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 ז"התשס, )מאי(אייר 

 

 

 )ڤ�����(������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 
 

)ב"מיצ(ספרית מדדי יעילות וצמיחה בית  

 

� ا�����ڤا����ن ������  دا$�	 
	 ا��#� ا�"! �� ��
 

  'ה הכית לב פנימי בערבית"מיצמבח� 

 

 ا��!*� ���"�( ���!�! ا)����ن و'����&
  

 מדרי� למורה להעברת המבח� ולהערכתו

 

ה"ראמ  
הרשות הארצית 
 למדידה והערכה

 מדינת ישראל
 משרד החינו�

 המזכירות הפדגוגית
רי�"אג� המפמ  



 

 , ה/מורה נכבד

המדרי� . ספרית  במסגרת פני� בית'ית לכיתה הב בערהמדרי� שלפני� נועד לסייע ל� להעביר את המבח�

 . לחישוב הציוני� ולחישוב המדדי� הכיתתיי�, להערכתו, כולל פרטי� בנוגע להעברת המבח� בכיתות

 �ולווה על ידי ועדת היגוי שכללה את , )ה"ראמ(המבח� פותח בידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינו

נושאי המבח� משקפי� את . מדריכי� ומורי� להוראת המקצוע, וכ� מפקחי�, יתבר להוראת הער"המפמ

, י הערכה נוס%לכ� יש לראות במבח� זה כל. 'תכנית הלימודי� ומתאימי� לחומר הנלמד עד סו% כיתה ה

 .במהל� השנה או לאור� השני�, שתוצאותיו יתווספו לסל נתוני ההערכה הפנימיי� של התלמיד ושל הכיתה

הוא מיועד ל� לשימוש פנימי . ב החיצוני"ספר במסגרת המיצ ז בבתי"מבח� זה הועבר בשנת הלימודי� תשס

הספר יבדוק את  צוות בית. ספרי מסכ� ואפשר להשתמש בו כתחלי% למבח� בית, )ב פנימי"מיצ(הספר  בבית

ב הפנימי נועדו לשימוש "תוצאות המיצ יש לזכור כי .ינתח את הממצאי� וילמד את התוצאות, המחברות

צוות להספר ו נהלת ביתהמטרה היא לאפשר לה. הספר לא יידרש לדווח עליה� לכל גור� שהואובית, פנימי

�מתהלי� , )ספרית יתה וברמת תכנית הלימודי� הביתברמת הכ, ברמת התלמיד(תובנות  להשיג המורי

התמקד ביעדי� חינוכיי� ולימודיי� התובנות האלה יסייעו לה� ל. שלה�מצאי� � המבדיקת המבחני� ומ

 .קד� את הישגי התלמידי�לו

מומל' לקרוא בעיו� את המדרי� ולפעול בהתא� להנחיות , הספר כחלק מ� ההיערכות להעברת המבח� בבית

א� המבח� , למשל(הספר יוכל לקבוע את המתכונת של העברת המבחני�  יש לציי� כי בית. ת בוהמופיעו

ככל שכללי ההעברה וההערכה  חשוב לזכור כי, ע� זאת). או כל שינוי אחר, יועבר בשלמותו או בחלקו

היה וי, תקפות יותר, כ� התוצאות של המבח� יהיו מהימנות יותר, המופיעי� במדרי� יישמרו בקפדנות

נורמות אלה מחושבות על פי תוצאות .  של ההישגי� במבח� זהארציותאפשר להשוות אות� לנורמות הכלל

 .ה בחודשי� הבאי�"ידי ראמ שיפורסמו על, ב החיצוני"המיצ

 �ר "מפמ ,פנהר מחמוד אבו"דכני המבח� ובקישור� לתכנית הלימודי� נית� לפנות לובתבנושאי� הקשורי

 ערבית במפקחי�לאו  il.gov.mahmudab@educationל "בדואאו   04 6477444 פו�בטל, ערביתלהוראת ה

 ).הכריכה האחורית של חוברת זוגבי  נמצאת על המדריכותהמדריכי� ורשימת  (במחוזות

ה שכתובתו  "ר האינטרנט של ראמאפשר לפנות לאת, ב הפנימי ולחומרי עזר"לפרטי� נוספי� לגבי המיצ

il.gov.education.rama://http , ז"ב פנימי התשס"מיצ"בקטגוריה ." 

 או il.gov.meitzav@education ל"ב הפנימי אפשר לפנות באמצעות דוא"בכל שאלה הנוגעת למיצ

הכניסה לפורו� מיועדת למורי� בלבד והיא נעשית דר� אתר האינטרנט . ב הפנימי"באמצעות פורו� המיצ

 .pnimi7 :והסיסמא pnimi: ש� המשתמשבאמצעות ") ז"ב פנימי התשס"מיצ"בקטגוריה (ה "של ראמ

 
�המדרי� שלפני� כולל את הפרקי� הבאי: 

 תיאור המבח�  .1

 היערכות לקראת העברת המבח�  .2

3.  � התייחסות לתלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 הנחיות כלליות להעברת המבח� בכיתה .4

5.  � בדיקת המבחני� וחישוב הציוני

 מחוו�ה .6

 ד% ריכוז ציוני� לתלמיד .7

 ד% מיפוי כיתתי .8

 

 וני� לתלמיד  דפי� לריכוז צי40 ו'  מבחני� נוסח א40: תכולת המעטפה המצורפת למדרי�

 

!עבודה נעימה ופורייה
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� תוכ� ענייני

 

' מס

 נושא סידורי

' מס

 עמוד

 1 תיאור המבח� 1

 5 היערכות לקראת העברת המבח� 2

3 � 6 התייחסות לתלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 7 הנחיות כלליות להעברת מבח� בכיתה 4

5 � 9 בדיקת המבחני� וחישוב הציוני

 12 המחוו� 6

 19  ריכוז ציוני� לתלמידד% 7

 21 ד% מיפוי כיתתי 8

 22 )נורמות(נתוני קבוצות ההשוואה  9

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1  ז"תשס, 'ה לכיתה בערבית  פנימיבח� מ–מדרי� למורה  
  

 
 
 
 

 

 : נבדקי� שלושת הנושאי� המפורטי� להל�במבח�

השאלות ה� .  ובעקבותיה� שאלות)שכנועי, מידעי, נרטיבי(שלושה טקסטי�  נבדקת באמצעות הבנת הנקרא .1

 �ובה� נבדקי� ממדי� שוני� של הבנת , ")פתוחות"רה ושאלות יבר  שאלות מסוג רבכגו�(מסוגי� שוני

   .  להל�1המפורטי� במפרט המוצג בטבלה מספר , נקראה

 .מטלת כתיבה נבדקת באמצעות הבעה בכתב .2

 .לטקסטי� הנכללי� בפרקי� של הבנת הנקרא ובמטלות הכתיבה  בזיקה נבדקלשוניידע  .3

 

 כבר , il.gov.education.rama://http, ה" באתר האינטרנט של ראמ�פורסאשר  מבח� המפרטמוצג  1מספר טבלה ב

 . 2006אוקטובר ב

 
 ז"תשס',  לכיתה הערביתמפרט המבח� ב: 1 פרטבלה מס

 
 
 

+ ا����ن,� 
 ������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 
	 ا��#� ا�"! �� 

 �� 2006/7ا����� ا�
 


�	ت� ���: ���� ا����ن ا���� ا������ ���� .!'& ا�"%�وء، ا�"��!� ا��� ��، ا������ ا�
 .��7"2 ا	����ن 5�6 ����4*، �"��* آ2 �1"�0 �/.-ى ا�+����* !%(

 :�* أر��� !+ ل) ا����ن(�1� ن آ2 ��4� 
 EFا	 ��BC�� �6 D ا;> اع 13-10> اع ا�"�+�� 	.%�، و5�6 آ2 !+2 �* ا��+ ل ا�=�� ا;و�5 ��7"2 5�6 >� �* أ.- ا;


���*ا�"�ّ+� ���1 ��HF;ا ،�%.	 �� : ����I"ا� J1�� �C� �، وا�"��!� ا��� �� )[1]ا> �L��C ��ت ا��'& !� ا�"��K (!'& ا�"%�وء !
 ).�� BC�� �Nء !� ا�"M'D وا���B ا�����"��(

��HF;�6 ا <: 
- �. ��� ��HFأ :�NOأو أآ=�ا ��"N ،�"آ���� آ� *"ّP�1 �'D6 ��. 
- �%��� ��HFا�""�َ�: أ *� B�R�1ة�R�� ت���Nإ *�� *� ���NO�1-�- ا *. 

�، و��7"2 5�6 �'"� وا.-ة !� ا������، �* ا;> اع ا�"0آ رة 	.%�������& 1%��& �'"� ا������ . ا��+2 ا��ا�I� U+� ���� ا������ ا�
������ �� BC�� ����� ). [2]ا>�L ������ ��%��& �'"� ا������ !� ا�"��K . (ا�
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����� ا�� .�ول ��,+ ا����ن ا�
 

 ��د ا�"�2�ت ا��0��/ ا����ل 
 )ا��,� ا����34(

 �562�ت
 


8( ا���!وء 1  
�3ص ����3�ت ا�80( أ;3اع ا�

�/>� �Fدي •++Z • 5D�"ا�+��] !'& ا� �Dا� �!
 )�� ��تا�I�Fاج �( 

• �1�� ��� �</ 
 إ[��ري 

• ��I5 ا�D�"ا� &'! 
  �Dا� � )��C�1 وا��D�Fج(!

• �6�DZإ �< • �Dن ا� "P� -%<1%��& و 
 !'& ا�"�5D وا;�F ب • 

 )�Dآ���� آ���� ا�(  

  آ�"�5�.400  :` ل آ2 >� - %60

�	ت ����I� ا�D+ ص �* -�. 
- ��HF;ا M���1 ص +Dل ا� . 

 �� �C� U�"N&'ت ا��. 

  ا��",�! ا�?�� 	 2
 �"���! '���( ا��",�! ا�?�� 	 أ;3اع ا��",�! ا�?�� 	

�/>� �Fدي •++Z • ن "P"ا� 
• � ا�"�5D • >� و�4
• �6�DZا���� • >� إ  

.BC  ا������ 1%�& �'�م - %25
�'�م ا������ �'� D� �Z�6+ ص  -

 ا��"!
� ا����3# 3
 )ا��3اA�B ا����3#(

 
 أ;3اع ا)�( أ�D�م ا�?2م

 ا	F&، ا���2، ا���ف •

 أ;3اع ا�0"/
�، ا�"�Pرع، •g�"ا� 

 ا;��  
 ا�+��] وا�"��2 •

 اF& ا�hOرة •
 اF& ا�" 4 ل •
��ة •Dا�"��!� وا� 
 اF& ا���& •
 �jف ا�i��ن •
 �jف ا�"��ن •

���EF6!ف اFا 

• � 0Nر ا���2 ا�=�

 ��� ا�0"��� وا)����ا��
• J� ا���2 وا���26 وا�"�� ل 
• ��I-أ وا���ا�8� ا�"�� أدوات ا)��80�م وا��

!H��Iد إ�+ ا���Kا 
• &FOا 
 ا���2 •
 ا���ف •

��8� �L'3ت و" ا�"M وا��
 

- 5�6 ا�D ا.� ا� ���j��ا��kآ - %15
 l���1 أو  B�R إ�R6ء	 � -

 o��4� ا�%�6-ة أو ذآ�ه� 
� ا�" g �6ت  !
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 N���[1]ا)����ن +,�  
 ����3�ت 
8( ا���!وء

 

 O
	 ا� P�!� )ا���!اج �"��3�ت(
8( ا��"+ ا�
• 2��� ا�I�Fاج ��� ��ت ���4� �* ا��%�ة أو ا��D ا�
 )�=� � اRF� آ�"�ت ا���( وا�� اp-(ا��D !'& ا����Zت ا�+���� ��* أiNاء  •

 

 O
	 ا� 	0�
8( ا��"+ ا�) )�ج�'��0! وا��
• 2"Nآ�"�ت و�����1 و &'! 
• B1�� !'& ا����ة ا�"�آ�i�، ا����F� ا;�F�F�، ا��
� ا�� ،��C�p� lZ ا�
1� �* �1"�"�ت • 
• Mp��< ص�I�Fا 
•  ��%RD"ت ا��Zا��� &'!)D�i2 ا�C�Cا�� �'�! �"�� (�Dا� � ��o ا�"��Cة !

 

O '���( و;�� �3�Iن ا�
• �D1%��& و>%- أه-اف ا� 
 ا��"��i ��* ا��أي وا��%�%� •
• �D��� ��4 �'� ت��g�! ح�` 
• 2��� lZ "� ذ ا�%�رئ�I1ا 

 


8( ا��,+ وا�F�3ب )O )آ���0 آ�� � ا�
•  �'�p�j5 ووD�"ت ا���آ��1"�(ا����ف 5�6 �Iوا� ��ا�"%- �=�( 
• '! ��o��2 ا�p�F ل ا��"��F=2(& ا�ه�: ��oار، و�� )ا��7��J، ا����I7 وا��s�<k، ا��
 ا����ف  5�6��C ��ت ا���� ود	��'� •

 
 

 
 

 N���[2]  + ا)����ن�,
 �"���! �����( ���8 ا��",�!

 
 )50(%ا��3�Iن  •

 .ا	��iام �" g ع ا������ و���o'� .أ
��ى، إ� ،2�+�1t��5D ��آR1 :�6 ،B �� ا�"P" ن .ب! 5Do ،����I� �L< ت�'Nض و. 
� آ� ��'& ه-ف ا���B1: �-ى ا� 6� ���"��%5 .ت%��"�� �� �R"ت ا���ن ا�"��  "P"ه2 �7"2 ا�. 

 
•  + )20(%ا��,

� وا�"'"� .أ���� .��5D وأ�F ب �� ي ��p"�ن ا�D ع ا�
� .ب%RD� 5D�� :���1ا�( (ر و��* ا;�CZم ا�"���I� �* ا� ���C�C1 �Z�6 �D�RD%�� ��* ا�
"2، ��* ا;!��ر و��* ا;!

 vF�"1و.( 
 ).ا��+2 ��* ا���"�ت، ��* ا��%�ات و��* ا��D ان وا�B�1�1)�D ا������ و�LD1"'� 5�6 ا�+��� �* >�.�� ا�7�2 : �6ض .ت

 
 )30(%ا��#�  •

�وة �� �� .أ :5D�"ا� �! �Z5 �� ي ودDo. 
 ).ا�
sD، ا��-د، إ�t( ا���( و��ء�� >� �� ��5D >� ي ��F&، اI�F-ام ��4] ���وف وآ�"�ت .ب
ا�R%D�، �6�� ا	��F'�م !� >'��� ا�
"��، ا�Z *��R%D�2 ا���+�2، وا�"iدو�N* ���ض (اI�F-ام ��4] �����ت ا����Z&  .ت

 tس وإ����Zا(. 
 .إ��ء ��4] .ث
 .��C ��ت �� �� ��1ءم �U ا�"'"�، وا	���Dع 6* ا��I( ��* ا�"�C ��ت .ج
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 . בידע לשוני ובהבעה בכתב,  מוצגי� מספרי השאלות העוסקות בהבנת הנקרא2בטבלה מספר 

 

  בידע לשוני ובהבעה בכתב בהבנת הנקראשאלות המבח�: 2 ספרטבלה מ
 

 שאלות המבח� נושא

 הבנת הנקרא
 

5 1 ,7 ,8 ,27 10 ,38 30 ,41 

 ידע לשוני
 

 40, ד א39, 29, ד א28, 9, ב א6

 ה בכתבהבע
 

 הבעה בכתב: פרק רביעי

 
. ת הנקראולפי ממדי הבנ) סוגות( ממפה את השאלות העוסקות בהבנת הנקרא לפי סוגי הטקסטי� 3טבלה מספר 

 . לא בכל הצלבה של סוגה וממד הבנה יש מספר שווה של פריטי�, כפי שאפשר לראות

 
 ממדי ההבנהלפי וקסטי� סוגי הטמיפוי שאלות המבח� בהבנת הנקרא לפי : 3 פרטבלה מס   

 

�  סוגי הטקסטי

 שכנועי מידעי נרטיבי
הבנת המשמעות 

 הגלויה בטקסט

)איתור מידע(  

1 ,2 ,4 33, 31 22, ד א20, 17, 15   

הבנת המשמעות 

 הסמויה בטקסט

פרשנות והסקת (

)מסקנות  

25, 23, 19, 18, 16, 14 ד א12 ,11, 8, 3  30 ,32 ,34 ,37  

 הערכה 

 על תוכ� וביקורת

 הטקסט

5 ,10  24 ,26  35 ,38  

 

 

 

 

ת ממדי הבנ

 הנקרא

הבנת המבנה 

איכות (והסגנו� 

)כתיבת הטקסט  

7 ,13  21 ,27  36 ,41  
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, חשוב לקרוא את ההנחיות האלה מראש. הספר בפרק זה מוצגות הנחיות כלליות לקראת העברת המבח� בבית

�  .ולהיער� למבח� בהתא

להעביר את המבח�  יש. 'להעברה לקראת סו% שנת הלימודי� של כיתה ה מבח� זה נועד: המבח�מועד העברת  2.1

 12בתאריכי� , )2007, מאיב 29(ב החיצוני בערבית "הספר מיד לאחר המועד שבו יתקיי� מבח� המיצ בבית

� ובאפשרות העברת המבח� במועד אחר עלולה לפגוע ברלוונטיות של תוצאות המבח: שימו לב. 2007, יוניב 3

 .להשוות את ההישגי� שיתקבלו לנורמות הארציות

2.2 �על היק% החומר הנכלל בו ,  מומל' להודיע לתלמידי� בכיתות הנבחנות על מועד המבח�:הודעה לתלמידי

הא� ? הא� הציו� יימסר לתלמיד(הספר  כל אלה בהתא� להחלטת בית, ועל השימושי� שייעשו בתוצאותיו

� תישלח הודעה להורי�הא? הציו� יתבטא בתעודה?  .( 

 מומל' להעביר את המבח� לכל :הספרהספר ומחו- לביתשמירה על סודיות שאלות המבח� בתו� בית 2.3

העברה של המבח� בהפרשי זמ� בכיתות המקבילות עלולה לגרו�  . באותו יו� ובאותה שעה' כיתות ה

יש לשמור על חיסיונ� , ספר רבי� תימאחר שמדובר במבח� שיועבר בב, נוס% על כ�. של השאלות" דליפה"ל

 .ג� לאחר שהמבח� כבר התקיי� ועד לסו% שנת הלימודי�, של המבחני� ועל חיסיונו של מדרי� זה

הספר יוכל להחליט אילו חלקי� מ� המבח� יועברו  בית :הספרשינויי� בתוכ� המבח� על פי החלטת בית 2.4

�יש לסמ� , ספר יחליט לבטל שאלות מסוימות יתא� א� ב, בשלמותומומל' להעביר את המבח� . לתלמידי

והדבר עלול לפגוע ,  לביטול שאלות יש השלכות על חישוב הציוני�!שימו לב.  במחברות המבח�Xעליה� 

 .ספרכ� לנורמות הארציות ביכולתכ� להשוות את הציוני� של בית

 הספר  על בית, קות במבח�א� יש חשש להעת). 'נוסח א( מדרי� זה מתייחס לנוסח אחד בלבד :נוסח המבח� 2.5

� .  לתגבר את ההשגחה בכיתה או ליזו� פתרו� ארגוני אחר, למשל, להיער� בהתא
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ובלבד , נית� סיוע ללקויי למידה בכל התחומי�, 25   4.3סעי% , )ב(4/על פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע סד

ומטרת המבח� היא לבדוק , א� באשר היא ות הוראת שפתקריאה וכתיבה ה� ממה. שאינו פוגע במהות המקצוע

ולכ� , תיפגע במהות המבח�, במקרה זה, הקראה. את שליטת� של התלמידי� בהפקת משמעות מטקסט כתוב

תלמידי� בעלי צרכי� .  במבח� זהאו של שכתוב התשובות/ו לא לאפשר התאמה של הקראהההמלצה היא 

 . מיטב יכולת� בעזרת הכלי� שרכשומיוחדי� יתמודדו ע� פענוח הטקסטי� כ

� :להל� התייחסות לקבוצות התלמידי� בעלי הצרכי� המיוחדי

 המבח� האמור נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר :תלמידי� הלומדי� בכיתות של החינו� המיוחד 3.1

 למבחני� התאמות, על פי שיקול דעתו, הספר יכול לבצע ולכ� בית, הלימודי� על פי תכנית הלימודי� הכללית

, ב החיצוני"כמו במיצ, ע� זאת).  להל�3.2ראו סעי% (של כל תלמיד ) תכנית חינוכית יחידנית(י "בהתא� לתח

 . אי� חובה לבחו� את התלמידי� האלה

ב "ההחלטה א� תלמידי השילוב ייבחנו במיצ: תלמידי� בכיתות רגילות הזכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 3.2

ייתכ� , מאחר שהמבח� מבוסס על תכנית הלימודי� הכללית. הספר  צוות ביתהפנימי נתונה לשיקול הדעת של

יש חשיבות רגשית וחברתית לעצ� העובדה , ע� זאת. שאינו מתאי� להיק% הלמידה של התלמידי� האלה

, הספר ישקול א� התלמידי� האלה ישתתפו בבחינה לכ� צוות בית. שה� ייבחנו יחד ע� עמיתיה� לכיתה

 יוכל בית, כמו כ�. י של כל תלמיד"רגשיות והחברתיות ועל פי התח לותיה� הקוגניטיביותוזאת על פי יכו

או לפצל את המבח� , הספר לפטור את התלמידי� האלה מחלקי� מסוימי� של המבח� או משאלות קשות

� .לכמה מקטעי

למידי� שאינ� בקבוצה זו נכללי� ת :תלמידי� בעלי לקויות למידה שאינ� זכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 3.3

קשיי א� מתמודדי� ע�  ,)שלאגור� חיצוני ובי� בידי ברו אבחו� שעבי� (זכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 

. התלמידי� האלה יבחנו בכיתות הרגילות מבלי שיקבלו התאמות מיוחדות. כתיבהבקריאה ובבעיקר , למידה

� .יש לעודד את התלמידי� לבצע את המבח� בשלמותו וכמיטב יכולת
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העברת המבח� על פי ההנחיות האחידות תשפר את . בפרק זה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבח� בכיתה

 . ותית� לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ורמת שליטתו בחומר הלימודי�, מהימנות המבח�

   מש� המבח� 4.1

ואי� בסביבה גורמי� העלולי� , י� ערניי� מומל' לקיי� את המבח� בשעות שבה� התלמיד:שעת המבח� 4.1.1

�ומומל' להעביר ג� , ב החיצוני מתקיי� בשעות הלימוד השלישית והרביעית"המיצ. להפריע להצלחת

 . את המבח� הפנימי בשעות אלה

מש� זמ� זה תוכנ� כ� . ללא הפסקות, )למבח� המועבר בשלמותו( דקות 90 הזמ� המוקצב למבח� זה הוא 4.1.2

א� התלמידי� יזדקקו לכמה דקות , ע� זאת.  להשיב בנינוחות על כל שאלות המבח�שהתלמידי� יוכלו

 על פי שיקול הדעת של בית, אפשר לתת לה� תוספת קצרה של זמ�, נוספות כדי להשלי� את המבח�

 . הספר

4.1.3 �אול� במהל� המבח� אי� לזרז את , יש להודיע לתלמידי� בתחילת המבח� על מש� הזמ� העומד לרשות

 .ואי� לכתוב על הלוח את מש� הזמ� הנותר לסיו� המבח�, י�התלמיד

הספר יקבע א� תלמידי� שסיימו את עבודת� לפני הזמ� יישארו בכיתה  בית: לפני תו� הזמ� סיו� המבח� 4.2

ורק , רצוי לעודד תלמידי� שסיימו את המבח� לפני הזמ� לבדוק את תשובותיה� שנית. או שיצאו החוצה

 .רותיה�לאחר מכ� למסור את מחב

השגחה בכיתת 4.3 � הא

לפני תחילת המבח� מומל' לאפשר למורה של תחו� הדעת לתת הבהרות כלליות לתלמידי� בנוגע לתוכני 

כמשגיח על התלמידי� בעת ביצוע , שאינו מלמד את תחו� הדעת, רצוי למנות מורה אחד לפחות. המבח�

 . המבח�

 :תפקידי המשגיח בכיתה בשעת המבח�

 . ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינות, תקי� של המבח�לפקח על המהל� ה 4.3.1

 . לוודא כי כל תלמיד עובד באופ� עצמאי 4.3.2

אי� להשיב על שאלות ). חוברת פגומה וכדומה, דפוס לא ברור(לסייע לתלמידי� בפתרו� בעיות טכניות  4.3.3

כוו� את ואי� לרמוז על התשובה הנכונה או ל, אי� להקריא את שאלות המבח�, העוסקות בתחו� התוכ�

 .התלמידי� לתשובה הנכונה

שתאפשר לתלמידי� לבטא את הידע שלה� בדר� , ללא לח' של זמ�, ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה 4.3.4

 .הטובה ביותר

4.3.5 � .ולא לדלג על שאלות, לעודד את התלמידי� להשיב על כל שאלות המבח� כמיטב יכולת
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4.4 � הסברי� לתלמידי� בעת חלוקת המבחני

 :התייחס לנקודות הבאותמוצע ל

 .להסביר לתלמידי� את מטרת המבח� .א

 .לציי� כמה זמ� עומד לרשות� .ב

בשאלות הסגורות יש תשובה . ושאלות פתוחות") אמריקאיות("לציי� כי המבח� מורכב משאלות סגורות  .ג

בשאלות הפתוחות יש לכתוב את התשובה במקו� . להקי% אותה/אחת נכונה ועל התלמידי� לסמ�

 .כ�המיועד ל

 .להסביר לתלמידי� מה עליה� לעשות א� סיימו את המבח� לפני הזמ� .ד

 .להשיב על כל השאלות ולא לדלג על א% שאלה אחת, לבקש מהתלמידי� לעבוד ברצינות המרבית .ה

 ).'שאילת שאלות וכו, אכילה, יציאה לשירותי�(להסביר לה� את נוהלי ההתנהגות בשעת המבח�  .ו

ל התלמידי� לבחור בנושא אחד מבי� שני הנושאי� ולכתוב עליו ע, להסביר כי במטלת הבעה בכתב .ז

 .חיבור
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מוצע כי המבחני� של כל כיתה ייבדקו בידי מורה שאינו מלמד באותה . הספר המבחני� ייבדקו בידי צוות בית

�או מי שימונה , שכבהמוצע שרכז המקצוע או רכז ה, כמו כ�. כיתה או בידי צוות מורי� שיבדוק את המבחני

 . ילווה את התהלי� הזה, הספר לצור� זה בידי מנהל בית

אפשר להיעזר בד% ריכוז הציוני� לכל ). 6ראה פרק (יש לבדוק את המבחני� בהתא� ובצמידות למחוו� המצור% 

ריכוז  דוגמה לד% מלא של 7ראה בפרק ;  עותקי� של ד% ריכוז הציוני�40יש במעטפה (תלמיד המצור% במעטפה 

�ונועד , ב הפנימי"כלי זה הותא� להעברת המיצ). ודוגמה לד% ריק של ריכוז ציוני�, שחושבו בו הציוני�, ציוני

 .הספר בדיקה נוחה ויעילה של המבחני� לאפשר למורי בית

 :ס והמנבסו�"הספר שעובדי� ע� המנבבתי

 

 

 

 

 

 

 

ה בכתובת "שר להוריד מאתר האינטרנט של ראמ שאפ,אקסלמבוסס , ייעודפותח באופ� ניסיוני כלי , כמו כ�

il.gov.education.rama://http הכלי ). ב החיצוני"לאחר מועד המיצ" (ב פנימי"מיצ" בקטגוריה �העבודה ע

�למי .  בעבודה באקסלומיועדת למורי� המיומני�, מחליפה את העבודה ע� הדפי� הידניי� של ריכוז הציוני

� .שאינו מיומ� בעבודה באקסל מומל' להשתמש בדפי� הידניי� של ריכוז הציוני

 : בעת בדיקת המבח�"ידניי�"להל� הנחיות כלליות למילוי דפי ריכוז הציוני� ה

5.1 .�בדיקת שאלות המבח� לפי המחוו� המצור  

ובהתא� לכ� ה� מצוינות בד% ריכוז , אפשרויות הניקוד בכל סעי% ובכל שאלה הוגדרו מראש במחוו� 5.1.1

� . יש לסמ� על גבי ד% ריכוז הציוני� את הניקוד לכל שאלה. הציוני

  :וגמאותד

במקרה זה יש להקיף .  נקודות2- בזכה את התלמידשל התלמיד תמלאה  תשובה ,)שאלה פתוחה (2בשאלה  )1

 הוא יקבל כתב תשובה חלקיתתלמיד ה אם. 2בשורה המתייחסת לשאלה  2בדף ריכוז הציונים את הספרה 

על   לא השיב תשובה שגויה אוכתבאם התלמיד  . בדף ריכוז הציונים1ת ויש להקיף את הספרה נקודה אח

 .  נקודות0הוא יקבל ,  כללהשאלה

ולכן ,  נקודות2-תשובה נכונה תזכה את התלמיד ב. 2אפשרות  התשובה הנכונה היא) שאלה סגורה (7בשאלה  )2

 0שטעה או לא השיב על השאלה יקבל תלמיד  . במקום המתאים2 יש להקיף את הספרה בדף ריכוז הציונים

  .אין אפשרות לתת ניקוד חלקי על שאלה זו. נקודות

.  בדף ריכוז הציונים1במקרה כזה יש להקיף את הספרה . תשובה מלאה תזכה את התלמיד בנקודה, 16בשאלה  )3

. 0.5ובמקרה זה יש להקיף בדף ריכוז הציונים את הספרה , נקודה) 0.5(תשובה חלקית תזכה את התלמיד בחצי 

 .   נקודות0תלמיד שטעה או לא השיב על השאלה יקבל 

 

 

5 .� בדיקת המבחני� וחישוב הציוני

תמיכה אפשר לפנות למוקד השירות ללהדרכה ו. ב הפנימיי�"ס והמנבסו� הותאמו למבחני המיצ"המנב

               בי� השעות , 'ביו� וו, 22:30   07:30בי� השעות ', ה 'ס בימי� א"והתמיכה של מינהלת יישומי המנב

929811103: טלפו�, 14:00  07:30 . 

 .16:30  07:30 בי� השעות , שישי ושבתבימי� מוזמני� לפנות ג� דוברי השפה הערבית  י�מורי� מהמגזר

 moked-manbas@kishurim.k12.il: ל לתמיכה"דוא

 manbas@manbas.k12.il: ל למידע כללי"דוא

 manbas/il.gov.education.www: ס"אתר האינטרנט של מינהלת יישומי המנב
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5.1.2 �ורק ,  של השאלה על פי המחוו�מספר הנקודות הכולליש לחשב את , בשאלות הכוללות כמה סעיפי

�, 28, 20, 12, 6( יפי�כוללות סעה שאלות יש חמשבמבח� זה  .אז לסמ� את הניקוד בד% ריכוז הציוני

39(. 

  

טווח הניקוד של , לכן. נקודהתקבל כל אחד מן הסעיפים תשובה נכונה ב.  סעיפיםארבעה יש 12בשאלה  ,מהדוגל

תלמיד השיב נכון על ,  אם למשל.0,1,2,3,4אפשרויות הניקוד הן בדף ריכוז הציונים  ו4 - ל0השאלה נע בין 

בדף ריכוז הציונים יש לסמן את , במקרה זה.  נקודות על השאלה2קבל הוא י,  אך שגה בשאר'ג- ו' אפיםסעי

 . נקודות4הוא יקבל ,  הסעיפיםארבעתאם התלמיד השיב נכון על , לעומת זאת. 2הספרה 

כמפורט , מבנה ולשו�, השיפוט נעשה על פי הממדי� תוכ�, יש לשי� לב כי במשימת ההבעה בכתב 5.1.3

 . במחוו�

 0בשני המקרי� התלמיד יקבל . לא ענו עליה כדי� תשובה שגויהדי� שאלה ש, מבחינת הניקוד 5.1.4

כ� יהיה אפשר . מומל' לנהל רישו� של השאלות שהתלמידי� לא השיבו עליה�, ע� זאת. נקודות 

 � .להסיק מסקנות לגבי נושאי� שתלמידי הכיתה מתקשי� בה� או לא למדו אות

 .ה דוגמה לד% ריק של ריכוז ציוני� מוצגת דוגמה לד% מלא של ריכוז ציוני� ואחרי7בפרק   5.1.5

   במבח�נושאחישוב הציו� לכל  5.2

5.2.1 �וידע הבעה בכתב , הבנת הנקרא: בעבור כל תלמיד יש לחשב ציו� בכל אחד משלושת הנושאי� הבאי

השאלות של (הציו� בכל נושא יחושב על פי סכו� הנקודות הכולל שצבר התלמיד באותו נושא . לשוני

 ).דע לשוני מופיעות בטורי� נפרדי� בד% ריכוז הציוני� לתלמידהבנת הנקרא והשאלות של י

ויש לוודא כי הציו� שקיבל התלמיד , ד%הטווח האפשרי לציו� בכל נושא מופיע בתחתית ה, שימו לב 5.2.2

 .נמצא בטווח הזה

5.2.3  �ציו� בנושא "ראה (אפשר לחשב באופ� ידני את ציוני התלמידי� בנושאי� השוני� בסול� אחוזי

�שיחשב את הציוני� האלה באופ� , ואפשר להיעזר בכלי אקסל, )% ריכוז הציוני�בד" באחוזי

 . אוטומטי

  במבח�וללחישוב הציו� הכ 5.3

הבנת (פי סכו� הנקודות שצבר התלמיד במבח� בשלושת התחומי�   במבח� מחושב עלכוללהציו� ה 5.3.1

  ).לשוניוידע הבעה בכתב , הנקרא

5.3.2 �א� הציו� הכולל המתקבל , למשל. אותו כלפי מעלהיש לעגל , א� הציו� המתקבל אינו מספר של

 . 69 ציו� ליש לעגל אותואז , 68.5הוא  
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5.4 � ד� המיפוי הכיתתי וחישוב מדדי� כיתתיי

לד% המיפוי ) באחוזי�(בתו� הבדיקה מומל' להעתיק את הציוני� הכוללי� ואת הציוני� בכל נושא  5.4.1

  . מוצע של כלל התלמידי� בכיתהכ� לחשב את הציו� המ ואחר, )8פרק (הכיתתי 

, לכ�.  כוללות תלמידי� המקבלי� תמיכה מתכנית השילוב ועולי� חדשי�אינ�הנורמות הארציות  5.4.2

יש לחשב את , )כאשר נתוני� אלה יתפרסמו(כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנורמה הארצית 

 .הממוצע הכיתתי ללא הקבוצות של התלמידי� האלה

ת הממוצע הכיתתי הכולל את התלמידי� בעלי לקויות למידה ואת הממוצע כמו כ� מומל' לחשב א 5.4.3

 .בעיקר א� תנאי ההיבחנות שלה� שוני� בתכלית, הכיתתי שאינו כולל את התלמידי� האלה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12  ז"תשס, 'ה לכיתה בערבית  פנימיבח� מ–מדרי� למורה  
  

 

 

 

 

וו� המח, נוס% על כ�. המחוו� מפרט את התשובות הנכונות ואת אופ� הניקוד של תשובות מלאות וחלקיות 6.1

שבו היא ) סוגה(את ממד ההבנה שלה ואת סוג הטקסט , מציי� לגבי כל שאלה ושאלה את הנושא שלה

 . עוסקת

ב "א� מותאמי� למיצ, ב החיצוני"המחוו� והניקוד שנית� לכל שאלה וסעי% מתבססי� על המחוו� של המיצ 6.2

 .לקיאי� לתת לה ניקוד ח, א� במחוו� אי� התייחסות לניקוד חלקי בשאלה. הפנימי

6.3 �למרות , ייתכנו מצבי� שבה�, ע� זאת. נעשה מאמ' לפתח מחוו� מפורט ככל האפשר, לנוחיות המורי

במקרי� כאלה על המורה . בהירות בנוגע לניקוד שצרי� לתת לתשובה זו או אחרת תהיה אי, המחוו�

 . להפעיל את שיקול דעתו ולהחליט כמה נקודות יקבל התלמיד

 

 :זכרו

 .סעי% בנפרדיש לתת ניקוד לכל  •

ואת התוצאה לרשו� בד% ריכוז הציוני� לתלמיד , יש לחבר את סכו� הנקודות של כל סעיפי השאלה •

 ).או בכלי ממוחשב אחר(או להקליד בקוב' האקסל 

 . נקודות על כל שאלה שלא השיב עליה0התלמיד יקבל  •

כאילו , ובה אחת יש להתייחס לשאלה שבה התלמיד סימ� יותר מתש–) ברירה רב(בשאלות סגורות  •

 ).ולא לזכות אותו בנקודות(הוא לא השיב עליה 

• �א� הנ� עובד ע� . אפשר לתת ניקוד חלקי של חצי נקודה) 23 , 22, 16( שאלות 3   ב,לתשומת לב

 .תשובה של חצי נקודה תוקלד מטעמי� טכניי� כתשובה של נקודה, המנבסו�

 המחוו�. 6
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� ا �����د��/ اK.� �ت ����2�ن 
	 ا��#� ا�"! �� ���  
 2007 دا$�	، –������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 

ا��ر.�ت  ا��Yال
 ���Yال

� ;3ع ا�,
� ا��Yال/ا�,

ا��ر.�ت 
�,�� 

����� اK.� � ا�
 و'0��/ إ�?�;��ت ا��ر.�ت

����3�ت 
8(  ا����ل
 ا���!وء

O ;3ع ا�

 ا�0�/ اFول 

1 0،1  K���  1) = 3 (وز�َ�ُ{ ا;ول J��
��  


B/ إ��N� أ[�ىآ2  = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 1
�++Z 

 J��7�1 ا�-�5 ا�=�ث �P�� U'� ا���� �* .�� = 2  ��� ح  0 2 2
  2� ا��
& وا�� ن وا� زن وا�7
 أو 
 �'��hو� >'� ووز>'� و �'"
. �! . 
  أو 
  �
"'� و	 !� � >'� و	 !. ���'�دون أي ����1 !h وز>'� أو
 أو 
 .�� ن وا� زن وا�7�s�<2 ا��
& >�s ا 
 أو 
� أوJN �* أوJN ا�7�J أ�6{ � .ذآ� 
 .وN'�* �* أوJN ا�7�J أ�6{/ ذآ� وJN وا.- = 1

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 1
�++Z 

3 0،1  K���  1) = 3 ()%! �'�"�Z. 


B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 2
�++Z 

4 0،1  K���  1) = 4 (�Cاآ��7ف ا�. 

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 1
�++Z 

5 0،1  K���  1) = 1 (رأي 


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 3
�++Z 

 ر!�ً��: ا���D = 1 0،1 ��� ح أ

B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  6 2 0 

 6 د/ ا�� د / 6 ًدا : ا�"�D ت = 1 0،1 ��� ح ب
 .      إذا أ[kR إ�� ��p	 ���BF 5�6 اO��ء


B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

7 0،2  K���  2) = 2 (J��71  


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

4 

 
 /�Fدي
�++Z 

 ;ن ه0ا ا�C<Oن �� إن ��F 5�6 *"1E �*  =2  ��� ح  0،2 8
 ر .��Z 5�6 l%� 5ر6� ا�K��R و��J�7ا;�Fا 
 2��F ���6 2��. 
�l7أو  �/���� 	/�7��/U�0�/ار�F;�7 اD�. 
 .إذا �F U"Fا �� / J<; J�7	 ��F 5�6 *"1Eأو 
� ا�"�JC�< 5Dأو R�1 ���Nأي إ . 

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 2
�++Z 

 !��/ ص .ح.ف = 1  ��� ح  0،1 9

B/ إ��N� أ[�ىآ2  = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

��& 5�6 أ�Fار ا�[��*  = 2  ��� ح  2-0 10�� J<; �=��=ا� ���=2 ا�-�ء�h 21"* 5�6 آE� أن *�!���L'� و	 ���7'� و�"
�ء ����& أوا;[��ة �-ون 2���1 /إذا ذآ� ا�-��� ا�=��=� = 1h 21"* 5�6 آE� ار أو�F;5�6 ا
0=  ���Nأ[�ىآ2 إ  /B
� &� 
 
 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 3
�++Z 

 :ذآ� !�p-�1* �* ا�� اp- ا������ = 2  ��� ح  2-0 11
 .أip�N }�R6ة / أiNل ا�"�J� v ا���Rء • 
 • JD�ّ6  وز��{ ا;ول /v�"�� ] ا� ز�� ا;ول�أ4. 
 .أ4� [��7�Cر ا�"� JD�ّ6 /v��7�Cر{  • 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 2
�++Z 



 

 14  ז"תשס, 'ה לכיתה בערבית  פנימיבח� מ–מדרי� למורה  
  

� ا �����د��/ اK.� �ت ����2�ن 
	 ا��#� ا�"! �� ���  
 2007 دا$�	، –������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 

ا��ر.�ت  ا��Yال
 ���Yال

� ;3ع ا�,
� ا��Yال/ا�,

ا��ر.�ت 
�,�� 

����� اK.� � ا�
 و'0��/ إ�?�;��ت ا��ر.�ت

����3�ت 
8(  ا����ل
 ا���!وء

O ;3ع ا�

 •  }-'6 � 4�]أ/ JD�ّ6 ا�"�7ف 5�6 ���1� و�
 v�"6'- ا� �  .  ا�"�7ف 5�6 ���1� و�
 .  ذآ� !�p-ة وا.-ة �* ا�� اp- أ�6{ = 1


B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

  ��o ��4] = 1 0،1 ��� ح أ


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 2
�++Z 

 ��4] = 1 0،1 ��� ح ب

B/ ىآ2 إ��N� أ[� = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 2
�++Z 

 ��o ��4] = 1 0،1 ��� ح ج

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 2
�++Z 

12 4 0 

 ��4] = 1 0،1 ��� ح د

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 2
�++Z 

13 0،2  K���  2) = 1 (����. 

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

 /�Fدي 4
�++Z 

 ا�0�/ ا�]�;	 
14 0،1  K���  1) = 1 (�Dرئ ا��Z. 


B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �1�� ��� /
 إ[��ري

15 0،1  K���  1) = 2 (وا�"�ء ��ق ا� ! ��C1 �'<;.  

B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �1�� ��� /
 إ[��ري

��B1ا� ا[��ر = 1  ��� ح  0-1 16 �D�-� ���.�F -D6 J=�-. *6 رة��Cا� 
      ��p����ن ا�; �D�-"ا� ���.�Cا� U%1 B<�
 ا���� �
      ��. *�"� ���
 ا��� !� ا������p� ا���Cرة 1

 .��� وا����      

� إ��N� أي أو       R�1 5D�"ا� JC�<. 

0.5 = J<; -N � أرض /�ّ� /�C��� و���. 
 . �% م �iDه� ����� ;>J ���- أنأو         


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �1�� ��� /
 إ[��ري

17 0،1  K���  1) = 2 (ا�%�رب J�7� ��. 


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �1�� ��� /
 إ[��ري

18 0،1  K���  1) = 3 ([
D1 &�.  

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �1�� ��� /
[��ريإ  

19 0،1  K���  1) = 1 (�6�Cا� �  .��i1 �6�C- 6* �76ة آ�� ���ات !

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �1�� ��� /
 إ[��ري

  ��4] = 1 0،1 ��� ح أ


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �1�� ��� /
 إ[��ري

 ��o ��4] = 1 0،1 ��� ح ب

B/ [�ىآ2 إ��N� أ = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �1�� ��� /
 إ[��ري

  ��4] = 1 0،1 ��� ح ج


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �1�� ��� /
 إ[��ري

20 4 0 

 ��o ��4] = 1 0،1 ��� ح د

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �1�� ��� /
 إ[��ري
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� ا �����د��/ اK.� �ت ����2�ن 
	 ا��#� ا�"! �� ���  
 2007 دا$�	، –������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 

ا��ر.�ت  ا��Yال
 ���Yال

� ;3ع ا�,
� ا��Yال/ا�,

ا��ر.�ت 
�,�� 

����� اK.� � ا�
 و'0��/ إ�?�;��ت ا��ر.�ت

����3�ت 
8(  ا����ل
 ا���!وء

O ;3ع ا�

21 0،2  K���  2) = 2 (��I71 

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

4 �1�� ��� /
 إ[��ري

 :ذآ� �ث ��� ��ت �* ا�"�� ��ت ا������ = 1  ��� ح  0-1 22
� إ> • ! ��D4ا����. 
 •  ��Cدرة 5�6 ا��Z160�Cآ& ! ق ا���� . 
� ا�"�ء إ�5  • ! �'�6�F 2+150�6�Cا� � . آ& !
 . ذات Z ة �1"2– ا� زن [���� • 
 ;>'�ر وا����رU�R�C1 أن K71 6��ب ا • 

� ا�"�ء/         وا�"���Rت ! �7"1. 
 .�iودة �"��آ�ت ذات Z ة د!U آ���ة • 
 • ��gر�� ��p���� رة��F ن ��F. 
 • -6�%� �� �'�. 
 .ه���'� �+D ع �* أ���ف ا���� ن • 
 • i"ا���� �'< �! ���N. 
 .إ>'� ��Fرة !��-ة • 
 • D�%� *"� ��pه�ت ���� و����� راi< �! 1�'�. 
  ��� ���* �* ا�"�� ��ت / ذآ� ��� �� وا.-ة = 0.5

  .أ�6{ 

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �1�� ��� /
 إ[��ري

 	 �+UD ه��2 ا���Cرة ا������p� �* ا��-�- ;ن = 1  ��� ح  0-1 23
 �6 D+"رة ا���Cا� U�R�C1 	 2�% ا��-�- ��-ن 
� 	 ��1ق !� ا�"�ء��/ �JD أن �R1  ! ق ا�"�ء  . 
0.5 = 2�% .ا��-�- ��-ن 

 أو 
  ��p����رة ا���Cق ا�"�ء و���1ج  ;ن ا� ! ��C1


B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 

 
�1�� ��� /
 إ[��ري

� ����ة  =2  ��� ح  0 2 24! ��C1 أن ��p����رة ا���Cا� U�R�C1 &�< 
 ����` .�C1 �'<;ر وا;>'�ر���ا� � � ! ق ا�"�ء !
 ���4 ��� � .و����� `���� ه
� ا�"�JC�< 5Dأو R�1 ���Nأي إ . 
  >�& �-ون 2���1 = 1


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

3 �1�� ��� /
 إ[��ري

25 0،1  K���  1) = 1 ( رة��F"ة" أآ ادا-�-
 .ا�


B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 
 

 &'!
 ا�"%�وء

2 ���1�� � /
 إ[��ري

26 0،1  K���  1) = 2 (��p�� N رة��` 


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

3 �1�� ��� /
 إ[��ري

27 0،2  K���  2) = 3 (�1�� ��� 


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

4 �1�� ��� /
 إ[��ري

  �1ء ��� `�)  0،1 1) = 2���K أ


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  28 4 0 

  ه�ء)  0،1 1) = 1���K ب


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��
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� ا �����د��/ اK.� �ت ����2�ن 
	 ا��#� ا�"! �� ���  
 2007 دا$�	، –������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 

ا��ر.�ت  ا��Yال
 ���Yال

� ;3ع ا�,
� ا��Yال/ا�,

ا��ر.�ت 
�,�� 

����� اK.� � ا�
 و'0��/ إ�?�;��ت ا��ر.�ت

����3�ت 
8(  ا����ل
 ا���!وء

O ;3ع ا�

  ه�ء)  0،1 1) = 1���K ج


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

    

  �1ء ��� `�)  0،1 1) = 2���K د


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

29 0،3  ��K�  3) = 2 (4 ل � &Fا 


B/آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &�  

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

 ا�0�/ ا�]��\ 

30 0،2  K���  2) = 1 (�H�h آ� ا أو ���7 اk� دون أن. 

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �6�DZإ 

31 0،2  K���  2) = 3 (�Fا�-را Jُ��+�1و Jُ��4 


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

&'! 
 ا�"%�وء

1 �6�DZإ 

 :ذآ� ا[��!�* �* ا	[��!�ت ا������  =2  ��� ح  0 2 32
 ا��R ر �� ن أآ=� �1آ�iا ���Dول ا�2�R ا�0ي • 
 ������Fوا    J<ا�Zأ *�. 
 �6��ت ا�2�R ا�0ي ���Dول ا��R ر 1� ن أ5�6 • 
 J<ا�Zت أ���6 *�   . 
 • �g�6 2Zر أ Rو� ن ا���D�� *�0ا;`��ل ا� 
 .�� Z ع !� ا�kRI �* أ�Zا>'&   
      JC�< 5D�"ا� �R�1 ���Nأي إ. 
 .ذآ� ا[��ف وا.- �* ا	[��!�ت أ�6{ = 1

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �6�DZإ 

33 0،2  K���  2) = 4 (��ت ا��ز�D��وا�ڤ��� ��C��� &C
 .i1ود ا�

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

1 �DZإ�6  

34 0،2  K���  2) = 2 ( ���ر آ� R! ��Nول ا;`��ل و�D1 ورة�g �4�Dا��

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �6�DZإ 

35 0،2  K���  2) = 3 (�4�D6� ا�� D�� ر R! ��Nول و�D1. 

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

3 �6�DZإ 

 :ا������� ا������ذآ� �1����* �*  = 2  ��� ح  0 2 36
 • Mp��D��71 ا� 

 ��71 ا;���ث •  
 أ��� ا	[���رات • 
  .ذآ� �1��� وا.- �* ا������� أ�6{ = 1

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

4 �6�DZإ 

� = 2  ��� ح  0 2 37!�� ا	��F%�ظ ا�"��� �6�C- 5�6 1 !�� ا� �Z ا�
 .���Dول ا��R ر ��"ّ'2 وk1ن 
  ���Dول / �D1ول ا��R ر ��"ّ'�Z /2 آ�ٍف ���R ر و = 1

  .      ا���Rم

B/ آ2 إ��N� أ[�ى  =0� &� 

 &'!
 ا�"%�وء

2 �6�DZإ 

 >�&، ;>���C�F J- آ"� ا��F-ُت أ>� و���ف أه"�� = 2  ��� ح  0 2 38
 .� �ً�� >�&، ���Fص �D1 5�6ول ا��R ر/ .ا��R ر 
 أو 
 ����� ��%RD� ���Nأي إ. 
  .	 �-ون 2���1/>�& = 1

 &'!
 ا�"%�وء

3 �6�DZإ 
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 َ�  ََ 

 َ

� ا �����د��/ اK.� �ت ����2�ن 
	 ا��#� ا�"! �� ���  
 2007 دا$�	، –������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 

ا��ر.�ت  ا��Yال
 ���Yال

� ;3ع ا�,
� ا��Yال/ا�,

ا��ر.�ت 
�,�� 

����� اK.� � ا�
 و'0��/ إ�?�;��ت ا��ر.�ت

����3�ت 
8(  ا����ل
 ا���!وء

O ;3ع ا�


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

  أ�hَرت = 1 0،1 ��� ح أ


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

  �D1ََو� ا = 1 0،1 ��� ح ب


B/ إ��N� أ[�ى آ2 = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

 ���k1 = 1 0،1 ��� ح ج


B/ �ىآ2 إ��N� أ[ = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

39 4 0 

  أ5R6ْ = 1 0،1 ��� ح د


B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

 ا�2�R = 1  ��� ح  0،1 40

B/ آ2 إ��N� أ[�ى = 0� &� 

ا�"��!� 
 ا��� ��

  

41 0،2  K���  2) = 4 (ر Rول ا���D�� K���1 1%-�& 1 ��4ت ��`��ل. 

�B& / آ2 إ��N� أ[�ى = 0� 

 &'!
 ا�"%�وء

4 �6�DZإ 
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����� ا�� د��/ اK.� �ت ����2�ن 
	 ا��#� ا�"! �� ��
 2007 دا$�	، –������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 

ا��ر.�ت  ا��Yال
 ���Yال

;3ع 
 ا��Yال

����� اK.� � ا�
 و'0��/ إ�?�;��ت ا��ر.�ت

�"���! �����(  ا����ل
 !���8 ا��",�

 A ا�!ا /� )2 أو ا��3B3ع 1ا)$���ر  �^ ا��3B3ع ( ا��",�! ا�?�� 	 –ا�0

 ��8�
ا��",�! 
 ا�?�� 	 

 

12,7,3,0 
 

 ا��3�Iن ��� ح
� آ 2ّ���R��ت ا�"ّ'"�  =12! �C� �ّDا� :� 5�6 ا�B��R أن ��� B� g �6ً ��ا6

� ا�"'"� ! �� �R"ط ا��%Dا� J�! .وذ ��gر ���4� ووا�� اتوأن 1� ن ا;!
 s��Iا� l+�� &p�� ى �C�. 

7=  • ��RF l4د آ���� و�
�، وه  �ّpiN �ّDا�. 
  • J< "P� &'�� ا-ً'N �<ً��.أ B�R�� �ّD(ا������4� إ�5 .-  ��o ر�� ).ا;!

3=  • �piN 2�� ا��R��ت �7! �C1 �'<ت ا�"'"� أو أ���R� ��+� �ّ"1 	 ����� ا�

'- آ��� ��'& �P" ن ا;Z ال• � �N�. v��Dه . 

 .آ�B أ 2Z�N *"�� أو N"� ���=�ة ��P"��� �Z�6 �'� s" ن  =0

ا������ 
����� ا�

 ا�"P" ن

 ا��,+ ��� ح 5,3,1,0 
5=  • ��ّ%RD�* >�.�� >� ّ�� و�ر  َ��� ���NO5 اD��. 

 +���Rت ا��� ��71 إ�5 ا���Z� ��* أ�CZم ا�Dّ� أوهv��D ا��F"�ل ��" • 
   ��"
�"، ";ن: "�=�(ا���" ،"*��" ،"&oر" ،"v�0�.(" 

3=  • ��ّ%RD�* >�.�� >� ّ�� و�ر ����1  َ��� ��o �ّD5 ا�D��. 
2 ���"�ت و��jّ�� ����( ��* �% 	ت • ��Z ل�"��Fا -N �. 

 .� و���ّ%RD��5D ا���o �ّD ��� ر �* >�.�� >� ّ� •  =1
   .آ�B أ 2ّZ�N *"�� أو آ�B آ�"�ت ���=�ة •  =0

ا������ 
����� ا�

5D�"ا� 

    ا��#� ��� ح 8,5,2,0 
8=  • �"p�� �� ا�=�وة ا���. 

 ا�+�ف، ا��D ، �6��ت ا����Z&، دون(ا���F �ّD& �* ا��D.�� ا��� ّ��  • 
��p��ء إ�R]أ              .( 

 • � &p�� �ى ا��� �C�ب �R"ع ا� g "�. 
 ا�I( �%�وء • 

7�2 �6م •  =5� �"p�� �� ا�=�وة ا���. 
 • �ّD2 5�6 !'& ا�%D1 	 �'D� .N 1- ��� ا;[�Rء ا��� ّ��، �
� ��" g ع ا�"�R ب • ّpiN 2�7� &p�� ى ا��� ي �C"ا�. 

2=  • �"p�� ��o �� ا�=�وة ا��� 
 .Dّ�هv��D أ[�Rء �� ّ�� آ=��ة D1%2 5�6 !'& ا� • 
� ا�" g ع ا�"�R ب • ! ������� &p�� ��o ى ا��� ي �C"ا�. 

 .آ�B أ 2ّZ�N *"�� أو آ�B آ�"�ت ���=�ة •  =0

ا������ 
����� ا�

 ا����
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 ז"תשס ב פנימי"מיצ '  לכיתה הערבית  תלמידד� ריכוז ציוני� ללמילוי   דוגמה7.1

 اF& ا�B��R :��"-       ا�+l: 5أ

B ا����hk 5�6 6-د ا�-ر�Nت ��EF 2ال آ"� ه  ��ّ+2 !� د��2 ا���NOت�.  

  345 ا01/.وء 
ا65.701 
 ا1;:689

  
 ا65.701 ا1;:689  345 ا01/.وء 

 ا	�ر��ت  ا	�ر��ت    ا	�ر��ت  ا	�ر��ت 

1 ا1<=ال 21 ا1<=ال       0  1      2   0       

2 ا1<=ال 22 ا1<=ال       0  1 2      1 0.5 0       

3 ا1<=ال 23 ا1<=ال       0  1       1 0.5 0       

4 ا1<=ال 24 ا1<=ال       0  1      2 1  0       

5 ا1<=ال 25 ا1<=ال       0  1       1  0       

6 ا1<=ال 26 ا1<=ال   0 1 2           1  0       

7 ا1<=ال 27 ا1<=ال       0   2     2   0       

8 ا1<=ال 28 ا1<=ال       0   2          4 3 2 1 0 

9 ا1<=ال 29 ا1<=ال   0 1                 3   0 

10 ا1<=ال 30 ا1<=ال       0  1 2     2   0       

11 ا1<=ال 31 ا1<=ال       0  1 2     2   0       

12 ا1<=ال 32 ا1<=ال       0  1 2 3 4   2 1  0       

13 ا1<=ال 33 ا1<=ال       0   2     2   0       

14 ا1<=ال 34 ا1<=ال       0  1      2   0       

15 ا1<=ال 35 ا1<=ال       0  1      2   0       

16 ا1<=ال 36 ا1<=ال       0 0.5 1      2 1  0       

17 ا1<=ال 37 ا1<=ال       0  1      2 1  0       

18 لا1<=ا 38 ا1<=ال       0  1      2 1  0       

19 ا1<=ال 39 ا1<=ال       0  1           4 3 2 1 0 

20 ا1<=ال 40 ا1<=ال       0  1 2 3 4           1 0 

41 ا1<=ال               2   0       

90BCع              
 11: ا�"��!� ا��� ��  44: ��� ا	���وء اH1رEFت

 

               IJEKL1ا .MN7K1ا 

              OMP9Q901ا OMJ رEMKRر��ت ا�	ا 
              IJEKL1ا .MN7K190ن اT010 3 7 12 ا 

              IJEKL1ا .MN7K1ا UVN010 1 3 5 ا 

              IJEKL1ا .MN7K10 2 5 8 ا1;:6 ا 

I  :14اMN7K1. ا90BC JEKL1ع اH1رEFت                

                

 اI5 6CW71 اEB01ل
 

 11): 15-0( ا65.701 ا1;:689 14: )25-0( اMN7K1. اIJEKL1 44): 60-0( 345 ا01/.وء

6M;L16 اCW71ا 
 

 ]11111111 ا65.701 ا1;:689] + [14141414 اMN7K1. اIJEKL1] + [44444444 345 ا01/.وء = [66669999

  

77773333% x100 = 

    
44444444 
60 

 

56565656% x100 = 

    
14141414 
25 
 

73737373% x100 = 
11111111 
15 

 I5 6CW71ا
اEB01ل 
 6N>V1EJ
 6CWP ا65.701 ا6N>V1EJ 689:;1 ا01[9ي 6CWP اMN7K1. ا6N>V1EJ IJEKL1 ا6CWP 689]01 345 ا01/.وء 6N>V1EJ ا01[689 ا01[689

 'ערבית לכיתה ה תלמיד ד� ריכוז ציוני� ל. 7
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 ) עותקי� של ד% זה מצורפי� במעטפה(תלמיד ד� ריכוז ציוני� ל 7.2                               

           ا3e اc1Ed1/ة:                                               ا1`_:                      

 _��L�� آ�` ا�"�2�ت!' �Dور–����� ا��  ا��#� ا�"! �� ��
 ) دا$�	(ا����ن ������ ا����� وا���ء 
	 ا���ر�� 

     .�2 ا���NOت�
B ا����hk 5�6 6-د ا�-ر�Nت ��EF 2ال آ"� ه  ��ّ+2 !� د�   

  345 ا01/.وء 
ا65.701 
 ا1;:689

  
 ا65.701 ا1;:689  345 ا01/.وء 

 ا	�ر��ت  ا	�ر��ت    ا	�ر��ت  ا	�ر��ت 

1 ا1<=ال 21 ا1<=ال       0  1      2   0       

2 ا1<=ال 22 ا1<=ال       0  1 2      1 0.5 0       

3 ا1<=ال 23 ا1<=ال       0  1       1 0.5 0       

4 ا1<=ال 24 ا1<=ال       0  1      2 1  0       

5 ا1<=ال 25 ا1<=ال       0  1       1  0       

6 ا1<=ال 26 ا1<=ال   0 1 2           1  0       

7 ا1<=ال 27 ا1<=ال       0   2     2   0       

8 ا1<=ال 28 ا1<=ال       0   2          4 3 2 1 0 

9 ا1<=ال 29 ا1<=ال   0 1                 3   0 

10 ا1<=ال 30 ا1<=ال       0  1 2     2   0       

11 ا1<=ال 31 ا1<=ال       0  1 2     2   0       

12 ا1<=ال 32 ا1<=ال       0  1 2 3 4   2 1  0       

13 ا1<=ال 33 ا1<=ال       0   2     2   0       

14 ا1<=ال 34 لا1<=ا       0  1      2   0       

15 ا1<=ال 35 ا1<=ال       0  1      2   0       

16 ا1<=ال 36 ا1<=ال       0 0.5 1      2 1  0       

17 ا1<=ال 37 ا1<=ال       0  1      2 1  0       

18 ا1<=ال 38 ا1<=ال       0  1      2 1  0       

19 ا1<=ال 39 ا1<=ال       0  1           4 3 2 1 0 

20 ا1<=ال 40 ا1<=ال       0  1 2 3 4           1 0 

41 ا1<=ال               2   0       

    
90BCع  

 اH1رEFت
___ا65.701 ا1;:689  ____ 345 ا01/.وء  

 

               IJEKL1ا .MN7K1ا 

              OMP9Q901ا OMJ رEMKRر��ت ا�	ا 
              IJEKL1ا .MN7K190ن اT010 3 7 12 ا 

              IJEKL1ا .MN7K1ا UVN010 1 3 5 ا 

              IJEKL1ا .MN7K10 2 5 8 ا1;:6 ا 

  ____اMN7K1. ا90BC IJEKL1ع اH1رEFت              

                

 .         :)15-0( ا65.701 ا1;:689 .          : )25-0( اMN7K1. اIJEKL1 .          : )60-0( اMN7K1. اIJEKL1 اI5 6CW71 اEB01ل

6M;L16 اCW716[ اM;L16 اCW71[            345 ا01/.وء] = [            ا + [IJEKL1ا .MN7K1ا             ] + [ا65.701 ا1;:689             [ 
 

%____  x100 = 
 [345 ا01/.وء     ]

60 
%____  x100 = 

[       IJEKL1ا .MN7K1ا] 
25 

%___  x100 = 
 [ا65.701 ا1;:689   ]

15 

I5 6CW71ا 
 اEB01ل
 6N>V1EJ
 6CWP ا65.701 ا6N>V1EJ 689:;1 ا6CWP 689]01 اMN7K1. ا6N>V1EJ IJEKL1 ا6CWP 689]01 345 ا01/.وء 6N>V1EJ ا01[689 ا01[689
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 ______________ :�� ا�

 �! ��
C"ب ا��Rا� U�"N ت���6 tC< B
�� .أوراق �1آ�i ا�����ت إ�5 ه0{ ا� رZ� و.�Cب ا�"�-ل ا�+�
 

 

_��L8(  ة/ا�( ا�
 ��2�
 ا���!وء

���2 ا��",�! 
 ا�?�� 	

 ��2�
 �
ا��"!
 ا����3#

اذآ! إذا آ�ن ا�L��_  ا�"��2 ا�?���

 ����� أو ذا ُ��! '"��	

1 .        

2 .        

3 .        

4 .        

5 .        

6 .        

7.        

8.        

9 .        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.         

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

      ا��"�ل ا��0	 ����A ا�2Lب 

       ا��"�ل ا��0	  �ون ا�2Lب ا������^ 

8 . � ז"תשס ב פנימי"מיצ ' לכיתה הערבית   מיפוי כיתתיד
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)נורמות (נתוני קבוצות ההשוואה. 9  

' כיתה ה–ז "א� ערבית התשס במבח� בשפת  

המבח� . כתבידע לשוני והבעה ב, הבנת הנקרא: בדק שלושה נושאי�' א� ערבית לכיתות ה המבח� בשפת

 .'הועבר לבתי הספר באשכול ג
�א� ערבית קבוצת בתי הספר שנבחנה כוללת את כל תלמידי בתי הספר  במבח� בשפת: לתשומת לב

נתוני בית ספר� במקצוע ערבית , על כ�).  לעיל1קבוצה (והיא זהה לקבוצת כלל בתי הספר , שהשתתפו במבח�

 ). בתי ספר דוברי ערבית( אחת בלבד )צת נורמהקבו (יוצגו להל� אל מול נתוני קבוצת השוואה

� :שיש למלא במבח� זה )נורמההקבוצת נתוני ( של קבוצת ההשוואה להל� התאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שפתא� ערבית, התשס"ז, כיתה ה'

הנורמה

64הבנת הנקרא

66ידע לשוני

50הבעה בכתב

61 ציו� כולל במבח�

הנושאסוג הנורמה (קבוצת ההשוואה):

בתי ספר דוברי ערבית
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�  יחסיותהתפלגות הציו� הכולל לפי רמות הישגי

 ב"בכל מבח� מיצ. ב בכלל בתי הספר"נקבעו לפי הישגיה� של הנבחני� במיצרמות ההישגי� היחסיות 

�"  נמוכה1"ברמת ההישגי� . "רבעוני�" לארבע קבוצות הקרויות ,לפי הציו� הכולל במבח�, חולקו הנבחני

 �נמצאי� , "נמוכה בינונית2"ברמה , רבע הנבחני� בעלי הציוני� הנמוכי� ביותרברמה הארצית נמצאי

שבה נמצאי� , "והה גב4"לרמה וכ� הלאה עד , רבע הנבחני� שציוניה� גבוהי� מעט יותרברמה הארצית 

עבור המבח� בערבית , על בסיס חלוקה זו נגזר. רבע הנבחני� בעלי הציוני� הגבוהי� ביותרברמה הארצית 

 . היחסיות במבח� זהכל אחת מרמות ההישגי�המשק%   טווח הציוני�',לכיתות ה

 

 רמות הישגי� יחסיות לפי, 'הנבחני� בערבית לכיתות ה שיעור

 רמת הישגי� יחסית
  הציוני� במבח�טווח

ס"בכלל בתיה  
   עד–מ  

יתב דוברי ערס"בתי  

44  – 0    נמוכה1  25% 

מוכה נ–   בינונית 2  45 – 64   25% 

בוהה ג–   בינונית 3  65 – 79  25% 

 25%  100 – 80    גבוהה4
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 '   במבח� בערבית לכיתות היתור מיקו� בית ספר�א
 פר  באר- בעשירוני ההישגי� של בתי הס

� :אופ� חלוקת ציוני בתי הספר באר- לעשירוני

של תלמידיו שנבחנו בתחו� זה  'במבח� בערבית לכיתות הממוצע ציו� כולל כ חושב ציו� בית ספרי .1

) � .)100 0בסול

כאשר , לעשירוני�במבח� חולקה  באר- בתי הספרז של כל "ב החיצוני התשס"המיצהתפלגות ציוני  .2

ספריי� הנמוכי�   בעלי הציוני� הבית הארציתס בהתפלגות" בתיה10% את העשירו� התחתו� כולל

הגבוהי� ביותר  ס בעלי הציוני� הבית ספריי�" בתיה10%ביותר באר' ואילו העשירו� העליו� כולל את 

  .באר'

3. �ת הספר י של בו הארציי� מלמד על מיקומ� מסוי� בהתפלגות העשירוני� בעשירופרהס תי במיקו

בעשירו� השביעי של התפלגות ממוצעי ,   א� בית ספר� נמצא למשל.המצב הארציתביחס לתמונת 

 מבתי הספר ממוצע הציו� הכולל היה זהה 70%  משמעות הדבר היא כי בכ, הציוני� בכלל בתי הספר

 .לממוצע הציוני� בבית ספר� או נמו� ממנו

 
במבח� בערבית לכיתות ע בית ספר� כדי לקבל את תמונת בית ספר� כל שעלי� לעשות הוא להשוות את ממוצ

 לטווחי הציוני� של בתי הספר הנכללי� בכל אחד מעשירוני ההישגי� של כלל בתי הספר דוברי ערבית 'ה

 .באר' באמצעות הלוח שלהל�

 
 'טווחי הציוני�  בעשירוני ההישגי� במבח� בערבית לכיתות ה

 בבתי ספר דוברי ערבית  באר-

 עשירונים
ס דוברי ערבית בארץ"ן בבתיהטווח הציונים במבח  

  עד-מ 

1 44-32 

2 51-45 

3 56-52 

4 59-57 

5 60-60 

6 63-61 

7 66-64 

8 70-67 

9 75-71 

10 87-76 

 משמעות הדבר היא שבית הספר קיבל 1במידה וציו� בית הספר נמו� מהציו� המינימלי בעשירו� , לתשומת לב

במידה וציו� בית הספר גבוה מהציו� . ב החיצוני"חנו במיצציו� הנמו� מציוני כל בתי הספר אשר נב

ב הפנימי ציו� הגבוה מציוניה� של כל בתי הספר "משמע כי בית הספר קיבל במיצ, 10המקסימלי בעשירו� 

 .ב החיצוני"אשר נבחנו  במבח� זה במיצ

� יש לנקוט זהירות בהשוואת נתוני. בית ספריי�הנתוני� המדווחי� הנ� נתוני� : הערה �אל מול ) נתוני כיתה בודדת(כיתתיי
 �הביתחלוקת העשירוני� הארצית  של הציוני�שנתוני� כיתתיי� מבוססי� על מספר תלמידי� קט� יותר ועל , זאת כיוו�. ספריי

 .רמות פיזור אחרות מאלו המאפיינות נתוני� ברמת בית הספר כולו

 

 
 
 
 

 
 


