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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 )בודנביום,מכממ2;מ6ממ2 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
)ניד יןמ )ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמיבותמנןינומקביציןמההשייכהמ בד ןמהאוןה;מ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7ממ2(.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
ש מ הפךד.מ היןהמ שנךשיןמ צ ציםמ הפךי יןמ ש מ הכפקטובויןמ כןמ י הךדועמ בפיך ,מ מ בוציךוםמ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )ע99  ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)2ממ2מ,Dannמ;כ99 מ,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,מ ממ2(.מ

 מ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחול)כ(מסךוףמ2- .כ:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
החוצינו,מ ה וצ"במ ב סגדןמ בבןו–הספדמ )הןשך"ג(מ השנהמ היךבדמ ה'מ לכיתה	 באנגלית	 ה וצ"במ  בחתמ

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

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה פ "דוןמ הידכןמהכנג ון,מ ידום,מויךצוםמכקר ווםמינצוגומ גזדוםמשינום.מנישכומה בחתמ שקפוםמ

כןמןאנוןמה ו ירוםמי ןכו וםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמה'.מ

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

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוותמאומבון–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.

דכ "ה,מ ש מ הכונטדנטמ בכןדמ נוןתמ  ציכמ ךזדמ יחי דומ הפנו ומ ה וצ"במ כיריןמ ך מ ניספוםמ פדטוםמ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.il,מבח ינוןמ"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי".מ

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
מ 		 meitzav@education.gov.ilלדוא"למ

מ לטלפון	03-7632888	
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת שלושה פרקים:

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

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

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ
בןו–הספד,מ )א  מ יבותמהןיצכיןמש מקביציןמההשייכהמ בון–הספדמ ןיצכיןמ בותמ ך מההשייכהמ

בןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומךדבון(.מ

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

א.1 
D

om
ain

R
elevant B

enchm
arks

N
o. of 

Tasks
P

ossible Text 
T

ypes
L

ength of 
Texts

P
ossible Item

 T
ypes

P
ossible 

C
ategories of 

C
om

prehension 
Q

uestions*

A
ccess to 

Inform
ation

from
 

Spoken
Texts

25%

 §
understand the general m

eaning, 
m

ain idea and sequence of events 
in a text and use this know

ledge as 
needed

 §
identify explicit opinions and 
feelings

 §
locate relevant inform

ation for a 
specific purpose

 §
find and follow

 directions and 
instructions in a fam

iliar context

2
 §

advertisem
ent

 §
 announcem

ent
 §

 conversation
 §

 excerpt from
 a 

lesson
 §

instructions
 §

m
essage

 §
new

s / w
eather 

report
 §

oral presentation
 §

riddles
 §

story

L
evel O

ne
up to 80 
seconds 

L
evel T

w
o

up to 120   
seconds 
 

 §
carrying out instructions

 §
chart / table

 §
m

atching
 §

m
ultiple-choice

 §
open-ended (e.g. 
w

h-questions and sentence 
com

pletion)
 §

sequencing

 §
L

iteral
 §

Integration
 §

Inference
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D
om

ain
R

elevant B
enchm

arks
N

o. of 
Tasks

P
ossible Text T

ypes
L

ength of Texts
P

ossible Item
 T

ypes
P

ossible 
C

ategories of 
C

om
prehension 

Q
uestions*

A
ccess to 

Inform
ation 

from
 W

ritten 
Texts

60%

 §
understand general 
m

eaning, m
ain ideas 

and sequence of events 
in a text and use this 
know

ledge as needed

 §
identify different text 
types and use this 
know

ledge as needed

 §
identify explicit opinions 
and feelings

 §
locate relevant 
inform

ation 

3
 §

advertisem
ent

 §
blurb

 §
book cover

 §
caption

 §
com

ic strip
 §

diary entry
 §

em
ail 

 §
inform

ative text
 §

interview
 §

letter
 §

list
 §

m
essage

 §
new

s report
 §

new
spaper item

 §
note

 §
notice

 §
postcard

 §
poster

 §
questionnaire

 §
recipe

 §
riddles

 §
story

 §
tim

etable /schedule
 §

w
eb page

 §
sentence level 
(one text)

 §
text level 
(tw

o text)

•	
up to 150 w

ords 
level

•	
up to 170 w

ords

 §
chart / table

 §
m

atching
 §

m
ultiple-choice

 §
open-ended (including  
w

h-questions and sentence 
com

pletion)
 §

sequencing
 §

true / false

 §
L

iteral
 §

Integration
 §

Inference
 §

Personal 
response
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D
om

ain
R

elevant 
B

enchm
arks

N
o. of 

Tasks
L

ength of Tasks
P

ossible Text 
T

ypes
A

ssessm
ent C

riteria

W
ritten Social 

Interaction and 
P

resentation

15%

 §
give short 
m

essages in 
w

riting

 §
describe people, 
places, things 
and events

 §
produce a 
short piece of 
coherent w

riting 
that conveys 
personal feelings

2
L

evel O
ne

(w
ord / phrase level)

5 – 10 w
ords

L
evel T

w
o

approxim
ately 20 – 30 

w
ords (approxim

ately  
4 – 5 sentences)

 §
description 

 §
friendly letter

 §
invitation

 §
label

 §
list

 §
note

 §
questionnaire

 §
report

 §
speech bubble

 §
story

 §
A

 sentence m
ust include a subject 

and a verb and an object w
hen 

necessary.

C
ontent / V

ocabulary
 §

com
prehensibility

 §
relevance

A
ccuracy
 §

articles
 §

capitalization
 §

full stops
 §

prepositions
 §

pronouns
 §

sentence structure
 §

spelling
 §

subject-verb agreem
ent

 §
verb form

s
 §

w
ord order
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* C
ategories of C

om
prehension

L
ow

er-O
rder T

hinking Skills (L
O

T
S)

L
iteral C

om
prehension: L

iteral com
prehension refers to an understanding of the explicit m

eaning of a text. Q
uestions that require literal com

prehension 

include item
s that can be answ

ered directly from
 the text at the sentence level. T

hey can be questions that require either copying or rephrasing of 

inform
ation from

 the text. It also includes reference questions.

H
igher-O

rder T
hinking Skills (H

O
T

S)

Integration: Integration refers to an understanding of the explicit m
eaning of a text but also requires accessing inform

ation from
 various parts of the text 

in order to answ
er a given question. Q

uestions that require integration include item
s that require thinking about how

 ideas or inform
ation in the passage 

relate to each other as w
ell as to an understanding of its m

ain idea and supporting details.

Inference: Inference refers to an understanding of the im
plicit m

eaning of a text. Q
uestions that require inference include item

s that involve com
bining 

the pupils’ literal understanding of the text w
ith their ow

n know
ledge and experience in order to produce a response that is not explicitly stated in the text. 

It also includes reference questions and questions that require identification of a specific text type.

P
ersonal response: Personal response refers to questions that call for pupils’ personal involvem

ent w
ith the text. T

he answ
ers com

e from
 the pupils and 

are not found in the text. H
ow

ever, the answ
ers m

ust relate to the text. In order to answ
er personal response questions, pupils have to draw

 on both their 

literal understanding of the text and their ow
n know

ledge and opinions. 
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מיפוי המבחן
 Difficulty levelא.2 

Categories of comprehension

W
ritten P

resentation  
(W

P
)

 
15%

A
ccess to Inform

ation from
 W

ritten Texts 
(A

IW
T

)

 
60%

A
ccess to Inform

ation from
  

Spoken Texts  
(A

IST
)

25%

B
enchm

arks
B

enchm
arks

B
enchm

arks

Produce a 

short piece 

of coherent 

w
riting that 

conveys 

personal 

feelings

D
escribe 

people, 

places, 

things and 

events

G
ive short 

m
essages in 

w
riting

L
ocate 

relevant 

inform
ation 

Identify 

explicit 

opinions 

and 

feelings

Identify 

different 

text types 

U
nderstand 

general 

m
eaning, 

m
ain 

ideas and 

sequence of 

events in a 

text

Find and 
follow

 
directions 
and 
instructions 
in a fam

iliar 
context

L
ocate 

relevant 

inform
ation 

for a specific 

purpose

Identify 

explicit 

opinions 

and 

feelings

U
nderstand 

the general 

m
eaning, 

m
ain 

idea and 

sequence of 

events in a 

text

Task 1

1**
literal

1_1

1**
literal

1_2

1**
literal

1_3

1**
literal

1_4

1**
literal

1_5

Task 2

1**
literal

2

1**
literal

3

2**
literal

4

1**
literal

5

3**
inference

6

* D
ifficulty level based on em

pirical data: 1 = low
; 2 = m

edium
 low

; 3 = m
edium

 high; 4 = high
** D

ifficulty level assessed by experts: 1 = low
; 2 = m

edium
 low

; 3 = m
edium

 high; 4 = high
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Difficulty level 

Categories of comprehension

W
ritten P

resentation  
(W

P
)

 
15%

A
ccess to Inform

ation from
 W

ritten Texts 
(A

IW
T

)

 
60%

A
ccess to Inform

ation from
  

Spoken Texts  
(A

IST
)

25%

B
enchm

arks
B

enchm
arks

B
enchm

arks

Produce a 

short piece 

of coherent 

w
riting that 

conveys 

personal 

feelings

D
escribe 

people, 

places, 

things and 

events

G
ive short 

m
essages in 

w
riting

L
ocate 

relevant 

inform
ation 

Identify 

explicit 

opinions 

and 

feelings

Identify 

different 

text types 

U
nderstand 

general 

m
eaning, 

m
ain 

ideas and 

sequence of 

events in a 

text

Find and 
follow

 
directions 
and 
instructions 
in a fam

iliar 
context

L
ocate 

relevant 

inform
ation 

for a specific 

purpose

Identify 

explicit 

opinions 

and 

feelings

U
nderstand 

the general 

m
eaning, 

m
ain 

idea and 

sequence of 

events in a 

text

Task 3

2*
literal

7_2

2*
literal

7_3

2*
literal

7_4

2*
literal

7_5

2*
literal

7_6

2*
8

Task 4

1*
literal

9

2*
literal

10

2**
literal

11

1**
literal

12

4*
inference

13

2*
literal

14

* D
ifficulty level based on em

pirical data: 1 = low
; 2 = m

edium
 low

; 3 = m
edium

 high; 4 = high
** D

ifficulty level assessed by experts: 1 = low
; 2 = m

edium
 low

; 3 = m
edium

 high; 4 = high
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Difficulty level 

Categories of comprehension

W
ritten P

resentation  
(W

P
)

 
15%

A
ccess to Inform

ation from
 W

ritten Texts 
(A

IW
T

)

 
60%

A
ccess to Inform

ation from
  

Spoken Texts  
(A

IST
)

25%

B
enchm

arks
B

enchm
arks

B
enchm

arks

Produce a 

short piece 

of coherent 

w
riting that 

conveys 

personal 

feelings

D
escribe 

people, 

places, 

things and 

events

G
ive short 

m
essages in 

w
riting

L
ocate 

relevant 

inform
ation 

Identify 

explicit 

opinions 

and 

feelings

Identify 

different 

text types 

U
nderstand 

general 

m
eaning, 

m
ain 

ideas and 

sequence of 

events in a 

text

Find and 
follow

 
directions 
and 
instructions 
in a fam

iliar 
context

L
ocate 

relevant 

inform
ation 

for a specific 

purpose

Identify 

explicit 

opinions 

and 

feelings

U
nderstand 

the general 

m
eaning, 

m
ain 

idea and 

sequence of 

events in a 

text

Task 5

2*
15

Task 6

3*
literal

16

2*
literal

17

3*
inference

18a

3*
personal 

response

18b

3*
literal

19

2*
inference

20

* D
ifficulty level based on em

pirical data: 1 = low
; 2 = m

edium
 low

; 3 = m
edium

 high; 4 = high
** D

ifficulty level assessed by experts: 1 = low
; 2 = m

edium
 low

; 3 = m
edium

 high; 4 = high
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המבחנים,  סודיות  על  לשמירה  בכיתה,  המבחן  העברת  למועד  נוגע  המידע  הפנימי.  המיצ"ב 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1  
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	שלישי,	י"ג	באייר	התשע"ג,	23	באפריל	2013מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

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

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

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

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

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.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ןכו המ
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מארומ ןןמ ךנהמהי םמ ן  ורוםמכ י,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ קדכןמ
 בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ
יוורךמכןמ ב.2מש ה ת(מ )דכימסךוףמ יאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ נפדרןמ וקצהמאוןהמ מ הםמקשוומדכווה(,מ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
 שודיןום,מח יקןמה בחתמ  קטךוםמיהקדכה(.מבסךוףמב.2מ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה 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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ציוד	נדרש	למבחן:מ

ןק וטידוםמ בנגתמ ושמ הצטוורמ אעמ הנש ך.מ שםמ בהבנןמ אי  מ שו יןמ ה בחתמ
)רוסק(מהאי  מכןמ ט יןמהבנןמהנש ךמ צידףמ בא מכחןמ האוןין.מןק וטידמ

ב ךטפה.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. 
המיצ"ב  במבחני  שיתקבלו.  הנתונים  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת 
יקצה  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  התלמידים  מיפוי  לאחר  השנה.  לאורך  בבית–הספר  ובמבחנים 
בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה 
)הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חוברת מבחן מוגדלת 

וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםמ
בכנג וןמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מהןכ יןמ
בהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מכותמחיבהמ

 בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

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.

נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
יבותמש כ(,מ חוצינומ גידםמ בורומ )בותמשךבדימכבחיתמ זאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ ן  ורוםמשכונםמ
כעמ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מהאיינהמהוכמ ן  ורוםמשבון–הספדמהאודמ
בבון–הספדמ ה ןקוו וםמ יב בחנוםמ השיטףמ ה  ורהמ בןה ועמ ןנכוםמ יןכ וםמ בצידעמ ספקמ הםמ
 כידעמהשנה.ממומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	ן  ורוםמבעלי	קשיים	בקשב	ובריכוזמוובחנימבןנכוםמ יןכ וםמך –פומהצידעמ

)חרדמנפדר,מאוןהמשקטה,מח יקןמה בחתמ א המ קטךוםמיארי ה(.

תלמידים	בעלי	לקויות	שמיעהמפטידוםמ ח קמכ'מש מה בחתמ)האי  מ שו יןמש מהבנןמהנש ךמב בר(.מ
הצויתמהאי  מש הםמב בחתמוחישבמ  כמ שו יןמכ המ)דכימסךוףמג.2מש ה תמ—מהנחויןמ חושיבמורנומש מ

הצויתמהאי  מב בחת(.

מ2מב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחול)כ(מסךוףמל- .כממממ
מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ

ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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תלמידים	בעלי	קשיי	ראייה:מן  ורוםמכ המוובחנימבאוןהמהדגו המיוקב ימחיבדןמ בחתמ יגר ן.מך מ
בון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ

בעלי	 לתלמידים	 גם	 במילון	 השימוש	 אסור	 החיצוני	 במיצ"ב	 כי	 לב	 	שימו	
צרכים	מיוחדים.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 	מ
 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 	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 ויןדמ –5 מ ש מ 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 כנג וןמוךבידמבותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמוש שמ
 שגוחמבכףמאוןה.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה לאנגלית: 

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

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:	 בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ כנג וןמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מושמחשוביןמ
 ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ כנג וןמוךבידמבז 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: 

י ורמ כחדמ אתמ ךבידמ ל,מ שבך ירמ ההידכיןמ  בחתמ כןמ הן  ורוםמ קדיכמ כןמ 1.מ הנחיןמ
  שו המ מ)Task 1(משבך ירמ6.מושמ יירכמאומהן  ורוםמךבדימ ך ירמהנאית.

2.מ הש וךמכןמהןק וטידמ)הרוסק(מהאי  מכןמ שו יןמהבנןמהנש ךמ ן  ורוםמ)דכימסךוףמ
" שו יןמהבנןמהנש ך"מש ה ת(.

3.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 4.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

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

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

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

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

8.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ כנג וןמכונימנ צכמ
באוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ כנג ון"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.9
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.2מ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין(,מכימויפנימ אוןהמכחדןמ) צידעמהקדכה,מאןובןמ

ןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידהמיארי ה(.
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מילון:מהשו ישמב ו יתמאסורמבא מח קומה בחת.מ 	!D
IC

T
IO

N
A

R
Y

משימות	הבנת	הנשמע:מ שו יןמ מי–2מהתמ שו יןמבהבנןמהנש ך.מבןק וטידמ)רוסק(מה צידףמב ךטפהממ
 יק טוםמשנומהטקסטוםמש משןומה שו ין.מןחו המ יש ךמהטקסטמהדכשיתמש מ שו המ ,מי כחדוימ
 יקצהמ ן  ורוםמז תמ ךניןמך מהשכ ין.מ כחדמ אתמ יש ךמהטקסטמשיב,מיכזמנוןתמ ן  ורוםמךירמ
ז תמ סווםמ ךניןמך מהשכ יןמיוכימ בריקמכןמןשיביןוהם.מ כחדמסויםמה שו המהדכשינהמ יש ךמ
הטקסטמש מ שו המ2,מי כחדוימ יקצהמ ן  ורוםמז תמ ךניןמך מהשכ ין.מ כחדמ אתמ יש ךמהטקסטמ
שיב,מיכזמנוןתמ ן  ורוםמךירמז תמ סווםמ ךניןמך מהשכ יןמיוכימ בריקמכןמןשיביןוהם.מושמ הש וךמ

כןמהןק וטידמ)רוסק(מפךםמכחןמ ן  ורום.מהן  ו מ צידףמבפדקמג'מכחדומה חייתמ)דכימסךוףמג. (.

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

בשןומ פיןחמ ה בחתמ אומ ושמ צוותמ יכןמ בנהי.מ ה בחתמ כןמ טדןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 1.מ
 שו יןמבהבנןמהנש ך.

י ורמ כחדמ אתמ ךבידמ ל(,מ )ך ירמ ההידכיןמ כןמ הן  ורוםמ קדיכמ כןמ ושמ הפניןמ 	2.מ
  שו המ מ)Task 1(משבך ירמ6.מ

אסורמבא מח קומ ) דביןמ ו יתמכ קטדינו(מ ושמ צוותמאומהשו ישמב ו יתמ א מסיגמשהיכמ 3.מ
ה בחת.

ושמ צוותמאומצדועמ אןיבמכןמהןשיביןמב בחתמבשפה	האנגלית. 	.4

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןמהן  ורום. 	.5

פןיחין.מ י שכ יןמ סגידיןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.6
בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ דב–בדדהמ בשכ יןמ סיגמ
הסגידיןמושמ ס תמכןמהןשיביןמהנאינין.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמכןמהןשיבהמב קיםמ

ה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 	.7

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.8
 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 	.9
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
א מהשכ יןמ)דכימסךוףמב.כמש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מכו ימ
 כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מה 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"במהחוצינו,משבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךןמ 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:מה בחתמבכנג וןמבניומבכיפתמ רידג,מ  שו יןמק יןמויןדמ מ 1.מ
יךרמ  שו יןמ ידאביןמויןד.מ י  ץמ ךוותמ דכשמבטקסטוםמיבשכ יןמה בחתמי בריקמבכוזימ ורהמ
הםמ ןכו וםמ הוקףמההידכהמיה  ורהמבאוןה.מ כידמה  צכוםמכפשדמ בט משכ יןו שו יןמ
גםמ הןכוםמכןמה בחתמ זהמכפשדמ בכיפתמ הצויתמהאי  .מ כימש כמ א י מכיןתמבחושיבמ  סיו יןמ

 ן  ורוםמ ןקשום.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 	 	.2

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

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ ח קמכןמה בחתמ א המ קטךוםמי הךבודםמב יךרוםמ מ 	מ
שינום,מ פומסרדמהנישכוםמשוקבךמבון–הספד.

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.ל. מ 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, 
את התמליל של משימות הבנת הנשמע ואת ההנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש 
בית–הספר  לצורכי  בהתאם  הציונים  לחישוב  הצעות  בפרק  מוצגות  כן,  כמו  שונים.  עזר  בכלי 

ומוצגים הסברים על ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה. 

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–בדדה:מMC;מסגיד:מCL;מפןיח:מOP(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמ

הכפשדוין,מיכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

בך ירהמשאיןדןהמ"Possible Values",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ2מנקירין.מכםמאןיבמ0,	2,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימ2מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

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

בשאלות	מסוג	רב–בררהמכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ ימצויתממ.מ •מ

בשאלות	הפתוחות	ובשאלות	הסגורותמושמ הךדועמכןמהןשיבהמ פומההנחויןמה פידטיןמב חיית. •מ

בשאלות	הפתוחותמכותמ הידורמנקיריןמך מטךיויןמברקריקמכימך מטךיויןמבכוין,מכ כמכםמאתמ ציותמ •מ
כחדןמבהנחוין.

ושמ קב מדקמןשיביןמה ןבססיןמך מהטקסט.מ 	

כםמןשיבהמאי  ןמ ורךמנאיתמי ורךמשגיו,מושמ ןןמצויתממ. 	

כםמנרדשןמןשיבהמכחןמיהן  ורמאןבמויןדמ ןשיבהמכחן,מצווננימבכיפתמהזה: 	

כםמא מהןשיביןמנאינין,מושמ ןןמנוקירמ  כ.מ▪

כםמןשיבהמכחןמנאינהמיןשיבהמכחןמשגיוה,מושמ ןןמצויתממ.מ▪
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Use of punctuation in the Scoring Key

; Separates complete, acceptable answers

( ) An optional addition that is part of an acceptable answer

/ Separates acceptable words within an answer

TASK 1: Access to Information from Spoken Texts (AIST)

Task Item # Item Type Scoring Key
Possible 
Values

1_1 MC 2 = (d) park

0 = other

0,2

1_2 MC 2 = (b) sun

0 = other

0,2

1_3 MC 2 = (c) fish 

0 = other

0,2

1_4 MC 2 = (j) kitchen

0 = other

0,2

1_5 MC 2 = (i) umbrella

0 = other

0,2

המשך	בעמוד	הבא
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TASK 2: Access to Information from Spoken Texts (AIST)

Task Item # Item Type Scoring Key
Possible 
Values

2 MC 2 = (b) a dress

0 = other

0,3

3 OP 3  = (a) dog; (the) neighbors' dog; (a) pet

0 = other; Sally's dog

0,3

4 CL 3 = the pupil chose the following  two answers: 

    There were no balloons.

     ü  There were no hamburgers.

    Her friends are not coming.

    Her grandma will be late.

     ü  Her dress was dirty.

2 = the pupil chose two answers and only one answer is 
correct; the pupil chose only one correct answer.

0 = other; the pupil chose three or more answers (even 
though one or more answers are correct). 

0,2,3

5 MC 2 = (a) falafel

0 = other

0,3

6 OP 3 = happy; great; wonderful; excited; good

2  =  fun; enjoy(ed)

0 = other

0,2,3

המשך	בעמוד	הבא
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TASK 0 

Access to Information from Written Texts (AIWT)

Task Item # Item Type Scoring Key
Possible 
Values

7_2 MC 4 = (d) at six o'clock

0 = other

0,4

7_3 MC 4 = (a) by bus

0 = other

0,4

7_4 MC 4 = (g) English and history

0 = other

0,4

7_5 MC 4 = (b) a cheese sandwich

0 = other

0,4

7_6 MC 4 = (c) tennis

0 = other

0,4

Written Presentation (WP)

Task Item # Item Type Scoring Key
Possible 
Values

8 OP •	 Evaluate each of the four words according to the 
following guidelines:

 Question 1: Accept all kinds of animals that are spelled 
correctly. Accept singular and plural forms.

 Question 2: Accept all colors that are spelled correctly. 

•	 Give a total score:  

3 = three or four correct words

2 = two correct words

1 = one correct word

0 = no correct words

0–3

המשך	בעמוד	הבא
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TASK 3: Access to Information from Written Texts (AIWT)

Task Item # Item Type Scoring Key
Possible 
Values

9 OP 3 = (to) eat (breakfast); (to) (eat) breakfast

0 = other

0,3

10 OP 3 = (a) (small) ball

0 = other

0,3

11 MC 3 = (c) want to see what is making noise

0 = other

0,3

12 OP 3 = fun; (many) surprises

0 = other

0,3

13 CL
Yes No

a. Henry is bringing clothes to the kitchen. ü

b. Donna Moore is the writer of the book. ü

c. The story starts in the kitchen.  ü

4 = three correct answers

2 = two correct answers 

0 = one correct answer or less

0,2,4

14 MC 4 = (c) exciting things that happen to Henry and his father

0 = other

0,4

המשך	בעמוד	הבא
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TASK 5: Written Presentation (WP)

Task Item # Item Type Scoring Key

15 OP See instructions below

General Guidelines

1. Evaluate each of the four sentences separately according to the list of criteria for assessment
on the next page. Each criterion is given a different number of points.

2. If the pupil wrote more than one sentence or two simple sentences joined by a connector, 
evaluate only the first one.

3. A sentence must include at least a subject and a verb (e.g. Dad cooks.) and an object when 
necessary (e.g. The children are holding sandwiches.). Otherwise, give 0 for all criteria (e.g. I can 
see eat sandwich – the subject {i.e. the children} is missing; The father big – the verb is missing; 
He has – the object is missing).

4. Give 0 for all criteria if the content of the sentence is:

•	 incomprehensible

•	 irrelevant	to	what	is	seen	in	the	picture

•	 irrelevant	to	the	specific	instruction:

– Sentence a must describe the park.

– Sentence b must describe what the father looks like.

– Sentence c must describe what the father is doing.

– Sentence d must describe what the children are doing.

5. Add up the total points for each of the four sentences.

6. Use the conversion table to calculate the final grade for task 5 (Item 15).

המשך	בעמוד	הבא

on page 32 to calculate the final grade for task 5 (Item 15).
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Criteria for Assessment Possible 
Values

a. Relevant content and appropriate vocabulary 

7  = The content is relevant and the vocabulary is appropriate.
Examples: He looks like a chef; He has three eyes.

3		=	 •	 The content is partially relevant and/or some words are inappropriate.
 Example: (Sentence d) Describe what the children are doing: Two  
 children are eating apples. (Sentence b) Describe what the father looks 
 like: The dad looks like a big ear  

	 •	 (Sentence b) Describe what the father looks like: 

– The sentence consists of the verb "has" or "have" + an object
Example: Dad has a book/a phone/a spoon. 

– There is/are + parts of the body
Example: There are three eyes.

–	 The sentence starts with "I can see..." and there is no reference to the 
father
Example: I can see big ears.

0  = If the content is irrelevant.

0,3,7

b. Subject-verb agreement and correct form of the verb

3  = 	 There is subject-verb agreement and the verb is formed correctly.
 Example: Dad cooks/is cooking (soup).

0		=	 •	 There is no subject-verb agreement and/or the verb isn’t formed correctly. 
 Examples: Dad cook; Dad is talk. 

0,3

c. Correct word order [e.g. subject, verb, (object)]

4  = Word order is correct.

0  = Word order is incorrect.

0,4

d. Correct pronouns5 articles5 and prepositions

2  = Correct use of pronouns, articles, and the following prepositions:
in, on, under, near, next to (as prepositions of place), with, to.

0  = Incorrect use of pronouns, articles, and the following prepositions:
in, on, under, near, next to (as prepositions of place), with, to. 

0,2

e. Correct spelling

2  = Spelling of words is correct or there is only one spelling mistake.

0  = There are two or more spelling mistakes. 

0,2
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Criteria for Assessment Possible 
Values

f. Correct capitalization

2  = Capitalization is correct. 

0  = Capitalization is incorrect.  

0,2

g. Correct use of full stops

1  = The use of full stops is correct.

0  = The use of full stops is incorrect or the full stop has been omitted.

0,1

Conversion Table

Final grade 
for Task 5 (15a-15g) 

Total number of points for 
the four sentences together

12     78-84
11     71-77
10     64-70
9     57-63
8     50-56
7     43-49
6     36-42
5     29-35
4     22-28
3     15-21
2     8-14
1     1-7
0     0
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TASK 6: Access to Information from Written Texts (AIWT)

Task Item # Item Type Scoring Key
Possible 
Values

16 OP 3 = Canada

0 = other

0,3

17 CL 4 = The pupil chose the following two answers:

___ She doesn't like her teachers.

ü  She doesn't speak Hebrew.

___ She doesn't want to leave her mom and dad.

  ü  She doesn't have friends.

___ She doesn't like to study history.

2 = The pupil chose two answers and only one answer is 
correct.

  OR

  The pupil chose only one correct answer.

0 = other

0,2,4

18a OP 3 = Any answer that shows one way in which the kids in 
Linda's class help her: 
Examples: They speak to her; They speak to her slowly 
in Hebrew; They try to speak to her in English; They play 
with her; They clapped their hands; They meet her in the 
park; They help her study Hebrew.

0 = other

0,3

18b OP 3 = Any answer that expresses an idea of how to help a 
new pupil in class. The answer must not be mentioned 
in the text. Also accept answers that refer to Linda. 
Examples: I can ask her to come to my birthday party; 
I can play with her at school; I can help her with 
homework; I can teach him Hebrew.

0 = The pupil repeats the same idea as in 18a; other

0,3

19 MC 4 = (c) answered in Hebrew

0 = other
0,4

20 MC 3 = (c) December 29th

0 = other
0,3
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טקסטים במשימות הבנת הנשמע )תמליל התקליטור(

ש יםמן  ורום.מה בחתמבכנג וןמ ןחו מבשןומ שו יןמבהבנןמהנש ך.

 שו המ ספדמכחן.

כןםמךי רוםמ ש יךמח שמחורין.מ

הןביננימבן יניןמשבך ירמהבכ.

ח קמ תמהן יניןמשבך ירמהבכמהתמהפןדיניןמש מהחוריןמשןש ךי.

ךאשוימהקשובימ ריג ה.

Example:

You put them on your feet,

When you go out to the street.

What are they?

.aהפןדיתמ חורהמשש ךןםמהיכמן ינהמ

ךאשוימהקשובימ חורין.

אןבימב שבציןמש ןחןמ ן יניןמה ןכו יןמ ספדוםמ כחןמךרמח ש,מ פומסרדמ
החוריןמשןש ךי.

כןםמןש ךימכןמהחוריןמפך וום.

שו ימ ב:מושמויןדמן יניןמ תמהנרדש.

Number 1

It’s a place for children big and small,

It’s a place to have a picnic and play ball.

What is it?

ךאשוימ צכימכןמהן ינהמה ןכו המיאןבימ ןחןוהמכןמה ספדמכחן.

Number 2

It is up in the sky from morning to night,

It keeps us warm and gives us light.

What is it? 

ךאשוימ צכימכןמהן ינהמה ןכו המיאןבימ ןחןוהמכןמה ספדמשןוום.מ
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Number 3

They swim all day and they cannot walk,

They live in the water and they do not talk. 

What are they?

ךאשוימ צכימכןמהן ינהמה ןכו המיאןבימ ןחןוהמכןמה ספדמש יש.מ

Number 4

It is a room in the house; a good place to meet,

Everyone goes there to cook or to eat. 

What is it?

ךאשוימ צכימכןמהן ינהמה ןכו המיאןבימ ןחןוהמכןמה ספדמכדבך.מ

Number 5

When it is raining and there are clouds in the sky,

Open it up and you will stay dry.

What is it? 

ךאשוימ צכימכןמהן ינהמה ןכו המיאןבימ ןחןוהמכןמה ספדמח ש.מ

הקשובי	 חוריןמפךםמניספן.מזימהזר ניןמטיבהמ בריקמכןמהןשיביןמש אם.

ךאשוי	ברקימכןמהןשיביןמש אם.

ךאשוימךבדימ  שו המ ספדמשןווםמשבך ירמש ינה.

 שו המ ספדמשןוום.

סכ ומ ןקשדןמ סבןכמש ה,מה ןגידדןמבכנג וה.

כןםמךי רוםמ ש יךמכןמהשוחהמבונוהת.

 פנומשןש ךימכןמהשוחה,מקדכימכןמשכ יןמשןווםמךרמשש.

ךאשוימהקשובימ שוחהמבותמסכ ומ סבןכמש ה.מכןםמןש ךימכןמהשוחהמבונוהתמ
פך וום.

Sally:  Hi Grandma. It’s me, Sally.

Grandma: Hi Sally, how are you?

Sally: I’m fine Grandma. I want to thank you and Grandpa 
for the beautiful white dress. It’s a great birthday 
present. 
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Grandma: You’re welcome. I’m glad you like it. How was your 
birthday party?

Sally:  It was lots of fun. 

Grandma: Did you wear the new dress for the party?

Sally: Uhh, yes and no.

Grandma: (a concerned, rising voice) I don’t understand.

Sally: Well, at around 4 o’clock, we were getting ready for 
the party. (pause) Mom and I put balloons around the 
garden and Dad put the hamburgers and chips on the 
table. Suddenly Bobby, the neighbor’s dog, ran into 
our (emphasize) garden. He was all dirty and wet.

Grandma: Oh no! 

Sally: Bobby was so happy to see me that he jumped on me 
and got my new white birthday dress dirty. 

Grandma: That’s terrible! 

Sally: There’s more  ! Bobby jumped on the table and started 
to eat all the hamburgers. (slight pause)

Grandma: What did you do? (empathetically)

Sally: Well, I was so sad and it was time for my friends to 
come. But then Dad had a great idea. He went to buy 
falafel for the party.

Grandma: Good idea. But what about your dress? Did you wear 
it to the party? 

Sally: No, it was too dirty. So I put on my grey skirt with 
my pink shirt. (pause) But I really wanted to wear the 
new dress you and Grandpa gave me.

Grandma: Oh, Sally, you can wear it another time. In the end, 
you had a party that you’ll never forget!

Sally: That’s right. I had a lot of fun after all. 

Grandma: I’m so happy you enjoyed your party, Sally. 

Sally: Thanks Grandma. I love you and Grandpa. Bye. 

Grandma: We love you too. Bye bye.
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ךאשוימךנימבכנג וןמך מהשכ יןמ פומ המשש ךןם.

הקשובימ שוחהמבותמסכ ומ סבןכמש המפךםמניספן.מזימהזר ניןמטיבהמ בריקמכןמ
הןשיביןמש אם.

ךאשוימברקימכןמהןשיביןמש אם.

סוו נימכןמהח קמהדכשיתמש מה בחת.מךאשוימךבדימ  שו יןמהבכין.

בהצ חה!
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2  

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ כנג וןמבבון–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. (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

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמא ומ  יחשבמ חושיבמצוינוםמי  ופיומהושגום:מהמיצבית,משפיןחהמ
הנוןנוםמ נןינוםמ כיטי טו,מ ספקמ בכיפתמ הן  ורמ בד ןמ הצוינוםמ כןמ זהמ חשבמ א ומ דכ "ה.מ בורומ
ה וצבוןמ יבד ןמהשאבה.מ האוןהמ בד ןמ י כפשדמקב ןמןדשו וםמ קביציןמן  ורוםמ בותמ  השייכהמ

 ןכו המ שו ישמרקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמבש  יןי.

ניסףמך מה וצבון,מ צידפוםמ  חבדיןמה בחתמא וםמורנווםמ חושיבמהנןינוםמ—מדף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	
ודף	מיפוי	כיתתי,משה ו יומש הםמואי מ הויןמש במ קרוםמ)א ומןי ע(מ פנומהק רןמהנןינוםמב וצבון.

חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית א.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  ופיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ ) (מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
מ)2(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)ל(מך מהשייכהמבותמנןינו
ה וצ"ב נןינומ ך מ ה ביססוםמ הכדצוין(מ )הניד יןמ הכדצויןמ ההשייכהמ קביציןמ מהשאבהמ נןינומ
בח ינוןמ http://rama.education.gov.il,מ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ ה וצבויןמ החוצינו.מ

"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי",מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ב.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ מ
המיפוי	הכיתתי.מדכימבך ירוםמ2כ-לכמריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.
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להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	 	.1

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

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.

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

 התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	 	.2

 כחדמ ןתמהנוקירמךבידמא משכ המכימסךוף,מושמ חשבמכןמסאיםמהנקיריןמבא מנישכ:

הצויתמבנישכמהבנןמהנש ךמ)Access to Information from Spoken Texts – AIST(מוהוהמסאיםמ מ 	מ
הנקיריןמב שו יןמ מי–2.מ

והוהמ )Access to Information from Written Texts – AIWT(מ הנקדכמ הבנןמ בנישכמ הצויתמ מ 	מ
סאיםמהנקיריןמבשכ המ7מיב שו יןמכמי–6.

הצויתמבנישכמאןובהמ)Written Presentation – WP(מוהוהמסאיםמהנקיריןמבשכ יןמעמי–5 .מ כחדמ מ 	מ
שהצויתמש מא מן  ורמ ביססמך מ ספדמקטתמש מפדוטום,מצויתמזהמך י ,מב קדוםמ סיו ום,מ
ש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מהן  ור.מ פואעמ י  ץמ הצ ובמ ורךמזהמךםמהךדאיןמ

פנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמבנישכמזה.

הנחויןמ )דכימ בכחיזוםמ השינוםמ בנישכוםמ הן  ורוםמ צוינומ כןמ ורנומ בכיפתמ כפשדמ חשבמ מ מ	מ
בןחןוןמרףמדואיזמהצוינום(.מה וצבוןמךידאןמחושיבוםמכ ימבכיפתמכיטי טו.



חוברת הנחיות 1005 — מיצ"ב פנימי באנגלית לכיתה ה', התשע"ג40
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	 	.3

כחר בא מ ב בחתמ הן  ורמ שצבדמ הנקיריןמ סאיםמ ך –פומ ב בחתמ חישבמ האי  מ הצויתמ מ מ	מ
 הנישכוםמ)AIST+AIWT+ WP(.מטייחמהצוינוםמש מהצויתמהאי  מנךמבותמממ –ממ .מ

)נישכמ הצויתמהאי  מש מן  ורוםמבך ומ קיויןמש וךהמש כמנבחנימבח קמכ'מש מה בחתמ מ 	מ
הבנןמהנש ך(מוחישבמך –פומח קמב'מיח קמג'מש מה בחתמ)Task 3–Task 6(.מושמ סאםמכןמ
) ספדמ ב–75מ ושמ ח קמ ג',מכןמהסאיםמ יבח קמ ב'מ בח קמ הנקיריןמשקוב מהן  ורמ  ספדמ

הנקיריןמה דבומבח קוםמכ ה(מיכןמהןיצכהמושמ אפי מב–ממ .

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ מ 	מ
הפדוט,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ כןמ אעמ חשבמ יכחדמ נישכ,מ ה שןוואוםמ כיןימ בפדוטוםמ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

ה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ מ 	מ
בחיבדןמזימ שםמריג ה.

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

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מכןמהן  ורוםמשהםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמ מ 	מ
אוןןומשכונימאי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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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.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ב.מ ןתמצויתמנפדרמך –פומההושגוםמה ציפוםמבבון–ספדעמבאוןהמר'מיצויתמנפדרמך –פומההושגוםמה ציפוםמ
באוןהמה'.

הערות:

ושמ חשבמכןמהצויתמ  כמה שו יןמבהבנןמהנש ךמ בך ומ קיןמש וךהמ בךבידמהן  ורוםמשהםמ מ 	*מ
)דכימסךוףמג.2מש ךו מ—מהנחויןמ חושיבמורנומש מהצויתמהאי  מב בחת(.מ

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

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספד,מבןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומ
ךדבון(מך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמ
הושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
בךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמ

הךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	אנגלית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי,	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מ   ה1    שםמהן  ורוה:מממממממממממממממליאור ממממממממממממממממממממ

Access to Information 
from Spoken Texts (AIST)

Access to Information
from Written Texts (AIWT)

ניקודניקוד

Task 1

מ2 _ 

Task 3

מכ2_7
מכל_7מ22_ 
מככ_7מ2ל_ 
מכ5_7מ2כ_ 
מכ6_7מ52_ 

Task 2

מל2

Task 4

מל9
מלמ מלל
מל  מ2לכ
מל2 מל5
מ2כל מ2ל6

מככ 20בסך	הכול

Task 6

מל6 

מ2כ7 
מלaע 
מלbע 
מכ9 
מלמ2

51בסך	הכול

ציונים	באחוזים

( )
___%

25
100× =( )

___%
60

× =100
( )

___%
15

100× =

AISTAIWTWP

מ  80 מנק'מממ)סאיםמהנקיריןמבנישכום:מAIST+AIWT+WP)ציון	כולל

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

Written Presentation (WP)

ניקוד

Task 3

מ 2לע

Task 5

מ 2לכ765ע9מ   2 5 

9בסך	הכול

80208551609
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	אנגלית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי,	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

Access to Information 
from Spoken Texts (AIST)

Access to Information
from Written Texts (AIWT)

ניקודניקוד

Task 1

מ2 _ 

Task 3

מכ2_7
מכל_7מ22_ 
מככ_7מ2ל_ 
מכ5_7מ2כ_ 
מכ6_7מ52_ 

Task 2

מל2

Task 4

מל9
מלמ מלל
מל  מ2לכ
מל2 מל5
מ2כל מ2ל6

מככ בסך	הכול

Task 6

מל6 

מ2כ7 
מלaע 
מלbע 
מכ9 
מלמ2

בסך	הכול

ציונים	באחוזים

( )
___%

25
100× =( )

___%
60

× =100
( )

___%
15

100× =

AISTAIWTWP

מ      מנק'מממ)סאיםמהנקיריןמבנישכום:מAIST+AIWT+WP)ציון	כולל

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

Written Presentation (WP)

ניקוד

Task 3

מ 2לע

Task 5

מ 2לכ765ע9מ   2 5 

בסך	הכול
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דף מיפוי כיתתי — אנגלית לכיתה ה' מיצ"ב פנימי, התשע"ג
רגיל/עולה/	

משולב/	
לקוי	שמיעה

 Access to Information from 
Spoken Texts (AIST)

 Access to Information from 
Written Texts (AIWT)

TASK 1TASK 2TASK 3TASK 4
	מספר	השאלה/
הסעיף

שם	התלמיד
AIST 56כל52_ כ_ ל_ 2_  _ 

Score
כ ל 2   ממ 69_57_7כ_7ל_27_7

 
2
ל
כ
5
6
7
ע
9
מ 
  
 2
ל 
כ 
 5
 6
 7
ע 
 9
מ2
2 
22
ל2
כ2
25
26
27
ע2
29
מל
 ל
2ל
לל
כל
5ל
6ל
7ל
על
9ל
מכ
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 יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

 Access to Information from
Written Texts (AIWT)

Written Presentation (WP)

 Total
Score

TASK 6TASK 3TASK 5
	מספר	השאלה/
הסעיף

שם	התלמיד
AIWT מb 92ע aע 7 6 

Score
 5WP ע

Score

 
2
ל
כ
5
6
7
ע
9
מ 
  
 2
ל 
כ 
 5
 6
 7
ע 
 9
מ2
2 
22
ל2
כ2
25
26
27
ע2
29
מל
 ל
2ל
לל
כל
5ל
6ל
7ל
על
9ל
מכ

ממ  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ   יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ
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מא מהזאיויןמש ידיןמ  רונןמושדכ ,מ שדרמהחוניע,מדכ "ה.מהשו ישמב ס עמזה,מ דביןמהפדוטוםמשבי,מ יגב מ  טדין
מ ו ירמכושויןמב ברמכימ הידכהמי בחונהמך מורומ יסרמחוניעמב בר,מ פומהדשכהמ פידשןמ  יסרמחוניעמבכןדמדכ "ה.
מזאיויןמהשו ישמכונתמנוןניןמ הךבדה.מח מכוסידמ פידשמ א משו ישמ סחדומיאתמ א מ טדהמכחדןמשכונהמ סחדון.מכות
מ הךןוק,מ הפוץ,מ ךבר,מ הצוג,מ שאפ ,מ פדסם,מ הנפוקמדושוית,מ וצידמךביריןמנגזדיןמבותמך מורומה שן שמיבותמבכ צךין
מכחדמ א מ טדהמכימ  אידמפדוטמ פדטומה ורך,מהןיאת,מה יצדוםמכימהשודיןוםמש קידםמב ס עמזה.מןיאתמה בחנום,
מ דביןמטקסט,מןיאנה,מן ינין,מגדפוקהמיא מחי דמכחדמה יא מב ס עמזה,מ יגתמך מורומזאיויןמויצדום,מסו נומ סחד,מפטנטום
.כימזאיויןמויצדוםמיקנוותמדיחנומכחדין,מיך מפומא מרות;מא מזאיןמשכונהמנוןנןמב ס עמזהמב פידש,מרונהמאזאיןמש ידה


