
מדבקה
מס' זהות

שם משפחה

שם פרטי

שם ביה"ס

כיתה + מס' כיתה

סמל מוסד

מקצוע

שם התלמיד/ה

הכיתה

שם בית הספר

שם יישוב בית הספר

מס' התלמיד/ה באלפון

اسم التلميذ/ة

الصفّ

اسم املدرسة

اسم بلدة املدرسة

رقم التلميذ/ة في القائمة

מבחן בעברית

מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

ל כ י ת ה   ה' 

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقيمي في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية

משימה בעברית לכיתות ו 

הבנת הנשמע — ביצוע הוראות
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 ִהְתּבֹונְנּו ּבְַתמּונָה ׁשֶלִפְנֵיכֶם.
 ַאֶתם ִתׁשְְמעּו ָחֵמׁש הֹוָראֹות.

 ַהְקׁשִיבּו לְכָל הֹוָרָאה ּובַצְעּו אֹוָתה. 

ַאֶתם ִתׁשְְמעּו ֶאת ַההֹוָראֹות ּפַעֲַמיִם.

نوا في الصورة التي أمامكم. َتَمعَّ

َسَتْسَتِمعون إلى خمس جمل فيها 

 تعليمات. 

ِاْسَتِمعوا إلى كّل واحدة من التعليمات 

 وَنفِّذوها.

َسَتْسَتِمعون إلى التعليمات مّرَتْين.
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תמליל משימת הבנת הנשמע — ביצוע הוראות

مرحًبا بكم أّيها التالميذ األعّزاء.

ورة التي أمامكم. نوا في الصُّ َتَمعَّ

)تحرير: إسماع موسيقى هادئة لمّدة 10 ثواٍن(

املذيعة:  َسَتْسَتِمعون إلى خمس جمل فيها تعليمات.

  ِاْسَتِمعوا إلى كّل واحدة من التعليمات ونّفذوها. 

  َسَتْسَتِمعون إلى التعليمات مّرَتْين.

)تحرير: إسماع التعليمات(

ַהִקיפּו ֶאת ַהנֵר ַהגָבֹוַה ּבְיֹוֵתר ׁשֶעַל ָהעּוגָה.  .1   

   )تحرير: استراحة لمّدة 5 ثواٍن(

ַציְרּו ּכֹוס עַל ַהׁשֻלְָחן לְיַד ַהיַלְָדה.  .2   

   )تحرير: استراحة لمّدة 5 ثواٍن(

ַציְרּו ּפֶַרח ֵּבין ַהַצלַַחת ׁשֶיֵׁש ָּבה ֲאַבִטיַח ּוֵבין ַהַצלַַחת ׁשֶיֵׁש ָּבה סָֻּכִריֹות.  .3   

   )تحرير: استراحة لمّدة 5 ثواٍن(

ַהִקיפּו ֶאת ַהִמלָה ַהׁשְנִיָה ׁשֶַּבׁשֶלֶט.  .4   

   )تحرير: استراحة لمّدة 5 ثواٍن(

ּכְִתבּו ֶאת ַהִמְסּפָר ֶעׂשֶר ְּבתֹוְך ַהּכֶֶתר ׁשֶעַל ָהֹראׁש ׁשֶל ַהיֶלֶד.  .5   

   )تحرير: استراحة لمّدة 5 ثواٍن(

املذيعة:  َسَتْسَتِمعون اآلن إلى التعليمات مّرة أخرى.  إّنها فرصة جّيدة لكي ُتراِجعوا إجاباِتكم.

)تحرير: إسماع التعليمات(
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מחוון למשימת הבנת הנשמע — ביצוע הוראות

התשובהמספר הפריט

הוראה 1:

הקיפו את הנר הגבוה ביותר שעל העוגה.

הקפה של הנר הגבוה ביותר שעל העוגה. תשובה נכונה = 

הערה: הקפה של להבת הנר בלבד תיחשב     
תשובה נכונה.  

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

הוראה 2:

ציירו כוס על השולחן ליד הילדה.

ציור של כוס על השולחן ליד הילדה.  תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

הוראה 3:

ציירו פרח בין הצלחת שיש בה אבטיח ובין הצלחת 
שיש בה סוכריות.

ציור של פרח בין הצלחת שיש בה אבטיח ובין   תשובה נכונה = 
הצלחת שיש בה סוכריות.    

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

הוראה 4:

הקיפו את המילה השנייה שבשלט.

הקפה של המילה "הולדת" שבשלט.  תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

הוראה 5:

כתבו את המספר עשר בתוך הכתר שעל הראש של 
הילד.

כתיבת המספר 10 או המילה "עשר" בתוך   תשובה נכונה = 
הכתר שעל הראש של הילד.   

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

מטרת המשימה וההישג הנדרש לפי המפרט ותכנית הלימודים

המטרה:

הבנת הנשמע — שימוש במידע מכוון לביצוע מטלות

תיאור המשימה:

התלמידים מאזינים לחמישה משפטים הכוללים מילות הוראה )פעלים בציווי( ומילות יחס מאוצר המילים המוכר 
לתלמידים. עליהם לבצע כל הוראה במלואה ובצורה מדויקת.

ההישג הנדרש:

האזנה

יישום מידע מסוגי שיח שונים — שימוש במידע מכוֵון לביצוע מטלות מעולם התוכן של התלמידים.  ג. 

)תכנית הלימודים, עמ' 48(


