןווחסמרקמ

 ןיאתמהאדזה,
 ריג ה:מ

כנומ סאוםמ בחודהמבאדזהמדמאומבאדזהמזימאןיבמשצדועמ הקפורמ —מ
ך מהידכיןמיזהמ ןווחסמ שו ישמנאית.

או: 	
ןשיבהמהאי  ןמכןמך רןמהן  ורמבניגךמ בחודהמבאדזהמהזיאהמ 	

) סאוםו כמ סאום(,מינו יקמד יינטומה ןכוםמ ך רהמי ןווחסמרקמ
 רדעמהנוסיחמ)חדוזה,מפנווה,מגיףמשנו(,

 ריג ה:
כנומ כמ סאוםמ בחודהמאומאדזהמ מאןיבהמבצידהמךנוונוןמ —מ

יפשיטהמויןד.מ
א מןשיבהמכחדןמ דבין: 	=	0

הבךןמך רהמ  כמנו יק.מ כ.מ
הבךןמן ואהמבאדזהמדמינו יקמסן ו, ב.מ

 ריג ה:מ
אומאאהמצדואהמ הויןמאדזהואומהוכמ ניסחןמבצידהמ שאנךןמ —מ
(התלמיד לא פירט את אמצעי השכנוע וחזר על השאלה).

הבךןמן ואהמבאדזהמ מינו יקמה ןווחסמדקמ ןיאת,מ ג.מ
 ריג ה:מ

אדזהמ מ ןכו המויןדמאומהוכמניןנןמ ורךמ ריוק (הכרזה  —מ
אינה מתייחסת לאופן השימוש הנכון באנטיביוטיקה).מ

מ— 
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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.ד(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

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

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

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

ה בחתמבש  יןי.

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

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
יהשו ישמ כקס ,מ בןיאנןמ בסוסוןמ ש וטהמ שושמ הםמ ב וצבוןמ ןכוםמ  ידוםמ השו ישמ השינום:מ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

)אי  מ כגדמ הפנו ווםמ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
ה שו יןמבהבךהמבך –פה(,מיהתמאי  יןמ  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במ
הפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סו
ןוךירמ אע,מ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ ש מ ההךדאהמ בןאנוןמ י ש בםמ כיןםמ ב נבסיתמ כפשדמ ש ידמ
השייכהמ האי  וםמ הפנו ומ ווחירווםמ  וצ"במ ריחיןמ ב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ הצוינוםמ

 נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במהחוצינו.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןממ7:3מ-מ3:  מ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהממ3:עד(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןממ7:3מ-ממ:4ד,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
ב וצ"במהפנו ומי  ופיוָםמ)אי  מ כגדמה שו יןמבהבךהמבך –פה(.מהמיצביות	שפותחו	בעבור	כל	אחד	
ממבחני	המיצ"ב	הפנימי	הן	קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ
 כפשדןמ חשבמכןמהצוינוםמש מן  ורומהאוןהמב בחתמה וצ"במהפנו ו,מי ספקןמן ינןמ צבמש מ
מהושגומהאוןהמב בחת.מה וצבוןמהשאבןוןמ ספקןמנןינוםמשינום:מ)ד(מך מהושגומא  מהן  ורוםמבשאבה;מ
) (מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מ ך מ )הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמ מ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ מה וצבויןמ

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומושמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמ ע-3עמריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

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

שכ המ יבא מ סךוףמ בא מ הנוקירמ כפשדיויןמ ה צידף:מ ה חייתמ ב בחתמ פומ השכ יןמ ברוקןמ 	•מ
 יגרדיןמ דכשמב חייתמי ציוניןמבהןכםמ אעמברףמדואיזמהצוינום.מושמ ס תמברףמדואיזמהצוינוםמ

כןמהנוקירמ א משכ המכימסךוף.	

ה בחתמאי  מש ישמשכ יןמבהבנןמהנקדכמהנבדקות	גם	בהבעה	בכתב	)9כ,	13כ,	32כ(.	בשכ יןמ •מ
9אמי– 3אמנברקיןמהקטגידויןמ בנהמי שיתמב בר,מבסי םמש ממ,מ ,מ4,מע.מבשכ המ3דאמנברקןמ

הקטגידוהמ שית-ןחבוד,מבסי םמש ממ,מד.מ

י טהמ שיתמ ביססמך מ ספדמקטתמ י טהמ שיתמ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמב שיתמ •מ שיתמ
וחסוןמש מפדוטום,מצויתמזהמך י מב קדוםמ סיו וםמש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מ
באוןהמ שהיךבדימ כחדיןמ פנו ויןמ הךדאיןמ ךםמ ה ורךמ כןמ הן  ור.מ פואעמ י  ץמ הצ ובמ

בכיןימנישכ.מ

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	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

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

בכיןימנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכ.מ
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הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מש מה בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבש ישןמהנישכום.מטייחמ מ
הצוינוםמנךמבותמממ –ממד.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

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

אי י.

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

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

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

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

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

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

ה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמההשייכה.

הנקיריןמ ב ספדמ שוניווםמ ושמ ךדיעמ ב ןאינןמ  כה,מ היךבדמ ן  ורוםמ ה בחתמ כמ כםמ הערה:מ
ה יקציןמ א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

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

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

דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מח1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשון	הבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מד שכ המ8דמדשכ המדמ

מד שכ המ9דמד שכ המ 

מ שכ הממ מדשכ המ3

מד שכ המד מ שכ המ4

מ שכ המ  מ3שכ המע

מ שכ המ3 מד שכ המ6

מ שכ המ4 מ3שכ המ7

מד שכ המע מד שכ המ8

מ שכ המ6 מד3שכ המ9

מ שכ המ7 מד 3שכ הממד

מד שכ המ8 מד שכ המדד

מדשכ המ9 כמד שכ המ3ד

מדשכ המ9 במ3שכ המ4ד

מ3שכ הממ3מד שכ המעד

מד שכ המד3מ שכ המ6ד

מד שכ המ 3מד שכ המ7ד

מדשכ המ33

מד שכ המ34

הבעה	בכתבהשאלה

מ 4עשכ המ9א

מד 43ע9876מדשכ המ דכ

מד 43שכ המ דב

מד שכ המ דגד

מדשכ המ דג 

מדשכ המ דג3

מד שכ המ דג4

מדשכ המ3דא

מ 4עשכ המ 3א

ציונים	באחוזים

( )
___%

55
100× =( )

___%
14

100× =( )
___%

31
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

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

68 57 808 4421

73
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשון	הבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מד שכ המ8דמדשכ המדמ

מד שכ המ9דמד שכ המ 

מ שכ הממ מדשכ המ3

מד שכ המד מ שכ המ4

מ שכ המ  מ3שכ המע

מ שכ המ3 מד שכ המ6

מ שכ המ4 מ3שכ המ7

מד שכ המע מד שכ המ8

מ שכ המ6 מד3שכ המ9

מ שכ המ7 מד 3שכ הממד

מד שכ המ8 מד שכ המדד

מדשכ המ9 כמד שכ המ3ד

מדשכ המ9 במ3שכ המ4ד

מ3שכ הממ3מד שכ המעד

מד שכ המד3מ שכ המ6ד

מד שכ המ 3מד שכ המ7ד

מדשכ המ33

מד שכ המ34

הבעה	בכתבהשאלה

מ 4עשכ המ9א

מד 43ע9876מדשכ המ דכ

מד 43שכ המ דב

מד שכ המ דגד

מדשכ המ דג 

מדשכ המ דג3

מד שכ המ דג4

מדשכ המ3דא

מ 4עשכ המ 3א

ציונים	באחוזים

( )
___%

55
100× =( )

___%
14

100× =( )
___%

31
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

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

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

עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
טקסט	מידעטקסט	טיעון/שכנוע

מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	דד679ע34 ד
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבלשון	ומטה	לשון	

הכולל	
במבחן

טקסט	שימושי

הציון	34 3ד3מ83 7 6 ע 
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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:
כוןידמ ורךמיכדגינימ חרש —מ Iמ

פדשניןמיהוסק —מ IIמ

הךדאהמיבוקידןמ —מ IIIמ
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  מהמבחן  תועלת הפקת': ד פרק
  

  להל� מודל המציג את יחידות ניתוח השאלות: 

   שאלה

 השאלה 

 דרגת הקושי 

  המחוו� 

ממדי  
  ההבנה

קטגוריות  
  שפה ושיח

הכישורי�  
  הנדרשי�

השתמעויות  
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

  

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

 •   

  ות חלקיות תשוב 

 •   

  תשובות לא נכונות 

 •   

  

 השתמעויות להוראה

•   
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  פרק ראשון: "העיסוק בספורט"שם הטקסט ומקורו: 

  1 שאלה

 השאלה פי הטקסט?�מה ההגדרה של ספורט על

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

 שניומכילה את  10–9 בשורות המופיעהתשובה המתייחסת להגדרת הספורט, 

  המרכיבי� הבאי�:

  פעילות הדורשת מאמ� פיזי.  .1

 פעילות המפתחת את כושרו הגופני של האד�.  .2

  המחוו�

ממדי  איתור מידע: איתור פרטי מידע גלויי� בטקסט
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ! ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

  איתור הגדרה של מושג מופשט •

  יכולת להיעזר בתבנית לשונית של הגדרות  •

  ת הספורט לבי! הגדרת הספורטהבחנה בי! מעלו •

 התייחסות לתוכ! הרעיוני בשלמותו. •

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  ההגדרה המילונית בהבנה ובהבעה
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה דורשת מהתלמידי� לאתר את ההגדרה של המושג המופשט "ספורט". זוהי השאלה 

הפסקה הראשונה ולהבי! שהיא מציגה את תכונות הספורט  הראשונה ועל התלמידי� לקרוא את

ורק בפסקה השנייה נמצאת ההגדרה. עליה� להיעזר בתבנית הלשונית של ההגדרה, בתבנית של 

משפט שמני מורכב, "ספורט הוא פעילות הדורשת...ומפתחת....". כמו כ! עליה� להתייחס לשני 

בתשובת� ג� את "המאמ� הפיזי" וג� את  ) ולכלול10–9הרעיונות המובעי� בהגדרה (שורות 

  "פיתוח כושרו הגופני של האד�".  
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

רוב התלמידי�, שענו תשובה נכונה, מצאו את 

 –ההגדרה בטקסט וכתבו בלשו! הטקסט 

 העתיקו את ההגדרה מ! הטקסט.

"ספורט הוא פעילות הדורשת מאמ� פיזי,  •

  את כושרו הגופני של האד�."  ומפתחת

תלמידי� אחדי� כללו בהגדרה את הפסקה 

 העתיקו את כל הפסקה המגדירה. –כולה 

ספורט הוא פעילות הדורשת מאמ� פיזי, " •

היא  ומפתחת את כושרו הגופני של האד�.

בדר� כלל בעלת מבנה מוסכ� ומערכת 

חוקי� קבועה, כמו כדורגל, כדורסל או 

  " ג'ודו.

  לא נכונותתשובות  

תלמידי� רבי� לא הצליחו להבדיל בי! תכונות 

הספורט לבי! הגדרת המושג "ספורט". ה� 

קראו את הפסקה הראשונה, מצאו בה את 

התוכ!, וניסחו את התכונות של הספורט 

  בתבנית תחבירית של הגדרה.

 

"ההגדרה של ספורט היא: ספורט מארי�  •

את תוחלת החיי� ומשפר את איכות�. הוא 

שר לשמור על בריאות הגו* והנפש, מאפ

מפתח את האישיות ואת כישורי החשיבה 

של העוסקי� בו ומסייע לה� להיות בני 

  אד� טובי� יותר." 

  

 השתמעויות להוראה

  ההגדרה המילונית בהבנה ובהבעה 

מטרת הפעילויות המומלצות לפתח אצל התלמידי� מודעות למבנה ההגדרה ולסוגי הגדרות כדי 

  בנת הנקרא ובכתיבה של טקסטי� של מידע, של הסבר תופעות ושל טיעו!. לתמו� בה

אפשר להתחיל מ! הטקסט הנתו!, לנתח את ההגדרה של המושג "ספורט" ולהסביר את ההבדל 

בכתיבה בי! הגדרה מילונית קלאסית לבי! הגדרה שהיא חלק מטיעו!. חשוב להזכיר, שכאשר 

את המילה המכלילה ורק אחר כ� להוסי* את התכונות  מגדירי� מילה או מושג כדאי לציי! קוד�

   המיוחדות.

, להדגי� כל סוג ולבקש מה� למצוא תוההגדר ארבעת הסוגי� שלאת  לפני התלמידי�כדאי להציג 

במילו! הגדרות מתאימות לכל סוג. חשוב להגדיר מושגי� מתחומי� שוני� ומעולמות משמעות 

גשות ועוד. לפניכ� סוגי הגדרות והפניה לדוגמאות במילו! שוני� כמו חי, צומח, דומ�, תופעות, ר

  "רב מילי�":

  הגדרה קלאסית: מילה מכלילה וציו! התכונות המיוחדות, ראו הגדרה של המילה "כלב"  א.

 הגדרה בעזרת נרדפות: מילה נרדפת מגדירה הגדרה, ראו הגדרה של המילה "פחד"  ב.

משמעות מסייעת להסבר, ראו הגדרה של המילה  הגדרה בעזרת הפכי�: מילה המביעה היפו�  ג.

 "מכוער"

הגדרה בעזרת תרגו�: מילה עברית מגדירה מילה לועזית או ההיפ�, ראו הגדרה של המילה   ד.

 "אספקט"

מומל� לזמ! לתלמידי� טקסטי� קצרי� המכילי� הגדרות כמו ערכי� אנציקלופדיי�, ולבקש 

  מה� לסמ! את ההגדרה ולנתח את רכיביה.
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  2 להשא

   בכמה האד� על בספורט העיסוק של חיוביות השפעותמוצגות  בטקסט

  תחומי�. 

  . בטקסט המופיע המידע פי�על הבאה הטבלה את השלימו

  חיובית להשפעה דוגמה  התחו�

   הנפש בריאות. 1

   חשיבה כישורי. 2

  עצמית משמעת פיתוח  האישיות מבנה. 3

    ערכי�. 4

 

 השאלה

 הקושידרגת  יפורס� בהמש�

  דוגמאות להשלמה נכונה של הטבלה:

  חיובית להשפעה דוגמה  התחו�

 ההרגשה/הרוח מצב) שיפור(  הנפש בריאות  .1
 כעסים להפחית) מסייע(

  תוקפנות משחרר /ולחצים

 לקבל יכולת) פיתוח(  חשיבה כישורי  .2
 )/במהירות( החלטות

 להסיק יכולת) פיתוח(
  מסקנות

 של ערכים) פיתוח(  ערכי�  .4
 /הוגנות/ושרי

  ספורטיבית רוח/כבוד/סובלנות
 

  המחוו�

ממדי    איתור מידע: איתור פרטי מידע גלויי� בטקסט המרכזי וארגונ� בטבלה
  ההבנה

קטגוריות     שאלת תוכ! ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

  קריאת טבלה וארגו! מידע בטבלה •

  הבנת התחומי� (שמות מופשטי�)  •

 בנה הטקסטאיתור תו� התייחסות למ •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  קריאה וארגו! מידע בטבלה 

        15ראו ג� "נדידת הציפורי�", שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
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 הכישורים הנדרשים 

פי מבנה הטקסט. אחרי ההגדרה של המילה "ספורט" הטקסט �השאלה מכוונת לאיתור תוכ! על

ג� בהשפעות השליליות  35והחל בשורה  34–12 ותעוסק בהשפעות החיוביות של הספורט, שור

). 40–35 שלו: "...בצד ההשפעות החיוביות... עיסוק זה מל.וה לעתי� בתופעות שליליות..." (שורות

הטקסט מונה תופעות חיוביות ללא הכנה מפורשת של הקוראי� לכ�. כל פסקה בטקסט דנה 

י� נדרשי� לקרוא טבלה ולהבי! את בתופעה אחרת. השאלה מציגה את התוכ! בטבלה, התלמיד

ארגו! תוכ! הטקסט לפי הטבלה. כמו כ! עליה� להבי! את התחומי� השוני�, שה� מושגי� 

מופשטי�, ולהתאי� דוגמה לכל תחו� מהפסקה המתאימה בטקסט. לדוגמה, בטקסט כתוב 

בלה) "פיתוח החשיבה" והתלמידי� נדרשי� לאתר דוגמה מתאימה למושג "כישורי חשיבה" (שבט

  )19כמו "...יכולת לקבל החלטות במהירות בסביבה משתנה." (שורה 

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

דוגמה להשפעה חיובית בתחו� בריאות   .1 

  הנפש:

תשובה מלאה מנוסחת בהכללה ברמה גבוהה 

תו� שימוש בש� הפעולה "שיפור" והשלמה 

 נכונה של הצירו*.

הפחתת מתח כעס גשה ו"שיפור כלל ההר •

  וא* תוקפנות"

  "שיפור ההרגשה והביטחו! עצמי"  • תשובה קצרה, טובה וההכללה מנוסחת היטב.

תשובה נכונה מנוסחת בהכללה תו� שימוש 

בפועל בהווה, "משפר"; שגיאת כתיב "ע�" 

 במקו� "א�".

"משפר את ההרגשה במיוחד ע� יש מצב  •

  רוח רע" 

  שה" "משפר את ההרג • תשובה נכונה קצרה.

 
דוגמה להשפעה חיובית בתחו� כישורי   .2

  חשיבה:

תשובה נכונה מנוסחת בלשו! הכתוב בטקסט, 

 משותפת לתלמידי� רבי�.

"העיסוק בספורט דורש יכולת קבלת  •

  החלטות במהירות בסביבה משתנה" 

"העיסוק בספורט דורש יכולת קבלת  • תשובה מלאה ומורחבת.

לת החלטות במהירות בסביבה משתנה ויכו

  הסקת מסקנות" 

  "משפר יכולת כבלת אחלטות מהר"  • התשובה נכונה קצרה ומכילה שגיאות כתיב.
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  דוגמה להשפעה חיובית בתחו� ערכי�:  .4 

הדגמה נכונה של ערכי�, הדוגמאות ה! מושגי� 

 מופשטי�.
  "פיתוח הוגנות וסבלנות"  •

  יושר" "לימוד ערכי� כמו קבלת האחר ו • .הדגמה נכונה בניסוח טוב

פי מקרה כללי הקשור �הדגמה נכונה על

 לספורט.

"העיסוק בספורט דורש לכבד את  •

  הספורטאי ללא קשר למוצאו" 

תשובה מורחבת בלוויית הסבר, מכילה מספר 

דוגמאות של ערכי� ומעלה נקודות מבט שונות, 

לא רק ערכי� הנוגעי� לספורטאי� אלא ג� 

יי� ערכי� הנוצרי� מעצ� המפגשי� הספורטיב

בי! כל המשתתפי� כמו המתחרי�, השופטי� 

 והקהל.

"הרוח הספורטיבית מחייבת את הספורטאי  •

לכבד את שאר הסחקני� ולנהוג ביושר ... 

חברי קבוצתו, מתחריו ושופטיו והקהל, 

שמירה על ערכי� אלו מקנה תרבות משחק 

  הוג!" 

  

 השתמעויות להוראה

 קריאה וארגו� מידע בטבלה 

ת היא לקד� את יכולת התלמידי� להבי! חומר לימוד המאורג! בטבלה וכ! להפיק מטרת הפעילויו

טבלה. קריאת טבלאות וארגו! מידע בטבלה ה! פעולות המפתחות את החשיבה, דורשות הבנה 

ויכולת הכללה ומקדמות יכולות של הבנת הנקרא. הפעילויות לתלמידי� יכולות להיות בשלושה 

טריוני� והדוגמאות המתאימות לה�, ההכללות והצורות הקרי –נושאי�: רכיבי הטבלה 

הלשוניות המתאימות לה� (שמות מופשטי�) וארגו! מידע של טקסט פסקה או טקסט של� 

  בטבלה.

  הצעות לפעילויות:

  מומל� להכי! לתלמידי� טבלאות להשלמה מתו� מידע בטקסטי�:  –

קש מהתלמידי� להשלי� ברמה בסיסית, כמו הטבלה בשאלה, המכילה קריטריוני�. לב  .1

  .דוגמאות

ברמת מתקדמת, טבלאות המכילות ג� נתוני� והכללה אחת. לבקש מה� לכתוב הכללות   .2

  לפי הדוגמה בטבלה.  

  מומל� להתאמ! בכתיבת הכללות:  –

אפשר לזמ! לתלמידי� רשימות או תוכ! ענייני� הכתובי� בצורה שמנית כמו "הטיפול בכלב",   

קש מה� להשלי� בהתא�, כלומר לא להשתמש בצורות פועליות כמו "מש� חיי הכלב",  ולב

  "מה אוכל הכלב" אלא "המזו! של הכלב" או "האכלת הכלב" וכדומה. 

  מומל� לעבוד ע� התלמידי� על טבלאות מספרי לימוד שוני�, בייחוד בהיסטוריה ובמדעי�.   –

  לימו את הטבלה. לפניכ� דרכי תשאול מתאימות: א. לפניכ� טקסט ולִצדו טבלה. הש  

ב. לפניכ� טבלה, כתבו בטקסט רצי* את המידע שבטבלה. ג.לפניכ� טקסט נתו!, צרו טבלה 

המסכמת את המידע שבטקסט (התלמידי� צריכי� להבי! את הטקסט, לבחור את 

  הקריטריוני� של הטבלה ולנסח את ההכללות).   
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  3 שאלה

  יסוק בספורט?של הע חסרונותשורות כותב הטקסט מתאר את ה באילו

  6–1 בשורות  .1

  17–15 בשורות  .2

  40–35 בשורות  .3

  43–41 בשורות  .4

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו�  40–35 בשורות  .3

ממדי    איתור מידע: איתור פרטי מידע גלויי� 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ! ברמת נגישות גבוהה  
  שפה ושיח

  התייחסות למבנה הטקסט •

 (בטקסט) קשר בי! הניסוחי� "חסרונות" (בשאלה) לבי! "תופעות שליליות"ל •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  מבנה של טקסט טיעו! 

 5ראו ג� שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה מפנה את התלמידי� למבנה הטקסט ומבקשת מה� לקשר בי! הנושא לבי! הפסקה. 

רוא את הפסקות ולאתר את ה3ִסקה המתארת את "החסרונות" של התלמידי� נדרשי� לק

העיסוק בספורט בטקסט. כדי לאתר את הפסקה הנכונה עליה� לקשר בי! המושג "חסרונות" 

בשאלה לבי! המושג הגלוי בטקסט "תופעות שליליות". המשפט הפותח את הפסקה מכוו! את 

ההשפעות החיוביות של העיסוק בספורט, התלמידי� לכ�, "ואול� אי! להתעל� מ! העובדה שבצד 

   ).36–35 עיסוק זה מל.וה לעתי� ג� בתופעות שליליות...." (שורות
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 השתמעויות להוראה

  מבנה של טקסט טיעו� ותפקידו הרטורי

  פיתוח מודעות למבנה הטקסט על מנת להעלות את רמת הבנת הנקרא והכתיבה בהתא� לסוגה.

מייצג את מבנה הטקסט ולבקש מהתלמידי� להשלי� ג� את מראה מומל� ליצור תרשי� ה

המקו� (מספרי שורות) וג� את הכותרות (תכני�). התרשי� יסייע לתלמידי� להבי! את הטקסט 

  כיחידה שלמה ולהתייחס למבנה עצמו כאמצעי רטורי.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ולדו! בתפקיד הפתיח,  שימי זרימה דומי� לטקסטי� של טיעו!מומל� להכי! ע� התלמידי� תר

ותפקיד סדר היחידות בכתיבת השכנוע. אפשר לחבר ע� התלמידי� רשימה של  תפקיד הסגיר

יתרונות וחסרונות לתופעות שונות כמו "הגבלת העישו! במועדוני�", "הארכת שעות הלימוד על 

הלימוד על חשבו! שיעורי הבית" ועוד, ולבקש חשבו! מספר ימי הלימוד בשבוע", "הארכת שעות 

  מה� לכתוב טקסט טיעו! תו� מודעות למבנה הטקסט.

  

  

 הגדרה 

  יתרו!

  יתרו!

  יתרו!

  חיסרו!

(ניסוח הטענה  סגיר
סיכו�  –המרכזית 

 היתרונות)

  פתיח (דעה מנוגדת 
 הצגת היתרונות) –ושלילתה 
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  4 שאלה

  כתוב: "... העיסוק בספורט מארי� את תוחלת החיי�..." 6–5 בשורות

  ?תוחלת החיי�מה פירוש הביטוי 

 מש� חיי�  .1

 דר� חיי�  .2

 חלק מהחיי�  .3

 ער� החיי�  .4

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו� מש� חיי�  .1

ממדי  פרשנות והיסק: הבנת משמעות של צירו* בהקשר  
  ההבנה

קטגוריות  אוצר מילי�
  שפה ושיח

הכישורי�  ידע של אוצר מילי�
  הנדרשי�

השתמעויות  העשרה בתחו� אוצר מילי�: צירופי� במשלב גבוה כמו הביטוי "תוחלת חיי�"
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 ים הנדרשים הכישור

השאלה מתייחסת לצירו* שמני במשלב גבוה, "תוחלת החיי�". מבנה המילה "תוחלת" אינו 

מספק רמז למשמעות הצירו* והתלמידי� אינ� יכולי� להבי! את משמעותו מ! התוכ!. ג� ההקשר 

הקרוב, "ומשפר את איכות�", יכול להטעות את התלמידי� ולגרו� לה� לחשוב שפירוש הצירו* 

"דר� חיי�" או "ער� חיי�". התלמידי� נדרשי� אפוא לידע בתחו� אוצר המילי� תו�  הוא

   רעיוני של הטקסט.�התייחסות להקשר התוכני
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 השתמעויות להוראה

  מילי�: צירופי� במשלב גבוה כמו הביטוי "תוחלת חיי�"      ההעשרה בתחו� אוצר 

יוו! לשוני באוצר מילי� הבא לידי ביטוי בטקסט. מטרת התרגול היא העשרה והקניית מודעות לג

הצירו* של שתי המילי� יצרו יחד מושג מופשט במשלב גבוה. מומל� לעבוד על צירופי� שנוצרו מ! 

  המילה "חיי�". 

  הפעלות מומלצות: 

לפניכ� רשימת צירופי�: "איכות חיי�", "אורח חיי�", "חוכמת חיי�", "שוקק חיי�",   –

ברו משפטי� ע� הצירופי� האלה, מצאו צירופי� נוספי�, היעזרו במילו!. "מדעי החיי�". ח

תלמידי� ברמה גבוהה יכולי� לעבוד על פירוש המילה "תוחלת" וביטוי נוס* במשלב גבוה (

  כמו "חסר תוחלת").

), 49, 7 ירופי� כמו "כישורי החשיבה" (שורותמצאו בטקסט צירופי� שמניי� במשלב גבוה. צ  –

). מצאו בטקסטי� מספרי הלימוד 28), "הרוח הספורטיבית" (שורה 13ש" (שורה "בריאות הנפ

או בטקסטי� אחרי� ביטויי� דומי�. למשל בטקסט המידע "נדידת הציפורי�",  שלכ�

) ו"אופני תעופה" 4שבפרק השלישי במבח! מופיעי� ביטויי� כמו: "אזורי מחיה" (שורה 

  י� מתאימי� תו� שימוש בצירופי� שמצאת�.). בדקו את הפירושי� וחברו משפט30(שורה 
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  5 שאלה

  כותב הטקסט מצטט את הנרי פורד? מדוע

 כדי לשכנע את הקורא שאד� בריא אינו זקוק לספורט.  .1

 כדי להפרי� את דברי פורד ובכ� לחֵזק את טענת הכותב.  .2

 כדי להציג את אישיותו המעניינת של הנרי פורד.  .3

 הסכי� ע� הנרי פורד וע� הכותב.כדי לעודד את הקורא ל  .4

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו� כדי להפרי� את דברי פורד ובכ� לחֵזק את טענת הכותב.  .2

ממדי  פרשנות והיסק: הבנת תפקידי� של אמצעי� רטוריי� בטקסט
  ההבנה

קטגוריות  אינטרטקסטואליות
  שפה ושיח

הכישורי�  ריי�ידע על טקסט טיעו!: מבנה ואמצעי� רטו
  הנדרשי�

  טקסט טיעו! ותפקידו הרטורי     של מבנה 

 3ראו שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה מתייחסת לפתיח של הטקסט ומפנה את התלמידי� לציטוט של הנרי פורד. התלמידי� 

�טקסטואלי על סוגת הטיעו!.  נדרשי� להבנה גלובלית של הטקסט, של הטענה המרכזית, ולידע חו

את תפקיד הפתיח ואת האמצעי� הרטוריי� השוני�. אחד האמצעי�  –עליה� להכיר את המבנה 

   האלה הוא הבאת ציטוטי� והפרכת� כדי לבסס את הטענה המרכזית.

  

 השתמעויות להוראה

  טקסט טיעו� ותפקידו הרטורי     של מבנה 

  3ראו שאלה 
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  6 שאלה

טוע! כותב הטקסט: "התועלת שתצמח מהוספת שעות של עיסוק  47–45 בשורות

  בספורט תהיה רבה לא פחות מהוספת שעות תרגול במקצועות אחרי�".

 פי הטקסט.�מה דעתכ� על טענה זו? נמקו את דבריכ� על

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

רש ליתרו! תשובה הכוללת את דעת התלמיד ונימוק רלוונטי המתייחס באופ! מפו

 .בטקסטאחד לפחות או לתופעה שלילית אחת לפחות המופיעי� 

  המחוו�

ממדי  עמדה המוצגת בטקסט וביקורת עליה הערכה וביקורת: הערכה של
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ! ברמת נגישות נמוכה
  שפה ושיח

  הבנת הטענה המרכזית  •

  הבעת עמדה המבוססת על תוכ! הטקסט •

 לאותה עמדה כתיבת נימוק רלוונטי •

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  יעו!  ניסוח טתבניות לשוניות שמניות ל
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

יחידה שלמה, הבעת דעה בטקסט ודורשת הבנה של הטקסט כהשאלה מתייחסת לטענה המרכזית 

המרכזית, המנוסחת וכתיבת נימוק רלוונטי מתו� הטקסט. התלמידי� צריכי� להבי! את הטענה 

ח... תהיה : "התועלת שתצמ45בתו� תבנית לשו! של משפט שמני מורכב הכולל השוואה (שורה 

". המבנה השמני: התועלת (ש� עצ�) היא רבה (ש� תואר) לא פחות רבה לא פחות מהוספת...

מהוספה (ש� עצ�) ..."). התלמידי� נדרשי� להביע את דעת� ולנסח נימוק משלה� על סמ� 

  וגמאות הרלוונטיות שבטקסט.  הד
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

התשובה מכילה דעה ונימוק מוסבר המתייחס 

 באופ! מפורש ליתרו! המופיע בטקסט. 

"לדעתי צרי� להוסי* שעות לשיעורי ספורט  •

כי בשיעורי ספורט עוזרי� לנו לפתח את 

החשיבה, ולכ! יעזרו לנו להצטיי! 

  מודי�." בלי

תשובה ברמה גבוהה: תשובה מורחבת, מרחיבה 

את הטיעו! המופיע בשאלה וממשיכה בפיתוח 

הנושא עד לכתיבת חיבור טיעוני. התשובה 

מנומקת היטב, ניכרת בה יכולת התייחסות 

לנושא מנקודות מבט שונות ויכולת ניסוח של 

רעיונות מורכבי� ובניית שיח של� ומקושר 

 היטב.

 

טוע! כותב הטקסט:  48 – 47"בשורות  •

"התועלת שתצמח מהוספת שעות של עיסוק 

בספורט תהיה רבה לא פחות מהוספת שעות 

תרגול במקצועות אחרי�". אני מסכימה ע� 

טענה זו מכמה סיבות. ראשית, לפי הטקסט 

פעילות גופנית מפתחת כישורי חשיבה 

שיכולה לעזור לתלמידי� בכל המקצועות 

ות הספורטיבית הנלמדי�. שנית, הפעיל

מפתחת משמעת עצמית שיכולה לגרו� 

לאוירה יותר זורמת ורגועה בכיתה כמו כ! 

ג� העובדה שהפעילות הספורטיבית 

מפחיתה תוקפנות ומתח לא רק זאת אלא 

שקטטות ומריבות ירדו במידה ניכרת. 

בנוס* לכ� הערכי� המתקבלי� מהפעילות 

תאפשר לגיבוש כיתתי ואיחוד בי! 

סקנתי היא שהספורט יוסי* התלמידי�. מ

  " .לבית הספר בכלל ולכיתה

  תשובות חלקיות  

ה� אינ� קיימת טענה וקיי� נימוק א� 

 ברורי� וכלליי� מדי.מנוסחי� היטב ולכ! אינ� 

"כותב הטקסט טוע! ש: "התועלת שתצמח  •

מהוספת שעות של עיסוק בספורט תהיה 

רבה לא פחות מהוספת שעות תרגול 

" אני בעד הטענה הזות במקצועות אחרי�.

מפני ש ע� לא לתרגל ולתת אפשר לא 

להצליח בתהות כמו במבח! וא� יוסיפו 

שעות תרגול ועיסוק בספורט יעזרו לאנשי� 

  לשפר את היכולות שלה�." 

"לפי דעתי טענה זאת צודקת מכיוו! שחשוב  • הנימוק כללי מדי.

להוסי* שעות לבית הספר כדי שהילדי� 

יזו את גופ� כי הספורט יתאמנו בספורט ויז

  עוזר לאור� החיי�." 

"חשוב להוסי* שעות לספורט כי ספורט  • דוגמה נוספת לנימוק כללי מדי.

  " .חשוב
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  תשובות לא נכונות 

"דעתי על טענה זו שטענה זו איננה נכונה, כי  • הנימוק אינו רלוונטי.

ישנ� אנשי� שלא משתתפי� בשיעורי 

ה מעניי! ודבר ספורט כי לא מוצאי� שיעור ז

  זה יגרו� לה� לשעמו�." 

התשובה מכילה חזרה על הצעתו של כותב 

 הטקסט בלשו! הטקסט. 

"כדי שהתלמידי� יפיקו את המירב  •

מספורט, על מערכת החינו� להגדיל את 

מספר השעות של החינו� הגופני בבתי 

  " .הספר

  

 השתמעויות להוראה

    טיעו� לניסוח שמניות לשוניות תבניות

טרת הפעילויות הלשוניות היא להעלות למודעות את תפקיד הניסוח התחבירי השמני בטקסט מ

  טיעו!. המבנה התחבירי השמני הוא דר� להביע אמת, להביע מה צרי� ומה כדאי וכ� ג� לשכנע.  

לפניכ� התבניות התחביריות השמניות המתאימות: א. תבנית המכילה אוגד להבעת שוויו! כמו 

ט הוא חשוב ביותר" והמשפט בטקסט "עיסוק בספורט הוא קשקוש גמור." במשפט "הספור

). ב. תבנית המכילה ש� פועל או ש� פעולה להבעת צור� או קיו� כמו "...יש לספורט 2–1 (שורות

). תבניות תחביריות אלה 22), "צרי� לדעת להסיק מסקנות..." (שורה 18השפעה רבה." (שורה 

צור� שכנוע כמו "קוקה קולה טע� החיי�", "חשוב (לדיאטה, משמשות ג� בלשו! הפרסומות ל

  לבריאות...) לאכול דגני� בארוחת בוקר" ועוד.

מומל� למצוא בטקסט הנתו! ובטקסטי� נוספי� של טיעו!, כמו כתבות עיתונאיות אקטואליות, 

התבנית תבניות תחביריות שמניות בתפקיד זה. שימו לב לא לבלבל בי! תבנית שמנית בהגדרה לבי! 

). כאשר נדרש רמז אפשר 9בתפקיד זה כמו במשפט "ספורט הוא פעילות הדורשת..." (שורה 

  .50, 48, 44, 37, 23, 20, 12להפנות את התלמידי� לשורות 

  מומל� לבדוק את לשו! הפרסומות ולהביא דוגמאות שבה! תבניות לשוניות דומות.
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  7 שאלה

  של כותב הטקסט? העיקריתהטענה  מהי

 העיסוק בספורט תור� לבריאות, ולכ! רבי� עוסקי� בו.  .1

 העיסוק בספורט תור� לפרט ולכלל, ולכ! חשוב לעסוק בו.  .2

 העיסוק בספורט מחנ� לערכי�, ולכ! הוא תור� לפיתוח האישיות.  .3

 העיסוק בספורט משחרר לחצי�, ולכ! הוא תור� להפחתת אלימות.  .4

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו� העיסוק בספורט תור� לפרט ולכלל, ולכ! חשוב לעסוק בו.  .2

ממדי  פרשנות והיסק: הבנת הרעיו! המרכזי בטקסט  
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ! ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

  הבנה גלובלית של הטקסט   •

 יכולת להיעזר במבנה של טקסט טיעו!   •

הכישורי� 
  הנדרשי�

 ! ותפקידו הרטורימבנה של טקסט טיעו

  מודעות למבנה הטקסט לקידו� הבנת הנקרא

 5, 3ראו שאלות 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)

 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה דורשת מהתלמידי� להתייחס לטקסט כיחידת שיח שלמה ולהבי! את הטענה המרכזית 

התייחסות של שלו. התלמידי� יכולי� להיעזר במבנה הטקסט ולאתר במשפטי הסיו� את ה

     הכותב לטענה המרכזית.

  

 השתמעויות להוראה

 מבנה של טקסט טיעו� ותפקידו הרטורי

 מודעות למבנה הטקסט לקידו� הבנת הנקרא    

  5, 3ראו שאלות 
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  8 שאלה

 מילה יש הראשו! במשפט. משפטי� שני כולל שלפניכ� הסעיפי� מ! אחד כל

  .מודגשת

  .  שורש מאותו ילהמ בעזרת השני המשפט את השלימו

  )6–5 שורות..." (והנפש הגו* בריאות על לשמור מאפשר... בספורט העיסוק"...   .1

 והנפש הגו* בריאות על                                                                      ה  

  .בספורט העיסוק באמצעות מתאפשרת

  )14–13 שורות..." (ההרגשה את כלל�בדר� משפרת גופנית פעילות"...   .2

 מפעילות כתוצאה נגר� ההרגשה                                                                       

  . גופנית

  )28 שורה." (וסובלנות הוגנות כמו ערכי� ג� מפתח ספורט"  .3

 כמו ערכי� של                                                                      ל גור� הספורט  

 .וסובלנות הוגנות

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו� התפתחות/פתוח/פיתוח. 3 שפור/שיפור. 2 שמירה. 1

ממדי  תונה ויצירת שמות פעולה ממילה זולשו! ומטה לשו!: זיהוי השורש של המילה הנ
  ההבנה

קטגוריות  מאותו שורש שמות פעולה ופעלי� –תבניות לשו!: מורפולוגיה 
  שפה ושיח

הכישורי�  בניית שמות פעולה מפעלי� באותו שורש ובאותו בניי! בהקשר נתו!
  הנדרשי�

החלפת פעלי� בשמות פעולה להבעת תוכ! זהה: קידו� הבנת הטקסט והעלאת 

 המשלב הלשוני.  

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

  שימוש בפועל ובש� פועל  –עלי תוכ! זהה בשני ניסוחי�: באחד השאלה מזמנת משפטי� ב

שימוש בש� פעולה, שהוא משלב גבוה יותר. התלמידי� נדרשי� להפגי! ידע לשוני של  –ובאחר 

תבניות מורפולוגיות: עליה� להכיר תבניות המכילות ש� פעולה מאותו שורש ומאותו בניי! של 

להיעזר בהקשר התוכני ולהשלי� את הצורה החסרה הפועל כדי להביע משמעות זהה. עליה� 

  בהתא�. 
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 השתמעויות להוראה

הבנת הטקסט והעלאת המשלב הלשוני      ב שיפורשמות פעולה להבעת תוכ� זהה: בפעלי�  החלפת

להבי! את  לתלמידי�המיומנות הלשונית של הבנת שמות הפעולה והשימוש בה� תאפשר  שיפור

  במשלב לשוני גבוה.  תוכ! הטקסט ולהתנסח

שמות הפעולה בטקסט הקיי� כמו המילי� "עיסוק",  י לתרגל שמות פעולה על ידי ניתוחכדא

וכ! על ידי זיהוי שמות פעולה בטקסטי� דומי�. מומל�  ,) ועוד18"השפעה" (שורה  ,)5, 1(שורות 

. במשלבוי לנתח צורות פועליות בצד הצורות השמניות כדי לפתח את המודעות הלשונית לשינ

) יכול 5העיסוק בספורט מארי� את תוחלת החיי�..." (שורה ...המשפט: " ,מהטקסט הדוגמ

  "הארכת תוחלת החיי� נגרמת על ידי העיסוק בספורט".  ,ש� פעולה בתורלהופיע 

  הגזורי�) ולעבוד על פעלי� ושמות פעולה 5–1כדאי לנתח את כל הפסקה הראשונה (שורות 

  . לימוד המתאימי�לתרגל טקסטי� שוני� במיוחד מספרי ה מאותו שורש. כ� כדאי

 ,פועל בש� פועל כדי להעלות את המשלב. לדוגמה החלפתכמו כ! כדאי לחבר זוגות משפטי� תו� 

על  השפעה"קיימת  –על הופעתו החיצונית"  משפיעכל יו� במכו! כושר והדבר  מתאמ�"יוסי 

    במכו! כושר". שלו היומי האימו�ההופעה החיצונית של יוסי בזכות 

  



 

  תשע"א  ', החלכיתה  בעבריתמיצ"ב  – חוברת הנחיות 74

 

  9 שאלה

לאמנויות לחימה כגו! ג'ודו, היאבקות  חוגי� לפתוח מתכנני� שביישובכ� ס"במתנ

  וִאגרו*.

  . בה התומכי� ויש זו לתכנית המתנגדי� הורי� יש

 פי הטקסט.�מהי עמדתכ�? נמקו אותה על

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

ת, מתנגדת או מסתייגת) ונימוק רלוונטי תשובה הכוללת את עמדת התלמיד (תומכ

 המבוסס על הטקסט ומתאי� לעמדה.

  המחוו�

הערכה וביקורת: ביקורת מנומקת המשלבת בי! המידע ובי! ניסיונ� של התלמידי� 

 או עמדותיה�

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ! ברמת נגישות נמוכה
  שפה ושיח

  הבנת הסיטואציה המתוארת בשאלה •

  ! הטקסט והבעת דעה קישור לתוכ •

 הנמקה מתוכ! הטקסט •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  כתיבת דעה מנומקת: הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי

 .34, 32"אנטיביוטיקה" שאלות  ,21ראו ג� "נדידת הציפורי�" שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

בי! את לה י�נדרש י�התלמידוכ! הטקסט. יו� הקשורה לת�השאלה מציגה סיטואציה מחיי היו�

ולנמק אותה להביע דעה ), 17–12הסיטואציה ולקשר אותה לתוכ! הגלוי בטקסט בנושא זה (שורות 

בעזרת תוכ! הטקסט. אמנויות לחימה כגו! ג'ודו מוזכרות בסו* הפסקה ומחייבות את התלמידי� 

הרגשה; הפחתת מתח, כעס וא* לחזור ולאתר את המעלות של אות! אומנויות לחימה: שיפור ה

  תוקפנות.
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

תשובה טובה, כוללת את הנימוקי� החשובי�, 

נימוקי� המבוססי� על תוכ! הטקסט 

 ומוסברי� היטב.

 

"לפי דעתי טענת ההורי� המתנגדי� שגויה,  •

לפי הטקסט חוגי אומנויות הלחימה, אינ� 

מות, אלא להיפ� לדוגמא, מעודדי�, אלי

מקרב ג'ודו צרי� לדעת להסיק מסקנות 

לנוכח מהלכי� שוני� של היריב, דווקא 

אומנויות הלחימה ה� אלו מפחיתות מתח 

כעס וא* תוקפנות. ולכ! אני סבורה שטענת 

  ההורי� שגויה." 

תשובה טובה מאוד מבחינת התוכ! והניסוח 

 גוי.בהכללות, א� נדרש טיפול בנושא הכתיב הש

 

לדעתי צרי� לשלוח את הילדי� לחוגי� " •

כהלה הפשר לפתח את יכולת המשמאת, 

  " .החשיבנה והבריאות ספורטיביי�

  תשובות חלקיות  

 לא אלה א�נכוני�,  נימוקי� כוללת התשובה

   .הטקסט לפי החשובי� הנימוקי�

 צודקי� לא מההורי� חלק דעתי לפי" •

 כאלה לחוגי� ללכת צריכי� שילדי� מכיוו!

 צוברי� ה� שש� מכיוו! היאבקות כגו!

 הביטחו! כח את מעלי� ה�, לחיי� ניסיו!

  ." בספורט עוסקי� ג� ה� וכ� שלה�

כ� שטענת הורי� מתנגדי� לא  ל"דעתי ע • תשובה המכילה נימוק חלקי, נקודתי.

נכונה, כי חוגי� כמו ג'ודו, האבקות ואגרו* 

לא מעודדות אלימות אלא מפתחות הגנה 

  ת של הילד." עצמי

  "אני מתנגד כי זה ספורט מסוכ!".  • תשובה המכילה נימוק כללי, לא מוסבר.

  תשובות לא נכונות 

"לפי דעתי התנגדות ההורי� לחוגי� היא  • התשובה מכילה נימוק לא רלוונטי.

שגויה כי הילדי� הולכי� לחוגי� מתו� 

  אהבה לספורט זה." 

 דוגמה נוספת לתשובה שמכילה נימוק לא

 רלוונטי. 

"כדאי לפתוח את החוגי� כי ספורט ממלא  •

  " .את שעות הפנאי
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 השתמעויות להוראה

  כתיבת דעה מנומקת: הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי

לאור� שנות בית הספר. הפעולה  י�כתיבת דעה מנומקת היא פעילות אוריינית הנדרשת מהתלמיד

�  טקסטואלי.  דורשת הבנת הטקסט ושילוב ידע עול� חו

טקסטי� לאחר כ� לעבור רק כדי לקד� את התלמידי� כדאי להתחיל לעבוד מתו� הטקסט הנתו! ו

. מומל� לסמ! בטקסט משפטי� המביעי� תוכ! תומ� ומשפטי� ולהביע דעה עליה�אחרי� 

המביעי� תוכ! נוגד ולבנות מה� יחד ע� התלמידי� ניסוחי� המתאימי� לנימוקי� (ראו משפטי� 

  .)51–47 לעומת משפטי הסיו� 40–35

  דעה מנומקת להבעת תרגול  דרכי

כדאי למצוא טקסטי� קצרי� או חלקי טקסטי� מתאימי� ולתרגל בחירת נימוקי�, הצגת� 

 בהתחלה יעסקובי! הדעות לבי! הנימוקי�.  כלשהו, על ידי סימו! ,והסבר�. התלמידי� יפרידו

  �.  בכתיבת� באופ! נפרד לדעה ובאופ! נפרד לנימוקי

, "למרבה הצער", "למעשה", "לעניות דעתי", "לדעתי"יוכלו להיעזר בביטויי עמדה כמו  התלמידי�

כתיבת משפטי� נפרדי�: משפטי�   על ידילתרגל כתיבת ניסוחי� מתאימי� ג�  אפשר. "לשמחתי"

תוכ! נתו!. חשוב מאוד לספק לתלמידי� תוכ! של על ביטויי עמדה ודעה ומשפטי הסבר  המכילי�

דעות ונימוקי� במשפטי� לא מקושרי� כדי לאפשר לה� לכתוב פסקות מקושרות המביעות דעות 

  ונימוקי�.

על תבניות לשוניות של סיבה ושל הוספה כדי לסייע לתלמידי� לנסח ג� כמו כ! אפשר לעבוד כא! 

  .משלב הלשוני המתאי� לכתיבהאת ה הולמתהאת הנימוקי� שלה� בצורה 
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  10 שאלה

  . הטקסט מתו� מילי� ירופיצ לפניכ�

  . ותוארו ש� של צירו* או סמיכות צירו* הוא א� צירו* כל ליד כתבו  .1

  . הידיעה' ה את הצירופי� לכל הוסיפו  .2

  הידיעה' ה הוספת  הצירו# סוג  

    החשיבה כישורי   סמיכות  חשיבה כישורי  :דוגמה

    סובלנות חוסר. 1 

    רבה השפעה. 2 

     ותשלילי תופעות. 3 

    כבוד היעדר. 4 

    חוקי� מערכת. 5 

 

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  סעיפי� בטבלה. חמישההשלמה נכונה של 

  הידיעה' ה הוספת  הצירו# סוג 

  חוסר הסובלנות  סמיכות  סובלנות חוסר. 1

  ההשפעה הרבה  שם ותוארו  רבה השפעה. 2

  ליותהתופעות השלי  שם ותוארו   שליליות תופעות. 3

  היעדר הכבוד  סמיכות  כבוד היעדר. 4

  מערכת החוקים  סמיכות  חוקי� מערכת. 5
 

  המחוו�

ממדי  כות, ש� ותוארו ויידוע הצירופי�סמי –לשו! ומטה לשו!: הצירו* השמני 
  ההבנה

קטגוריות  תבניות לשוניות מורפולוגיות: צירו* סמיכות וש� ותוארו  
  שפה ושיח

הכישורי�  מיכות ועל יידוע הצירופי�ידע לשוני על צירופי ס
  הנדרשי�

השתמעויות  ידע לשוני מורפולוגי על צירופי סמיכות לרבות יידוע הצירופי�
להוראה 

  (נושא/י�)
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 הכישורים הנדרשים 

השאלה מציגה צירופי� שמניי� בטבלה: חלק� צירופי סמיכות וחלק� צירופי� של ש� ותוארו. 

נדרש להוסי* ה' הידיעה ולקבוע את סוג הצירו*. נדרש ידע לשוני על  על פי נתוני הטבלה התלמיד

. פעולת היידוע השונה מבחינה בי! שני סוגי ושל ש� ותוארסמיכות ועל יידוע של צירו* יידוע 

ה'  – רבה"ההשפעה ה. "�2סמיכות ובצירו* אחת ידיעה ה'  – סבלנות"ה. "חוסר 1 הצירופי�:

  של ש� ותוארו.   מופיעה פעמיי� בצירו*הידיעה 

  

 השתמעויות להוראה

  יידוע הצירופי� לרבותידע לשוני מורפולוגי על צירופי סמיכות 

מטרת הפעילות היא לקד� ידע לשוני על שמות עצ� בהקשר טקסטואלי. בשלב זה של הלימוד 

כדאי לחדד את ההבחנה בי! מבנה סמיכות לבי! מבנה של ש� עצ� ותוארו. המשות* לשתי 

הוא התופעה הלשונית של שני שמות עצ� הסמוכי� זה לזה ללא חציצה ביניה�. במבנה  התבניות

של סמיכות, שהוא צירו* של נסמ� וסומ�, כאשר מיידעי� את הצירו* אפשר להוסי* ה' הידיעה 

  רק לש� השני, כלומר לסומ�.

עצ�  ותמומל� להתחיל לעבוד על הטקסט הנתו! ולמצוא את מבני הסמיכות ואת המבני� של שמ

) את 8–1ראו למשל בפסקה הראשונה (שורות  הידיעה בצירו*. ושמות תואר באמצעות איתור ה'

צורות הסמיכות "תוחלת החיי�", "בריאות הגו* והנפש", "כישורי חשיבה". לעומת הצירופי� 

"פעילות ספורטיבית", "הרפואה המודרנית", "בני אד� טובי�" שה� שמות ותארי� באותה 

    פסקה.

שר למצוא מבני� של צירופי סמיכות לאור� הטקסט כולו, בטקסט "נדידת הציפורי�" ובכל אפ

  טקסט עיוני ומידעי אחר.

התלמידי� יכולי� לבנות משפטי� או פסקות קצרות סביב נושא תוכ! נתו! ורלוונטי כמו טלפו!, 

  פייסבוק או כל נושא אחר ולהשתמש במבני סמיכות ובמבני שמות ותארי�.
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  11 שאלה

  .לטקסט נוספת כותרת לחבר מהתלמידי� ביקשה המורה

  בגו* בריא!" –גלי הציעה: "נפש בריאה 

  יונת! הציע: "זה רק ספורט?!"

 . דבריכ� את נמקו? לטקסט יותר מתאימה הכותרות משתי איזו, דעתכ� לפי

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

י ואיכותי (מתייחס לקשר תשובה הכוללת בחירה באחת הכותרות ונימוק רלוונט

שבי! תוכ! הכותרת לתוכ! הטקסט), הכולל השוואה בי! שתי הכותרות או זיקה 

 לכותרת האחרת.

  המחוו�

הערכה וביקורת: הערכה וביקורת של עמדה המוצגת בטקסט ושל אמצעי� 

 לשוניי�

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  אינטרטקסטואליות
  שפה ושיח

  ידע תוכ! הטקסט  •

  טואלי על כותרות ועל אמצעי� לשוניי� שלה�ידע חו� טקס •

 כתיבת נימוק רלוונטי תו� כדי השוואה בי! הכותרות •

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  כותרות הטקסט: סוגי� ותפקידי�   
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

כותרות  יחידה שלמה, מציגה לתלמידי� שתיהשאלה מזמנת התייחסות לידע של תוכ! הטקסט כ

חדשות ומבקשת מה� לבחור את המתאימה ביותר ולנמק את בחירת�. כדי לבחור כותרת אחת 

התלמידי� נדרשי� לשתי מיומנויות בו זמנית. ה! הבנת התוכ! המלא של הטקסט ה! הכרת 

סימ! קריאה  –הכותרות, תפקיד! בטקסט והאמצעי� הלשוניי� שלה! כמו סימני פיסוק בסופ! 

למידי� א* נדרשי� להציג את בחירת� ולנמק אותה. עליה� לכלול בנימוק וסימ! שאלה. הת

  שבחרו ג� התייחסות להתאמה לתוכ! הטקסט וג� התייחסות להשוואה בי! שתי הכותרות.
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

התשובה מכילה השוואה בי! הכותרות מבחינת 

 פירוט והכללה.

יפה כי הטקסט מראה "הכותרת של גלי עד •

את הקשר לתחומי� נוספי� של גו* ונפש, 

  ואילו הכותרת של יונת! כללית מדי." 

התשובה מכילה העדפת כותרת המביעה את כל 

הרעיונות בטקסט על פני כותרת מצומצמת 

 יותר, המביעה רק חלק מהרעיונות.

" אני מעדי* את הכותרת של יונת! כי  •

של  בטקסט מוזכרי� כל מיני צדדי�

ספורט, ג� צדדי� חיוביי� וג� צדדי� 

שליליי� ואילו בכותרת של גלי יש רק 

  " .צדדי� חיוביי�

התשובה מכילה נימוק בדר� השלילה, קיי� 

הסבר על העדפת כותרת מסוימת על פני שלילת 

 השנייה.

"לפי דעתי הכותרת של גלי עדיפה כי  •

בכותרת של יונת! לא מוזכר הנושא החשוב 

  בריאות הגו* והנפש."  בטקסט, שהוא

  תשובות חלקיות  

נימוק רלוונטי, א� חסרה התייחסות להשוואה 

 בי! הכותרות.

"הכותרת של גלי עדיפה כי היא מתאימה  •

לתוכ! של הטקסט, הטקסט מדבר על הקשר 

  " .בי! פעילויות ספורטיביות לבריאת האד�

התשובה משווה בי! הכותרות רק מבחינה 

 סוח בלבד.לשונית, מבחינת הני

"לפי דעתי הכותרת של יונת! עדיפה כי  •

סימני הפיסוק בה מביעי� שאלה ותמיהה, 

  " .דבר שלא מופיע בכותרת של גלי

  תשובות לא נכונות 

הנימוק מופיע בשאלה, וכ� התשובה ללא נימוק 

 וללא השוואה.

"הכותרת של יונת! מתאימה כי זה באמת  •

  " .לא ספורט

פיע בשאלה, וכ� דוגמה נוספת לנימוק המו

 התשובה נותרת ללא נימוק וללא השוואה.

"הכותרת של גלי מתאימה כי באמת בגו*  •

  בריא צריכה להיות נפש בריאה." 

"לפי דעתי הכותרת של גלי מתאימה יותר  • התשובה מציגה בחירה ובצידה נימוק כללי מדי.

  " .כי היא מנוסחת היטב

 דוגמה נוספת לתשובה המציגה בחירה ובצידה

 נימוק כללי מדי.

  " ."לפי דעתי הכותרת של יונת! מנוסחת טוב •

דוגמה נוספת לתשובה מציגה בחירה ובצידה 

 נימוק כללי מדי.

"הכותרת של גלי מושכת יותר ולכ! היא  •

  " .מתאימה יותר
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 השתמעויות להוראה

  כותרות ותפקיד� בטקסט הסוגי 

 :לכותרותבנוגע יונות נוספי� והבעת רע טקסטדיו! בכותרת, אפיונה, התאמתה ל

מוסרת את עיקר המידע של הטקסט ולעתי� רומזת עליו דיו� בתפקידי הכותרת של טקסט: 

המש� הטקסט. מומל� לנתח כותרות של טקסטי� ל בנוגע י�ומעוררת עניי! וסקרנות אצל הקורא

  האלה של הכותרת.  התפקידי�י נולהתייחס בניתוח לש

ולרוב שבטקסט העיקרי מידע העוסקת בכותרת  – ת המוסרת מידעכותר כותרות:הדיו� בסוגי 

וכותרת  ;כותרת המציגה או מרמזת על דעת הכותב – נוקטת עמדההכותרת  ;עובדות מכילה

ומנוסחת לרוב בדר� מפתיעה  י�כותרת המעוררת עניי! וסקרנות אצל הקורא –" פיקנטית"

  ומעניינת.  

ג� נגזרי�  ה�אפשר להראות שסוגי הכותרות  כ! :דיו� בכותרת של הטקסט ובהתאמתה לטקסט

כותרות  ;את המידע תופיע בטקסט מידע תמוסרת או מתמצתהלמשל, כותרת  –מסוגי הטקסטי� 

 בטקסט טיעו!;נוקטת עמדה תופיע הכותרת משנה המוסרות מידע יופיעו לרוב בטקסט שימושי; 

   כתבות עיתונאיות. ב, על פי רוב, תופיעכותרת פיקנטית 

לבקש מה� לזהות ולהציג לתלמידי� סוגי טקסטי� שוני� (כפי שהוזכר קוד�) לצור� תרגול אפשר 

התאמת הכותרת לטקסט. אפשר ג� שיציעו כותרת אחרת  עלאת סוג הכותרת, לחוות דעת� 

  לטקסט וינמקו את הצעותיה�.
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  פרק שלישי: "נדידת הציפורים"שם הטקסט ומקורו: 

  13 שאלה

  .29–16 שורות לפי הבא הקטע את השלימו

  

  

  

  

 

  השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  :הבאות האפשרויות מבי! שתיי� הכוללת תשובה: �2ו 1 השלמות

 ).החמי� באזורי�( למצוא קל)/החמי� באזורי�( יותר זמי! המזו!/מזו! יותר יש •

  ).הקרי� באזורי�( מזו! במציאת קושי יש •

 ).החמי� באזורי�( יותר ארוכות יו�ה שעות •

 שהציפור השומ! כמות/הציפור של כוחה/הציפור משקל/הציפור גודל: 3 השלמה

  .הציפור שאכלה המזו! כמות/עמה לשאת יכולה

 :מנוחהול מזו�ל התייחסות הכוללת תשובה: �5ו 4 השלמות

 אוכלות/!מזו ואוגרות נחות/שומ! ואוגרות נחות/מזו! ומוצאות נחות/ואוכלות נחות

 .ונחות שומ! ואוגרות

  המחוו�

ממדי  בטקסט שוני� בחלקי� מידע פרטי איסו*: מידע איתור
  ההבנה

קטגוריות  בינונית נגישות ברמת תוכ! שאלת
  שפה ושיח

הכישורי�  הטקסט מלשו! שונה בצורה המנוסח מידע שלמתה
  הנדרשי�

יות השתמעו        הנקרא הבנת לקידו� כליכ מידע לסיכו� קטע
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

 המידע. מהטקסט שונה בצורה מידע לה� ומציגה מסוימת לפסקה התלמידי� את מפנה השאלה

. שונה בדר� בטקסט מנוסחי�" נדידה מרחק"ו" קרי� אזורי�" הביטויי� למשל, בהכללות מנוסח

 פי בשאלה על משפטי�ה את ולהשלי� בטקסט המתאי� התוכ! את לאתר נדרשי� התלמידי�

  .בפסקה התוכ! פרטי

 

 

  

                                                                                                                                                  כי חמי� לאזורי� קרי� מאזורי� נודדות הציפורי�

   .                                         וכי
  .                                         ב תלוי הנדידה מרחק

 .                                     ו                                          חניות הביניי� הציפורי�ב
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 השתמעויות להוראה

פעילות טקסטואלית של השלמת מילי� וצירופי�: שימוש בפריטי השלמה ככלי ללימוד ולהבנה 

 של טקסטי� וכ� ככלי לבדיקת הבנת הנקרא  

 אחרות במילי� בטקסט המובעי� הרעיונות את לכתוב כלומר, הטקסט את לשכתב מאפשר הקטע

 להשלי� כדי. השל� הרעיו! מתו� חלק של בהבנה, בהשלמה להתמקד לתלמידי� ולאפשר

 שלו התחביריות לתבניות ולהתייחס, ולהבינו השל� הטקסט את לקרוא נדרשי� התלמידי�

 חצי( השלמה כשאלת בקטע להשתמש אפשר. המקורי בטקסט הנמצא המידע פי על ולהשלי�

 מתו� ההשלמה את בוחרי� התלמידי� כלומר, סגורה כשאלה ג� בקטע להשתמש ואפשר) פתוחה

 הצורה את לבחור מוזמני� והמורי� שונות קושי דרגות יוצרות השונות הצורות. מילי� מחס!

 מאפשרות בטקסט לפסקות המתייחסות זה מסוג שאלות. הקיימות הנסיבות לפי �הל המתאימה

 הטקסט מהבנת כחלק העבודה ל�במה עצמ� בכוחות בטקסט המובעי� רעיונות להבי! לתלמידי�

  .שלמה כיחידה
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  14 שאלה

 יכולה שהיא השומ! כמות כ�, יותר קטנה שהציפור ככל: "כתוב 28–27 בשורות

  ".יותר קטנה לשאת

  ? זה במשפט הכוונה למה

  .גדולה לשאת יכולות קטנות שציפורי� השומ! כמות  .1

  .התעופה באופ! תלויה לשאת יכולה שציפור השומ! כמות  .2

  .בגודלה תלויה לשאת יכולה ציפור שכל השומ! כמות  .3

 .המסע מאור� מושפעת לשאת יכולה שציפור השומ! כמות  .4

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו� .בגודלה תלויה לשאת יכולה ציפור שכל השומ! כמות  .3

ממדי  בתוכו הלוגיי� והיחסי� המשפט מבנה הבנת: והיסק פרשנות
  ההבנה

קטגוריות     תחביר: לשוניות בניותת
  שפה ושיח

הכישורי�  להבעת יחסי תלות בי! גורמי� שוני� תמורכב תחבירית תבניתשל  הבנה
  הנדרשי�

השתמעויות  תחבירית מבחינהמידע ממשפטי� מורכבי�  הפקתלשוניות:  תבניות
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

. גורמי� שני בי! יחס המביע" ...כ� ...ש ככל" מורכב יתחביר במבנה משפט מציגה השאלה

 בי! היחס את המציינת, הנכונה התשובה את ולסמ! המשפט תוכ! את להבי! נדרשי� התלמידי�

  .לשאת יכולה שהיא השומ! כמות לבי! הציפור גודל

  

 השתמעויות להוראה

רית מורכבת להבעת של תבנית תחבי הכרה: תחבירית מבחינה מורכבי� ממשפטי� מידע הפקת

  י� גורמי� שוני�יחסי תלות ב

טקסטי� עיוניי� ה� בדר� כלל דחוסי� ומכילי� מידע רב. מופיעי� בה� משפטי� מורכבי� ולכ! 

. כדי לתרגל את התלמידי� במציאת המידע בטקסטי� כאלה משכתבי� את �לתיהלוה� קשי� 

ורכב לכמה משפטי� פשוטי� אות� המשפטי�. בתהלי� השכתוב התלמידי� מפרקי� כל משפט מ

וקצרי�. כל משפט קצר מציג פרט מידע אחד. פירוק המשפט המורכב ליחידות תוכ! הוא חלק 

מתהלי� הבנת הנקרא. פעולת הפירוק ליחידות מידע קטנות יכולה לסייע לתלמידי� למצוא מידע 

 בטקסט ולבנות את תמונת הטקסט. 

המשפטי� המורכבי� בטקסט שלנו. לדוגמה, לצור� התרגול כדאי להפיק מידע בדר� הנ"ל מ

"בחור*, כיוו! שמזג האוויר מתקרר, ויש קושי במציאת מזו!,  :23–21 ותהמשפט המורכב בשור

הציפורי� והצאצאי� שבגרו נודדי� דרומה לאזורי� חמי�, שבה� המזו! זמי! יותר." (משפט 

  משפטי�). 5תחבירי אחד המכיל 
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  15 שאלה

  .בטקסט הכתוב פי�על ההבא הטבלה את השלימו 

  

  הציפורי� סוג

  

  תבחיני�

  ) קריטריוני�(

  להשוואה

  גדולות ציפורי�

______________  

  

  התעופה אופ�

  ______________  ______________  

  

  התעופה אזור

  ______________  

 מעל וג� הי� מעל ג�

  היבשה
 

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  :הטבלה של נכונה השלמה

  הציפורי� סוג

  

  תבחיני�

  ) קריטריוני�(

  להשוואה

  קטנות ציפורים  ציפורי� גדולות

  

  התעופה אופ�

  

 ת/באמצעודאייה
  טרמיקות

/באמצעות חתירה
  כנף חבטות

  

  התעופה אזור

  

ג� מעל הי� וג� מעל   היבשה מעל

  היבשה

  

 .נכונות השלמות שלוש או ארבע = 2

  המחוו�

ממדי    בטבלה וארגונ� המרכזי בטקסט גלויי� מידע פרטי: מידע איתור
  ההבנה

קטגוריות  גבוהה נגישות ברמת תוכ! שאלת
  שפה ושיח
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  טבלה קריאת יכולת •

  בטקסט הקריטריוני� איתור •

 הקריטריוני� לפי המידע פרטי ארגו! •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  בטבלה כותרות וניסוח מידע ארגו!

 2 שאלה ,"ספורטהעיסוק ב" בפרק ג� ראו

השתמעויות 
אה להור

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

 ניסוח מכילה הטבלה. 43–30 שבשורות בפסקה העוסקת טבלה לתלמידי� מציגה השאלה

 לפי ההשלמות את בטקסט ולאתר הטבלה את לקרוא נדרשי� התלמידי�. להשוואה הקריטריוני�

 זו פתיחה." ..תעופה אופני כמה קיימי�: "במילי� פותחת 30 שורה. בה הנתוני� הקריטריוני�

 המידע נמצא הפסקה אותה בסו*". התעופה אופ!"ל בנוגע להשלמות התלמידי� את מכוונת

 ארגו! של ידע מחייבת המידע פרטי השלמת. בטבלה למינוח זהה מינוח, התעופה אזורי על המפורש

  .  בטבלה מידע

  

 השתמעויות להוראה

 בטבלה כותרות וניסוח מידע ארגו�

  2 שאלה, "ורטספהעיסוק ב" ג� ראו
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  16 שאלה

 המופיע למידע ביותר המתאי� המשפט את וסמנו הבאי� המשפטי� את קראו

  . לטקסט המצורפת במפה

  ומעל, מיליארד �11כ הוא בשנה בעול� הנודדות הציפורי� מספר  .1

  .  בשנה פעמיי� ציפורי� מיליו! �500כ חולפות ישראל

   אזורי ומחליפות קבועי� במסלולי� נודדות הציפורי� בשנה עמיי�פ  .2

  .קיציי� מחיה באזורי חורפיי�מחיה 

 חוזרות ובאביב, דרומה נודדות האר� כדור של הצפוני בחצי החיות ציפורי�  .3

  .לקנ! כדי צפונה

  שלוש של מפגש בנקודת שנמצאת, ישראל מעל חולפות ציפורי�  .4

 .ואפריקה אירופה, אסיה – יבשות

   

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  שלוש של מפגש בנקודת שנמצאת, ישראל מעל חולפות ציפורי�  .4

 .ואפריקה אירופה, אסיה – יבשות

  המחוו�

ממדי  הנלווה מהטקסט מסקנות הסקת: והיסק פרשנות
  ההבנה

קטגוריות    נמוכה נגישות ברמת תוכ! שאלת
  שפה ושיח

הכישורי�  בטקסט המידע לבי! וכותרתה המפה בי! הקשר הבנת, מפה קריאת של ידע
  הנדרשי�

, איורי�, מפות( הנקרא בהבנת תפקיד� – המידע בסוגת נלווי� מידע מקורות

 )     תרשימי�

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 
 מה� ודורשת" הציפורי� נדידת מסלולי מפת: "הכתובית בלוויית מפה לתלמידי� מציגה השאלה
 בכתובית ג� כמו נודדות ציפורי� מזכירי� המסיחי� שלושת. ביותר המתאי� המסיח את למצוא

, המתאימה הפסקה את לקרוא נדרשי� התלמידי�...". חולפות ציפורי�" – הנכונה ובתשובה
. אירופה, אסיה, אפריקה, ישראל: במפה המסומני� המקומות לשמות לב ולשי� המפה את להבי!

  .במפה הפרטי� לבי! בפסקה התוכ! בי! רלקש צריכי� התלמידי� הנכונה לתשובה להגיע כדי

  

 השתמעויות להוראה
  )     תרשימי�, איורי�, מפות( הנקרא בהבנת תפקיד� – המידע בסוגת נלווי� מידע מקורות

כדאי לחשו* את התלמידי� לדוגמאות של מקורות מידע נלווי� בסוגת המידע. התלמידי� ייחשפו 
דורי� בעיתונות ובמיוחד באתרי� רבי� באינטרנט, אליה� בספרי לימוד, באנציקלופדיות, במ

וינתחו את הסוגי� השוני� של אות� מקורות מידע. המידע הנלווה משרת את הטקסט המרכזי 
בצורות שונות: הסברי�, הדגמות, עיסוק בנושאי� ובמושגי� קרובי�, ראייה של נקודות מבט 

ב בעצמ� מקורות מידע נלווי� לטקסט שונות על הנושא הנדו! ועוד. כדאי לאפשר לתלמידי� לכתו
מידע נתו!, ולערו� דיו! כיתתי על התרומה של מקור המידע הנלווה ועל המגוו! הרב של מקורות 

  מידע שכתבו התלמידי� השוני�.ה
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  17 שאלה

  ?בטקסט תשובה יש הבאות לשאלות הא�

  . אי� או יש מהשאלות אחת כל ליד סמנו

  אי�  יש 

  � 2   � 1   ?בנדידת! ארצנו מעל חולפות ציפורי� כמה  .1

  � 2   � 1   ?לחקלאות הציפורי� שגורמות הנזקי� מה�  .2

  � 2   � 1   ?תעופתה לאופ! הציפור של הגו* גודל בי! קשר יש הא�  .3

   הציפורי� בחקר המשתתפות הארצות כל שמות מה�  .4

  ?הנודדות
 1 �   2 �  

  � 2   � 1   ?בדרכ! הציפורי� ניזונות שממנו המזו! סוגי מה�  .5
 

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו� אי!. 5 אי!. 4 יש. 3 אי!. 2 יש. 1

ממדי  המרכזי בטקסט) גלויי�( מפורשי� מידע פרטי איתור: מידע איתור
  ההבנה

קטגוריות  גבוהה נגישות ברמת תוכ! שאלת
  שפה ושיח

  השאלות מחמש אחת בכל המופיעי� הנושאי� מציאת •

 שאר הנושאי� שלא אותרו וציו!שאי� (שניי�) הנו איתור •

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות           הבנה קידו� לש� טקסט על שאלות שאילת
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

 את כולו בטקסט לאתר נדרשי� התלמידי�. בטקסט המידע פרטי של לתוכ! מתייחסת שאלהה

, לנושאי� שאלה בכל להתייחס נדרשי� ה�. בשאלה צגי�המו לנושאי� בהתאמה המידע פרטי

 בטקסט נידוני� אלו נושאי� א� הטקסט לאור� ולאתר, המזו! סוגי, הנזקי�, הציפורי� כמות כמו

  .בטקסט נידוני� אינ� או
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 השתמעויות להוראה

         הבנה קידו� לש� טקסט על שאלות שאילת

 העומד. ההיגיו! והלמידה ההבנהיות לפיתוח יכולת שאלות על טקסט היא אחת האסטרטג שאילת

למידע החדש. יש לשאלה ער� רב  י�, שהשאלה מכוונת את הקוראהיא זו אסטרטגיה מאחורי

שאילת שאלות  הכלת. טקסטפעיל ל עיסוק ומעודדתמשו� שהיא מעודדת גילוי פעיל של רעיונות, 

ת בהבנת הטקסט, בכל תהלי� של בתהליכי� קוגניטיביי� ומסייע בסיס היאבתהלי� הלמידה 

  .יצירתיתבעיות ועבודה  פתרו! שללמידה עצמית ובתהלי� 

�. אפשר לתת לתלמידי� ההבנה מתהלי� כחלקתרגיל של חיבור שאלות  לתלמידי� לזמ! מומל

  .הטקסט מבנה הבנת וכ! בטקסט המרכזיי� הרעיונות הבנת לצור�שאלות מכוונות 
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  18 שאלה

 במהל� שורדות הציפורי� כל לאש גילו הציפורי� דידתנ אחר שעקבו חוקרי�

  .נדידת!

  . לכ� אפשריות סיבות שתי כתבו

  

     :הטקסט לפי  .1

  ):17 שבעמוד במסגרת הכתוב( הנלווה הקטע לפי  .2

     

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

 על המסתמכת ואחת הטקסט על המסתמכת אחת, סיבות שתי הכוללת תשובה

 .הנלווה הקטע

  המחוו�

 מהטקסט מחלקי� מסקנות וניסוח רלוונטיי� מידע פרטי מיו!: והיסק פרשנות

 הנלווה ומהקטע

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות     בינונית נגישות ברמת תוכ! שאלת
  שפה ושיח

  ")שורדות(" השאלה תוכ! הבנת •

  לאור� הטקסט מידע של פרשנות •

 ) לתוכ! הטקסטבמסגרת הקטע( נלווה מידע בי! קישור •

ישורי� הכ
  הנדרשי�

השתמעויות        מכלילי� ניסוחי�, קשרי�, לשוניות תבניות: סיבה של תוכ! הבעת
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

 במהל� שורדות הציפורי� כל לא" גבוה במשלב המנוסח, מהטקסט הנובע רעיו! מציגה השאלה

 ה! הטקסט לאור� הנרמזות לסיבות ה! מפנה השאלה. זה לרעיו! סיבותעוסקת ב השאלה." נדידת!

 לפרש נדרשי� התלמידי�". במטוסי� ציפורי� של התנגשות, "הנלווה בקטע הנמצאות לסיבות

 הנלווה בקטע המידע את לפרש עליה� כ! כמו. בטקסט המוזכרות סיבות כמה מתו� אחת סיבה

  .    זה בקטע המוזכרות מאלו אחת סיבה ולכתוב
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 אההשתמעויות להור

  הבעת תוכ� של סיבה: תבניות לשוניות, קשרי�, ניסוחי� מכלילי�    

המושגי� והתופעות המתוארי� בטקסטי�  !קשרי� של סיבה ותוצאה ה� חלק בלתי נפרד מ

לימודיי� מחייב עבודה על הקשרי� הלוגיי� בתו� �טקסטי� עיוניי� של ההבנה שיפורעיוניי�. 

שפטי� והפסקות. מוצעת כא! עבודה על מבני� רטוריי� של הקשרי� הלוגיי� בי! המ ועלמשפטי� 

סיבה ותוצאה. העבודה מחייבת התמקדות ה! בתבניות קלאסיות מתאימות לסיבה ותוצאה ה! 

בתבניות אפשריות אחרות. להל! דוגמה לקשר של סיבה ותוצאה בי! שני משפטי�: "כאבה לי 

לפגישה  געתיניות תחביריות שונות: "לא התבב." נית! להביע תוכ! זה פגישהל הגעתי"לא  ;הבט!"

 לי שכאבה מפני לפגישה הגעתי", "לא לפגישה הגעתי לא ולכ! הבט! לי כאבהכי כאבה לי הבט!", "

 ".הבט!

� שוני� במשלבי� ותוצאה סיבה של קישור למילות התלמידי�של  לב�להסב את תשומת  מומל

  ...".כי"יע! �ו"  ...ש "היות לעומת." ..ש"מכיוו!  .." לעומת.ש מפני" כמו

והקשר  מופיעה אינהכ! מומל� להסב את תשומת לב� של התלמידי� למקרי� שמילת הסיבה  כמו

הלוגי בי! המשפטי� מסתמ� רק על התוכ! של שני המשפטי�. תלמידי� רבי� מתקשי� בזיהוי 

 בטקסט. כאלהקשרי� 

  בטקסט להתמקד צריכה התלמידי� ע� העבודה

 הרלוונטיות המילי� את ולסמ!" במטוסי� ציפורי� של"התנגשות  הנלווה הקטעלנתח את  כדאי

"עלולות", "לגרו�",  כמו ותוצאה סיבה של תכני� המביעות מילי� בי! נפריד. ולתוצאה לסיבה

  "עקב", "וכ�". כמו קישור מילות לבי!"למנוע" 

תוצאה, לשכתב למצוא בטקסטי� העומדי� לרשות התלמידי� קשרי� של סיבה ו כדאי לתרגל כדי

לימודיי� המבוססי� על �לתת ללומדי� טקסטי� עיוניי� בבד ובדאת הכתוב בצורות שונות, 

או קטעי�  סיבות להצלחה של...בסיבות. למשל, טקסט היסטורי העוסק בסיבות למלחמה או 

מהעיתונות ומאתרי� העוסקי� בסיבות כמו סיבות לתאונות דרכי� או סיבות לחרדת בחינות 

מר בנושא זה באתר "קביי�" של הסטודנטי� למקצועות הבריאות) וכדומה, ולבקש מה� (ראו חו

 לכתוב פסקה על הסיבות לתופעה הנדונה. 

התייחסות לפרספקטיבות השונות ה! בהעבודה תתמקד ה! בהבעת התכני� כמו מיו! הסיבות, 

  בשימוש בתבניות תחביריות מגוונות ובמילות קישור מתאימות ומגוונות.
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  19 שאלה

  . מתאי� הוא שיטה לאיזו היגד כל ליד סמנו

 מתאי� 

 לשיטת

  הטיבוע

 מתאי�

 לשיטת

  המשדר

 מתאי�

 לשתי

  השיטות

  � 3  � 2  � 1  . הציפור גודל את לדעת אפשר  .1

  � 3  � 2  � 1.  הנדידה מסלול על מידע לקבל אפשר  .2

 בכל הציפור מקו� את לדעת אפשר  .3

  � 3  � 2  � 1  .  דקות 90

 

 שאלהה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  סימוני� נכוני�. שלושהתשובה הכוללת 

מתאי�  
לשיטת 
  הטיבוע

מתאי� 
לשיטת 
  המשדר

מתאי� 
לשתי 
  השיטות

 את לדעת אפשר  .1

  . הציפור גודל
⌧      

 מידע לקבל אפשר  .2

  .  הנדידה מסלול על
    ⌧  

 את לדעת אפשר  .3

 בכל הציפור מקו�

  .  דקות 90

  ⌧    

 

  המחוו�

ממדי  מסקנות והסקת מידע פרטי מיו!: והיסק פרשנות
  ההבנה

קטגוריות    בינונית נגישות ברמת תוכ! שאלת
  שפה ושיח

  השיטות שלוש איתור •

  שיטה כל של המרכזי הרעיו! הבנת •

 המתאימי� המידע פרטי פי על לשיטה מידע התאמת •

הכישורי� 
  הנדרשי�

 המשלב והעלאת הטקסט של ההבנה רושיפ: זהה תוכ! להבעת ושמות פעלי� חילופי

  הלשוני

     8 שאלה ,"ספורטהעיסוק ב" ראו

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
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 הכישורים הנדרשים 

 החוקרי�: "... ההכללה מופיעה 50–49 ותבשור. השיטות שלוש את לאתר נדרשי� התלמידי�

 שיטה...", "היא טותהשי אחת: "זו בדר� בנפרד מוצגת שיטה כל...". שיטות בכמה משתמשי�

 התלמידי�...". היא למעקב יותר חדשנית שיטה"ו ...",היא למעקב נוספת שיטה...", "היא אחרת

 בכל המוצג הרעיו! את להבי! עליה�, המידע את לאתר כדי ובקישוריות במבנה להיעזר נדרשי�

  .  לשיטה היגד להתאי� כדי שיטה

  

 השתמעויות להוראה

 הלשוני המשלב והעלאת הטקסט של ההבנה שיפור: זהה תוכ� בעתלה ושמות פעלי� חילופי

  .8שאלה , "ספורטהעיסוק ב" ראו

� – זו בשאלה השיטות שמות כמו פועליות לצורות בטקסט השמניות הצורות את להפו� מומל

" מזו!), "מציאת 14"שיטת המשדר". ראו בטקסט שמות כמו "במעופ!" (שורה "שיטת הטיבוע" ו

  .ועוד) 30" (שורה ודאייהתירה "חו) 22(שורה 
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  20 שאלה

  "?במטוסי� ציפורי� של התנגשות" הנלווה הקטע של תפקידו מהו

  .המרכזי בטקסט המוצגת לבעיה פתרו! הציעל  .1

  .המרכזי בטקסט מופיע שאינו חשוב מידע הוסי*ל  .2

  .המרכזי בטקסט המתוארת תופעה הדגי�ל  .3

   .המרכזי בטקסט עהמופי למידע חדש מידע בי! להשוות  .4

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  המחוו� .המרכזי בטקסט מופיע שאינו חשוב מידע הוסי*ל  .2

 ממקורותמידע  לפרטי מידע מ! הטקסט המרכזי פרטי בי!וביקורת: מיזוג  הערכה

 הנלווי�המידע 

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  בינונית נגישות ברמת תוכ! שאלת
  שפה ושיח

  ה�והבנת הנושא של הנלווי� המידע ורותמק קריאת •

  שלו הנושא והבנת המרכזי הטקסט קריאת •

 בי! הטקסטי� בהתא� למסיחי�   הנכו!היחס  הבנת יכולת •

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות         המידע בסוגת ותפקיד� נלווי� מידע מקורות
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

 הטקסט לתוכ! ביחס לתפקידו להתייחס� מה ודורשת הנלווה לקטע התלמידי� את מפנה השאלה

 כאל לתוכנו להתייחס, קטע לאותו לחזור, הנלווה בקטע המרכזי המידע את להבי! עליה�. המרכזי

, הצעות במסיחי� מקבלי� התלמידי�. הטקסטי� שני בי! היחס מה לבדוק – אז ורק שלמה יחידה

 הטקסט של התוכ! את להבי! נדרשי� ה�. פתרו! תהצע או השוואה או הדגמה של יחס כמו

 חשוב מידע להוסי*" – הנלווה הקטע של תפקידו את להבי! יוכלו כ� ורק הנלווה והקטע המרכזי

  ."המרכזי בטקסט מופיע שאינו
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 השתמעויות להוראה

          המידע בסוגת ותפקיד� נלווי� קטעי�

מוסי* מידע שאינו מופיע בטקסט המרכזי. הקטע הנלווה הקטע הנלווה בסוגת המידע בדר� כלל 

  "התנגשות של ציפורי� במטוסי�" מוסי* מידע על אחת הבעיות הנחקרות בנושא. 

כדאי לזמ! לתלמידי� דוגמאות של קטעי� נלווי� בסוגת המידע. התלמידי� יכירו קטעי� נלווי� 

באתרי� רבי� באינטרנט, וינתחו את בספרי לימוד, באנציקלופדיות, במדורי� בעיתונות ובמיוחד 

הסוגי� השוני� של הטקסטי� שקראו. המידע הנלווה בטקסטי� השוני� משרת את הטקסט 

המרכזי בצורות שונות: הסברי�, הדגמות, עיסוק בנושאי� ובמושגי� קרובי� לנושא הנלמד, 

טקסטי� נלווי� נקודות מבט שונות על הנושא הנדו! ועוד. כדאי לאפשר לתלמידי� לכתוב בעצמ� 

לטקסט מידע נתו!, ולערו� דיו! כיתתי על התרומה של הטקסט הנלווה ועל המגוו! הרב של 

  הטקסטי� הנלווי� שכתבו התלמידי� השוני�.
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  21 שאלה

  .  בציפורי� פגיעה של במחיר ג� אוויריות תאונות למנוע שצרי� הטועני� יש

  ? כ� על דעתכ� מה

 . 17 שבעמוד במסגרת הכתוב הנלווה טעהק פי�על ג� תשובתכ� את נמקו

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

) מסתייגת או מתנגדת, תומכת( לבעיה בנוגע התלמיד עמדת את הכוללת תשובה

 .המוצגת בעיהול הנלווה לטקסט התייחסות תו�, לפתרו! הצעה או רלוונטי ונימוק

  המחוו�

 או אישי ניסיו! לבי! בטקסט דעמי בי! המשלבת מנומקת ביקורת: וביקורת הערכה

 הקוראי� עמדות

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות     אינטרטקסטואלית שאלה
  שפה ושיח

  הנלווה הקטע תוכ! של הבנה •

  עמדה הבעת יכולת •

 נימוק רלוונטי כתיבת •

הכישורי� 
  הנדרשי�

   רלוונטי נימוק וכתיבת עמדה הבעת: מנומקת דעה כתיבת

 34, 32שאלות  "אנטיביוטיקה" ,9שאלה " ספורטהעיסוק ב" ג� ראו

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה מציגה לתלמידי� טענה בנושא "פגיעה בציפורי�" הקשורה לתוכ! הקטע הנלווה. 

להבי! את תוכ! הקטע הנלווה ולהביע את  התלמידי� נדרשי� להביע את דעת� ולנמקה. עליה�

רלוונטי. כדי לכתוב נימוקי� עליה� להסתמ� על ידע מתו�  עמדת� האישית ולכתוב נימוק

הטקסט ועל ניסיו! אישי, יחס אישי לציפורי� או לתעופה וידע חו� טקסטואלי על הסכנות בתחו� 

      התעופה ועל הרעיו! של מלחמה בסכנות אלו.

  

 השתמעויות להוראה

  רלוונטי נימוק וכתיבת עמדה הבעת: מנומקת דעה כתיבת

  34, 32שאלות  "אנטיביוטיקה, "9שאלה " ספורטהעיסוק ב" �ג ראו

  

  

  

  



 

 תשע"א  ', החלכיתה  בעבריתמיצ"ב  – חוברת הנחיות 97

  22 שאלה

 השאלה .משות* שורש בעלות שונות מילי� שלוש 48–45 משורות העתיקו

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  :ר�ק�ח מהשורש הבאות המילי� שלוש את הכוללת תשובה

   מחקר •

   חוקרי� •

 נחקרי� •

  המחוו�

ממדי  שורשי� פי על י�מיל זיהוי: לשו! ומטה לשו!
  ההבנה

קטגוריות  שורש – מורפולוגיות תבניות: לשוניות תבניות
  שפה ושיח

  במילי� השורש זיהוי יכולת •

 )השורש(מקו�  מילי� של שונות תבניות ע� היכרות •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  מורפולוגיות תבניות: לשוניות תבניות

     יטקסטואל בהקשר ופרשנות זיהוי – ותבניות שורשי�

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה דורשת לזהות מילי� לפי השורש שלה! בהקשר של טקסט נתו!. התלמידי� נדרשי� 

ר." המילי� מופיעות �ק�לקרוא את שני המשפטי� ולזהות בטקסט את המילי� בעלות השורש "ח

ות מוספיות כמו מ' תחילית בש� העצ� בתבניות שונות של שמות ופעלי�. התבניות האלה מכיל

  "מחקר" ומוספיות כמו נ' בתבניות פועליות כמו במילה "נחקרי�" (נ' של בניי! נפעל).  

  

 השתמעויות להוראה

  משמעות נושא ולהיותו השורש של לתכונות מודעות, שורש המושגהרחבת הידע על 

  .)לחקורהקשורה בפעולה  להמי – ר�ק�ח( שלה� ולמשמעות השורש עיצורי לשלושת מודעות

  ר / �ק�חשונות כמו  למשמעויות גור� –, סדר שונה השורש שללחשיבות סדר העיצורי�  מודעות

  ח.�ק�ר

 מאותו הגזורותמילי�  רשימות התלמידי� לפני להציגהדרכי� המומלצות לתרגול היא  אחת

 לתכונות המודעות את להמע), לשאול איזו מילה יוצאת דופ! ולנמק, הנימוק חמש או(ארבע  שורש

  .השורש של

השורש  כמו שורשי�התוכ! של  עול� סביבוביטויי�  מילי� אוצר של העשרהפעילויות  מומלצות

 בדומה"חקר", "תחקיר".  כמושורש  מאותו גבוה במשלבבאוצר מילי�  התמקדות וכ!ר, �ק�ח

  , שידור –ר �ד�שנדידה,  – ד�ד�נ כמו אחרי� בשורשי�בי! משלבי�  ההבדלי� הצגתלכ�, 

  הקפצה. – צ�פ�ק
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  23 שאלה

  . מודגשות מילי� יש הבאי� במשפטי�

  . פועלו א תואר ש�, עצ� ש� היא המודגשת המילה א� משפט לכל מתחת כתבו

  ..."יחסית קבועי� במסלולי� נודדות הציפורי� בשנה פעמיי�"  .1

      

  .המדעני� לאצ רבות שאלות הנודדות הציפורי� תופעת עוררה ומעול� מאז  .2

     

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

 :הבאי� הדיבור חלקי את הכוללת תשובה

 פועל  .1

 תואר/תואר ש�  .2

  המחוו�

ממדי  דיבור חלקי: לשו! ומטה לשו!
  ההבנה

קטגוריות  ופעלי� שמות – וגיי�למורפו מבני�: לשוניי� מבני�
  שפה ושיח

הכישורי�  טקסטואלי בהקשר דיבור חלקי של לשוני ידע
  הנדרשי�

השתמעויות         הטקסטואלי ההקשר על פי שוני� דיבור בחלקי) שוות( מילי�: לשוניות תבניות
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

 של הטקסטואלי בהקשר הדיבור חלקי על ושואלת משפטי� שני לתלמידי� מציגה השאלה

 משמשת זו מילה משפט ובכל" נודדות" היא המשפטי� לשני המשותפת המילה. האלה המשפטי�

 ולקבוע הדיבור חלקי את להכיר נדרשי� התלמידי�. תואר ש� ופע� פועל פע�: שונה דיבור חלק

      .הנתוני� במשפטי� המילה של התפקיד לפי הדיבור חלק מהו

  

 השתמעויות להוראה

         הטקסטואלי ההקשר על פי שוני� דיבור בחלקי) שוות( מילי�

שוני�. בשאלה שלנו  דיבור בחלקי מילי� באות! השימוש את למודעות להעלות היא התרגול מטרת

 להציג, לפי ההקשר. כדאי תוארשל ש�  במעמד וג�של פועל  מעמדבמופיעה המילה "נודדות" ג� 

 מילי� לכל המשות* מה אות�"מדרי�", "שומר", "מחבל" ולשאול  כמו מילי� התלמידי�לפני 

. התלמידי� ימצאו מילי� נוספות ויחברו משפטי� או פועלהמילי� ה! בינוני (הווה) של . כל האלה

  , לפי ההקשר.שוני� דיבור בחלקימילי�  באות!פסקות קצרות תו� שימוש 

" ויוצרי� משפטי� בעלי דו משמעות. למשל: "בחור לשוני הומור"ב זו בתופעה משתמשי� לעתי�

" (בחור בכספומט) ו"בחור מוש� סיגריה מדליק בחורטוב), (נראה  מדליק" (בחור סיגריה מדליק

  ).בכספומט(חתי�), בחור מוש� כס*  מוש�
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  24 שאלה

   הוא הציפורי� בגו* הנאגר השומ!: במירכאות שימוש נעשה הבא במשפט

  ). 27–26פי שורות �ה"דלק" הנדרש למסע (על

  ?זה פטבמש לתפקיד! זהה תפקיד למירכאות יש הבאי� המשפטי� מ! באיזה

  ".הנפש ציפור" הוא הספר ש�  .1

  ".נודדות בציפורי� לצפות מעניי!: "אמרה מיכל  .2

  ".זהות תעודת" ציפור לכל נוצרת המעקב במהל�  .3

 .שלה� בשדה שחונות הציפורי�" על מתי�" החקלאי�  .4

 השאלה

 דרגת הקושי יפורס� בהמש�

  ו�המחו ".זהות תעודת" ציפור לכל נוצרת המעקב במהל�  .3

ממדי    המירכאות תפקידי – פיסוק סימני: לשו! ומטה לשו!
  ההבנה

קטגוריות  "   מירכאות" פיסוק סימני: תחביריות לשוניות תבניות
  שפה ושיח

  המירכאות תפקידי על ידע הפגנת •

 במסיחי� המשפטי� והבנתהמשפט הנתו!  הבנת יכולת •

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות      טקסטב תפקיד� – מירכאות: פיסוק סימני
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

 המכיל משפט למצוא מהתלמידי� ומבקשת מירכאות המכיל מהטקסט משפט מציגה השאלה

 במשפט המירכאות של המטאפורי התפקיד את להבי! נדרשי� התלמידי�. תפקיד באותו מירכאות

 בציטוט כמו מירכאות של שוני� תפקידי� להכיר עליה�. ידועה הפחות במשמעות" דלק" – הנתו!

 המשתמש הנכו! המשפט את לבחור כדי המשפטי� את ולהבי!), 1 מסיח( פרטי ש� ובציו!) 2 מסיח(

  .  מטאפורית משמעות להצגת משמשות המירכאות ובו" זהות תעודת" בביטוי

  

 השתמעויות להוראה

   בטקסט תפקיד� – מירכאות: פיסוק סימני

  במירכאות השימוש – רטוריי� מצעי�כא פיסוק סימני

מטרת הפעילויות היא לפתח את המודעות הלשונית של התלמידי� לתפקידי� הרטוריי� של 

המירכאות. בטקסט שלנו שלוש פעמי� מופיעות מילי� במירכאות. נאפשר לתלמידי� למצוא אות! 

אות באות� בטקסט וג�  בטקסטי� עיוניי� ובסיפוריי� אחרי�, ונבקש מה� לשיי� למירכ

פי רשימת השימושי� העיקריי� האלה: ציטוט, שימוש מטאפורי להדגשת  טקסטי� משמעות על

), ו"המספר האישי" 27האנשה או אירוניה, ציו! ש� פרטי, ציו! סלנג. ראו בטקסט: "הדלק" (שורה 

  לציו! ש� התופעה. – )3וכ! "נדידת ציפורי�" (שורה  ) מירכאות לציו! מטאפורה,53(שורה 
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  הנכון השימוש כללי – אנטיביוטיקהרק רביעי: שם הטקסט ומקורו: פ

  25 שאלה

  .הטקסט פי�על נכו� לא או נכו� הוא א� משפט כל ליד סמנו

  נכו� לא  נכו� 

  � 2  � 1  . חו� להורדת מומלצת אנטיביוטיקה  .1

  � 2  � 1  .  מזיקות אינ! אנטיביוטיות תרופות  .2

  � 2  � 1  .זיהומיות במחלות לטיפול מיועדת אנטיביוטיקה  .3

  � 2  � 1  . האנטיביוטיקה פעולת על שמשפיעי� מזו! סוגי יש  .4

  � 2  � 1  .ובשפעת בהצטננות לטיפול ג� מיועדת אנטיביוטיקה  .5

 

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  המחוו� . לא נכו!5. נכו! 4. נכו! 3. לא נכו! 2לא נכו! . 1

ממדי  מידע מפורשי� (גלויי�) בטקסט המרכזי איתור מידע: איתור פרטי
  ההבנה

קטגוריות  שאלות תוכ! ברמת נגישות גבוהה
  שפה ושיח

הכישורי�  לאתר מידע גלוי המפוזר לאור� הטקסט
  הנדרשי�

  (הכללות ושאלות) כותרות בטקסט ותפקיד!

    11 שאלה, "ספורטהעיסוק ב". ראו ג� 30ראו שאלה 

השתמעויות 
להוראה 
  י�)(נושא/

 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה מציגה לתלמידי� חמישה משפטי� העוסקי� בתוכ! הטקסט. על התלמידי� לחפש את 

התוכ! של כל משפט בטקסט ולהחליט א� המשפט נכו! או לא נכו!. כדי לענות על השאלה 

התלמידי� יכולי� להיעזר בכותרות המשנה וכ� לאתר ביתר קלות את המידע הגלוי לאור� 

     סט.הטק
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 השתמעויות להוראה

 כותרות בטקסט ותפקיד� (הכללות ושאלות) 

  .11 שאלה, "ספורטהעיסוק ב". ראו ג� 30ראו שאלה 

מומל� להדגי� כותרות משנה בטקסטי� שימושיי� ולהעלות למודעות את תרומת! להתמצאות 

     במידע השימושי.
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  26 שאלה

 הוא המחלה שמחוֵלל מאבח! רופאכשה: "כתוב 24 שבעמוד השנייה בפסקה

  ..."חיידק

  ?זה במשפט מחוֵלל המילה משמעות מהי

  מרפא  .1

  מחמיר  .2

  משמיד  .3

 גור�  .4

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  המחוו� גור�  .4

ממדי    פרשנות והיסק: הבנת המשמעות של מילה לפי ההקשר
  ההבנה

קטגוריות  אוצר מילי�
  שפה ושיח

הכישורי�  מההקשר התוכני פירוש מילה
  הנדרשי�

  פעלי� ושמות במשלב גבוה –אוצר מילי�: העשרה 

        31ראו ג� שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה מציגה לתלמידי� משפט המכיל פועל במשלב גבוה, "מחוֵלל". התלמידי� נדרשי� לפרש 

יידק הוא מחולל המחלה, ועל פי ההקשר התשובה המתאימה את הביטוי לפי ההקשר התוכני. הח

היא "גור� למחלה". התלמידי� יכולי� ג� להיעזר בפסקה הבאה, העוסקת א* היא במחלה 

ובחיידק ומופיע בה הפועל "נגר�": "...אלא א� כ! רופא ִאבח! את המחלה בתור מחלה שנגרמה 

     ידי חיידק ...".�על
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 ההשתמעויות להורא

  פעלי� ושמות במשלב גבוה –אוצר מילי�: העשרה 

חשוב לעבוד בכיתה ע� התלמידי� על מילי� וביטויי� במשלב גבוה. עבודה מילונית זו תומכת 

בהבנת הנקרא, מעשירה את השפה ומעלה למודעות את חשיבות הגיוו! והדיוק בהבעה. כדאי 

ש אות! בעזרת מילו!, להתמקד בשימוש למצוא בכל טקסט נתו! מילי� וביטויי� במשלב גבוה, לפר

הספציפי שלה� ולזמ! לתלמידי� טקסטי� נוספי� ובה� מילי� וביטויי� אלו בהקשרי� 

  מתאימי�.

בטקסט שלפנינו מומל� לעבוד ע� התלמידי� על המילי� והביטויי� האלה: השמדה, יעילות, 

י� בטקסט בעצמ�, להעתיק אבחו!, נגיפי�, תרחי*, נטילה. כדאי לתת לתלמידי� למצוא את המיל

את המשפט השל� שבו מופיעה כל מילה, למצוא במילו! את המילה המפרשת במשלב בינוני, 

ולחבר בעזרת המילו! משפט המכיל את המילה במשלב הגבוה. כדאי להסב את תשומת הלב 

שהמילה "נטילה" מופיעה בטקסט בצורת נסמ�, "נטילת", חמש פעמי� שהרי הנושא של הפסקה 

  א הנחיות ל"נטילת התרופה".הו
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  27 שאלה

  ?יצליח התרופתי שהטיפול כדי לנהוג עליו כיצד. אנטיביוטיקה ניתנה לחולה

 . המידע בד* המוזכרות הנחיות שלוש כתבו

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  מבי! ההנחיות הבאות: שלושתשובה הכוללת 

  מינו! נכו!. •

  ופה בזמני� קבועי�.יש ליטול את התר •

• .�  נטילת התרופה עד גמר הטיפול המומל

  יש לאחס! טבליות (כדורי�) במקו� קריר ויבש. •

  סירופ יש לאחס! במקרר. •

  תרחי* (סירופ) יש להוציא מהמקרר כשעה לפני השימוש. •

לברר כיצד המזו! עלול להשפיע על יעילות התרופה/להימנע מאכילת מאכלי�  •

 ופה.מסוימי� סמו� לנטילת התר

 תשובה שאינה מנוסחת בלשו! הנחיה, תיחשב תשובה נכונה. :הערה

  המחוו�

ממדי  איתור מידע: איתור פרטי מידע מפורשי� (גלויי�) בטקסט המרכזי  
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ! ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

  מידע מתו� פרק של� בטקסט   איתור •

 שלוש הנחיות   כתיבת •

הכישורי� 
  שי�הנדר

תבניות לשוניות תחביריות ומורפולוגיות: משפטי� וצורות הפועל של לשו! 

  ההנחיות    

      29ושאלה  28ראו ג� שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)

 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה מתייחסת לפרק השל� העוסק בהנחיות לשימוש באנטיביוטיקה והתלמידי� נדרשי� 

למידי� צריכי� לקרוא את הטקסט ולבחור שלוש הנחיות, עליה� לנסח לכתוב שלוש הנחיות. הת

תשובה שאינה מנוסחת בלשו! הנחיה  המחוו!, על פיאות! ה! מבחינת התוכ! ה! מבחינת הלשו! (

  אי! תשובה חלקית). –תיחשב נכונה 
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 השתמעויות להוראה

  לוגיות של הפועלמבני� לשוניי� להבעת הוראה של תבניות תחביריות וצורות מורפו

מטרת העבודה היא יצירת מודעות לתבניות התחביריות ולצורות הפועל להבעת הוראות. בעברית 

נית! להביע תוכ! דומה של הוראות והנחיות במספר תבניות תחביריות: "אסור לדרו� על הדשא", 

ת ציווי). "יש לשמור על הדשא ולא לדרו� עליו", "אל תדרכו על הדשא", "שמרו על הדשא" (צור

, "יש ליטול...", "חשוב להקפיד..." :בטקסט שלפנינו מופיעות ההנחיות בתבניות הכוללות ש� פועל

" ועוד. יש לזהות את צורות הפועל, המופיעות בצורת ש� פועל: "להקפיד", "אי! להפסיק...

פעלי� "להפסיק", "ליטול", שה� פעלי� שהאות הראשונה שלה! היא ל'. לעומת צורות פועל שה! 

  רגילי� בצורת ציווי או בזמ! עתיד. 

מומל� לתת לתלמידי� לזהות את כל התבניות המביעות הוראות בטקסט הנלמד ובטקסטי� 

  מגווני� אחרי� של הוראות. כדאי לסמ! את הפעלי� המופיעי� בצורת ש� הפועל.

  תלמידי� מתקדמי� יכולי� ליצור קבוצות של הוראות על פי התבניות הלשוניות.

  דאי לתת לתלמידי� לחבר משפטי הוראות והנחיות תו� שימוש במספר תבניות מתאימות.כ
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  28 שאלה

  פתק: �14אבא השאיר לעמרי ב! ה

  

  .תשובתכ� את נמקו? המידע שבד* להנחיות מתאימות אבא של הנחיותיו הא�

    ): א( הנחיה

  

   ): ב( הנחיה

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  תשובה הכוללת התייחסות נכונה לשתי ההנחיות:

 רלוונטי. נימוקקביעה שהנחיה (א) אינה מתאימה להנחיות שבד* המידע ו  .1

 נימוקהנחיה (ב) יכולה להתאי�/לא להתאי� להנחיות שבד* המידע וקביעה ש  .2

 רלוונטי המתאי� לדעת התלמיד.

  המחוו�

ממדי  בטקסט והמסקנות העולות בהקשרי� אחרי�הערכה וביקורת: יישו� המידע ש
  ההבנה

קטגוריות     שאלת תוכ! ברמת נגישות נמוכה
  שפה ושיח

  הבנת ד* ההנחיות בטקסט •

  הבנת ההנחיות של האב בשאלה •

 קביעת התאמה או אי התאמה בי! התוכ! הנתו! לתוכ! החדש •

הכישורי� 
  הנדרשי�

טי� וצורות הפועל של לשו! תבניות לשוניות תחביריות ומורפולוגיות: משפ

 ההנחיות    

                 29ושאלה  27ראו ג� שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
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 הכישורים הנדרשים 

השאלה מציגה לתלמידי� סיטואציה של כתיבת הוראות של אב לבנו בנושא לקיחת אנטיביוטיקה. 

ההנחיות של האב מתאימות לטקסט. התלמידי� נדרשי� להבי! את ההנחיות בטקסט ולבדוק א� 

ה� צריכי� להבי! את הסיטואציה ואת תוכ! ההוראות ולקבוע התאמה או אי התאמה לפי תוכ! 

עליה� לקשר את ההנחיה בסעי* א' לנושא "הזמני�" הקבועי� ובסעי* ב'  ההוראות בטקסט.

   לקשר את ההנחיה למקו� "אחסו!" הכדורי�. 

  

 השתמעויות להוראה

 שוניות תחביריות ומורפולוגיות: משפטי� וצורות הפועל של לשו� ההנחיות    תבניות ל

  29ושאלה  27ה ראו ג� שאל
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  29 שאלה

  . ציווי לצורת המודגשת המילה את הפכו. הבאי� המשפטי� את מחדש כתבו

  

  

  

  .הרופא שרש� המנה כל נטילת על להקפיד צרי�  .א

      

  .התרופה את לקחת מתי הרופא ע� להתייע* דאיכ  .ב

     

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  על נטילת כל המנה שרש� הרופא. הקפדנה/הקפידי/הקפד/הקפידו  .א

 ע� הרופא מתי לקחת את התרופה. התייעצנה/התייעצי/התייע*/התייעצו  .ב

  המחוו�

די ממ לשו! ומטה לשו!: הכרת זמני הפועל או דרכי הפועל
  ההבנה

קטגוריות  תבניות לשוניות (מורפולוגיה ותחביר): תבניות תחביריות וצורות הפועל
  שפה ושיח

  הוראות להבעת תחביריות תבניות על לשוני ידע •

 (ציווי) הפועל צורות על לשוני ידע •

הכישורי� 
  הנדרשי�

 לשו! של הפועל וצורות משפטי�: ומורפולוגיות תחביריות, לשוניות תבניות

     נחיותהה

                       28 ושאלה 27 שאלה ג� ראו

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)

 

 הכישורים הנדרשים 

התלמידי� מקבלי� משפטי� המביעי� הנחיות בתבנית לשונית ובה ש� הפועל: "חובה להקשיב", 

ש בתבנית "צרי� להקפיד" ו"כדאי להתייע�". עליה� לנסח מחדש את ההוראות הנ"ל תו� שימו

להיעזר המכילה פועל בציווי על פי הדוגמה הנתונה. התלמידי� נדרשי� להבי! את הדוגמה וכ! 

    באופ! נכו!. כדי להשתמש בצורות הציווי שרכשו הלשוני ידעב

  

 השתמעויות להוראה

 תחביריות ומורפולוגיות: משפטי� וצורות הפועל של לשו� ההנחיות     ,תבניות לשוניות

  29ושאלה  27ה אלראו ג� ש

 

  :דוגמה

  .יעיל יהיה שהטיפול כדי הרופא להוראות להקשיב חובה

     . יעיל יהיה שהטיפול כדי הרופא להוראות הקשיבו
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  30 שאלה

  ?האנטיביוטיקה בנושא המידע ד* של העיקרית המטרה מהי

  .באנטיביוטיקה השימוש בנושא הציבור את להנחות  .1

  .שונות מחלות למנוע כיצד הציבור את להדרי�  .2

  .נגיפי� מיני בכל להילח� כיצד הציבור את ללמד  .3

 .באנטיביוטיקה השימוש חשיבות את הדגישל  .4

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  המחוו� .באנטיביוטיקה השימוש בנושא הציבור את להנחות  .1

ממדי  פרשנות והיסק: זיהוי מטרת הטקסט והבנת הרעיו! המרכזי בו
  ההבנה

קטגוריות    שאלת תוכ! ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

  יחידה שלמהלהבי! את הטקסט כ •

 להיעזר בכותרות •

 הכישורי�
  הנדרשי�

 כותרות בטקסט שימושי ותפקיד! (הכללות ושאלות) 

           11 שאלה, ספורט"העיסוק בראו ג� ". 25ראו שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

יחידה שלמה כדי לדעת מהי המטרה העיקרית די� להתייחס לטקסט כהשאלה דורשת מהתלמי

בי! את הטקסט השל�. ה� יכולי� להיעזר בכותרות: כותרת ראשית שלו. התלמידי� נדרשי� לה

מרמזת למטרה במילי� "כללי השימוש הנכו!", כותרת משנה מרמזת למטרה במילי� "...חשוב 

להקפיד על ההנחיות הבאות:". בבחירת התשובה הנכונה התלמידי� יכולי� להיעזר בניסוח, 

  המילה "הנחיות" שבכותרת.שהיא מאותו שורש של  "להנחות"בשימוש במילה 

  

 השתמעויות להוראה

 כותרות בטקסט ותפקיד� (הכללות ושאלות) 

  11 שאלה, ספורט"העיסוק בראו ג� ". 25ראו שאלה 
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  31 שאלה

  .המודגשות למילי� נרדפת מילה כתבו

    : התרופה את ליטול יש  .1

   : עמידי� זני� ליצור  .2

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  תשובה הכוללת רק את המילי� הבאות:

 לקחת  .1

 סוגי�/מיני�  .2

  המחוו�

פרשנות והיסק: הבנת המשמעות של מילי� ושל צירופי� המתפענחי� על פי 

 ההקשר וכ! הבנת יחסי משמעות בי! המילי�

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  אוצר מילי� (נרדפות)
  שפה ושיח

  ו!לפרש מילי� במשלב גבוה מההקשר התוכני הנת •

  יומי �להפיק מילי� נרדפות במשלב יו� •

הכישורי� 
  הנדרשי�

 (נרדפות) פעלי� ושמות במשלב גבוה –אוצר מילי�: העשרה 

             26ראו ג� שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

בהקשר. השאלה דורשת מהתלמידי� להפיק מילי� נרדפות לשתי מילי� במשלב גבוה המופיעות 

  ולכתוב מילי� נרדפות בלשו!  התלמידי� נדרשי� לפרש את המילי� מתו� ההקשר הנתו!

יומית. המילה הנרדפת היא הפירוש של המילה הנתונה בשאלה: המילה הנרדפת "לקחת" היא �יו�

הפירוש של המילה במשלב גבוה "ליטול", והמילה "סוגי�" היא הפירוש של המילה במשלב גבוה 

    "זני�".

  

 השתמעויות להוראה

 פעלי� ושמות במשלב גבוה (נרדפות) –אוצר מילי�: העשרה 

  26ראו ג� שאלה 
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  32 שאלה

  . הביניי��חטיבת לתלמידי המידע ד* את לחלק רצו הבריאות שירותי

  אורי טע! שאי! לחלק את ד* המידע לתלמידי�, אלא להורי�. 

 .מה דעתכ� על טענתו של אורי? נמקו את תשובתכ�

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

תשובה הכוללת את דעת התלמיד: הבעת תמיכה בדעתו של אורי (שיש לחלק את 

ד* המידע להורי� בלבד) או התנגדות לדעתו, ונימוק רלוונטי, כגו! נימוק המתייחס 

 למי שנושא באחריות (הורי� או ילדי�).

  המחוו�

בי! המידע בטקסט לבי! ניסיו! אישי  הערכה וביקורת: ביקורת מנומקת המשלבת

   או עמדת הקוראי�

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות    שאלה אינטרטקסטואלית
  שפה ושיח

  הבנת הסיטואציה המתוארת בשאלה •

 הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי •

הכישורי� 
  הנדרשי�

 כתיבת דעה מנומקת: הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי

" אנטיביוטיקה", 21 " שאלהציפורי�, "נדידת ה9ה "העיסוק בספורט" שאלראו ג� 

            34שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)

 

 הכישורים הנדרשים 

השאלה מציגה סיטואציה חדשה המבוססת על תוכ! הטקסט. התלמידי� נדרשי� להביע דעה 

למותו ולשלב מנומקת על  הסיטואציה הזאת. כדי לחוות דעה עליה� להבי! את תוכ! הטקסט בש

ידע חו� טקסטואלי אישי בנושא. עליה� להסביר מדוע נכו! לחלק את ד* המידע לתלמידי� או 

    מדוע נכו! לחלק את ד* המידע להורי� על סמ� הידע שלה� על תפקיד� ואחריות� בנושא זה. 
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

בר ושני תשובה הפוסלת את הטענה וכוללת הס

 נימוקי� רלוונטיי�.

"אורי טע! שאי! לחלק את ד* זה  •

לתלמידי�. אני פוסלת רעיו! זה מכיוו! שג� 

הילדי� צריכי� לדעת את הסכנות אשר 

יכולות להיות א� לא לוקחי� את 

האנטיביוטיקה כדי שידעו לעתיד או שא� 

ההורי� לא יהיו בבית שהילדי� ידעו מה 

  " .לעשות

הטענה, תשובה נכונה  תשובה המצדיקה את

 ומנומקת.

"דעתי על טענתו של אורי היא שטענתו  •

נכונה מפני שהתלמידי� יזלזלו בד* זה ולא 

ייחסו שו� חשיבות רבה כלפיו. לעומת זאת, 

ההורי� ייחסו חשיבות רבה יותר ויישמו 

  את הכתוב." 

 נימוק מוצדק המתייחס לאחריות הילדי�.

 

תלמידי�  "אינני מסכי� ע� אורי מפני שג� •

בגילנו צריכי� לדעת שימוש נכו! ואחראי 

  " .באנטיביוטיקה, ולא רק ההורי�

תשובה נכונה, נימוק קונקרטי מבוסס על 

 התנהגות לא אחראית של ילדי�.

"טענתו של אורי נכונה כי הילדי� יכולי�  •

  לזרוק את הד* או לשכוח אותו." 

תשובה מורחבת, המעלה נקודות מבט שונות 

רבי� ומגווני�. מתייחסת ג�  ונימוקי�

להצדקת הטענה וג� להסתייגויות ממנה. 

התשובה מגלה יכולת בניית תשובה רחבה 

ומקושרת ויכולת כתיבה בתבניות תחביריות 

טעויות  כוללת התשובהברמה גבוהה. בנוס*, 

  בניסוח. דיוק�ואי

 

"לפי דעתי הטענה של אורי נכונה מכמה  •

וח על סיבות. ראשית, ילדי� מרבי� לשכ

העברת דפי מידע כאלו או אחרי� וא* 

מאבדי� אות�. שנית, ההורה הוא זה 

שאחראי על הילד ועל אחריותו לתת לילדו 

את האנטיביוטיקה במינו! הנכו! ובזמ! 

הנכו!, בהתווס* לעובדה שהוא ג� האחד 

שמשל� על התרופה ועל תור הילד לרופא. 

למרות כל הדברי� שכתבתי ישנ� ילדי� ע� 

ע� הורי� וא* חסרי לה� הורי� וה�  בעיות

התייתמו א� למרות זאת טענתו של אורי 

  חזקה ברוב המקרי�." 
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  תשובות חלקיות  

התשובה כוללת את דעת התלמיד ונימוק חלקי. 

לא מוסבר מדוע ההורי� צריכי� לדעת את 

 ההנחיות.

"דעתי היא שאורי צודק מפני שההורי� צריכי� 

  המידע הזה." לדעת את האנחיות ו

התשובה כוללת את דעת התלמיד ונימוק חלקי. 

התלמיד לא הסביר את הסיבה לחשיבות של 

 קריאת ד* המידע על ידי התלמיד. 

"אני לא מסכי� ע� טענתו של אורי מפני 

שחשוב שג� הילדי� יקראו את ד* המידע ורק 

  " .לאחר מכ! שיעבירו להורי�

  תשובות לא נכונות 

  " ."אינני מסכי� ע� דעתו של אורי כי זה חשוב וק.תשובה ללא נימ

  

 השתמעויות להוראה

 כתיבת דעה מנומקת: הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי

  34שאלה , "אנטיביוטיקה" 21 שאלה ציפורי�"נדידת ה, "9שאלה  ספורט"העיסוק בראו ג� "
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  33 שאלה

  ". הרופא תהורא ללא להגדילה ואי!: "... כתוב 25 שבעמוד' א בסעי*

  ? להגדילה המילה מורכבת ממה

  אותה + להגדיל  .1

  אותה + גדלל  .2

  שלה + גודלה  .3

   שלה + גדילהה  .4

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

  המחוו� אותה + להגדיל  .1

ממדי    לשו! ומטה לשו!: הבנת מבנה מילה (תחיליות וסופיות)
  ההבנה

קטגוריות    המילה תבניות לשוניות מורפולוגיות: מבנה
  שפה ושיח

  לדעת את מבנה המילה •

  להיעזר בהקשר התוכני  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות       אחד האפיוני� של משלב גבוהורפולוגיות: כינויי� חבורי� כתבניות לשוניות מ
להוראה 

  (נושא/י�)
 

 הכישורים הנדרשים 

. מילה זו מורכבת מש� "להגדילה"המילה  –השאלה מציגה לתלמידי� מילה מוכרת בהקשר 

הפועל + כינוי מושא חבור (אותה). התלמידי� נדרשי� להיעזר בהקשר ולזהות את מבנה המילה. 

ההקשר צרי� ללמד שמדובר בש� הפועל "להגדיל" ולא ב"לגדל" וכ! בכינוי החבור "אותה", 

      המתחבר לפועל, ולא בכינוי החבור "שלה", המתחבר לש�.

  

 ת להוראההשתמעויו

  אחד האפיוני� של משלב גבוה      +כינויי� חבורי� 

כדאי כדאי לעבוד ע� התלמידי� על הכינויי� החבורי� כחלק מלשו! הטקסט במשלב גבוה. 

להדגי� מילי� ובה! כינויי שייכות חבורי�, כמו "גודלה" = הגודל שלה, וכינויי מושא חבורי� כמו 

י לדו! בהבדל בי! המשפטי� מבחינת המשלב שלה�. בלשו! "להגדילה" = להגדיל אותה. עוד כדא

הדבורה לא נמצא כמעט כינויי� חבורי�. יש להסב את תשומת הלב לכ� שכינוי שייכות חבור 

מופיע בטקסט כתוב במשלב גבוה באופ! רגיל ואילו כינוי מושא, שהוא מבנה מלשו! המקורות, 

זכרי� לעיל, ייעשו בהקשר של הטקסט. אפשר תרגילי� בשני המבני�, הנמופיע לעיתי� רחוקות. 

  . הטקסט הנתו! את הביטוי "להימנע מאכילת�"להדגי� מ! 

כדאי לזמ! ללומדי� טקסטי� בעיקר עיוניי�, מידעיי� במשלב גבוה ולבקש מה� לכתוב את 

  המשפטי� תו� המרת הצורות החבורות בצורות פרודות.
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  34 שאלה

את הציבור  לשכנענת כרזות שמטרת! קופת חולי� הכריזה על תחרות של הכ

  להשתמש באופ! נכו! באנטיביוטיקה. 

  לפניכ� שתי כרזות שהגיעו לגמר.

  2כרזה            1כרזה           

                       

  .בתחרות זכתה 1 כרזה

 .תשובתכ� את נמקו? זו לבחירה מסכימי� את� הא�

 השאלה

 דרגת הקושי   יפורס� בהמש�

ללת את עמדת התלמיד בנוגע לבחירה בכרזה הזוכה (מסכי�/לא תשובה הכו

  הכרזה: מטרתלמסכי�), ונימוק רלוונטי המתאי� לעמדה ומתייחס 

  שימוש נכו! באנטיביוטיקה. –תוכ!   .1

 שכנוע באמצעי� לשוניי� ורטוריי�. –ניסוח   .2

  המחוו�

התאמתו  הערכה וביקורת: הערכה של תוכ! הטקסט, מבנהו, לשונו וביקורת על

 לסוגה

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות     שאלה אינטרטקסטואלית
  שפה ושיח

  ידע על תוכ! הטקסט כיחידה שלמה •

  טקסט שכנועידע על כרזה כ •

 הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי 

אנטיביוטיקה" " ,21" שאלה ציפורי�, "נדידת ה9ראו "העיסוק בספורט" שאלה 

        32שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  (נושא/י�)

 

 

 

 

  על ההוראות 
  לנטילת 

  אנטיביוטיקה 
   –הקפדת� 

  במהירות 
 ֶהחַלמֶת�!

  תרופות 
  יות ה! אנטיביוט

  אמצעי יעיל 
 להשמדת חיידקי�.
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 הכישורים הנדרשים 

השאלה מציגה סיטואציה חדשה המתקשרת לתוכ! הטקסט. זוהי סיטואציה של כתיבת כרזות 

שכנוע בנושא התוכ! כיצד להשתמש נכו! באנטיביוטיקה. התלמידי� נדרשי� לדעת את תוכ! 

הסוגה של כרזות לשכנוע. עליה� לקשר בי! �ל סמ� ידע על תתהטקסט, להתייחס לכרזות ע

הטקסט ובי! הכרזות ולהביע את דעת� על הבחירה הנתונה. עליה� לכתוב נימוק רלוונטי תו� 

שימוש בידע הטקסט, כלומר התאמה בי! תוכ! הטקסט ובי! ידע חו� טקסטואלי על אמצעי השכנוע 

    בכרזות כמו לשו! הכרזה.

 

  ת תלמידיםניתוח תשובו

  תשובות נכונות 

הנימוקי� מתייחסי� ג� לתוכ! וג� לאמצעי 

 לשו!.

כי כתוב  1"אני מסכי� לבחירה בכרזה  •

שחשוב להקפיד על ההוראות בנטילת 

  " .האנטיביוטיקה, והיא כתובה בחרוזי�

התשובה מכילה נימוק רלוונטי המקשר בי! 

 תוכ! המודעה לבי! צורתה הלשונית.

לבחירה זו כי מידע על "אני לא מסכי�  •

הוראות בנטילת אנטיביוטיקה זה רציני מדי 

  " .ולא מתאי� לניסוח קליל כזה

תשובה מורחבת המכילה מספר נימוקי�: 

הלשוניי� מוסברי� �הנימוקי� הרטוריי�

נטילת  –היטב. כמו כ! יש קשר בי! התוכ! 

בדר�  כנעשהמאנטיביוטיקה לבי! הניסוח 

 חיובית.

שמתאימה יותר היא  "לפי דעתי הכרזה •

. בחרתי בכרזה זו מכמה 1כרזה מספר 

סיבות. ראשית, הכרזה מנוסחת בחרוזי�, 

דבר שהופ� אותה ליותר קליטה ויותר קלה 

לזיכרו!. שנית, עדיפה הדר� החיובית 

מהדר� השלילית, לכ! "החלמה מהירה" 

עדיפה על "עלולה לגרו� נזקי� רבי�". 

ימטרית, כתובה בצורה ס 1בנוס* לכ� כרזה 

ז"א מילה בשורה ומוסיפי� לה סימני 

פיסוק כגו!: סימ! קריאה ופסיק. מסקנתי 

  ." 2עדיפה על כרזה  1היא שכרזה 

  תשובות חלקיות  

התשובה מכילה עמדה ונימוק חלקי, הנימוק 

מתייחס רק לתוכ! של הכרזות ולא לניסוח 

 השונה שלה!.

 

י תשכנע יותר את הציבור מפנ 2"לפי דעתי כרזה 

שתוכ! הניסוח שלה הוא באזהרה והצגת מה 

יקרה ע� נטילת אנטיביוטיקה ללא הוראות 

  רופא." 

התשובה מכילה עמדה ונימוק חלקי, הנימוק 

מתייחס רק לניסוח הלשוני ולא לתוכ! של 

 הכרזות.

 

"לפי דעתי הכרזה המתאימה ביותר היא הכרזה 

הראשונה מכיוו! שהיא מנוסחת יותר יפה, ויש 

זי� לכ! היא תמשו� יותר את תשומת בה חרו

  " .הלב של התלמידי�

 הנימוק כללי ואינו מתייחס לתוכ! הכרזות.
"אני לא מסכי� לבחירה כי הכרזה כתובה 

  בצורה קלילה מידי." 
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  תשובות לא נכונות 

 התשובה מכילה נימוק סתמי.

 

מפני שהיא  1"לדעתי מתאימה כרזה  •

  משכנעת יותר." 

 ילה נימוק סתמי.תשובה נוספת המכ

 

כי ככה צריכה  1"לדעתי מתאימה כרזה  •

  " .להיות כרזה

מתאימה יותר כי היא נותנת מידע  2"כרזה  • הנימוק אינו נכו!, אינו מתאי� לתוכ! הכרזה.

  " .מדויק

  

 השתמעויות להוראה

 הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי 

         32"אנטיביוטיקה" שאלה  ,21" שאלה ציפורי�, "נדידת ה9ראו "העיסוק בספורט" שאלה 
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 טבלת סיכום (מיצ"ב תשע"א ח') –השתמעויות להוראה 
בניתוח השאלות של שלושת הטקסטי�. שהוזכרו הטבלה מסכמת את כל הנושאי� 

מוינו לשלושה תחומי� עיקריי� בהתא�  "השתמעויות להוראה"הנושאי� המופיעי� בפרק 

   למיומנויות השפה והשיח:

כמו למשל  ,פי אפיוני הסוגה נושאי תוכ! המפרטי� פעילויות הוראה על –בחלק הראשו! 

כגו! שאילת  ,מבנה ואמצעי� רטוריי� של טקסט טיעו! ופעילויות טקסטואליות גנריות

מקורות טקסט מידע, קריאה וארגו! מידע בטבלה, שילוב של סיכו� ה מדרכי כאחתשאלות 

  ועוד.  העיקרי נלווי� למידעע מיד

תבניות כמו מורפולוגיי� ותחביריי�  ,נושאי� הקשורי� למבני� לשוניי� –בחלק השני 

  מושי, הגדרות, הדגשות ועוד. ילהבעת הנחיות בטקסט ש

השתמעויות בנושא אוצר מילי� כמו העשרה בתחו� שמות ופעלי� במשלב  –בחלק השלישי 

  גבוה.   

  הטבלה מופיעי� מראי המקו� (כותרת הטקסט ומספר השאלה). בצד שמאל של 

הבנת על מנת לשפר את להיעזר בטבלה בבחירת הנושאי� הרלבנטיי�  המורי� יכולי�

להתמצא בחומר הנתו! ולקשר בי! למורי� . הטבלה מאפשרת התלמידי�הנקרא של 

  זה.  בח!במהמוצעות בשאלות  הדוגמאות השונות ודרכי העבודה

  

נדידת טקסט מידע " –ספורט", פרק שלישי העיסוק בטקסט טיעו! " –פרק ראשו! 

  טקסט שימושי "אנטיביוטיקה" –", פרק רביעי ציפורי�ה

 למידה+הוראהפעילויות  תחו�

  מראה מקו�

(כותרת הטקסט + מספר 

 השאלה)

       תוכ�

  11ספורט העיסוק ב ות הטקסט: סוגי� ותפקידי� כותר 

 30, 25אנטיביוטיקה 

  9ספורט ב העיסוק וכתיבת נימוק רלוונטי /עמדההבעת דעהכתיבת דעה מנומקת:  

  34, 32אנטיביוטיקה 

  21ציפורי� הנדידת 

 13ציפורי� הדת נדי הבנת הנקרא       לשיפור כלי כלסיכו� מידע  הפסקה 

    קריאה וארגו! מידע בטבלה 

  

  15ציפורי� הנדידת 

 2ספורט העיסוק ב

תפקיד� בהבנת הנקרא  – בסוגת המידע נלווי� מקורות מידע 

 מפות, איורי�, תרשימי�)     טקסטי�, (

 20, 16ציפורי� ה נדידת

הבנה: סיכו� מבנה ותוכ! על ידי לת הלשיפור יכושאילת שאלות  

 שאילת שאלות       

 17ציפורי� הנדידת 
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         מבנה טקסט טיעו! ותפקידו הרטורי 

   

 7, 5, 3ספורט ב העיסוק

 1ספורט העיסוק ב          ההגדרה המילונית בהבנה ובהבעה  

מבני� 

 לשוניי�
  

וגיות: משפטי� וצורות הפועל תבניות לשוניות תחביריות ומורפול 

    של לשו! ההנחיות    

  29, 28, 27אנטיביוטיקה 

של  המאפייני�אחד כתבניות מורפולוגיות: כינויי� חבורי�  

   משלב גבוה     

 33אנטיביוטיקה 

ת מודעות לתבנית תחבירית מורכבהעלאת ה: תחביריותתבניות  

         שוני� ורמי�להבעת יחסי תלות בי! גו

  14ציפורי� הנדידת 

  

הבעת תוכ! של ליות, קשרי�, ניסוחי� מכלילי� תחבירתבניות  

        סיבה

 18ציפורי� הנדידת 

זיהוי ופרשנות בהקשר  –שורשי� ותבניות : תבניות מורפולוגיות 

   טקסטואלי    

 22ציפורי� הנדידת 

  23ציפורי� הנדידת        ההקשר הטקסטואלי      פי עלר שוני� ו) בחלקי דיבמילי� (שוות 

  

 24ציפורי� הנדידת     תפקיד� בטקסט     –סימני פיסוק: מירכאות  

 1ספורט העיסוק ב מניי�     משפטי� שמבני� תחביריי� להבעת הגדרות (הכללות):  

שיפור יכולת פעולה להבעת תוכ! זהה: בשמות פעלי� החלפת  

        הטקסט והעלאת המשלב הלשוניההבנה של 

  8ספורט העיסוק ב

  9ספורט העיסוק ב    תבניות לשוניות להדגשה: תבניות תחביריות וקשרי�     

  6ספורט העיסוק ב  מניות לניסוח טיעו! תבניות לשוניות ש 

 

  9ספורט העיסוק ב      יידוע הצירופי� לרבותמורפולוגי על צירופי סמיכות �נילשוידע  

אוצר 

 מילי�

  

  

  

  

 31, 26אנטיביוטיקה  פעלי� ושמות במשלב גבוה –אוצר מילי�: העשרה  

העשרה בתחו� אוצר מילי�: צירופי� במשלב גבוה כמו הביטוי  

          "תוחלת חיי�"      

 4ספורט בהעיסוק 
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