
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 הנקרא של טקסט מידע 
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ִקְראּו ֶאת ַהְקָטעִים ׁשֶלִפְנֵיֶכם, וַעֲנּו 
עַל ַהׁשְֵאלֹות ׁשֶַאֲחֵריֶהם.

ِاْقَرأوا الِقَطع التالية ثّم أجيبوا عن 

األسئلة التي تليها.

ַהדֹולְפִין

ַהדֹולְפִין הּוא ּבַעַל ַחיִים ַחבְרּוִתי וְָחכָם.   

דֹולְפִינִים יְכֹולִים לִלְמֹד ַהְרּבֵה ְדבִָרים. ּבְנֵי ָהָאָדם יֹוְדעִים זֹאת, וְלָכֵן ֵהם ְמלְַמִדים 

אֹוָתם לְבַצֵעַ ּפְעֻלֹות ׁשֹונֹות, ּכְמֹו לְהֹופִיעַ לִפְנֵי ָקָהל, לִׂשְחֹות עִם יְלִָדים וְַאף לְַהצִיל 

ֲאנָׁשִים ִמְטבִיעָה.

דֹולְפִינִים אֹוֲהבִים לְׂשֵַחק עִם דֹולְפִינִים ֲאֵחִרים ּולְַתְקׁשֵר עִָמם. ֵהם יֹוצְִרים ֶקׁשֶר 

זֶה עִם זֶה ּבְעֶזְַרת ְתנּועֹות גּוף ּוצְלִילִים. לְָמׁשָל ֵהם ַמּכִים ּבִזְנָבָם עַל ַהַמיִם, ְמנִיעִים 

ֶאת ָהֹראׁש ִמצַד לְצַד וְׁשֹוְרִקים זֶה לָזֶה.

ַהדֹולְפִינִים ַחיִים ּבְֶדֶרְך ּכְלָל ּבִלְָהקֹות ּוְמׁשְַתפִים ּפְעֻלָה ּבֵינֵיֶהם ּבְגִדּול ַהדֹולְפִינִים 

ַהְקַטנִים, ּבְצֵיד ָדגִים לְַמֲאכָל ּובְִטּפּול ּבְדֹולְפִינִים ּפְצּועִים.

דֹולִי ַהדֹולְפִינָה ַחיָה לְיַד חֹופֵי ִסינַי.

ִהיא עָזְבָה ֶאת ַהלֲַהָקה ׁשֶלָה, ָחבְָרה לְַאַחד ַהַדיָגִים, 

ּוֵמָאז ִהיא ׂשֹוָחה עִמֹו ּוְמַסיַעַת לֹו ּבְַדיִג.

ְמעֻּבָד ִמתֹוְך ָמזֶה?, ֶאנְצִיְקלֹוּפְֶדיָה ynet לִילִָדים.

1

2 

3 

4

5 

6 

7

8 

9
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األسئلة ַהׁשְֵאלֹות    

ּבְנֵי ָאָדם ְמלְַמִדים ֶאת ַהדֹולְפִינִים לְבַצֵעַ ּפְעֻלֹות ׁשֹונֹות.  .1

ּכְִתבּו ׁשְֵתי ּפְעֻלֹות.  

 .1

 .2

ּבְׁשּוָרה 2 ּבֶַקַטע ּכָתּוב: "ּבְנֵי ָהָאָדם יֹוְדעִים זֹאת..."  .2

ָמה יֹוְדעִים ּבְנֵי ָהָאָדם?    

ׁשֶֶאפְׁשָר לִׂשְחֹות עִם ַהדֹולְפִינִים.  1

ׁשֶֶאפְׁשָר לְַהצִיל ֶאת ַהדֹולְפִינִים.  2

ׁשֶַהדֹולְפִינִים יְכֹולִים לִלְמֹד ְדבִָרים ַרּבִים.  3

ׁשֶַהדֹולְפִינִים אֹוֲהבִים לְׂשֵַחק זֶה עִם זֶה.  4
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ּבֶַקַטע ּכָתּוב ׁשֶַהדֹולְפִינִים ַמּכִים ּבִזְנָבָם עַל ַהַמיִם, ְמנִיעִים ֶאת ָהֹראׁש וְׁשֹוְרִקים.  .3

ַהדֹולְפִינִים עֹוׂשִים ֶאת ַהּפְעֻלֹות ָהֵאלֶה ּכְֵדי —  

לִגְֹרם לְַרעַׁש ָחזָק.  1

לִיצֹר ֶקׁשֶר זֶה עִם זֶה.  2

לְַאֵמן ֶאת ַהגּוף ׁשֶלֶָהם.  3

לִׂשְחֹות ַמֵהר יֹוֵתר ּבַַמיִם.  4

ּבֶַקַטע ּכָתּוב ׁשֶַהדֹולְפִינִים ְמנִיעִים ֶאת ָהֹראׁש ִמצַד לְצַד )ׁשּורֹות 6—7(.  .4

ָמה ּפֵרּוׁש ַהִמלָה ְמנִיעִים ּבִַמׁשְּפָט ַהזֶה?  

ְמזִיזִים  1

ְמִריִמים  2

מֹוִריִדים  3

ִמְסַתּכְלִים  4
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ּבְׁשּוָרה 8 ּבֶַקַטע ּכָתּוב ׁשֶַהדֹולְפִינִים ַחיִים ּבְֶדֶרְך ּכְלָל ּבִלְָהקֹות.  .5

ּבְֵאיזֹו ְתמּונָה רֹוִאים לֲַהָקה?    

12

34

ּבְָמה ַהדֹולְפִינִים ְמׁשְַתפִים ּפְעֻלָה ּבֵינֵיֶהם?  .6
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ַהִאם לַׁשְֵאלֹות ׁשֶלִפְנֵיכֶם יֵׁש ְתׁשּובָה ּבֶַקַטע?   .7

هل توجد في القطعة أجوبة لألسئلة التالية؟  

ַהִקיפּו יֵׁש ְתׁשּובָה אֹו ֵאין ְתׁשּובָה לְיַד ּכָל ׁשְֵאלָה.  

َأحيطوا بدائرة "يوجد جواب" أو "ال يوجد جواب" بجانب كّل سؤال.  

יֵׁש ְתׁשּובָה / ֵאין ְתׁשּובָה  ָמה ַהגֶֹדל ׁשֶל ַהדֹולְפִין?   .1

יֵׁש ְתׁשּובָה / ֵאין ְתׁשּובָה  ָמה ַהצֶבַע ׁשֶל ַהדֹולְפִין?   .2

יֵׁש ְתׁשּובָה / ֵאין ְתׁשּובָה  עִם ִמי דֹולְפִינִים אֹוֲהבִים לְשֵַֹחק?   .3

ַמִהי ַהַמָטָרה )الهدف( ׁשֶל ַהֶקַטע עַל דֹולִי ַהדֹולְפִינָה?  .8

לְלֵַמד ׁשֶיֵׁש דֹולְפִינִים לְיַד חֹופֵי ִסינַי.  1

לְַסּפֵר עַל ִהְתנֲַהגּות ׁשֶל דֹולְפִינָה ְמיֶֻחֶדת.   2

לְַהְסּבִיר לֲַאנָׁשִים ֵאיְך לְַטּפֵל ּבְדֹולְפִינִים.  3

לְַהזְִהיר ִמּפְנֵי ׂשְִחיָה לְיַד דֹולְפִינָה.   4
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לְיַד ַהֶקַטע עַל דֹולִי ַהדֹולְפִינָה יֵׁש ִאיּור.   .9

يوجد رسم بجانب القطعة حول "دولي الدولفينة".   

ֵאיזֶה ִמׁשְּפָט ַמְתִאים לִָאיּור, לְפִי ַהֶקַטע?   

ما هي اجلملة املالئمة للرسم بحسب القطعة؟  

דֹולִי מֹופִיעָה עִם ַהַדיָג לִפְנֵי ָקָהל.   1

דֹולִי ַמצִילָה ֶאת ַהַדיָג ִמְטבִיעָה.   2

דֹולִי ְמַטּפֶלֶת ּבַַדיָג ַהּפָצּועַ.   3

דֹולִי שֹוֹוָחה לְיַד ַהַדיָג.   4

ּבְׁשּוָרה 9 ּבֶַקַטע ּכְתּובָה ַהִמלָה ּובְִטּפּול.  .10

ַמהּו ַהׁשֶֹרׁש ׁשֶל ַהִמלָה ִטּפּול?  .1

ما هي احلروف األصلّية )اجلذر( لكلمة ִטּפּול؟                      

ַהִקיפּו ּבְַמְחַסן ַהִמלִים ֶאת ׁשְלֹוׁש ַהִמלִים ֵמַהׁשֶֹרׁש ׁשֶל ַהִמלָה ִטּפּול.  .2

َأحيطوا بدائرة الكلمات الثالث، التي جذرها مثل جذر كلمة  ִטּפּול، من الكلمات   

التي في المخزن.

 
לִטּוף      ּפֶֶטל      יְַטּפְלּו      ִטּפַלְִתי      קֹוְטפִים      ְמַטּפְלִים      ִטּפָה
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ַסְדרּו ֶאת ּכָל ַהִמלִים ׁשֶלִפְנֵיכֶם לְפִי סֵֶדר ָהָאלֶף–ּבֵית.  .11

َرتِّبوا جميع الكلمات التي أمامكم بحسب الترتيب األبجدّي.  

זָנָב      ְצלִיל      ַמֲאָכל     דֹולְפִין     לֲַהָקה      גּוף

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6
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ַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִמׁשְּפִָטים ׁשֶלִפְנֵיכֶם לְפִי ַהֻדגְַמָה:  .12

َأْكِملوا اجلمل التالية بحسب املثال:  

ֻדגְָמה  |  مثال:

ָאִמיר שָָֹחה ַּביָם עִם ֶהָחֵבר ׁשֶׁלֹו.

ָאִמיר שָָֹחה ַּביָם עִם        ֲחֵברֹו       .

דֹולִי ַהדֹולְפִינָה עָזְבָה ֶאת ַהלֲַהָקה ׁשֶׁלָה.   .1

דֹולִי ַהדֹולְפִינָה עָזְבָה ֶאת                              .   

ַהיְלִָדים ִקׁשְטּו ֶאת ַהּכִָתה ׁשֶׁלֶָהם ּבְִתמּונֹות ׁשֶל דֹולְפִינִים.   .2

ַהיְלִָדים ִקׁשְטּו ֶאת                               ּבְִתמּונֹות ׁשֶל דֹולְפִינִים.   
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מחוון למשימת הבנת הנקרא של טקסט מידע
 מספר

הפריט 
 מטרת הפריט תשובות ורמות ביצוע

 וההישג הנדרש 
 לפי המפרט 

ותכנית הלימודים

תשובה שיש בה שתי פעולות מהפעולות האלה:1 תשובה מלאה = 

)כמו( להופיע לפני קהל או )כמו( להופיע.   —

)ואף( להציל אנשים מטביעה או )ואף( להציל.   —

לשחות עם ילדים.  —

הערות: 

כתיבת המילה "להופיע" בלבד וכתיבת המילה   —
"להציל" בלבד ייחשבו תשובות נכונות. לעומת 

זאת, כתיבת המילה "לשחות" בלבד תיחשב 
תשובה שגויה.

כתיבה של שתי פעולות נכונות באותו סעיף   —
)ושלא לפי החלוקה לסעיפים( תיחשב תשובה 

נכונה.

תשובה שיש בה אחת הפעולות הנ"ל. תשובה חלקית = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

הערה: העתקה גורפת מהטקסט תיחשב תשובה 
שגויה.

המטרה:

הבנת המשמעות הגלויה בטקסט: 
איתור מידע — איתור פרטי מידע 

מפורשים בטקסט

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הגלויה/הפקת 
מידע — זיהוי וארגון ידע נתון בתוך 
טקסטים קצרים ופשוטים מעולמות 

השיח המוכרים. 

)תכנית הלימודים, עמ' 44(

)3( שהדולפינים יכולים ללמוד דברים רבים. 2 תשובה נכונה = 

תשובה שגויה = כל תשובה אחרת

המטרה:

הבנת המשתמע מתוך הטקסט 
 )המשמעות הסמויה( — 

הבנת קשרים בטקסט באמצעות 
מאזכרים

ההישג הנדרש:

 הבנה של המשמעות הסמויה — 
הבנת רעיונות המשתמעים מהטקסט.

)תכנית הלימודים, עמ' 44(
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 מספר
הפריט 

 מטרת הפריט תשובות ורמות ביצוע
 וההישג הנדרש 

 לפי המפרט 
ותכנית הלימודים

)2( ליצור קשר זה עם זה. 3 תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

המטרה:

הבנת המשתמע מתוך הטקסט 
)המשמעות הסמויה( — הבנת 

קשרים לוגיים שאינם מפורשים 
בטקסט

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הסמויה — הבנת 
רעיונות המשתמעים מהטקסט. 

)תכנית הלימודים, עמ' 44(
)1( מזיזים4 תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

המטרה:

הבנת המשתמע מתוך הטקסט 
)המשמעות הסמויה( — הבנת מילים 

וביטויים בהסתמך על ההקשר 

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הסמויה — הבנת 
רעיונות המשתמעים מהטקסט. 

)תכנית הלימודים, עמ' 44(

 וגם:
סמנטיקה — הרחבת אוצר המילים 

)כולל הפכים ונרדפים( על פי עולמות 
התוכן הקרובים. 

)תכנית הלימודים, עמ' 53(
תמונה מס' 53 תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

המטרה:

הבנת המשתמע מתוך הטקסט 
)המשמעות הסמויה( — הבנת מילים 

וביטויים בהסתמך על ההקשר

תיאור המשימה:

בחירה בייצוג הגרפי המתאים למושג 
"להקה"

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הסמויה — הבנת 
רעיונות המשתמעים מהטקסט. 

)תכנית הלימודים, עמ' 44(
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 מספר
הפריט 

 מטרת הפריט תשובות ורמות ביצוע
 וההישג הנדרש 

 לפי המפרט 
ותכנית הלימודים

תשובה שיש בה אחת הפעולות האלה: 6 תשובה מלאה = 

—  גידול הדולפינים הקטנים

ציד דגים למאכל   —

טיפול בדולפינים פצועים   —

משחק.   —

לדוגמה: 

מטפל ים בדולפינים פצועים   —

אוהבים לשחק עם דולפינים   —

משתפים פעולה בגידול הדולפינים הקטנים  —

)העתקה של שורות 8—9 מהמילה "ומשתפים" 
ואילך תיחשב תשובה נכונה.(

תשובה הנוגעת לכך שהדולפינים מתקשרים   תשובה חלקית = 
)יוצרים קשר( זה עם זה.  

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

הערה: תשובה שיש בה עודפות לא רלוונטית     
לשאלה תיחשב תשובה שגויה, לדוגמה:    

הדולפינים חיים בדרך כלל בלהקות ומשתפים פעולה   —
ביניהם בגדול הדולפינים הקטנים. 

)העתקה גורפת של שורות 8—9 תיחשב   
תשובה שגויה.(

בלהקות ומשתפים פעולה ביניהם.   —

המטרה:

הבנת המשמעות הגלויה בטקסט: 
איתור מידע — איתור פרטי מידע 

מפורשים בטקסט

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הגלויה/הפקת 
מידע — זיהוי וארגון ידע נתון בתוך 
טקסטים קצרים ופשוטים מעולמות 

השיח המוכרים. 

)תכנית הלימודים, עמ' 44(

תשובה הכוללת הקפה או סימון של שלוש 7  תשובה מלאה = 
התשובות האלה:    

אין תשובה   .1

אין תשובה   .2

יש תשובה  .3

תשובה הכוללת הקפה או סימון של שתיים   תשובה חלקית = 
מההשלמות הנ"ל.   

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

המטרה:

הבנת המשמעות הגלויה בטקסט: 
איתור מידע — איתור פרטי מידע 

מפורשים בטקסט

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הגלויה/הפקת 
מידע — זיהוי וארגון ידע נתון בתוך 
טקסטים קצרים ופשוטים מעולמות 

השיח המוכרים.

)תכנית הלימודים, עמ' 44(
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 מספר
הפריט 

 מטרת הפריט תשובות ורמות ביצוע
 וההישג הנדרש 

 לפי המפרט 
ותכנית הלימודים

)2( לספר על התנהגות של דולפינה מיוחדת. 8 תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

המטרה:

הבנת המשתמע מתוך הטקסט 
)המשמעות הסמויה( — הבנת רעיון 

מרכזי ומסר מרכזי המשתמעים מן 
הטקסט

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הסמויה/הסקת 
מסקנות — הבנת רעיונות המשתמעים 

מהטקסט. 

)תכנית הלימודים, עמ' 44(
)4( דולי שוחה ליד הדייג. 9 תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

המטרה:

הבנת המשתמע מתוך הטקסט 
)המשמעות הסמויה( — הבנת רעיון 

מרכזי ומסר מרכזי המשתמעים מן 
הטקסט

תיאור המשימה:

התלמידים נדרשים לקשר בין איור 
לטקסט מילולי.

ההישג הנדרש:

הבנה של המשמעות הסמויה/הסקת 
מסקנות — הבנת רעיונות המשתמעים 

מהטקסט.

)תכנית הלימודים, עמ' 44(
כתיבה של שלוש אותיות השורש: ט—פ—ל.10_1 תשובה נכונה = 

כל תשובה אחרת  תשובה שגויה = 

המטרה:

ידע לשוני — מבנה המילה; זיהוי 
והפקה של מילים מאותו שורש

ההישג הנדרש:

ידע לשוני — מורפולוגיה: זיהוי מילים 
המסתעפות משורש מוכר ומשתייכות 

לאותה "משפחת מילים". 

)תכנית הלימודים, עמ' 35(

תשובה שיש בה הקפה או סימון רק של שלוש 10_2  תשובה מלאה = 
המילים  האלה:    

יְַטּפְלו  —
ִטּפַלְִתי  —

ְמַטּפְלִים.  —
תשובה שיש בה הקפה או סימון רק של שתי   תשובה חלקית = 

מילים מהמילים הנ"ל.   
או:    

תשובה שיש בה הקפה או סימון של שלוש     
מילים, ובהן שתי מילים מהמילים הנ"ל.   

כל תשובה אחרת, לרבות הקפה או סימון של   תשובה שגויה = 
יותר משלוש מילים.   
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 מספר
הפריט 

 מטרת הפריט תשובות ורמות ביצוע
 וההישג הנדרש 

 לפי המפרט 
ותכנית הלימודים

תשובה שכל המילים בה כתובות בסדר הזה: 11 תשובה מלאה = 

גּוף   .1

דֹולְפִין  .2

זָנָב  .3

לֲַהָקה  .4

ַמֲאכָל  .5

צְלִיל.  .6

תשובה שבה מילה אחת כתובה שלא לפי הסדר   תשובה חלקית = 
הנ"ל )החלפה בין שתי מילים הסמוכות זו לזו(.   

או:    

תשובה שבה המילים כתובות לפי הסדר הנ"ל,     
אך מילה אחת חסרה.  

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 

המטרה:

ידע לשוני — סדר אלפביתי 

ההישג הנדרש:

ידע לשוני — פונולוגיה: הכרת 
העיצורים והתנועות — צליליהם, 

שמותיהם וסדרם.

)תכנית הלימודים, עמ' 34(

הערות: 12

כתיבת מילה שאינה מנוקדת תיחשב תשובה נכונה.   —

כתיבת מילה בשגיאות כתיב תיחשב תשובה שגויה, לדוגמה:   —

להקטה.   —

המטרה:

ידע לשוני — מבנה המילה; כינוי 
קניין

ההישג הנדרש:

ידע לשוני — מורפולוגיה: הכרת 
הסיומות האופייניות למילים מוכרות 

בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד, 
ברבים ובזוגי )כולל איברי גוף(. 

)תכנית הלימודים, עמ' 35(

תשובה הכוללת את שתי ההשלמות האלה:  תשובה מלאה = 

להקתה  .1

כתתם או כיתתם.   .2

הערה: כתיבת המילה בלי אות סופית )כתתמ   
או כיתתמ( תיחשב תשובה שגויה. 

תשובה חלקית = תשובה הכוללת אחת ההשלמות הנ"ל. 

כל תשובה אחרת תשובה שגויה = 


