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הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

  בחנו ה וצ"ב החוצינוום  ש שום  הךדאה דחבן–הוקף  סא ן ה אינה גם "הךדאה ש    ורה" 
הבון–ספדון  בןיע הקהו ה  השינום  יחשבית  נ ךנום  רות  י ןת  כחדויןוין  )הש" (.  טדןה  ךירר 
)בודנביום, 4דד ; 6דד  ,Furtak(. הדצית  צ צם אא    י חיצה  ה ך  ד ן ההושגום ש  הן  ורום 
 הכפשד כן ההש אין הש ו וין ש  ה בחנום החוצינוום ך  בון–הספד הבוכ  ורו ךראית  ןאינן
 ההךדאה הכדצון בשנה"  הןשס"ז1 . ב סגדן ךראית זה, הירגשה חשוביןה ש  הךדאה פנו ון  ךצבן,

ה ןבצךן ך –ורו צייןום בון–ספדוום יןיכ ן כן הצדאום הספצופוום ש הם. 

חוצינו",  )" וצ"ב  חוצינוום  א ום  בכ צךין  ה ןבצךן  בון–ספדון  הךדאה  זי  ש בן   ןאינן 
י שדןום  פנו ו  בכיפת  ה יךבדום  חוצינוום  בצר  בחנום  בןו–הספד(  ה יךבד  דבך  כיא יסוון 
ש ישה  דאובום: ש   שו יב  ך   הפנו ו  ישןן  ה וצ"ב  פנו ו"(.  )" וצ"ב  ב בר  בון–הספד   כן 
יךרין  קציךוין  בשוןיף  דכ "ה  ך –ורו  שפיןח  חוצינו–כיבווקטובו,  כדצו  הךבדן  בחת  )כ( 
י פ "דום, ה שקף כן ןאנון ה ו ירום יכן הסטנרדטום ש  ורך יש  הבנה; )ב( ברוקה פנו ון ש  
ה בחת ך –ורו ציין בון–הספד )בסויך  חיית ה צידף   בחת(, ה כפשדן  הפוק  שיב כושו יקביצןו 
פרגיגוין  ןיבנין  י סווךן   ידה  גבש  רךן,  ןחים  בא   הן  ורום  ש   הש וטה  ך   ורן   הוד 
בד ן האוןה; )ג( השייכה בות הושגו הן  ורום בבון–הספד  בות נןינו קביצין ההשייכה )ניד ין 
 כדצוין(, ה ןקב ום  ךוביר ה  צכום ש   בחנו ה וצ"ב החוצינו בןחו ן שנן ה ו ירום הבכה 

)ב ד, 7דד (.

  טדן ה וצ"ב הפנו ו הוכ  ספק  שיב  ורו שוסווך  קורים ה  ורה ש  הן  ורום,  הןדוך ך  
 ן  ורום שכונם שי טום בןאנום יב וי ניוין הנרדשום,  זהין כן הפךד בות הבוציךום ה ציפום 
  בות הבוציךום בפיך , י הךדוע כן הכפקטובוין ש  הפךי ין שנךשין  צ צים הפךד.  היןה ש  
בשופיד  יואי ןה  סווך   )Black & Wiliam, כ99מ( ש ה  השו ישוין  הוכ  פנו ון  ךצבן   הךדאה 

 .)Airasian, 994מ; Dann,  ןה וע ה  ורה בהןהייןי ) דד

שו יש ב בחנו ה וצ"ב  צדאום פנו וום ואי   הוין  ניף  צ וחה י שופיד: ה  צכום ואי ום  ספק 
כן ה ורך הרדיש  ןה ואו קב ן הח טין א   בון–ספדוום, שאבןוום, אוןןוום יפדטנוום,  סווך 
ה ו ירום  ביחת  ןאנוין  כבת  י ש ש  הן  ורום,  הנרדשן  ת  יהד ה  ה ציפום  ההושגום   בהגרדן 
יש  חי שה, בד ן  נקירין ש  חיזק  ואי ום  סווך בזוהיו  הבון–ספדוין.  בחנו ה וצ"ב הפנו וום 
הפדט יבד ן האוןה,  ספק  ורך ך  צדאום  שןנום שוש  ןן  הם  ךנה,  קרם חשובה ןאנינון 
בון–ספדון,  הגרוד וךרום  ביססו נןינום,  ןדים  דכווה דחבה ויןד ש  ה ךדאן י גבש כ ין  ורה 

 כחדויןוין.

 שו יש ב גיית דחב אא  הכפשד ש  נןינום פנו וום יחוצינוום וסווך  הבות טיב ויןד כן ה צוכין
הבון–ספדון )נבי, מדד (. 

מ  ורך ך  ךראית  ןאינן ההךדאה  יפוך בחיזד  נא"  סחו3)כ( סךוף  -מ.4: “ ןאינן ההךדאה הכדצון י ורך

  ך  ה וצ"ב החוצינו יהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחת ה וצ"ב בעברית	לכיתה	ב' היךבד השנה )הןשך"כ( בבןו–הספד ב סגדן ה וצ"ב החוצינו בשנו 

ניסחום )ניסח כ' יניסח ב'(. א  ניסח א  , בות הוןד, טקסט  סיגה כחן: טקסט  ורך כי סופיד. 

מבחן	המיצ"ב	הפנימי	כולל	שני	חלקים:	

חלק	א' — ניסח כ' ש  ה וצ"ב החוצינו בש  יןי יבי, בות הוןד, סופיד.

חלק	ב' — טקסט  ורך ב בר  ןיע ניסח ב'. 

ה בחת פיןח בורו הדשין הכדצון   רורה יהךדאה בחוניע )דכ "ה(, ב וייו יךרן הוגיו שא  ה כן 
ה פ "דון  הידכן הךבדון, יאת ציין ש   רדואום, ש   ידום יש  נצוגו כקר וה  הידכן ה קציך. 

ה בחת  ןבסס ך  ןאנון ה ו ירום י ןכום  חי ד הנ  ר ךר סיף אוןה ב'. 

שבשו יש  הכחדום  ההךדאה  ה ןייסף  א ו  בון–ספדו  פנום  הךדאה  א ו  זה  ב בחת   וש  דכין 
ברוקן  אכשד  בון–ספדו,  אןח וף   בחת  סאם  בי  כפשד  השן ש  השנה.  בבון–הספד  כידע 
ה חבדין, נוןיח הןיצכין יה  ורה ש  הןיצכין ווךשי ך –ורו ציין בון–הספד. וש  זאיד או תוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא. ה טדה 
הוכ  כפשד  ציין בון–הספד  הפוק  ןה וע ברוקן ה בחנום י ה  צכום ש הם ןיבנין )בד ן 
חוניאוום  בוךרום  יבד ן ןאנון ה ו ירום הבון–ספדון( שוסווךי  הן קר  הן  ור, בד ן האוןה 

י ו ירוום, י קרם כן הושגו הן  ורום.

ךדאה זי ניךרה  סווך  ציין בון–הספד בהךבדן ה בחת, בברוקןי יבהפקן הןיך ן   ני.

בהןכם  י פךי   הךדאה  כן  בךוית  בבון–הספד,  י  ץ  קדיכ  ה בחת  אח ק  ההוךדאין  הךבדן 
 הנחוין ה יפוךין בה. וש  צוות, או בון–הספד ואי   קביך  ןאינן הךבדה יוכי הךדאה שינה ש  
ה בחנום, כע חשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(. 
נןינו קביצין ההשייכה וחישבי ך –פו ןיצכין ה וצ"ב החוצינו, יופידס י ך –ורו הדכ "ה בךיר א ה 

חירשום.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	לגב'	מזל	שיניאק,	
	המפמ"רית	להוראת	העברית,	בטלפון	02-5603605	או	בפקס	02-5602928,	

או	למדריכות	להוראת	העברית	במחוזות.

פדטום ניספום ך  כירין ה וצ"ב הפנו ו יחי דו ךזד נוןת   ציכ בכןד הכונטדנט ש  דכ "ה, 
שאןיבןי: http://rama.education.gov.il , בקטגידוה "מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

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

לטלפון	03-7632888 	•

פנימי	 מיצ"ב	 "פורום	  >> דיון  קבוצות	 ב שינון  דכ "ה  בכןד   — הפנימי  המיצ"ב	 לפורום	 	•
בכ צךין  נךשון  יהוכ  ב בר  האנוסה  פידים  ויךרן   ידום  אחרים".  פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7 :יהסוס ה  pnimi :שם ה שן ש
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:  פדט ה בחת י ופיו ה בחת.

פודיט  בבון–הספד,  ה בחת  הךבדן  הוךדאין  קדכן  המבחן:  להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ ין  נבחנום בך ו צדאום  ויחרום יהנחוין א  וין  הךבדן ה בחת.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן: ה חיית יההנחוין  שו יש בי בךן ברוקן ה בחת, הנחוין 
 חושיב הצוינום )בכיפת ורנו כי   יחשב(, הןכ ן חושיב הצוינום  צידאו בון הספד יהסבדום 

ך  ההשייכה בות ןיצכין בון–הספד יבות הןיצכין ש  א   בןו–הספד ריבדו הךבדון.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:  ורך יריג כין  נוןיח ח ק  הפדוטום ב בחת ןשך"כ, 
זוהיו קשוום יכסטדטגוין  פןדית קשוום כ ה.

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

ב בחת נברקום כדבךה נישכום:

שליטה	בצופן	האלפביתי: קדוכה  ריוקן ש   ו ום  ניקרין יאןובה ש   ו ום כי ש  צ רו  	.1
 ו ום  יאןבום.

הבנת	הנקרא:	הבנה ש   ו ום בןיע הקשד, הבנה ש   שפטום יהבנה ש  טקסטום קצדום  	.2
יכדיאום  סיגין שינין: סופיד יטקסט  ורך. הטקסטום   ייום ב ט ין, שבכ צךיןת נברקום 

  רו ההבנה השינום ה פידטום בטב ה יבנספח.

הבעה	בכתב:	אןובן טקסט  אור הךי ר בפנו ךצ י, אגית סופיד כי דש ום.  	.3

ידע	לשוני	נברק בזוקה  טקסטום הנא  ום בפדק ש  הבנן הנקדכ יבזוקה  הבךה באןב.  	.4
משקל	פירוטנושא

יחסי
הערות

שליטה	בצופן	מ
	קריאה ש  	 האלפביתי

 ו וםוצ רו 
 ו וםו שפטום 

 ניקרום
כתיבה ש  	 

 ו ום ביררין 
יש  צ רו  ו ום 
) ןיע  שפטום( 
בכ צךין הכתבה

  רו ההךדאה
זוהיו  ריוק ש   ו ום	 
ווציג גדפו פינטו ש  א  	 

ה ו ה בדצף ןקות
ווציג  ידפי יגו ש  א  	 

דאובו ה ו ה )צידנו גזודה, 
צידנו נטווה יכיןוין 

השו יש(

הש וטה בציפת הכ פבוןו א–%ד 
 בטכן וושים ש  הורך 
הכידןיגדפו, הפיני יגו 

יה ידפי יגו.

	הבנת	הנקרא 
ך –פו ןאנון 
 ה ו ירום*:
 פדק ג' – 

“דאובו החוניע 
 ה שינו"

 יפדק ר' — 
“הושגום 
נרדשום", 
 הושגום 
4 י–ע

הבנן הנקדכ 	 
טקסטום קצדום

הבנן הנקדכ 	 
טקסטום כדיאום

סופיד   —
טקסט  ורך  —

  רו ההבנה

הבנן ה ש ךין הג יוה 	 
בטקסט: כוןיד  ורך 

הבנן ה שן ך  ןיע 	 
הטקסט: הוסק יהא  ה 

ך –פו הטקסט
וושים, הךדאה יבוקידן	 

הבנן הנקדכ  יךדאן 	 א–%דע
בכ צךין וחורין שוח 

קצדין ) ו ום,  שפטום 
יקטךום( יוחורין שוח 

כדיאין  הת — ךר א–דע  
 ו ום.

הטקסטום  יפוךום 	 
באןוב   כ יבנוקיר 

ח קו.

	הבעה	בכתב3
ך -פו ןאנון 
 ה ו ירום*:

 פדק ג' יפדק ר' — 
הושגום   י–3

 אןובן סופידו
אןובן דש ום

  רו ההךדאה
ןיאת	 
 בנה	 
 שית	 

 אןובה ך –פו איןדן כי א–%ד 
ך –פו כויד כי ך –פו גדוות 

כחד.

	ידע	לשוני4
ך –פו ןאנון 
 ה ו ירום*:

 פדק ג' יפדק ר' — 
הושג כ

סרד כ פבוןו	 
 שפחין  ו ום	 
הןכם ב ות 	 

יב ספד
סו נו פוסיק 	 
 בנה  שפט	 

האדן ה ישגום 	 
ה ירגשום בןה" 

הבנן ה ש ךין ש  	 
 בנום  שינוום 

שו יש ןקות ב בנום 	 
 שינוום

ורך  שינו נברק בזוקה א–%דמ
 הבנן הנקדכ י הבךה 

באןב, י  טדין ש  חופיש 
ב ו ית יש  אןוב נאית.

ןאנון ה ו ירום  בון הספד ה "  יה  "ר “חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות"	)ןשס"ג(, ודיש ום: הכגף    *
 ןאנית י פוןיח ןאנוין  ו ירום, ה זאודין הפרגיגון,  שדר החוניע, הןדבין יהספידט.
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ִמפרט	מבחן	המיצ"ב	בעברית	לכיתה	ב',	התשע"א
נספח	למפרט

שליטה	בצופן	האלפביתי	—	פירוט	ממדי	ההערכה1.

קריאה	מדויקת	של	מילים/צמדי	מילים/משפטים א.	

כתיבת	מילים ה יאןבין ך –ורו ה ידה  ןיע  שפטום 	ב.	
בהאןבה ווא  י  ו ום שאוחין ה ווצגין ח קו רוביד שינום, אגית ש ין ךצם, ש ין ןיכד, פך ום,     

   ו ין קושיד,  ו ין וחס יאוניוום.
ווברקי: 	

כוין  ריוק ש  א  צ ו ו ה ו ה	 

אןוב ש  כיןוין השידש	 

אןוב ש  ןחו וין יסיפוין ש   ו ום	 

אןוב ש  כיןוין השו יש	 
הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה2.

הבנת	המשמעות הגלויה	בטקסט:	איתור	מידע	)כ–30%( א.	

כוןיד פדטו  ורך  פידשום בטקסט	 

זוהיו ְקשָדום  פידשום ש  ז ת יש  סובה יןיצכה	 

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	היסק	והכללה	)כ–60%( ב.	

הבנן  ו ום יבוטיוום בהסן ע ך  הטקסט	 

הבנן ְקשָדום  יגוום ש  ז ת יש  סובה יןיצכה שכונם  פידשום בטקסט	 

ִכחזיד  ורך:  וית פדוטום ה יפוךום בטקסט יִכדגינם	 

השייכה בות פדטו  ורך	 

הבנן וחסום בות הר יוין בטקסט	 

הבנן דךויתודךוינין  דאזוום ה שן ךום  ת הטקסט	 

הבנן הןאינין ש  הר יוין ך -פו הטקסט	 

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ–10%( ג.	

הך כן השךדין בהסן ע ך  הטקסט	 

הבךן ך רה כושון ך  הטקסט	 

הבךן ך רה כושון ך  הר יוין בטקסט יך   ךשוהת	 

וושים הנ  ר  ת הטקסט בהקשדום  יאדום	 
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה3.

• תוכן	)כ–45%(•
אןובה ד יינטון  נישכ האןובה י  טדןה כ. 

ב.  ירךין  נ ךת: הא  ן ה ורך הרדיש  קידכ 

באןובן סופיד — פוןיח הןיאת: הןפןחין הך ו ה )ך ו ה האי  ן כודיך  דאזו כחר  פחין יהדחבין,  ג. 
אגית ןוכיד הסבובה יןוכיד דגשין הגובידום יהוחסום בונוהם(

• מבנה	)כ–25%(•
הןכ ן ה בנה  סיגה  כ. 

וצודן דצף אדיני יגו בות הכודיךום ב. 

הצגן האןיב יכדגיני )אגית אןב קדוכ יהפדרה בות  ו ום( ג. 

• לשון	)כ–30%(•
כ.  ש ב  שית: שו יש ב שית ההי  ן כן השוח האןיב

כיצד  ו ום  גיית י ןכום ב. 

ןחבוד:  בנה  שפט ןקות, הןכם רקריקו )וחור-דבום; זאד-נקבה( ג. 

פוסיק: נקירה יסו ת שכ ה בסיף  שפט ר. 

אןוב: אןוב ןקות )  כ הבחנה בות אןוב   כ יבות אןוב חסד( ה. 

ידע	לשוני4.
• האדן הסרד הכ פבוןו, החוצינו יהפנו ו, ש פוי  סירדין ה ו ום ב ו ית ךבדו-ךבדו•

• זוהיו ש   שפחין  ו ום  כיןי שידש•

• האדן סוי ין בזאד יבנקבה, בוחור יבדבום, בשם יבפיך  ) דבין סוי ין נקבה   ו ום ב שית זאד י הפע(•

• האדן הןפקור ש  נקירה יש  סו ת שכ ה יהשו יש הןקות בהם•

• אןובן  שפט ןקות•
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מיפוי המבחן א.2 
 ופיו ה בחת אי   כן שנו ח קו ה בחת: חלק	א'	)ניסח כ' ש   בחת ה וצ"ב החוצינו( יחלק	ב' )טקסט 

 ורך  ניסח ב' ש   בחת ה וצ"ב החוצינו(. 

חלק	א'
תיאור	המבחן

בןחו ן חיבדן ה בחת  יפוך שכ ית קצד  ן  ור יבי שכ ין הךיסקין בןפוסה הךצ ון ש  הן  ור 
כן ואי ןי בקדוכה יבאןובה. 

המשך	המבחן	כולל	ארבעה	נושאים:

שליטה	בצופן	האלפביתי א.	

האןבה ש   ו ום יצודיפו  ו ום )פדוט מ( מ. 

שויע  ו ום  קטגידוין — פךניח  ו ום )פדוטום  , 3, 4(  . 

הבנת	הנקרא ב.	

הבנת	הנקרא	בטקסט	קצר 	.I

הש  ן  שפטום )פדוטום עכ, עב, עג, 6כ, 6ב, 6ג, 6ר, 6ה( מ. 

טקסט שו ישו קצד )פדוטום 9מכ, 9מב, 9מג, 9מר(  . 

הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוך 	.II

סופיד )פדוטום 7, כ, 9, דמ, ממ,  מ, 3מ, 4מ, עמ(  

ידע	לשוני  ג.	

)פדוטום 6מכ, 6מב, 6מג, 7מכ, 7מב, ד (  

הבעה	בכתב ד.	

אןובן סופיד ך –פו דצף ן ינין )פדוט כמ(

הטב ה ש ה ת  צוגה כן  ופיו הפדוטום ש  הסופיד  פו   רו ההבנה.

הפריטים	של	הסיפור

ממדי	
ההבנה

7, 9הבנן ה ש ךין הג יוה בטקסט

כ, דמ, ממ,  מ, 3מ, 4מהבנן ה שן ך  ןיע הטקסט

עמוושים, הךדאה יבוקידן



13חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א 

הטב כין ש ה ת  צוגין כן  ופיו פדוטו ה בחת. בךביד א  פדוט  ציונום סיג הפדוט,  טדןיו  ר 
ההבנה ש י י קי י בןאנון ה ו ירום. 

הנושא: שליטה בצופן האלפביתי
מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

 מ.
 פןיח

האןבה ש   ו ום יש  צודיפו 
 ו ום

כתיבת	מילים	וצירופי	מילים

ברוקן הש וטה ש  הן  ור

בווציג גדפו פינטו ש  א    —
ה ו ה בדצף ןקות

בווציג  ידפי יגו כידןיגדפו   —
ש  א  דאובו ה ו ה )צידנו 
גזודה, צידנו נטווה יכיןוין 

השו יש(

ידע	לשוני

)פדק ג', ך ' כ6— 7(

הישגים	נדרשים: 3, כ

.  
 סגיד

הקופי כן כל ה ו ום הקשידין 
 חגים.

פענוח	מילים

ברוקן הש וטה ש  הן  ור 
בזוהיו  ריוק ש   ו ום ביררין 

יבהבנןת

ידע	לשוני

)פדק ג', ך ' כ6— 7(

הישגים	נדרשים: 4, כ

.3 
 סגיד

הקופי כן כל ה ו ום הקשידין 
 משחקי	כדור.

.4 
 סגיד

הקופי כן כל ה ו ום הקשידין 
 אכל.

 הנושא: הבנת הנקרא 
הבנת הנקרא בטקסט קצר 

מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

 עכ. עב. עג.
 סגיד

הךןוקי  ןיע  חסת ה ו ום כן 
ה ו ה החסדה ב שפט.

השלמת	מילים	במשפט

ברוקן הש וטה ש  הן  ור 
בהש  ן  ו ה חסדה  ןיע  חסת 
 ו ום, ה ןכו ה   שפט  בחונה 

ס נטון י בחונה ןחבודון
ידע	לשוני

)פדק ג', ך ' כ6— 7(

הישגים	נדרשים: 3, 4, כ
 6כ. 6ב 6ג. 6ר. 6ה.

 פןיח
קדכי כן הקטך יהש ו י כן 

ה ו ום החסדין בי.

השלמת	מילים	בקטע	קצר

ברוקן הש וטה ש  הן  ור 
בהש  ן  ו ום בקטך, ה ןכו ין 
  שפט  בחונה ס נטון י בחונה 

ןחבודון
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 הנושא: הבנת הנקרא 
הבנת הנקרא בטקסט ארוך

סיפור — "מי הקיש על הדלת שלי?"
מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

7 
 פןיח

איןדן הסופיד הוכ “ ו הקוש ך  
הר ן ש ו?"  ו בכ ן הקוש ך  

הר ן?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:

כוןיד פדוט  ורך  פידש בטקסט

	טקסטים	למטרות	סיפור	
)פדק ג', ך ' כ4—מע(

	טקסטים	ספרותיים	
)פדק ג', ך ' 6ע—ד6(

קריאה )ך ' ע7—76(

הישגים	נדרשים: 4, 6 

 כ
 ד"ב

בןחו ן הסופיד  ודו	לא	האמינה 
ש ושהי בכ כ והם.  פו  ה 

כפשד  הבות זכן?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

הבנן דךוית  דאזו ה שן ך  ת 
הטקסט

9 
 פןיח

כידון יכחיןה וצכי  חרד 
ה רדגין ינשכדי בחיץ.  ריך הת 

נשכדי בחיץ?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:

זוהיו קשד  פידש ש  סובה 
יןיצכה

 דמ 
 ד"ב

בסופיד אןיב: "בדגך זה   ש שיב 
 הרהרי בבון נקושין."

 ה פודיש ה ו ה הדהדו ב שפט 
זה?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

הבנן  ו ה בהסן ע ך  הטקסט

 ממ
 סגיד

אןבי  ספד  ור א   שפט  פו 
הסרד הנאית בסופיד.

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

כחזיד  ורך:  וית פדוטום 
ה יפוךום בטקסט יכדגינם

  מ
 פןיח

 ה הח וטי הו רין  ךשין ארו 
שהצופיד ןחזיד   דפסן?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

הבנן קשדום  יגוום ש  סובה 
יןיצכה שכונם  פידשום בטקסט

 3מ
 פןיח

בסיף הסופיד  ודו יכידון הבוני 
שהצופיד הגוךה   דפסן הבון 

ארו

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

הבנן דךוית  דאזו ה שן ך  ת 
הטקסט

 4מ
 פןיח

 ה חשבה כידון אכשד הגיז ום 
גר י יהקת נךזב?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

הבנן דךוית  דאזו ה שן ך  ת 
הטקסט יהבנן וחסום בות הר יוין 

בטקסט
 עמ

 פןיח
 פו הסופיד, אשכידון פןחה כן 

ר ן ה דפסן, הצופיד נבה ה 
יבדחה.  ה רךןאם ך  ה ךשה ש  

כידון?

יישום,	הערכה	וביקורת:

הבךן ך רה כושון ך  ר ין 
בסופיד יך   ךשוה
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הנושא: ידע לשוני
מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

 6מכ. 6מב. 6מג.
 פןיח

הש ו י כן הקטך ב ו ום  כיןה 
ה שפחה ש  המילים	המודגשות.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי:

האדן  ו ום  כיןי שידש יהאדן 
ידע	לשוניצידנו הנטווה 

)פדק ג', ך ' כ6—73(

הישגים	נדרשים:	3, 4, כ
 7מכ. 7מב. 

 פןיח
סרדי כן כל ה ו ום שב חסת 

  שפט.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי:

האדן  בנה ןקות ש   שפט

 ד 
 פןיח

אןבי כן א  ה ו ום ש פנואם  פו 
סדר	האלף–בית.

ידע	לשוני:

האדן הסרד הכ פבוןו, החוצינו 
יהפנו ו, ש פוי  סירדין ה ו ום 

ב ו ית ךבדו–ךבדו

ידע	לשוני

)פדק ג', ך ' כ6—73(

הישגים	נדרשים: כ

הנושא: הבעה בכתב
מתוך	תכנית	הלימודיםממדי	ההערכה	סוג	הפריט	והמשימה

 כמ
 פןיח

אןבי סופיד  פו הן ינין.

	הבעה	בכתב
 ןיאת,  בנה י שית
)ך –פו ה פדט(

טקסטים	למטרות	סיפור

)פדק ג', ך ' כ4—מע(

מלאכת	הכתיבה

)פדק ג', ך ' 77—כ7(

הישגים	נדרשים:  , 3, כ

 הנושא: הבנת הנקרא 
הבנת הנקרא בטקסט קצר

טקסט שימושי קצר — מודעה  
מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

 9מכ. 9מב. 9מג. 9מר.
 פןיח

קראו כן ה ירךה יךני ך  
השכ ין.

הבנת	טקסט	שימושי: 

כוןיד פדטו  ורך  פידשום 
בטקסט

טקסטים	למטרות	הפעלה:

)פדק ג', ך ' 43—ע4(

ידע	לשוני )פדק ג', ך ' כ6—73(

הישגים	נדרשים: 4, ע
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מיפוי המבחן )המשך(
חלק	ב'

חלק	זה	כולל	שני	נושאים:

הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוך א.	

טקסט  ורך )פדוטום מ,  , 3, 4, ע, 6, 7כ, 7ב, 7ג, כ(  

ידע	לשוני  ב.	

)פדוטום 9כ, 9ב, 9ג, דמכ, דמב(  

הטב ה ש ה ת  צוגה כן  ופיו הפדוטום ש  טקסט ה ורך  פו   רו ההבנה.

הפריטים	של	טקסט	המידע

ממדי	
ההבנה

מ, 3, 4, ע, 7כ, 7ב, 7גהבנן ה ש ךין הג יוה בטקסט

 , 6הבנן ה שן ך  ןיע הטקסט

כוושים, הךדאה יבוקידן
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הטב כין ש ה ת  צוגין כן  ופיו פדוטו ה בחת. בךביד א  פדוט  ציונום סיג הפדוט,  טדןיו  ר 
ההבנה ש י י קי י בןאנון ה ו ירום. 

הנושא: הבנת הנקרא
הבנת הנקרא בטקסט ארוך

טקסט מידע — "דולפינים"
מתוך	תכנית	הלימודים	מטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

 מ
 פןיח

 הש ו י כן ה שפט:
הרי פונום  שןפום פךי ה זה ךם 

יארו: זה ארו: 

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:

כוןיד פדטו  ורך  פידשום 
בטקסט

טקסטים	למטרות	מידע,	
תיאור	והסבר

)פדק ג', ך ' 4 —33(

קריאה )ך ' ע7—76(

הישגים	נדרשים: 4, ע

  
 ד"ב

בקטך אןיב ש הקן רי פונום 
נןק ן ב הקה ש  רגום.   ה 

האיינה ב ו ה נתקלת?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

הבנן  ו ה בהסן ע ך  הטקסט

3 
 ד"ב

הקופי כן הןשיבה הנאינה.
הרי פונום  ציפפום כן הרגום 

  דאז ה ךג  או אע-

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:

זוהיו קשד  פידש ש  סובה 
יןיצכה

4 
 פןיח

כוע הרי פונום הביגדום  גנום ך  
הגידום שב הקה בשךן סאנה?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:

כוןיד פדטו  ורך  פידשום 
בטקסט

 ע
 פןיח

כוע הרי פונום ךיזדום  רווגום 
 ריג רגום?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:

כוןיד פדוט  ורך  פידש בטקסט

6 
 ד"ב

בקטך אןיב שהרגום נ ארום 
בדשן.  ה פודיש ה ו ה נלכדים 

ב שפט זה?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:

הבנן  ו ה בהסן ע ך  הטקסט

 7כ. 7ב. 7ג.
 סגיד

 ךני ך  ש יש השכ ין ש פנואם.
הקופי כן כי לא  ור א  כחן  הת.

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:

כוןיד פדטו  ורך  פידשום 
בטקסט

 כ.
 פןיח

דיןו בוקדה  דכשינה בחיף 
הרי פונום יחששה  הואנס   ום. 
ויב , שקדכ כן הקטך, כ ד  ה 

 שכות  ה  ה  רכיג.
 ה רךןאם ך   ה שכ ד ויב ?

יישום,	הערכה	וביקורת:

הבךן ך רה כושון ך  הטקסט
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הנושא: ידע לשוני
מתוך	תכנית	הלימודים	מטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

 9כ. 9ב. 9ג.
 פןיח

הש ו י כן הקטך ב ו ום  כיןה 
ה שפחה ש  המילים	המודגשות.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי:

האדן  ו ום  כיןי שידש יהאדן 
ידע	לשוניצידנו הנטווה 

)פדק ג', ך ' כ6—73(

הושגום נרדשום: 3, 4, כ
 דמכ. דמב.

 פןיח
סרדי כן כל ה ו ום שב חסת 

  שפט. 

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי:

האדן  בנה ןקות ש   שפט
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פרק ב':  הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמת המבחן 
לצורכי בית הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
יבי, בות הוןד,  ניסח כ'  ת ה וצ"ב החוצינו  נוסח	המבחן: ב בחת שנו ח קום: ח ק כ', האי   כן 
סופיד, יח ק ב', האי   דק כן טקסט ה ורך  ניסח ב' ש  ה וצ"ב החוצינו. שו י  ב, ב וצ"ב החוצינו 
נבחת א  ן  ור ך  טקסט כחר ב בר )טקסט  ורך כי סופיד(, ארו   ניך ךי ס וןד. ב סגדן ה וצ"ב 

הפנו ו  י  ץ  הךבוד א  כחר  ח קו ה בחת במועד	אחר.

מועד	העברת	המבחן:  בחת זה  ויךר  הךבדה  קדכן סיף שנן ה ו ירום ש  אוןה ב'. וש  קוום כן 
ח ק כ' ש  ה וצ"ב הפנו ו בבון–הספד ביום	חמישי,	כ"ב	באייר	תשע"א,	26	במאי	2011, כי בטייח 
ש  ךר ח ושה ו ו  ו ירום   יךר זה )בכושיד ה נה (. שימו	לב:	את	חלק	ב'	של	המבחן	מומלץ	

לקיים	במועד	אחר.	

הוקף  ך   ה בחת,  ך   יךר  הנבחנין  באוןין  לתלמידים:  י  ץ  הירוך  דכש  ן  ורום  	הודעה	
 החי ד הנא   בי יך  השו ישום שווךשי בןיצכיןוי, יזכן בהןכם  הח טן בון–הספד )הכם הצוית וו סד

 ן  ור, הכם הצוית וןבטכ בןךירה, הכם ןוש ח הירךה  הידום יארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:  י  ץ  הךבוד כן ה בחת  א 
אוןין ב' בכיןי וים יבכיןה שךה. הךבדה ש  ה בחת באוןין  קבו ין בהפדשו ז ת ך י ה  גדים 
 "ר ופה" ש  השכ ין. ניסף ך  אע,  כחד ש ריבד ב בחת שויךבד בבןו–ספד דבום, וש  ש יד אא  
הכפשד ך  חוסוינם ש  ה בחנום יך  חוסוינה ש  חיבדן הנחוין זי גם  כחד שה בחת אבד הןקוום.
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הןווחסין  אי  ן  הבחונה  ההוךדאין  וים  מיוחדים:  צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 ן  ורום בך ו צדאום  ויחרום. קדוכה יאןובה הת כבנו הוסיר ש  הידכן שפן כם, י את ההוךדאין 
ה ויחרן ןהוה ד יינטון דק ב קדום שבהם בון–הספד  כשד  ן  ורום ןנכו הובחנין  יןכ ום, 
אפו ש פידט  ה ת בסךוף ב. . בהןכם  אע, בון–הספד צדוע  האות  דכש כ צךו בחונה  ויחרום 
 )  ש , חיבדין  יגר ין  ן  ורום שוש  הם קשוו דכווה(, י וורך כן הן  ורום בניגך  הןכ ין 
שוקב י )  ש , אוןה שקטה, הפסקין ב ה ע ה בחת יהכדאן ז ת( יך  כירין ההןכ ין ש כ וקב י 
)הקדכן שכ ין יוכי האןבה ש הת(. בסךוף ב.   פידטום קביצין הן  ורום בך ו הצדאום ה ויחרום 

יכיפת ההןווחסין כ והת ב וצ"ב הפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים: כפשד  החזוד  ן  ורום כן  חבדין ה בחת אשביךוום  כחד  יךר 
הךבדן ה בחת ) טך ו ש ודן סירוין(. 
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
כדי שיוכלו לבטא את  והוגנים,  נאותים  יש לאפשר לתלמידים האלה להיבחן בתנאים  הפנימי2. 
המבחן.  על–ידי  המתבצעת  המדידה  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
במבחן בשפת אם, אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות 
שלא  מומלץ  ולכן  המדידה,  במהות  תפגע  הקראה  מסוג  התאמה  זה,  במקרה  כתוב.  מטקסט 
לאפשר הקראת שאלות ו/או כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה. תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים יתמודדו כמיטב יכולתם עם פענוח טקסטים בעזרת הכלים העומדים לרשותם. 
עם זאת, בית–הספר יכול לשקול אם לאפשר להם התאמות אחרות, כגון היבחנות בכיתה שקטה, 

מתן הפסקות במהלך המבחן והארכת זמן.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד: ה בחת ניךר  בריק כן ד ן הש וטה ש   הן  ורום 
בחי ד ה ו ירום ך –פו ןאנון ה ו ירום הא  ון.  את בון–הספד ואי   כפשד, ך –פו שוקי  רךןי, 
הןכ ין בהןכם  ןח"ו )ןאנון חוניאון וחורנון( ש  א  ן  ור. ךם זכן, ברי ה   וצ"ב החוצינו, כות 

חיבה  בחית כן הן  ורום הכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט: ה בחת ניךר  בריק כן ד ן הש וטה בחי ד ה ו ירום ש  ן  ורום השי טום בשפן ה בחת. 
ך  את,  בחת זה כוני  ןכום  כיא יסוון הן  ורום הזכן. ךם זכן, בון–הספד דשכו  שקי  כן 
יך –פו בשפה  ש וטןם  ך –פו  ורן  בןנכום  יןכ ום,  הכ ה  הן  ורום  כן   הכפשדין  בחית 

ואי ןם  הבות אה אה טקסט אןיב.

וובחני  הכ ה  הן  ורום  שנים:  לשלוש	 אחת	 שנה	 בין	 בארץ	 הנמצאים	 חדשים	 עולים	 תלמידים	
באוןין הדגו ין י  כ הןכ ין. 

ן  ורו  וובחני  אוצר  ההח טה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
 השו יב ב וצ"ב הפנו ו נןינה  שוקי  רךןי ש  ציין בון–הספד.  כחד שה בחת  ביסס ך  ןאנון
וש  זכן,  ךם  הכ ה.  הן  ורום  ש   ה  ורה  שכוני  ןכום  הוקף  ווןאת  הא  ון,  ה ו ירום 
ציין  ך וןוהם  אוןה.  את,  ךם  ב בחת  ךצם השןןפיןם  ש   יהחבדןון  הדגשון  בחשובין    האוד 
הדגשוין  הקיגנוטובוין,  בהןכם  ואי יןוהם  יזכן  כיןם,  אוצר  בחית  צדוע  שקי   בון–הספד 
יהחבדןוין, יבהןכם  ןח"ו ש  א  ן  ור. א י את, בון–הספד ואי   פטיד כיןם  ח קום  סיו ום 

ש  ה בחת כי  שכ ין קשין, כי  פצ  בךבידם כן ה בחת  א ה  קטךום.

   ב בחנו ה וצ"ב החוצינו נוןני ןנכום כחורום, ך –פו ה יגרד בחיזד  נא"  "הידכין קבך" סחו3)כ( סךוף 3-מ.4 

   בנישכ הןכ ין  ן  ורום בך ו צדאום  ויחרום ב בחנום כדצוום )ה וצ"בו" כה  ישגום"ו בחנו הח "ר( 
  בבןו–הספד הוסירוום יבחטובין הבונוום.



חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א  22

נא  ום  זי  בקביצה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
 ן  ורום שכונם זאכום  ן ואה  ןאנון השו יב )בות שךבדי כבחית בורו גידם חוצינו יבות ש כ(, כע 
ב ו  הדגו ה  באוןה  וובחני  כ ה  ן  ורום  יבאןובה.  בקדוכה  בךוקד  קשוו   ורה,  ךם    ן יררום 
הןכ ין  ויחרין, יוש  ךירר כיןם  ךנין ך  שכ ין דבין אא  הכפשד. ב קדום שבהם וך ה הצידע, 

כפשד  ןן  ן  ורום כ ה הןכ ין א פידט  ךו  יב בר ש כ וא  י הקדכה כי האןבה.

יוקב י חיבדן  בחת  יגר ן.  וובחני באוןה הדגו ה  	תלמידים	בעלי	קשיי	ראייה:  ן  ורום כ ה 
ך  בון–הספד  הוךדע  דכש  צו ים החיבדן בהגר ה.

תלמידים	בעלי	לקויות	שמיעה: ן  ורום כ ה פטידום  ת ההאןבה ה יךבדן  א  האוןה.  י  ץ 
 הךבוד  הם ח ק זה ש  ה בחת ב ןאינן שבה ניהגום  ךביר ך ם ברדע א   בבון–הספד. 
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ב.3  הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה
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

	  י  ץ  קוום כן ה בחת בשךין שבהת הן  ורום ךדנוום, ישכות בסבובה גיד ום הך י ום  הפדוך 
 הם. ה וצ"ב החוצינו  ןקוום בשךין הש ושון יהדבוךון ש  וים ה ו ירום, י י  ץ  הךבוד גם 

כן ה בחת הפנו ו בשךין הכ ה.

הז ת ה יקצב  ח ק כ' ש  ה בחת ה יךבד בש  יןי היכ 90	דקות. הז ת ה יקצב  ח ק ב' ש    	
ה בחת היכ 45	דקות. הז נום ןיאנני אע שהן  ורום ויא י  השוב בנוניחין ך  א  שכ ין ה בחת. 
כם ן  ורום וזרקקי  א ה רקין ניספין ארו  הש ום כן ה בחת, כפשד  ןן  הם ןיספן ז ת 
קצדה, באפיף  הח טן בון–הספד.  פנו הןח ן ה בחת וש  הירוך  ן  ורום ך   שע הז ת הךי ר 
 דשיןם, כי ם כות  זדז כן הן  ורום ב ה ע ה בחת יכות  אןיב ך  ה יח כן  שע הז ת הניןד 

 סוים ה בחת.

וקבך כם הן  ורום שסוו י כן ה בחת  פנו  בון–הספד  לפני	תום	הזמן	המוקצב:  סיום	המבחן	
ןים הז ת ה יקצב וושכדי באוןה כי וצכי החיצה. דציו  ךירר כן הן  ורום הכ ה  בריק שיב כן 

ןשיביןוהם, ידק  כחד  את   סיד כן  חבדיןוהם.

שו י  ב, בסיף חיבדן ה בחת  צידפום רפום דוקום שכפשד  צווד ך והם.

	תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים: ן  ורום כ ה וקב י כן הןנכום ה פידטום בסךוף ב. 
ש ךו  )  ש , חיבדין  בחת  יגר ין יהובחנין באוןה שקטה(.
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ההשגחה בכיתה: 

 חנאן האוןה ןשגוח ך  הן  ורום בשךן ה בחת יןסווך בהךבדןי.  ה ת פודיט ןפקורוה:

1.  הךבוד כן ה בחת  פו ההנחוין ה פידטין בסךופום הבכום )"הנחוין  ן  ורום  פנו 
ח יקן ה בחת", "הנחוין  ן  ורום  כחד ח יקן ה בחת"(.

2.  וציד כייודן ךבירה שקטה ינוניחה,   כ  חץ ש  ז ת, שןכפשד  ן  ורום  בטכ כן הורך 
ש הם בצידה הטיבה בויןד.

3.  פקח ך  ה ה ע הןקות ש  ה בחת י ש יד ך  הסרד יך  טיהד הבחונה.

4.  יירכ שא  ן  ור ךיבר בכיפת ךצ כו. 

5.	 סווך  ן  ורום בפןדית בךוין טאנוין )רפיס  כ בדיד, חיבדן פגי ה יארי ה(, כי בפןדית 
בךוין כושוין שאינן	קשורות	לתוכן	המבחן ) ןת כושיד  כאי  י שןין ב ה ע ה בחת 

ך –פו  רונוין בון–הספד, טופי  בבךוין חדוגין יאי'(. 

6.  ךירר כן הן  ורום  השוב ך  א  שכ ין ה בחת, י בקש  הם  בריק כן ןשיביןוהם 
 פנו הגשן ה בחת   ידה.

7.  ןךר כן שכ ין הן  ורום הךי ין בז ת ה בחת. כחן ה טדין ש  ה בחת הפנו ו הוכ 
 סווך   ידה   פין כן הורוךין ש  הן  ורום יכן הקשוום ש הם. ך –פו השכ ין ש  
הן  ורום יך –פו ןיצכין ה בחת ןיא  ה ידה  פןח ןיבנין פרגיגוין י הסוק  סקנין 

שושפוךי ך  כיפת ההידכה באוןה.

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

וש  הסבוד  ן  ורום כן  טדן ה בחת. 	.1

וש  הנחין כן הן  ורום  השוב ך  ח ק כ' ב בר )ךר ך ' מ ( י הסבוד  הם שך  ח ק  	.2
ב' שבה שע ושובי בהזר נין כחדן. 

י שכ ין  סגידין  )ד"ב(,  שכ ין  דב–בדדה  שה בחת  ידאב  שכ ין  סיג  וש  צוות  	.3
כיןה.  הן  ורום  ס ת  יך   כחן  נאינה  ןשיבה  וש  דב–בדדה  בשכ ין  סיג  פןיחין. 
בשכ ין הסגידין וש  ס תו אןיב כן הןשיבין הנאינין. בשכ ין הפןיחין וש  אןיב 

כן הןשיבה ב קים ה ויךר  אע.

וש  הסבוד  ן  ורום  ה והוה ך והם  ךשין כם וסוו י כן ה בחת  פנו הז ת. כפשד   .4
 הצוך  הם  צווד ך  הרפום הדוקום ה צידפום בסיף החיבדן, כי  ךסיק בא  פךו ין 

כחדן  פו שוקי  הרךן ש  ה ידה.

וש  השכ ין.  א   ך   י השוב  ה דבון  בדצונין  וש  בקש  הן  ורום  הןווחס   בחת  	.5
 הצוך  הם  נסין י השוב ך  א  שכ ה, גם כם נר ה  הם שכונם וירךום כן הןשיבה כי 

שכונם בטיחום שןשיבןם נאינה.

כאו ה,  )וצוכה  שודיןום,  ה בחת  בשךן  ההןנהגין  ניה ו  כן  וש  הסבוד  ן  ורום  	.6
שכו ן שכ ין יאי'(.
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הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחן:

וש  הנחין כן הן  ורום  פןיח כן החיבדן בך יר   )ך יר השכ ית( י הקדוכ  הם כן  	.1
השכ ין בקי  דם. ארכו  ךביד בות הן  ורום י יירכ שכאת הם סו ני כן ןשיביןוהם.

2.  כחד שא  הן  ורום סוו י  השוב ך  השכ ית שבך ירום   י–3, וש  הנחין כיןם  ךביד 
 ך יר 6 )האןבה( י יירכ או כאת הם ךשי אע.

הנחוין  האןבה: 	.3	
 פנו ההאןבה וש  י ד  ן  ורום: 

"נתחיל בהכתבה. תחילה אקריא לכם משפט ואל תכתבו אותו. אחר–כך אומר לכם   
מילה או צירוף מילים מתוך המשפט, ואתם תכתבו אותם במקום המתאים. 

אל תתייעצו עם חבריכם. אקריא לכם את המילה פעמיים, ואם לא תספיקו לכתוב   
אותה, אקריא לכם אותה שוב". 

	דוגמה	להכתבת	מילים	בהכתבה	
)למורה	בלבד	—	לא	להקראה	לתלמידים(

וש  הקדוכ  ן  ורום כן ה שפט בש  יןי: 

"רוחות נָׁשְבּו כל הלילה". 

 כחד  את וש  י ד: 

ּכִןבי "נָׁשְבּו".

וש  חזיד י י ד "נָׁשְבּו". 

*  פו הצידע, וש  הקדוכ כן ה ו ה פךם ניספן. 

יש	להקפיד	על	הגייה	מדויקת	בעת	הקריאה.

המילים	וצירופי	המילים	להכתבה	מופיעים	בסעיף	ג.1,	בתוך	המחוון	למבחן,	בעמ'	28.
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו–כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

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

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוט  סיג  כן  ה חיית  צוות  הכפשד.  אא   נךשה  כ ץ  פןח  חיית  פידט  ה ידום,    ניחוין 
)דב–בדדהופןיחוסגיד(, כן הןשיבה הנאינה  א  פדוט,  דבין ןוכיד ש  ד ין הבוציך הכפשדוין, 

יכן טייח הךדאום  ןשיבה. ה חיית  ןווחס  שנו ח קו ה בחת: ח ק כ' יח ק ב'. 

שימו	לב,	

בך ירה שאיןדןה "כפשדיוין הצוית", הךדאום כי טייח הךדאום  ןווחסום  כפשדיוין הנוקיר   	
)כיןת כפשדיוין  יפוךין גם ברף דואיז הצוינום(. כם,   ש , אןיב או הנוקיר היכ 0—2, הן  ור 
ואי   קב  כפס נקירין, נקירה כחן כי   נקירין. כם אןיב 2,0, הן  ור ואי   קב  כפס נקירין 

כי   נקירין,   כ נוקיר בונוום.

וש  ןן נוקיר  א  שכ ה בנפדר.  	

בא  שכ ין ה בחת כם הן  ור  כ אןב ןשיבה כי  כ סו ת ןשיבה, וש  ןן  י צוית ד.  	

ובפריטים	הסגורים וש  הךדוע כן הןשיבה  פו ההנחוין  )בנוון ןשיבה(  בפריטים	הפתוחים   	
ה פידטין ב חיית. בפריטים	הפתוחים כם הן  ור אןב ויןד   ספד הןשיבין הנרדש, ווברקי 

דק כ ה הנרדשין,  פו סרד אןובןת.

בפריטים	מסוג	רב–בררה )ד"ב( כם הן  ור סו ת ויןד  ןשיבה כחן, וש  ןן  י צוית ד.  	
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מחוון למבחן בעברית לכיתה ב', מיצ"ב פנימי, התשע"א

מיצ"ב2   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי

12-EVR-202-2A-SOF-p-pnimi ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

חלק	א'
מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	ראשון:	הכתבה

פןיח1

כתיבת	
מילים	
וצירופי	
מילים

המשפטיםמס'
המילים	

שייכתבו	על–ידי	
התלמידים

ֲחֵברּותקדכני סופיד ופה ך  ֲחֵברּות.1.

ַהְקַטנָהכחיןו ַהְקַטנָה הוכ ּכִ ךט בן שנה.2.

לֲַאחֹוִתיִהסַּבדןו לֲַאחֹוִתי הקטנה כוע  אןיב כן ׁש�ָ ה. 3.

ּכְׁש�ִהְדלְַקִתיּכְׁש�ִהְדלְַקִתי כן הכיד בחרד  צכןו כן האריד.4.

ו�נְִכנְַסִתי הגךןו  בון–הספד ו�נְִכנְַסִתי  אוןה ַּבז ת.5.

ִטיּפֹותִטיּפֹות גרי ין ש  גשם ודרי  ו ך  הכף.6.

ו�ִהְתּפֹוצֵץַהּב ית ִהןג ג  ך  הרשכ ו�ִהְתּפֹוצֵץ.7.

לִכְתֹובכנו כיהב לִכְתֹוב סופידום  צחוקום.8.

ַּבַקי�ץַּבַקי�ץ	כנחני כיהבום   אן  ום.9.

ִתלְּבֹוׁש�תהדֹופכין י�ָהֲכחוין  יבשין ִתלְּבֹוׁש�ת בצבך  בת.10.

ְּבׂש�ְמָחהקוב ני כן פנו הכידח ְּבׂש�ְמָחה.11.

ַהְפָתָעהבוים הי רןו האוני  ו חבדוו ַהְפָתָעה גרי ה.12.

ד—עמ

מיצ"ב2   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

בדיקת	ההכתבה	מתבצעת	בשני	שלבים:
בשלב	הראשון	 סייגום כן השגוכין יסיפדום כן  ספד השגוכין בא  סיג.

בשלב	השני  סא ום כן ה ספד האי   ש  השגוכין יניןנום צוית  פו טב ן ה דה.
השלב	הראשון	—	סיווג	השגיאות	וספירתן

השגוכין  ןח קין  ש יש קטגידוין ךוקדוין: )1א(	שגיאות	מסוג החלפות	הומופוניות	
באותיות	השורש	או	באותיות	הבסיס	של	המילה.	)1ב( שגיאות	מסוג החלפות	

הומופוניות	בצורני	הגזירה,	בצורני	הנטייה	או	באותיות	השימוש. הח פין הי יפינוין הת 
הח פין בכיןוין שיין צ ו  בות הכיןוין: ט-ן, ּכ-ק, ח-א, ס-ׂש, ב-י, כ-ה-ך 

יגם ִכ-ִה-ו�-ךִ. )1ג(	שגיאות	שאינן	מסוג	החלפות	הומופוניות. 
בצךי כן הפךי ין הבכין: 

סייגי כן השגוכין  פו הטב ה ש ה ת. מ. 
ספדי כן השגוכין בא  סיג ש  שגוכה.  . 
ספדי כן ה ו ום ש כ נאןבי א   )1ד(.  .3

אןבי כן ה ספדום שהןקב י.   .4

פירוט	סוגי	השגיאות
שגיאות	מסוג	החלפות	הומופוניות	באותיות	השורש	או	באותיות	הבסיס1א.

פןיח

הכתבה

שגיאות	באותיות	השורש,	 ריג ה:	
כברות )חבדין(     —

הקתנה )הקטנה(  —
—  כשהדלכתי )אשהר קןו(

—  בקעיץ )בקוץ(
—  בסמחה )בש חה(

שגיאות	באותיות	הבסיס,	 ריג ה:
להכותי ) כחיןו(  —
תיפות )טופין(  —

שגיאות	מסוג	החלפות	הומופוניות	בצורני	הגזירה,	בצורני	הנטייה	או	1ב.
באותיות	השימוש

פןיח

הכתבה

שגיאות	בצורני	הגזירה,	 ריג ה:
חברוט )חבדין(  —

כשאדלקתי	)אשהר קןו( 	—
עתפוצץ )הןפיצץ( 	—
טלבושת )ן בישן( 	—

תלבושט )ן בישן(       	—
אפתעה )הפןךה(  	—

שגיאות	בצורני	הנטייה,	 ריג ה:
לאחוטי ) כחיןו( 	—

כשהדלקטי )אשהר קןו(  	—
טיפוט )טופין( 	—

שגיאות	באותיות	השימוש,	 ריג ה:
אקטנה )הקטנה( 	—

קשהדלקתי )אשהר קןו( 	—

מיצ"ב3   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א
המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

שגיאות	שאינן	מסוג	החלפות	הומופוניות1ג.

פןיח

הכתבה

השמטת	עיצורים	ותנועות,	 ריג ה:

בקץ	)בקוץ( 	—

כשהדלקת )אשהר קןו( 	—

הפעה )הפןךה( 	—

הוספת	עיצורים	ותנועות/החלפת	עיצורים	ותנועות,	 ריג ה:

כשהדלקתיה	)אשהר קןו( 	—

כשנדלקתי )אשהר קןו( 	—

שגיאות	פונטיות,	 ריג ה:

כשהתלקתי	)אשהר קןו( 	—

כשהידלגתי	)אשהר קןו( 	—

שיכול	אותיות,	 ריג ה:

כשהלדקתי	)אשהר קןו( 	—

החלפת	אות	סופית	באות	רגילה,	 ריג ה:

והתפוצצ	)יהןפיצץ( 	—

הפרדת	אותיות	השימוש	מן	המילה	והפרדת	אותיות	בתוך	המילה,	 ריג ה:

כש_הדלקתי	)אשהר קןו( 	—

הפ_תעה )הפןךה( 	—

תל_בושת )ן בישן( 	—

מספר	המילים	שלא	נכתבו	כלל1ד.

הערה:	 כ	ווחשבי שגוכין:

אשהור קןו )אשהר קןו(  —
ינואנסןו )ינאנסןו(  —

יהוןפיצץ )יהןפיצץ(  —
ןו בישן )ן בישן(  —

טפין )טופין(  —
ן בשן )ן בישן(  —

מיצ"ב4   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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השלב	השני	-	סיכום	המספר	הכולל	של	השגיאות	ומתן	ציון	
בצךי כן הפךי ין הבכין:

סא י כן  ספד השגוכין האי   )מכ + מב + מג(. מ. 

היסופי   ספד שהןקב  כן  ספד ה ו ום ש כ נאןבי א   )מר(.  . 

ה ודי כן ה ספד שהןקב  בצוית  פו טב ן הה דה ש ה ת.   .3

אןבי כן הצוית שהןקב .   .4

טבלת	המרה	של	המספר	הכולל	של	השגיאות	בציון	

המספר	הכולל	
של	השגיאות

הציון

1–015

214

313

412

511

610

79

88

97

106

115

124

33מ

142

151

160	י ך ה

ן  ור	ש כ אןב שים  ו ה  ה ו ום ש  ההאןבה, וקב  צוית ד.

מיצ"ב5   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שני:	שיוך	מילים	לקטגוריות	-	הקיפו	את	המילים	המתאימות

סגיד2

פענוח	
מילים

הקפן שלוש	ה ו ום:  	=	2

שיפד  	

ןחפישן  	

סיאה  	

הקפן שתי  ו ום  בות הנ" והקפן שתי  ו ום  בות הנ"  יךיר  ו ה אחת  	=	1
שגיוהוהקפן שלוש ה ו ום הנ"  יךיר  ו ה אחת שגיוה.

הערה:	סו ית קי  ןחן  ןשיבה הנאינה ווחשב ןשיבה נאינה. 	

א  ןשיבה כחדן,  דבין הקפן  ו ה אחת  בות הנ" והקפן שלוש ה ו ום הנ"   	=	0
יךיר שתי  ו ום שגיויןוהקפן שלוש  ו ום שגיוין.

ד— 

סגיד3

פענוח	
מילים

הקפן שלוש	ה ו ום:  	=	2

	  בךיט

	  ןפיס

	  הקפוץ

הקפן שתי  ו ום  בות הנ" והקפן שתי  ו ום  בות הנ"  יךיר  ו ה אחת  	=	1
שגיוהוהקפן שלוש ה ו ום הנ"  יךיר  ו ה אחת שגיוה.

הערה:	סו ית קי  ןחן  ןשיבה הנאינה ווחשב ןשיבה נאינה. 	

א  ןשיבה כחדן,  דבין הקפן  ו ה אחת  בות הנ" והקפן שלוש ה ו ום הנ"   	=	0
יךיר שתי  ו ום שגיויןוהקפן שלוש  ו ום שגיוין.

ד— 

סגיד4

פענוח	
מילים

הקפן שלוש	ה ו ום:  	=	2

	  ח נוין

חי יס  	

כטדוין  	

הקפן שתי  ו ום  בות הנ" והקפן שתי  ו ום  בות הנ"  יךיר  ו ה אחת  	=	1
שגיוהוהקפן שלוש ה ו ום הנ"  יךיר  ו ה אחת שגיוה.

הערה:	סו ית קי  ןחן  ןשיבה הנאינה ווחשב ןשיבה נאינה. 	

א  ןשיבה כחדן,  דבין הקפן  ו ה אחת  בות הנ" והקפן שלוש ה ו ום הנ"   	=	0
יךיר שתי  ו ום שגיויןוהקפן שלוש  ו ום שגיוין.

ד— 

מיצ"ב6   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שלישי:	השלמת	משפטים

סגיד5

השלמת	
משפטים

אןובן ה ו ה אחרי.	  	=	2 א.	

א 	ןשיבה כחדן. 	=	0 	

ד, 

סגיד

השלמת	
משפטים

אןובן ה ו ה מפני. 	=	2 ב.	

א 	ןשיבה כחדן. 	=	0 	

ד, 

סגיד

השלמת	
משפטים

אןובן ה ו ה אבל. 	=	2 ג.	

א 	ןשיבה כחדן. 	=	0 	

ד, 

הערה	לשאלה	5,	סעיפים	א,	ב	ו–ג: הקפן ה ו ום הנאינין )ב קים אןובןת( ןוחשב 
ןשיבה נאינה.

מיצ"ב7   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח6

השלמת	
משפטים

1	=	אןובן  ו ה כחן ה ןכו ה   שפט  בחונה ס נטון י בחונה ןחבודון,  א.	
אגית קראתי/אמרתיוצעקתי. 

0	=	א  ןשיבה כחדן, אגית קמתי/הלכתי.  

ד,מ

פןיח

השלמת	
משפטים

1	=	אןובן  ו ה כחן ה ןכו ה   שפט  בחונה ס נטון י בחונה ןחבודון,  ב.	
אגית מתחת/שבאה.

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

פןיח

השלמת	
משפטים

1	=	אןובן  ו ה כחן ה ןכו ה   שפט  בחונה ס נטון י בחונה ןחבודון,  ג.	
אגית באה/ניגשה/רצה/התקרבה/חייכה/צחקה/קמה.

0	=	א  ןשיבה כחדן, אגית הסןא ה.  

ד,מ

פןיח

השלמת	
משפטים

1	=	אןובן  ו ה כחן ה ןכו ה   שפט  בחונה ס נטון י בחונה ןחבודון,  ד.	
אגית ראינו/מצאנו/היה/היה	שם/היה	שום.

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

פןיח

השלמת	
משפטים

1	=	אןובן ה ו ה עד/היטב	עד/	בשקט	עד. ה.	

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

הערות	לשאלה	6,	סעיפים	א,	ב,	ג,	ד	ו–ה:

הש  ה בשתי	מילים ה ןכו ין   שפט  בחונה ס נטון י בחונה ןחבודון,  מ. 
ןוחשב ןשיבה נאינה,

 ריג ה:
... הלכתי	ואמרתי  כו כ... כ. 

אןובן  ו ום  ןכו ין בשגוכין אןוב ןוחשב ןשיבה נאינה )  ש :  טחן(.  . 

הש  ה ב ו ה כי ב ו ום  ת השפה הרבידה ןוחשב ןשיבה נאינה.  .3

מיצ"ב8   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	רביעי:	סיפור	—	"מי	הקיש	על	הדלת	שלי"

פןיח7

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה ה צוונן או צופיד הוכ שהקושה בכ ן ך  הר ן. 	=	3

הערה:	ןשיבה שןא י   ורך ניסף  ת הסופיד, א י  ריג ה: "צופיד שוש  ה קת יבי  	
גיז ום הקושה ך  הר ן", ןוחשב ןשיבה נאינה.

א  ןשיבה כחדן, אגית הצופידום. 	=	0

ד,3

ד"ב8

הבנת	
המשתמע

ןשיבה נאינה: ) (   כ ואי   הוין! אי ם ךרוות ושנום!  =	3

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,3

פןיח9

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה שוש בה הןווחסין  ר ן שנטדקה, 	=	3
 ריג ה: 

הר ן נסגדה.   —

הר ן ננך ה.   —

הר ן נטדקה  הדיח.   —

הערה:	ןשיבה שוש בה הןווחסין  ר ן שנטדקה יבניסף הןווחסין  סובה  אע  	
שהו רין  כ דצי  הךוד כן ההידום, ןוחשב ןשיבה נאינה,

 ריג ה:

הר ן נטדקה יהם  כ דצי  הךוד כן ההידום.   —

א  ןשיבה כחדן, 	=	0
 ריג ה: 

או הת  כ דצי  הךוד כן ההידום.   —

או הבנין פןחי כן הר ן י כ דכי שם כוש.   —

—  אויית שהת ש ךי נקושין ך  הר ן. 

או  ושהי הקוש ך  הר ן.  —

הת דצי  דכין  ו זה יכז הת נשכדי.   —

הת דצי  רךן  כות בכין הנקושין.    —

ד,3

ד"ב10

הבנת	
המשתמע

ןשיבה נאינה: )3(  נש ךי  =	3

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,3

מיצ"ב9   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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המשך	בעמוד	הבא

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

סגיד11

הבנת	
המשתמע

ןשיבה האי  ן כן אןובן ה ספדום בסרד הזה: 	=	4

3 	
מ
ע
 
 4

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,4

פןיח12

הבנת	
המשתמע

ןשיבה ה ןווחסן  הח טן הו רין  הןחבכ ארו שהצופיד  כ ןדכה כיןת,  	=	4
 ריג ה:

—  הןחבכ בשקט.

או: 	
ןשיבה ה ןווחסן	 הח טן הו רין ש כ  הןקדב  צופיד, 	

 ריג ה:

—  הואנס הבוןה.

—  הוין בשקט.

א  ןשיבה כחדן, אגית הח וטי  סגיד כן הח ית.והח וטי  בדיח.והח וטי  חאין.  	=	0

ד,4

פןיח13

הבנת	
המשתמע

ןשיבה ה צוונן כן הןא ון  ביכה ש  הצופיד   דפסן או כן הסובה  שיבה:  	=	3
הקונית או הכא ן הגיז ום או הךיברה שאבד וש  ה קת ב דפסן, או ןשיבה 

ה ןווחסן  בחודן ה דפסן   קים קונית,
 ריג ה: 

—   ציכ  קים חם יבטיח  קונית.

—  גר  כן הגיז ום ש ה ב דפסן.

א  ןשיבה כחדן,  	=	0
 ריג ה:

—  ספד ך  הקת.

—  הזהוד ש כ  הןקדב  קת.

שובוכי  ה כיא .  —

ד,3

מיצ"ב10   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א



37חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א 

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח14

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבה ה בוךה ןקייה שהצופידושהגיז ום ןחזידווחזדי בשנה הבכה   דפסן, 
כי ה בוךה צךד ך  ךזובן הצופידוהגיז ום,

 ריג ה:

חב  שהגיז ום ךזבי, ה ייכו שוחזדי   דפסן.  —

כי ו הגיז ום ושיבי בשנה הבכה.  —

0	=	א  ןשיבה כחדן. 

ד,3

פןיח15

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבה האי  ן כן רךן הן  ור, גם כם הוכ אןיבה בכיפת שכוני  פידש, יהסבד  	=	4
 ןכום,

 ריג ה:

ופה, או הוכ דצןה  הסןא  ך  הצופיד י כ  הבהו  כן הצופיד.  —

דך, או הוכ  כ ואי ה  הושכד ךם הגיז ום.  —

—  כ הוה ופה, או זה צךד בך ו חוום י כ והוה  ו שוכאו  כן הגיז ום. 

טיב, או זה ואי   שביד כן ר ן  דפסן הזאיאון.  —

בסרד, או הוכ  כ דצןה  הפחור כן הצופיד.  —

בסרד, או הוכ דצןה  ג ין  כופה הדךש.  —

א  ןשיבה כחדן,  דבין:  =	0

הבךן ך רה   כ הסבד  •

הבךן רךה יהסבד  כ ד יינטו,  •
 ריג ה:

—  כ, או הם דצי  דכין כיןם.

—  כ, או הוכ הצוצה  הח ית.

ד,4

פןיח16

ידע	לשוני

אןובן ה ו ה מצייצים. 	=	1 א.	

א 	ןשיבה כחדן. 	=	0  

ד,מ

פןיח

ידע	לשוני

אןובן ה ו ה פתוח. 	=	1 ב.	

א 	ןשיבה כחדן. 	=	0  

ד,מ

פןיח

ידע	לשוני

אןובן ה ו ה נבהלה. 	=	1 ג.	

א 	ןשיבה כחדן. 	=	0  

ד,מ

הערה:	אןובן ה ו ה הנאינה בשגוכן אןוב ןוחשב ןשיבה נאינה.

מיצ"ב11   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א
המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א  38

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח17

ידע	לשוני

2	=	ןשיבה האי  ן כן כחר ה שפטום הכ ה: א.	

כידון נבה ה יהךודה כן כחיןה.	 

נבה ה כידון יהךודה כן כחיןה.	 

0	=	א  ןשיבה כחדן. 	

ד, 

פןיח

ידע	לשוני

2	=	ןשיבה האי  ן כן כחר ה שפטום הכ ה: ב.	

הצופיד בנןה קת בות ךנפו השוח.	 

הצופיד בנןה בות ךנפו השוח קת. 	 

בות ךנפו השוח הצופיד בנןה קת.	 

בות ךנפו השוח בנןה הצופיד קת. 	 

קת בנןה הצופיד בות ךנפו השוח.	 

0	=	א  ןשיבה כחדן. 	

ד, 

הערות: 	

ןשיבה האי  ן היספן כיןוין שו יש יוצודן  שפט נאית  בחונה ןחבודון,   —
ןוחשב ןשיבה נאינה.

הש טה ש   ו ה כחן כי ויןד ןוחשב ןשיבה שגיוה.  —

מיצ"ב12   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א
המשך	בעמוד	הבא



39חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א 

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	חמישי:	הבעה	בכתב	—	כתיבת	סיפור	על–פי	חמש	תמונות	—
	"הצעצוע	שהלך	לאיבוד"

שו י  ב: 18

וש  בריק א  טקסט שאןב הן  ור ך –פו הןבחונום ש ה ת ) דבין סופיד שכוני  מ. 
 סן ע ך  הן ינין יוכי טקסט שכוני סופיד(.

 .  שפט כחר ב בר  כ ווברק. ב קדה זה וקב  הן  ור צוית ד בא  הןבחונום.

תוכן	ומבנה א.	

פןיח

הבעה	
בכתב

רכיבי	הסיפור  1

פתיחה	סיפורית: הצגן ההקשד הנסובןו הד יינטו  סופיד )ר יויןו  .I
 קיםוז ת(

אירוע	מאתחל  .II

סיבוך  .III

התרה    .IV

סיום	סיפורי  .V

הסופיד אי   כן א  חמשת הדאובום כי כן ארבעת הדאובום   =	4
הדכשינום.

הסופיד אי   שלושה  בות כדבךן הדאובום הדכשינום.  =	2

הסופיד אי   שניים  בות כדבךן הדאובום הדכשינום.  =	1

הסופיד אי   דאוב אחד ב בר.  =	0

ד,מ, ,4

מיצ"ב13   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א
המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א  40

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הרחבות 	 2

בהךדאן ההדחבין וש  הןווחס  כואין י ד יינטוין ש הת  סופיד.  

הך ו ה  פיןחן בכ צךין הדחבין משני	סוגים  פחין  בות ש ישן   =	6
סיגו ההדחבין ש פנואם, יהת כואיןוין יד יינטוין: 

הדחבין המתארות	פרטים	על	הרקע,	על	הסביבה	ועל	הדמויות א.	
) ריג ה: הו ר שוחק בצךציך החרש שקוב   וים הי רןי.ודית 

חבדי הטיב(.

הדחבין ה ספקין פדטום ך  התרחשות	האירועים	ועל	פעולות	 ב.	
הדמויות

) ריג ה: ה ע דית  חפש כן  שחקי, כע  כ  צכ  כי ה.ורנו 
נזאד בדיביט, חופש כיןי י כ  צכ כיןי, ידק כז הןחו   באין.ו 

רנו דץ ידץ ארו  הגוך...(.

הדחבין במישור	הפנימי	המספקות	פרטים	על	מחשבות,	על	 ג.	
רגשות,	על	מניעים	ועל	תגובות ) ריג ה: רנו כהב  כיר  שחק 

בצךציך ש י.ופןכים נזאד הו ר ששאח כן הצךציך, הצטךד יבאה 
 כיר.ו דיב ר ךין היכ  כ ואי  הוה  דכין.והחבד  צכ כן 
הצךציך יש ח  החזודי  ו ר.ואשרנו קוב  בחזדה כן הצךציך 

היכ הןדגש  כיר.(.

הסופיד אי   הדחבין  שנו סיגום  בות הש ישה כי  סיג כחר ב בר   =	4
)ב' כי ג'( כע כואיןת בונינוןוהת בך ין ד יינטוין ח קון.         

הסופיד אי   נוצנו הדחבין, בךוקד  סיג כ'.  =	2

הסופיד ש רו, הכודיךום בסופיד כי ח קם אןיבום   כ הדחבין   =	0
א  .והסופיד כוני קדוכ  ח יטות.

ד, ,6,4

לכידות	וקישוריות 	 3

הסופיד  אור י קישד בכיפת  וטבו. קוו ן  אורין ש  הדךוינין  	=	3
 בחונה  יגון יקוום שו יש נאית ב ו ין קושיד, בכזאידום יבצוונו 

שוח.

הסופיד  אור כע הקושידוין פגי ה ב קים כחר.ונךשה שו יש  	=	2
ב ו ין קושיד בסוסוין ב בר  כידע הסופיד.ונךשה שו יש  כ וךו  

בכזאידום. 

הסופיד  אור בכיפת ח קו, הקושידוין פגי ה בא ה  קי ין בסופיד,  	=	1
ינךשה שו יש שגיו ב ו ין קושיד. 

0	=	הסופיד כוני  אור יכוני  קישד.

ד—3

מיצ"ב14   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א
המשך	בעמוד	הבא



41חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א 

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

לשון ב.	

אוצר	מילים	ומשלב	  1

כיצד  ו ום  גיית, שו יש ב ו ום  ריוקין, שו יש ח קו ב בנום  	=	2
 ידפי יגוום  ידאבום )  ש , "חבדי"(, שו יש ח קו ב שפטום 

כדיאום י ידאבום, שו יב כ צךום דטידוום הכיפוונוום  סופיד, אגית 
רוביד ושוד.

הוךרד גויית בכיצד ה ו ום, שו יש ב שפטום קצדום יפשיטום. 	=	1

שו יש ב שית רובידון, צדו ין  ש בוין. 	=	0

ד— 

תקינות	מורפולוגית	ותחבירית	  2

2	=  שפטום ןקנוום, הןכם רקריקו )ב ות יב ספד(.

שגוכין ק ין ב בנה ה שפטובהןכם הרקריקו.  =	1

0	=  בנה ה שפטום כוני ןקנו, חסד הןכם רקריקו.

ד— 

פיסוק	  3

שו יש נאית בנקירה יבסו ת שכ ה בדיב ה שפטום.  =	1

שו יש שגיוו צי צם בנקירה יבסו ת שכ הוכות שו יש בהם א  .   =	0

ד,מ

כתיב	  4

אןוב נאית בדיבי: ךר שתי שגוכין אןוב שינין.  =	2

שלוש ךר חמש שגוכין אןוב שינין. 	=	1

שש שגוכין אןוב שינין יויןד. 	=	0

הערות:		

שגיאות	הכתיב	ייספרו	רק	בשבע	השורות	הראשונות	של	הסיפור. 	•

שגוכין אןוב בשם פדטו  כ ווחשבי שגוכין. 	•

ד— 

מיצ"ב15   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א
המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א  42

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	רביעי:	טקסט	מידע	—	"דולפינים"

פןיח7

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן שתי הש  ין נאינין ש  ה שפט: 	=	4

מ.  חפש  זיתו  ציכ  זית.

 .  הגת זה ך  זהו ש יד ך  הגידום. 

ןשיבה האי  ן הש  ה אחת נאינה ש  ה שפט.  =	2

א  ןשיבה כחדן, אגית  כאי ,  זית. 	=	0

ד, ,4

ד"ב8

הבנת	
המשתמע

ןשיבה נאינה: )3(  פיגשן ב קדה  =	4

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,4

ד"ב9

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה נאינה: )4(  הם ואי ום  ןפיס בק ין כן הרגום.  =	3

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,3

פןיח10

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן כן נישכ ההקפהווצודן ה ךג  סבובו ור הגידום יוכי הכו הין, 	=	4
 ריג ה: 

רי פונום ביגדום  קופום כן הגידוםוכן הגידום יִכ יןוהם.   —

או: 	

ןשיבה האי  ן כן נישכ ההוצ ריןוההצטיפפין סבובו ור הגידום יוכי   
הכו הין,
 ריג ה: 

הם נצ רום  סבוב  גידום.   —

הערה:	הךןקה ש  ה שפטום ה ןכו ום  ת הקטך ןוחשב ןשיבה נאינה.  

א  ןשיבה כחדן,  	=	0
 ריג ה:

הרי פונום הביגדום  גִנום ך  הגידום ארו שהכיובום  כ וטדפי כיןם.   —

ד,4

מיצ"ב9   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת ככ בעברית  אוןה ב',	נוסח	ב',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

11-EVR-200-2B-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      88-01-02-02-01-01-010-011-05  'מבחן 88 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח ב

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שישי:	טקסט	שימושי	קצר	—	מודעה

פןיח19

הבנת	
טקסט	
שימושי

אןובן ה ו ום במוזאון	המדעומוזאון	המדע/מוזאון	מדע. 	=	2 א.	

1	=	אןובן ה ו ה במוזאון/מוזאון.  

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד— 

פןיח

הבנת	
טקסט	
שימושי

2	=	אןובן ה ו ום משחקי	אור.  ב.	

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד, 

פןיח

הבנת	
טקסט	
שימושי

2	=	אןובן ה ו ום משחקי	קסמים/קסמים. ג.	

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד, 

פןיח

הבנת	
טקסט	
שימושי

2	=	אןובן ה ו ה חולצה/חולצות.  ד.	
הערה:	ןשיבה ה צוונן שא  הו רום  קב ום חי צה יבניסף שהו רום  	 	

החיגגום וים הי רן  קב ום גם אדטוס אנוסה חונם, ןוחשב ןשיבה נאינה.   

0	=	א  ןשיבה כחדן, אגית אדטוס אנוסה חונם   יזכית.   

ד, 

הערה	לשאלה	19,	סעיפים	א,	ב,	ג	ו–ד: הךןקן הןשיבין בשגוכין אןוב )  ש : 
 סחקו כיד, אי צה( ןוחשב ןשיבה נאינה. 

פןיח20

ידע	לשוני
3	=	ןשיבה האי  ן כן ה ו ום בסרד הזה:

חגוגה מ. 

חי צה  . 

אדטוס  .3

4.  יזכית

ע.  ןנה

קס ום  .6

ןשיבה שוש בה שגוכה אחת בסרד ה ו ום )הח פה כחן ש  שןו  ו ום ס יאין   =	1
זי בזי(.

א  ןשיבה כחדן.  =	0

ד,מ,3

מיצ"ב16   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

12-EVR-202-2A-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-010-011-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א
המשך	בעמוד	הבא



43חוברת הנחיות 1125 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"א 

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	רביעי:	טקסט	מידע	—	"דולפינים"

פןיח7

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן שתי הש  ין נאינין ש  ה שפט: 	=	4

מ.  חפש  זיתו  ציכ  זית.

 .  הגת זה ך  זהו ש יד ך  הגידום. 

ןשיבה האי  ן הש  ה אחת נאינה ש  ה שפט.  =	2

א  ןשיבה כחדן, אגית  כאי ,  זית. 	=	0

ד, ,4

ד"ב8

הבנת	
המשתמע

ןשיבה נאינה: )3(  פיגשן ב קדה  =	4

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,4

ד"ב9

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה נאינה: )4(  הם ואי ום  ןפיס בק ין כן הרגום.  =	3

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,3

פןיח10

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן כן נישכ ההקפהווצודן ה ךג  סבובו ור הגידום יוכי הכו הין, 	=	4
 ריג ה: 

רי פונום ביגדום  קופום כן הגידוםוכן הגידום יִכ יןוהם.   —

או: 	

ןשיבה האי  ן כן נישכ ההוצ ריןוההצטיפפין סבובו ור הגידום יוכי   
הכו הין,
 ריג ה: 

הם נצ רום  סבוב  גידום.   —

הערה:	הךןקה ש  ה שפטום ה ןכו ום  ת הקטך ןוחשב ןשיבה נאינה.  

א  ןשיבה כחדן,  	=	0
 ריג ה:

הרי פונום הביגדום  גִנום ך  הגידום ארו שהכיובום  כ וטדפי כיןם.   —

ד,4

מיצ"ב9   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת ככ בעברית  אוןה ב',	נוסח	ב',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

11-EVR-200-2B-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      88-01-02-02-01-01-010-011-05  'מבחן 88 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח ב

מיצ"ב19   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת דכ בעברית  אוןה ב',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	פנימי

12-EVR-202-2A-SOF-p-pnimi ,27:24707:21      80-01-02-01-01-01-009-010-05  'מבחן 80 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח א

חלק	ב'

המשך	בעמוד	הבא

1

2

3

4
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח11

המשמעות	
הגלויה

4	=	ןשיבה ה ןווחסן  רחופן הרי פונום כן הרגום כ  דשן הרווגום,
 ריג ה:

הרי פונום ריחפום כן הרגום כ  דשן הרווגום.   —

ריחפום כ וה כן הרגום.  —

ןשיבה ה ןווחסן  רחופן הרי פונום כן הרגום, ב ו  צוות כן הדשן, 	=	2
 ריג ה:

הם ריחפום כן הרגום.  —

א  ןשיבה כחדן, 	=	0
 ריג ה: 

—  ישאום כן הדשן  רגום.

הם צרום כן הרגום.  —

ד, ,4

ד"ב12

הבנת	
המשתמע

ןשיבה נאינה: )מ(  נןפסום  =	4

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,4

סגיד13

המשמעות	
הגלויה

1	=	 כ א.	

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

סגיד

המשמעות	
הגלויה

1	=	את ב.	

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

סגיד

המשמעות	
הגלויה

1	=	 כ ג.	

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

מיצ"ב10   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת ככ בעברית  אוןה ב',	נוסח	ב',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

11-EVR-200-2B-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      88-01-02-02-01-01-010-011-05  'מבחן 88 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח ב

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח14

יישום,	
הערכה	
וביקורת

4	=	ןשיבה האי  ן כן רךן הן  ור ך  רבדו ויב  יהסבד ד יינטו הןי ע ברךה,
 ריג ה:

כנו חישבן שויב  צירק  אויית ש...   —

רי פונום  שןפום פךי ה ךם בנו כרם.	 

רי פונום נהנום  שחין בחבדן בנו כרם.	 

כנשום ואי ום  גךן ברי פונום.	 

כנשום  כאו ום רי פונום.	 

רי פונום כונם  סיאנום  בנו כרם.	 

כנו חישבן שויב   כ צירק  אויית ש...   —

פןכים הרי פות ואי   קפיץ יכז דיןו ואי ה  הובה .	 

רי פונום ואי ום  נשיע.	 

הערה:	ןשיבה האי  ן הסבד   כ רךה, ןוחשב ןשיבה נאינה. 	

ןשיבה האי  ן כן רךן הן  ור ב וייו הסבד  כ ד יינטווב וייו הסבד שכוני   =	0
ןי ע ברךה,

 ריג ה: 

הוכ ואי ה  הואנס  פו  ה שויב  כ ד.   —

רייקכ כנו פיחרן א י דיןו.   —

את, ויב  צירק, זה  כ  סיאת.   —

ד,4

מיצ"ב11   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת ככ בעברית  אוןה ב',	נוסח	ב',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

11-EVR-200-2B-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      88-01-02-02-01-01-010-011-05  'מבחן 88 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח ב המשך	בעמוד	הבא

5

6

7
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח14

יישום,	
הערכה	
וביקורת

4	=	ןשיבה האי  ן כן רךן הן  ור ך  רבדו ויב  יהסבד ד יינטו הןי ע ברךה,
 ריג ה:

כנו חישבן שויב  צירק  אויית ש...   —

רי פונום  שןפום פךי ה ךם בנו כרם.	 

רי פונום נהנום  שחין בחבדן בנו כרם.	 

כנשום ואי ום  גךן ברי פונום.	 

כנשום  כאו ום רי פונום.	 

רי פונום כונם  סיאנום  בנו כרם.	 

כנו חישבן שויב   כ צירק  אויית ש...   —

פןכים הרי פות ואי   קפיץ יכז דיןו ואי ה  הובה .	 

רי פונום ואי ום  נשיע.	 

הערה:	ןשיבה האי  ן הסבד   כ רךה, ןוחשב ןשיבה נאינה. 	

ןשיבה האי  ן כן רךן הן  ור ב וייו הסבד  כ ד יינטווב וייו הסבד שכוני   =	0
ןי ע ברךה,

 ריג ה: 

הוכ ואי ה  הואנס  פו  ה שויב  כ ד.   —

רייקכ כנו פיחרן א י דיןו.   —

את, ויב  צירק, זה  כ  סיאת.   —

ד,4

מיצ"ב11   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת ככ בעברית  אוןה ב',	נוסח	ב',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

11-EVR-200-2B-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      88-01-02-02-01-01-010-011-05  'הבאמבחן 88 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח ב	בעמוד	המשך

8
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח15

ידע	לשוני

1	=	אןובן ה ו ה שחיתי. א.	

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

פןיח

ידע	לשוני

1	=	אןובן ה ו ה יקיפו. ב.	

הערה:	אןובן ה ו ה "והקופי"  כ ןוחשב שגוכה.   

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

הערה: אןובן ה ו ה "הוקופי"והקופי" ןוחשב שגוכה.    

ד,מ

פןיח

ידע	לשוני

1	=	אןובן ה ו ה מאכילה/האכילה. ג.	

הערה:	אןובן ה ו ה " או ה" ב קים " כאו ה", כי "האו ה" ב קים    
"הכאו ה",  כ ןוחשב שגוכה.  

0	=	א  ןשיבה כחדן.  

ד,מ

פןיח16

ידע	לשוני

2	=	ןשיבה האי  ן כן כחר ה שפטום הכ ה: א.	

הרווג פידש דשן בןיע ה ום.	 

בןיע ה ום הרווג פידש דשן.	 

בןיע ה ום פידש הרווג דשן.	 

פידש הרווג דשן בןיע ה ום.	 

פידש הרווג בןיע ה ום דשן.	 

הרווג פידש בןיע ה ום דשן. 	 

0	=	א 	ןשיבה כחדן. 	

ד, 

פןיח

ידע	לשוני

2	=	ןשיבה האי  ן כן כחר ה שפטום הכ ה: ב.	

ו רום שיחום  ור רי פונום י כאו ום כיןם.	 

 ור רי פונום שיחום ו רום י כאו ום כיןם. 	 

0	=	א 	ןשיבה כחדן. 	

ד, 

הערות: 	

הש טה ש   ו ה כחן כי ויןד ןוחשב ןשיבה שגיוה.  —

ןשיבה האי  ן היספן כיןוין שו יש יוצודן  שפט נאית  בחונה ןחבודון,   —
ןוחשב ןשיבה נאינה,

 ריג ה:

ו רום ששיחום  ור רי פונום  כאו ום כיןם.  —

מיצ"ב12   

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

 חיית   בחת ככ בעברית  אוןה ב',	נוסח	ב',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

11-EVR-200-2B-SOF-p-net-shipur ,27:24707:21      88-01-02-02-01-01-010-011-05  'מבחן 88 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח ב

9

10
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצך או ה בחנום ש  א  אוןה ווברקי בורו ציין ה ידום  ךבדון בבון–הספד. א י את,  יצך שדאז 
הזה.  הןה וע  כן  ו יי  בון–הספד,  בורו  נה   אע  שו ינה  צידע  כי  ו  השאבה,  דאז  כי   ה קציך 
וש  בריק כן ה בחנום בהןכם   חיית ה צידף  ךו  )ג.מ( יבצ ורין כ וי. זאדי או ןיצכין ה בחנום 

ניךרי  שו יש בון–ספדו, יבון–הספד כוני נרדש  רייח ך והת  א  גידם שהיכ. 

כלי עזר לחישוב הציונים בשני חלקי המבחן 

מערכת	 הושגום:  י  ופיו  צוינום  א ום   יחשבום  חושיב  שנו  בןו–הספד  דכ "ה  ך ורה  דשין 
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית, שפיןחה בורו דכ "ה. א ום כ ה  חשבום כן הצוינום בד ן הן  ור 
בכיפת כיטי טו,  ספקום נןינום הנוןנום  השייכה בות קביצין ן  ורום י כפשדום קב ן ןדשו ום 
רק בבןו–ספד שהךבודי כן  בד ן האוןה כי בד ן השאבה. שנו הא ום הכ ה  ןכו ום  שו יש 

ה בחת בש  יןי.

 — הנןינום  ורנוום  חושיב  א ום  ה בחת  הכ ה,  צידפום   חבדין  הסטטוסטוום  הא ום  ך    ניסף 
ןי ע(  פנו הק רן  )א ו  הואי ום  הוין ש ב  קרום  כיתתי  מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינום   נבסית כי   וצבון.

ארו שוהוה כפשד  קב  ן ינה בון–ספדון, וש  קב  הח טה כחורה בניגך  א ו שוש ש כן בון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספד  ךוביר הנןינום. וש  הנחין כן א   ה ידום בבון–הספד 
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:  נב"סו נבסית כי  וצבון )א ו ה ביסס ך  כקס (. ארו  הגוך 
 ורו הח טה בון–ספדון וש  הבוכ בחשבית כן ד ן ה וי נין ש  א    ידו בון–הספד בא ו הךוביר 
יהשו יש  כקס ,  בןיאנן  בסוסון  ש וטה  שוש  הם  ב וצבון  ןכום   ידום  השו יש  השינום: 

ב נבסית  ןכום   ידום בך ו  וי נין בסוסון בךבירה ךם  דאובום ב נבסית. 

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  ין  יהת  הפנו וום,  ה וצ"ב  ש   בחנו  הנןינום  היןכ י  הזנן  יה נבסית  ה נב"ס    ךדאין 
  שק ה כפשד  בון–הספד  ק יט כן  בחנו ה וצ"ב הפנו וום ושודין   נבסית כי   נב"ס, 
 שם הק רן צוינו ה וצ"ב הפנו ו. ןוךיר הצוינום ב נב"סוב נבסית  כפשד  ש יד כיןם י ש בם 
אע, ןוךיר הצוינום ב נב"סוב נבסית  כפשד  הפוק  ך   ניסף  בון–הספד.  בןאנון ההךדאה ש  
ריחין ווחירוום   וצ"ב הפנו ו האי  ום השייכה  נןינום הכדצוום ה ביססום ך  נןינו ה וצ"ב 

החוצינו.  

   הרדאה י ן ואה כפשד  פנין   יקר השודין יהן ואה ש   ונה ן וושי ו ה נב"ס בו ום כ'-ה', 
בשךין ד7:3ד-ד3:   ) י  ץ  פנין כחדו השךה ד3:עמ(, יבוים י' יבךדבו חג בשךין ד7:3ד-דד:4מ, 

בט פית: 03-9298111. 

moked-manbas@kishurim.k12.il :ריכ"   ן ואה  

www.education.gov.il/manbas :כןד הכונטדנט ש   ונה ן וושי ו ה נב"ס  
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "ה  ך ורה  דשין בןו–הספד "מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"  חושיב ההושגום   
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  ופיוָם.  הפנו ו  ב וצ"ב 
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן. ה וצבון האוןןון  כפשדן  חשב כן 
האוןה  הושגו  ש   ן ינן  צב  י ספקן  הפנו ו,  ה וצ"ב  ב בחת  האוןה  ן  ורו  ש   הצוינום 
בשאבה;  הן  ורום  א    הושגו  ך   )מ(  שינום:  נןינום  השאבןון  ספקן  ה וצבון   ב בחת. 
) ( ך  השייכה בות הושגו האוןין ה קבו ין ב בחת ה וצ"ב הפנו ו; )3( ך  השייכה בות נןינו 
ה וצ"ב  נןינו  ך   ה ביססום  הכדצוין(  )הניד ין  הכדצוין  ההשייכה  קביצין  השאבה  נןינו 
בקטגידוה   http://rama.education.gov.il באןיבן:  דכ "ה  בכןד  ופידס י  ה וצבוין   החוצינו. 

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א" ס יע   יךרו ה וצ"ב הפנו ו. 

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארו  חשב כן הצוינום בכיפת ורנו כפשד  הוךזד בדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	  
המיפוי	הכיתתי. הרפום הורנוום ש  דואיז הצוינום ש  א  הן  ורום )ד4 ךיןקום( יאת רפו ה ופיו 
צוינום,  דואיז  ש   ריג כין  רפום   כום  דע-3ע  בך ירום  דכי  ב ךטפה.  האוןןוום  צידפום 
שחישבי בהם א  הצוינום ש  ן  ור כחר, יריג כין  רפו דואיז צוינום דוקום. א ו זה היןכם 
 הךבדן ה וצ"ב הפנו ו, יניךר  כפשד   ידו בון–הספד  בריק כן ה בחנום ברדע וךו ה יניחה.

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

סוייג  סיגו השגוכין ש  הן  ורום.  	  שו ן ההאןבה: ה חיית  כפשד   ידום  כבחת כן 
השגוכין כוני  דאוב בחושיב הצוית ב בחת, י טדןי  זהין כן  יקרו הקישו בפךניח הציפת 
הכ פבוןו. בש ב  כיחד ויןד ןןכפשד השייכה בות  ספד השגוכין  א  סיג באוןה ש ע יבות 

הנןינום ש  קביצין ההשייכה שןפדסם דכ "ה ך –ס ע ןיצכין ה וצ"ב החוצינו. 

ברוקן השכ ין ב בחת  פו ה חיית ה צידף: כפשדיוין הנוקיר בא  סךוף יבא  שכ ה  יגרדין   	
  דכש ב חיית י ציונין בהןכם  אע ברפו דואיז הצוינום. וש  ס ת ברפו דואיז הצוינום כן

הנוקיר  א  שכ ה כי סךוף. 

רות שכ ה ש כ ךני ך וה ארות ןשיבה שגיוה. בשנו ה קדום וקב  הן  ור כפס נקירין. ךם   	
זכן,  י  ץ שה ידה ודשים  ךצ י כן השכ ין שהן  ורום  כ השובי ך והת, ארו שויא  

   יר  הת ך  נישכום שהאוןה  ןקשה בהם כי ש כ   רה כיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	בכל	אחד	מחלקי	המבחן	 	.2

ח ק כ': הצוית האי   בח ק כ'  חישב ך –פו סאים הנקירין שצבד הן  ור בא  הנישכום בח ק   
זה. טייח הצוינום נך בות ד  –דדמ.

זה  בח ק  הן  ור  שצבד  הנקירין  סאים  ך –פו  ב'  חישב  בח ק  האי    הצוית  ב':  ח ק   
ד  –דדמ.  בות  נך  ב'  בח ק  גם  הצוינום  טייח  זה.  בח ק  הכפשדוין  הנקירין  א   סע    ןיע 
 כחד שבח ק ב'  ספד פדוטו הורך ה שינו קטת  כיר,  כ וחישב צוית נפדר  הבנן הנקדכ י ורך 

 שינו.
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הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	בחלק	א'	של	המבחן 	.3

בךביד א  ן  ור וש  חשב כן הצוית בא  כחר  הנישכום בנפדר.  חשבום כן הצוית בא  נישכ   
ך –פו סאים הנקירין שצבד הן  ור בכיןי נישכ )השכ ין בא  נישכ  יפוךין בנפדר ברף דואיז 

הצוינום  ן  ור(. ה וצבון יה נבסית ךידאום כן החושיבום הכ ה בכיפת כיטי טו.

הנחיות	לשימוש	בדפי	המיפוי	הכיתתיים	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רפו ה ופיו האוןןוום ה יפוךום בה שע  ןווחסום  שנו ח קו ה בחת.   	

רפו ה ופיו האוןןוום ניךרי  כפשד כן חושיבם ש  ה ררום האוןןוום בד ן הפדוט, בד ן   	
הנישכ יבד ן הצוית האי   ש  ה בחת. בןים ברוקן ה בחנום  י  ץ  הךןוק כן הצוינום 
ש  א  ן  ור בפדוטום ה שןוואום  כיןי נישכ, יכחד אע  חשב כן הצוית ה  יצך ש  א  

הן  ורום באוןה בד ן הפדוטום, בד ן הנישכום יבד ן ה בחת אי י.

שו י  ב או ברפו ה ופיו האוןןוום הפדוטום  סירדום  פו נישכום. רפו ה ופיו האוןןוום   	
 יצגום בחיבדן זי  שם ריג ה יהם גם  צידפום ב ךטפה  שו ישאם.

נןינו קביצין ההשייכה )ניד ין כדצוין( אינם אי  ום ךי ום חרשום ין  ורום ה קב ום   	
)אכשד הם  ן ואה  ןאנון השו יב.  את, ארו  השיין כן ה  יצך האוןןו  נןינום הכ ה 

וןפדס י(, וש  חשב כן ה  יצך האוןןו ב ו קביצין הן  ורום הכ ה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.3 
)נורמות ארציות(

דכ "ה ןפדסם כן נןינו קביצין ההשייכה )א   בןו–הספד ריבדו הךבדון( ך  ס ע הןיצכין ש  
בןו–הספד שנבחני ב בחת ה וצ"ב החוצינו. בון–הספד ויא   השיין כן הושגוי  הושגום ש  בןו–ספד 
רי ום. הסבדום בניגך  השייכה זי ופידס י בכןד הכונטדנט ש  דכ "ה בךיר א ה חירשום. זאדי, כם 
ןח וטי  ךדיע שוניוום א שהם ב בחת )ב בנהי, בכיפת הךבדןי כי בכיפת הךדאןי(,  כ ןיא י  השיין 

כן ההושגום ש אם  נןינו קביצין ההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
חלק	א'

דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	א'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א
וש  ס ת כן  ספד הנקירין שקוב  הן  ור בא  שכ ה כי סךוף בהןכם   פידט ב חיית.

אוןה: ב1 שם הן  ורוה:               רחל                    
שליטה	בצופן	האלפביתי

הכתבההשאלה

שכ ה מ — ש ב דכשית
מרמגמבמכ
12

 שכ ה מ
ש ב שנו

   3  סאים 
צוית  פו 
דמ 43ע76כ9דמממ מ3מ4מעמטב ן ה דה

פענוח	מילים
דמ שכ ה  
דמ שכ ה 3
דמ שכ ה 4

הצוית בנישכ   19  

הבעה	בכתב	—	כתיבת	סיפורהשאלה
דמ 4שכ ה כמכמ
ד 64שכ ה כמכ 
דמ 3שכ ה כמכ3
דמ שכ ה כמבמ
דמ שכ ה כמב 
דמשכ ה כמב3
דמ שכ ה כמב4

הצוית בנישכ   14  

ידע	לשוניהשאלה
דמשכ ה 6מכ
דמשכ ה 6מב
דמשכ ה 6מג
ד שכ ה 7מכ
ד שכ ה 7מב
דמ3שכ ה ד 

הצוית בנישכ   8   

הבנת	הנקרא
הבנת	הנקרא	בטקסט	קצרהשאלה

השלמת	משפטים
ד שכ ה עכ
ד שכ ה עב
ד שכ ה עג
דמשכ ה 6כ
דמשכ ה 6ב
דמשכ ה 6ג
דמשכ ה 6ר
דמשכ ה 6ה

טקסט	שימושי	קצר
דמ שכ ה 9מכ
ד שכ ה 9מב
ד שכ ה 9מג
ד שכ ה 9מר

הצוית   16 
הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוךהשאלה

סיפור
ד3שכ ה 7
ד3שכ ה כ
ד3שכ ה 9
ד3שכ ה דמ
ד4שכ ה ממ
ד4שכ ה  מ
ד3שכ ה 3מ
ד3שכ ה 4מ
ד4שכ ה עמ

הצוית   26 
הצוית בנישכ   42 

הציון	הכולל	
בחלק	א'

+ + + = נק'
	הציון	בנושא
הבנת	הנקרא

	הציון	בנושא
	שליטה	בצופן
האלפביתי

	הציון	בנושא
	הבעה	בכתב

	הציון	בנושא
ידע	לשוני

	הציון	הכולל

ציונים	
באחוזים	לכל	

נושא

( )
___%

19
100× =( )

___%
30

100× =
( )

___%
49

100× =

ציון	בהבנת	הנקרא	בטקסט	קצר	
)באחוזים(

ציון	בהבנת	הנקרא	בטקסט	ארוך	
)באחוזים(

ציון	כולל	בהבנת	הנקרא	)באחוזים(

( )
___%

21
100× =( )

___%
20

100× =( )
___%

10
100× =

ציון	בשליטה	בצופן	האלפביתי	
)באחוזים(

ציון	בידע	לשוני	)באחוזים(ציון	בהבעה	בכתב	)באחוזים(

42

42

86 26 87 16 84

8 80 14 70 19 90

19 14 8 83

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	א'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

וש  ס ת כן  ספד הנקירין שקוב  הן  ור בא  שכ ה כי סךוף בהןכם   פידט ב חיית.
אוןה:       שם הן  ורוה:                                   

שליטה	בצופן	האלפביתי
הכתבההשאלה

שכ ה מ — ש ב דכשית
מרמגמבמכ

 שכ ה מ
ש ב שנו

        סאים 
צוית  פו 
דמ 43ע76כ9דמממ מ3מ4מעמטב ן ה דה

פענוח	מילים
דמ שכ ה  
דמ שכ ה 3
דמ שכ ה 4

הצוית בנישכ       

הבעה	בכתב	—	כתיבת	סיפורהשאלה
דמ 4שכ ה כמכמ
ד 64שכ ה כמכ 
דמ 3שכ ה כמכ3
דמ שכ ה כמבמ
דמ שכ ה כמב 
דמשכ ה כמב3
דמ שכ ה כמב4

הצוית בנישכ       

ידע	לשוניהשאלה
דמשכ ה 6מכ
דמשכ ה 6מב
דמשכ ה 6מג
ד שכ ה 7מכ
ד שכ ה 7מב
דמ3שכ ה ד 

הצוית בנישכ       

הבנת	הנקרא
הבנת	הנקרא	בטקסט	קצרהשאלה

השלמת	משפטים
ד שכ ה עכ
ד שכ ה עב
ד שכ ה עג
דמשכ ה 6כ
דמשכ ה 6ב
דמשכ ה 6ג
דמשכ ה 6ר
דמשכ ה 6ה

טקסט	שימושי	קצר
דמ שכ ה 9מכ
ד שכ ה 9מב
ד שכ ה 9מג
ד שכ ה 9מר

הצוית       
הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוךהשאלה

סיפור
ד3שכ ה 7
ד3שכ ה כ
ד3שכ ה 9
ד3שכ ה דמ
ד4שכ ה ממ
ד4שכ ה  מ
ד3שכ ה 3מ
ד3שכ ה 4מ
ד4שכ ה עמ

הצוית       
הצוית בנישכ     

הציון	הכולל	
בחלק	א'

+ + + = נק'
	הציון	בנושא
הבנת	הנקרא

	הציון	בנושא
	שליטה	בצופן
האלפביתי

	הציון	בנושא
	הבעה	בכתב

	הציון	בנושא
ידע	לשוני

	הציון	הכולל

ציונים	
באחוזים	לכל	

נושא

( )
___%

19
100× =( )

___%
30

100× =
( )

___%
49

100× =

ציון	בהבנת	הנקרא	בטקסט	קצר	
)באחוזים(

ציון	בהבנת	הנקרא	בטקסט	ארוך	
)באחוזים(

ציון	כולל	בהבנת	הנקרא	)באחוזים(

( )
___%

21
100× =( )

___%
20

100× =( )
___%

10
100× =

ציון	בשליטה	בצופן	האלפביתי	
)באחוזים(

ציון	בידע	לשוני	)באחוזים(ציון	בהבעה	בכתב	)באחוזים(

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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 דף ריכוז ציונים לתלמיד
חלק	ב'

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

וש  ס ת כן  ספד הנקירין שקוב  הן  ור בא  שכ ה כי סךוף בהןכם   פידט ב חיית.

אוןה: ב1 שם הן  ורוה:               רחל                    

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

ציון	כולל
	סכום	כל	הנקודות	שהצטברו	בחלק	ב'	של	המבחן:	 30 נק'

( )
___%

37
100× = 8130הציון	הכולל	בחלק	ב'	של	המבחן:

	הבנת	הנקרא	בטקסט	מידע	השאלה
וידע	לשוני

ד 4שכ ה מ
ד4שכ ה  
ד3שכ ה 3
ד4שכ ה 4
ד 4שכ ה ע
ד4שכ ה 6

דמשכ ה 7כ
דמשכ ה 7ב
דמשכ ה 7ג
ד4שכ ה כ

דמשכ ה 9כ
דמשכ ה 9ב
דמשכ ה 9ג

ד שכ ה דמכ
ד שכ ה דמב
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	ב'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

וש  ס ת כן  ספד הנקירין שקוב  הן  ור בא  שכ ה כי סךוף בהןכם   פידט ב חיית.

אוןה:      שם הן  ורוה:                                       

ציון	כולל
	סכום	כל	הנקודות	שהצטברו	בחלק	ב'	של	המבחן:	    נק'

( )
___%

37
100× = הציון	הכולל	בחלק	ב'	של	המבחן:

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

	הבנת	הנקרא	בטקסט	מידע	השאלה
וידע	לשוני

ד 4שכ ה מ
ד4שכ ה  
ד3שכ ה 3
ד4שכ ה 4
ד 4שכ ה ע
ד4שכ ה 6

דמשכ ה 7כ
דמשכ ה 7ב
דמשכ ה 7ג
ד4שכ ה כ

דמשכ ה 9כ
דמשכ ה 9ב
דמשכ ה 9ג

ד שכ ה דמכ
ד שכ ה דמב
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ב', חלק א' מיצ"ב פנימי התשע"א
רגיל/

עולה/	
משולב

הבנת	הנקראשליטה	בצופן	האלפביתי

	1.	הכתבה
שלב	ראשון

	1.	הכתבה		
טקסט	קצר	—	השלמת	משפטים	פענוח	מילים		שלב	שני

וטקסט	שימושי
			מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

34 ממרמגמבמכ
הציון
בנושא

 ע
כ

 ע
ב

 ע
ג

6 
כ

6 
ב

6 
ג

6 
ר

6 
ה

 9מ
כ

 9מ
ב

 9מ
ג

 9מ
הציוןר

מ

 

3

4

ע

6

7

כ

9

דמ

ממ

 מ

3מ

4מ

עמ

6מ

7מ

כמ

9מ

ד 

מ 

  

 3

 4

ע 

 6

 7

כ 

 9

ד3

מ3

3 

33

34

ע3

36

37

כ3

39

ד4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא

הציון	הבעה	בכתבידע	לשוני
הכולל	
בחלק	

א'

טקסט	ארוך—סיפור

עמ4מ3מ מממדמ9כ7
הציון	הציון

בנושא

 6מ
כ

 6מ
ב

 6מ
ג

 7מ
כ

 7מ
ב

ד 
הציון	
בנושא

כמ 
כמ

כמ 
כ 

כמ 
כ3

כמ 
במ

כמ 
ב 

כמ 
ב3

כמ 
הציון	ב4

בנושא IIIIIIIIIIIIIIIII

מ

 

3

4

ע

6

7

כ

9

דמ

ממ

 מ

3מ

4מ

עמ

6מ

7מ

כמ

9מ
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 3

 4

ע 

 6

 7

כ 

 9

ד3

מ3

3 

33

34

ע3

36

37

כ3

39

ד4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.
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  יצך אוןןו ש  א  הן  ורום: _________________________           

  יצך אוןןו   כ ן  ורום  שי בום יךי ום: _________________________               

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
I	— ה ש ךין הג יוה בטקסט 

II	— הבנן ה שן ך  ןיע הטקסט

וושים, הךדאה יבוקידן  —	III
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ב', חלק ב' מיצ"ב פנימי התשע"א
יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הציון	הבנת	הנקרא	בטקסט	מידע	וידע	לשוני
הכולל	
בחלק	

ב'

			מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

 9כ7ג7ב7כ6ע34 מ
כ

9
ב

9 
ג

 דמ
כ

 דמ
ב

IIIIIIIIIIIIII

מ

 

3

4
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4מ

עמ

6מ

7מ
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 3

 4

ע 

 6

 7

כ 

 9

ד3

מ3

3 

33

34

ע3

36

37

כ3

39

ד4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.
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  יצך אוןןו ש  א  הן  ורום: _________________________           

  יצך אוןןו   כ ן  ורום  שי בום יךי ום: _________________________               

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
I	— ה ש ךין הג יוה בטקסט 

II	— הבנן ה שן ך  ןיע הטקסט

וושים, הךדאה יבוקידן  —	III
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  מהמבחן  תועלת הפקת: 'ד פרק
  

  הקדמה
, המדרי� שלהל� נועד לסייע למורי� בתהלי� הפקת תועלת מהמבח� באמצעות ניתוח שאלות

מאפייני טקסט , הגדרת הכישורי� הנדרשי� מהתלמידי� על מנת לענות על כל שאלה

, �והצגת שגיאות של תלמידי� אשר נאספו מכמות גדולה של מבחני, המשפיעי� על ההבנה

זאת לצור� יצירת הכללות והצעת אסטרטגיות להתמודדות ע� קשיי� דומי� בתהליכי 

ב הנערכי� מדי שנה בבתי הספר באר� מהווי� הזדמנות מצוינת "מבחני המיצ. ההוראה

  .לפיתוח השתמעויות להוראה כדי להתגבר על הקשיי� של התלמידי�

ואת שגיאותיה� בשלב בדיקת המדרי� יכול לעזור למורי� לאפיי� את קשיי התלמידי� 

כמו כ� פרק זה של הפקת תועלת יכול . המבחני� וכ� בשלב תכנו� ההוראה לאור המבח�

  .לשמש בסיס ללמידה ולהתמקצעות של המורי�

  

  ?מה כולל המדרי�  .א

וכ� דוגמאות אותנטיות , המדרי� כולל את מרבית שאלות המבח� ואת המחווני� לבדיקת�  
ללא  ,תשובות התלמידי� מובאות במסמ� כלשונ� .תלמידי� ניות שלשגויות אופיי תשובותל

ניתוח השאלות והתשובות מלווה בהפניות לתכנית הלימודי� במקומות . כל עריכה
. ניתוח של השאלות וניסיו� להבי� את מקור� של השגיאותכולל כמו כ� המדרי� . י�ינטווהרל

  .השאלות והשגיאותמוצעות א� השתמעויות להוראה המבוססות על  ניתוח 

במיפוי המצור� נכללות רק השאלות . ב כוללי� מספר גדול של שאלות"מבחני המיצ  
  ".הפקת תועלת מ� המבח�"המופיעות בפרק 

  

  מבנה המדרי�  .ב

 הופעת�פי סדר  עלוה� מסודרות  ,מדגימות קשיי� אופייניי�המופיעות במדרי� שאלות ה  
   .במבח�

  :קבועההעיסוק בכל שאלה הנו במתכונת 

  מבח�כפי שהיא מופיעה בהצגת השאלה  •

יני ימאפג� דרישות השאלה ולעתי�  ,פי המפרט כולל ממד ההבנה על ,ניתוח השאלה •
פי  לעהקושי נקבע  דירוג. השאלה הקושי של דירוגו ,משפיעי� על ההבנההטקסט 

 :לפי החלוקה הזאת א"עבתשאחוז המשיבי� נכו� על השאלה במבח� החיצוני 
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  הקושי דרגת  *�המשיבי� נכואחוז 

  )קל ביותר( 1  ומעלה 85%

65%–84%  2  

40%–64%  3  

20%–39% 4  

  )קשה ביותר( 5  ומטה 19%

  לא כולל תלמידי שילוב ועולי� חדשי�* 

  

דירוג ( וקלה, נכו� תלמידי� מעטי� הצליחו להשיב עליהרק א� ) 5דירוג (שאלה נחשבת קשה 
מנת לאפשר למורי�  ובא כא� עלממדד זה . עליה נכו� להשיבא� רוב התלמידי� הצליחו  )1

מידע זה ( .בכל שאלה הכוללתלהערי� את המצב הלימודי של תלמידיה� בהשוואה להצלחה 
 )א"יעודכ� במועד מאוחר לאחר איסו� הנתוני� ממיצב תשע

  תשובה נכונה מתו� המחוו� של המבח� •

עריכה וללא תיקו� שגיאות  ללא, תשובות שגויות של תלמידי� אשר מובאות כלשונ� •
  כתיב

  ניתוח משוער של השגיאות •

מ� תובנות והמלצות בעקבות הנלמד מניתוח השאלה ו –השתמעויות להוראה  •
  התשובות השגויות

  

  רעיונות לשימוש במדרי�  .ג

  :אפשר להיעזר במדרי� בכמה דרכי�  

  .רצוי להביא לכיתה דוגמאות לתשובות שגויות ולנתח אות� ע� התלמידי� •

כ� הבדיקה . כדאי לקרוא ולהכיר טעויות אופייניות של תלמידי�, פני בדיקת המבחני�ל •

  .מוצע כא�התהיה מכוונת יותר ובמהלכה יוכלו המורי� להיעזר בניתוח השגיאות 

יפוי וניתוח של הישגי לצד מ, ה של תכנית עבודהיחשוב להיעזר במדרי� לקראת בני •

תלמידי הכיתה כל מדרי� ולהתאימ� ליעות בהמופכדאי ללמוד את ההמלצות . התלמידי�

  .פרטניאו לתלמידי� מסוימי� באופ� 

בתחומי והשימוש במדרי� יסייע לקידו� הידע המקצועי בתחו� הוראת הבנת הנקרא  •

סוגות שונות של טקסטי� , סוגי שגיאות, סוגי שאלות הכרתכמו למשל , הדעת רבי המלל

  . וכדומה
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  על הדלת שלי מי הקיש :שם הטקסט ומקורו

  7שאלה 

  "?מי הקיש על הדלת שלי"כותרת הסיפור היא 

  ?מי באמת הקיש על הדלת

 השאלה

  .תשובה המציינת שהציפור היא שהקישה באמת על הדלת

שיש לה ק� ובו ציפור " :לדוגמהכמו , תשובה שתכלול מידע נוס� מ� הסיפור: הערה

 . חשב תשובה נכונהית, "הקישה על הדלת גוזלי�

 ו�המחו

  דרגת הקושי  בהמש� תפורס�

  . הבנת המשמעות הגלויה

  .איתור מידע מפורש בטקסט

רק לאחר קריאה של כמחצית ". ?מי הקיש על הדלת"הסיפור מתחיל בשאלה 

: כתובה באופ� גלוי אשר, הסיפור מגלה הקורא את התשובה לשאלה זו

  ".עמדה הציפור והקישה...במרפסת"

וזוהי ג� , שאלה המרכזית שנשאלת בסיפורהשאלה מי הקיש על הדלת היא ה

וסביב , עיקר העלילה סב סביב שאלה זו. השאלה שמירי ואורית שואלות את עצמ�

  .ניסיונותיה� של הילדות למצוא לה תשובה

ג� א� הוא לא  ,קורא אשר מתחיל לקרוא את הסיפור יחפש תשובה לשאלה זו

  . בש� הסיפור כבר מופיעהמפני שהשאלה , נשאל על כ� באופ� מפורש

השאלה מכוונת את א�  ,ג� הציפור וג� הילדות דופקות על הדלת , זהבסיפור 

שר בי� השאלה בכותרת לנקישות הציפור ולא לייחס את הנקישות הקורא לַק 

 .לילדות

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות משוער של התשובה השגויה ניתוח

ייתכ� שהתלמיד לא הבי� את הסיפור או את 

 . השאלה

 א� אחד

התלמיד מייחס את הדפיקה בדלת לילדות 

כנראה מפני שבסיפור מצוי� שהילדות יצאו 

וכשה� ניסו להיכנס לבית� ולא , והדלת נטרקה

ייתכ� ג� שהתלמיד  .  ה� דפקו על הדלת, הצליחו

המופיעה בשאלה מכוונת  באמתסבר שהמילה 

ולכ� בחר לכתוב , שהתקיימה במציאות לפעולה

דופק על דלת אלו הילדות ולא  שבאמתשמי 

  .הציפורי�

  הילדות
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 השתמעויות להוראה

  : זיהוי כותרות המנוסחות בצורת שאלה וניצול� בבניית תוכ� הטקסט •

למשל סיפורי� , כותרות של סיפורי� ושל טקסטי� מידעיי� מנוסחות לעיתי� כשאלות

הסיפור יתאר ויסביר תופעה ".  ?מדוע לנרקיס יש כתר: "כז� שאלה על תופעההמעמידי� במר

  ).זהו הסיפור האטיולוגי(זו ובעצ� יית� תשובה לשאלה 

מישהו : הסיבו� של הסיפור1בסיפור שלפנינו הכותרת מנוסחת כשאלה ומציגה את הבעיה

. לפתרו� הבעיה השתלשלות האירועי� בסיפור מובילה.ואנו לא יודעי� מי זה, הקיש בדלת

כבר מתחילת  הסיפור מתחיל בשאלה המכתיבה לקורא את מטרת הקריאה הראשונית

  .וחותר לגלות את התשובה, הקורא שואל את עצמו מי הקיש על הדלת. הקריאה

בקריאת טקסטי� ספרותיי� ומידעיי� נית� להתייחס לכותרת בשלבי� השוני� של קריאת  •

וכ� היא מסייעת לקורא הטקסט , קריאת הטקסט נילפנית� לקרוא את הכותרת . הטקסט

למהלכי� אלה תפקיד מרכזי בבניית . להעלות ידע קוד� לפתח ציפיות לקראת קריאת הטקסט

  .ההבנה של הטקסט

קריאת הטקסט יכולה לשמש כאמצעי בקרה על ההבנה ויכולה  לאחרההתייחסות לכותרת 

  .לסייע לקורא לגבש את הבנתו את הטקסט

לכ� קריאת הכותרת לפני קריאת , בטקסט לכידותה אחד מהאמצעי� היוצרי� הכותרת הינ •

  .הטקסט יכולה לסייע לקורא להבי� את הקשרי� בי� החלקי� השוני� של הטקסט

ולהבי� ) 6' הישג מס(כדי להבי� מי דפק על הדלת על הקורא לעקוב אחר רצ� האירועי� בסיפור  •

ל זאת באמצעות שיחזור הסיפור ושאלות כגו� נית� לתרג. את קשרי הסיבה והתוצאה ביניה�

  ?מה גר� למה? מה קרה אחרי? מה קרה לפני
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  8שאלה 

  ?אפשר להבי� זאת לפי מה .שמישהו בא אליה� לא האמינהבתחילת הסיפור מירי 

  .הקיפו את התשובה הנכונה

  "?נל� לראות מי זה ,אורית ,בואי"  .1

   !"כול� עדיי� ישני�! לא יכול להיות"  .2

  . מישהו הקיש ולא הפסיק 1" טוק1טוק"  .3

  .לא היתה תשובה. לחשה" ?מי ש�"   .4

 השאלה

 המחוו�  !"כול� עדיי� ישני�! לא יכול להיות"  .2

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  .הבנת רעיו� מרכזי המשתמע מהטקסט, הבנת המשתמע מתו� הטקסט

 בשפהביטוי שגור  , "לא יכול להיות"על התלמיד להבי� את משמעות הביטוי 

 הצרו� הוא פירושו "לא יכול" –מדובר בצרו� של שתי המילי� כאשר  .המדוברת

   ."לא יתכ�"המשמעות משתנה ל ,"להיות"א� כאשר מתווספת המילה  ,"לא מסוגל"

 כ�ו ,שאלה זו דורשת מהתלמיד להבי� את כוונת דבריה של אחת הדמויות בסיפור

, האחות הקטנה ,אוריתשור לסקרנותה של להבי� רעיו� העולה מ� הסיפור הק

על הקורא להבי� את דבריה של .  מגיבה לדבריה ,האחות הגדולה ,מיריבה שדר� ול

הצעירה חשה מתח וסקרנות ורצתה לפתור  אורית. וירה שבסיפורועל רקע הא מירי

  .רק בשלב מאוחר יותראליה  מצטרפת האחות הגדולה מירי ,"התעלומה"את 

מימד 
ההבנה 

רישות וד
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

כי הילדות דווקא האמינו  מעידמשפט זה 

 . שמישהו בא ולכ� הלכו לבדוק מי זה
 ?בואי אורית נל� לראות מי זה

משפט זה מתאר את תגובת ההורי� ולא את 

במסיח  ייתכ� שתלמיד בחר. תגובתה של מירי

פליאה בדר� כלל . זה בגלל המילה התפלאו

  . מתקשרת לחוסר אמונה

  .התפלאו ההורי�? מאי� את� באות
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 השתמעויות להוראה

מה� : מומל� לשוחח ע� התלמידי� על האווירה בסיפור במיוחד בחלקי� הראשוני� שלו •

תובי� בסיפור האירועי� או התיאורי� הכ מה�? התחושות המתעוררות בה� בעת הקריאה

הילדות נשארו מחו�  1וייתכ� שאווירת פחד  וירת מתחאו ,לדוגמה? אשר יוצרי� אווירה זו

מישהו מקיש בדלת  –מסתורי� , ניגוד בי� השקט השורר בבוקר לבי� הנקישות החזקות, לבית

מומל� לבקש מהתלמידי� לעג� את . מירי לא מאמינה שמישהו הגיע, ולא יודעי� מי זה

  .ציטוטי� מ� הטקסטדבריה� ב

נית� לנסות לקשר את הסיפור לעולמ� של התלמידי� ולהשוות ע� סיטואציות אישיות  •

מה היו ? מה הייתה תגובת המבוגרי� בסביבה. ולאירועי� שקרו לה� ולא היה נית� להבינ�

  ? כיצד האירוע הסתיי�? התחושות שהתעוררו בשעת האירוע

לב לעובדה שמשמעות המילי� משתנה בצרופי�  כאשר מלמדי� ביטויי� וצרופי� יש לשי� •

לכ� מומל� לבדוק , עובדה זו יכולה לפגו� בהבנת� של הקוראי� את הטקסט. שוני�

ובנוס� לבדוק את המשמעות הנוצרת , שהתלמידי� מביני� את משמעות כל המילי� שבצרו�

  . מהחיבור ביניה�
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  9שאלה 

�אורית ואחותה יצאו לחדר המדרגות ונשארו בחו .� השאלה  ?מדוע ה� נשארו בחו

  ,תשובה שיש בה התייחסות לדלת שנטרקה

  : לדוגמה

  . הדלת נסגרה •

 .הדלת ננעלה •

 .הדלת נטרקה מהרוח •

תשובה שיש בה התייחסות לדלת שנטרקה ובנוס� התייחסות לסיבה לכ�  :הערה

  .תיחשב תשובה נכונה, שהילדות לא רצו להעיר את ההורי�

  :לדוגמה

   .� לא רצו להעיר את ההורי�וההדלת נטרקה   –

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  . הבנת משמעות גלויה בטקסט

 .הבנת קשר לוגי של סיבה ותוצאה
ללא ,  יש קשר בי� סיבה ותוצאה" הרוח טרקה אותה והבנות נשארו בחו�"במשפט 

סיבה : סדר התרחשות האירועי� הוא .מילת קישור המצביעה על קשר לוגי זה

  . ולאחר מכ� תוצאה

 ".טרקה"התלמיד נדרש להבי� את משמעות המילה , כמו כ�
התלמיד יכול להיעזר באופ� הניסוח של השאלה כדי לאתר את המידע הרלוונטי 

 .משו� שהוא מנוסח באופ� דומה לניסוח השאלה, לתשובה בטקסט

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות תשובה השגויהניתוח משוער של ה

תלמיד שכתב תשובה זו הבי�  מדוע הבנות יצאו 

  א� לא הבי� מדוע ה� נשארו בחו�, החוצה

  

 .ה� שמעו נקישות ורצו לראות מי זה 

 

   1ג� היא סבירה , תשובה זו דומה לקודמתה

החוצה כדי לבדוק  התלמיד הסיק שהבנות יצאו

  .בחו� כדי לראותמי מקיש על הדלת ונשארו 

ייתכ� שהתלמיד לא חזר אל הטקסט לבדוק את 

משו� שהאירוע של , השתלשלות האירועי�

טריקת הדלת חסר ולכ� התלמיד לא  הצליח 

  .להבי� את הקשר הנכו�  בי� הסיבה והתוצאה

אורית ואחותה יצאו לחדר המדרגות ונשארו 

  . בחו� כדי לראות מי דופק על הדלת
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 ההשתמעויות להורא

הבנת קשרי� לוגיי� אלה . הבנת הקשר הלוגי בי� סיבה ותוצאה נחו� להבנת טקסטי� רבי� •

נשענת על ידע לשוני וידע קוגניטיבי ולכ� תכנו� מהלכי ההוראה של קשרי סיבה ותוצאה צרי� 

  : לדוגמה. להתחשב בכמה גורמי�

  ?הא� הקשר הלוגי סמוי או גלוי •

  ?רהא� קיימת מילת קישור המרמזת על הקש •

  ?הא� הסיבה סמוכה לתוצאה או שהיא מופיעה במרחק רב ממנה •

  ?הא� יש סיבה אחת לתוצאה אחת או כמה סיבות לתוצאה אחת או להפ� •

  ? הא� יש סיבות או תוצאות אשר יכולות ליצור הטיה בהבנה •

  ?הא� נדרש ידע קוד� כדי להבי� את הקשר •

לכ� מומל� , שלות רצ� אירועי�הבנת קשר לוגי של סיבה ותוצאה נשענת ג� על הבנת השתל •

כגו� , נית� ללוות תהלי� מחשבתי זה במארג� גרפי. לשחזר ע� התלמידי� את רצ� האירועי�

הייצוג הוויזואלי יציג באופ� יעיל את ". תוצאה"ציור של ח� ו, "סיבה: "תרשי� שיכלול

  . הקשרי� ויאפשר לחזור ולבדוק את נכונות רצ� האירועי�

הילדות שמעו : השתלשלות האירועי� היא כזאת, "י הקיש על הדלת שלימ"בסיפור , לדוגמה

הרוח , ה� יצאו לחדר המדרגות לבדוק מי מקיש על הדלת) קרו עוד כמה אירועי�...(נקישות

  . והבנות נשארו בחו�, טרקה את הדלת
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  10שאלה 

  ."ברגע זה ממש שוב הדהדו בבית נקישות"בסיפור כתוב 

  ?במשפט הזה ִהדהדומה פירוש המילה 

  .הקיפו את התשובה הנכונה

  ִנדנדו   .1

  ִהתחילו  .2

  ִנשמעו  .3

   ִצלצלו  .4

 השאלה

 המחוו� ִנשמעו  .3

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  . הבנת מילה על פי ההקשר. הבנת המשתמע מתו� הטקסט

 .'תה בינדיר בכ ִהדהדהשימוש בפועל  ,התלמיד נדרש להבי� פועל במשלב גבוה

מימד 
 ההבנה

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

ייתכ� שהתלמיד שבחר במסיח זה נעזר 

באסטרטגיה של פירוש על פי ההקשר 

בטקסט נעשה שימוש במילי� .  הטקסטואלי

לשמיעת , רבות הקשורות לרעש הנקישות

לאותו שדה שייכת " ִצלצלו"המילה , הנקישות

וייתכ� שזאת הסיבה לכ� שהתלמיד , סמנטי

  .סבר שזהו הפירוש הנכו�

סיבה נוספת לכ� שהתלמיד בחר במסיח זה 

" ִצלצל"ו" ִהדהד"יכולה להיות משו� שהפעלי� 

  .ה� פעלי� מרובעי� בעלי אותה תבנית

 ִצלצלו  .4
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 השתמעויות להוראה

  .בטקסט המידעי 2נית� להיעזר בהמלצות המובאות בשאלה  •

המטלות העוסקות בהבנת מילי� מתו� טקסט עניינ� בתרגול אסטרטגיות מגוונות להבנת  •

מומל� למורה לתת את הדעת לדרכי ההוראה שבאמצעות� אפשר להפו� את . מילי� חדשות

  .לחלק מאוצר המילי� של התלמידהמילי� הללו 

הכרה ...קשרי משמעות בי� מילי�הבחנה ב" :יחסת לכ�יתוכנית הלימודי� בחינו� הלשוני מת

  ).8' הישג מס.." (.ושימוש בביטויי� ניבי�

אשר נגזרת מתוכנית הלימודי�  ,ד1ג� תוכנית ההוראה להטמעת יעדי החינו� הלשוני בכתות ג

האג� לחינו� יסודי והמזכירות  ,משרד החינו� אתהוצ(ומבוססת על מחקר עדכני בינלאומי 

של  מילי�ההרחבת אוצר במעלה את הצור� ) ע"תש ,עבריתהפיקוח על הוראת ה ,הפדגוגית

  . מומל� לאמ� את העקרונות והפעולות היישומיות המובאות בה .התלמיד

  .לקיי� בכיתה תהליכי הוראה מפורשי� להרחבת אוצר מילי�:דוגמאות לפעילויות מומלצות •

קריאה , זנההא, דיבור ;ליצור הזדמנויות לשימוש במילה החדשה בארבעת אופנויות השפה •

  . וכתיבה

  .ליצור מילו� אישי או כיתתי שיכיל את המילי� החדשות •

לאפשר לתלמידי� להציע  –סייעו לה� לזכור את המילה ילשוחח ע� התלמידי� על דרכי� ש •

  . מגוו� דרכי� ולחשוב איזו דר� מתאימה לה�

  .פירוש המילה וא אתלמצלתלמיד האסטרטגיה שסייעה 1להמליל את הדר� •

  :נוספותהמלצות 

  .להסביר את המילה במילי� פשוטות שהתלמידי� מביני� •

  .לציי� מילי� נרדפות למילה שנלמדה •

  .לציי� מילי� השייכות לאותו שדה סמנטי •

  .לציי� מילי� השייכות לאותה משפחת מילי� •

  .להביע את המילה באמצעות ציור •

  .שחשיפה למילי� במשלב גבוה נעשית בעיקר באמצעות קריאה כדאי לזכור
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  11שאלה 

  ?מה קרה אחרי מה

  .כתבו מספר ליד כל משפט לפי הסדר הנכו� בסיפור

  .הילדות יצאו לחדר המדרגות ונשארו מחו� לבית  

   .הילדות התעוררו לקול נקישות  

   .לת המרפסתהילדות גילו מי דופק על ד  

  .הילדות פתחו את דלת הכניסה  

   .הילדות וההורי� חיפשו בכל החדרי� בבית  

 השאלה

  : תשובה הכוללת את כתיבת המספרי� בסדר הזה

3  

1  

5  

2  

4 

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  .הבנת המשתמע מתו� הטקסט

  .לרבות רצ! כרונולוגי, קשרי� לוגיי� שאינ� מפורשי� בטקסט הבנת

משפטי� את הלסדר שיוכל  כדי ,כוללתהסיפור הבנה  להבי� אתהתלמיד נדרש 

לעיתי� קיימת דרישה (. השל�הכוללי� את האירועי� העיקריי� בסיפור 

  ).רועי� המצויי� רק בחלק מהסיפורילהתייחס לא

הנכו� של הסדר  מהו ולהחליטי� כל המשפט לקרוא אתהתלמיד נדרש 

יש מספר רב של אירועי� שאינ� באי� לידי ביטוי . ההתרחשויות הקורות בה�

דא שהוא ולו כדיהתלמיד צרי� להשלי� את המידע החסר ו, במשפטי� שבשאלה

 . מסדר את המשפטי� ברצ� הנכו�

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה
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 השתמעויות להוראה

סידור  .ת דרגות קושי שונותולהיות בעל ותלסדר משפטי� ברצ� יכול למיד נדרששבה� הת ותשאל

או אחת  ִפסקההבנה מקומית של  ידרוש רועי� הקשורי� רק לחלק  מהטקסטיא כמהברצ� של  

  בשלמותומתבסס על הבנת הסיפור הא� סידור משפטי�  ,ויהיה בדרגת קושי נמוכה יותר יותר

  . ולכ� רמת הקושי תהיה גבוהה יותר גדולה יותריחידת תוכ�  ידרוש הבנה של 

  :ה� השאלהעל רמת הקושי של  משפיעי�גורמי� נוספי� אשר 

 ,שונה להופיע בטקסט בניסוח יכולי� המשפטי� שאות� צרי� לסדר  – ניסוח המשפטי�אופ� 

   . ניסוח מכלילב למשל 

   .בסיפור רועי� מרכזיי� ובולטי�יא מתארי�אינ�  שיש לסדר המשפטי�לעיתי� 

  .בדרגות קושי שונות שאלות מסוג זהתלמידי� רצוי לתרגל ע� ה, לפיכ�
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  12שאלה 

 השאלה  ?מה החליטו הילדות לעשות כדי שהציפור תחזור למרפסת

, תשובה המתייחסת להחלטת הילדות להתחבא כדי שהציפור לא תראה אות�

  :לדוגמה

  .להתחבא בשקט •

  : או

  ,שלא להתקרב לציפור תשובה המתייחסת להחלטת הילדות

  :לדוגמה

 להיכנס הביתה •

   .להיות בשקט •

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  הבנת המשתמע מתו� הטקסט 

 ,אמרה מירי ',הציפור תבוא רק א� היא לא תראה אותנו'"להבי� את המשפט  כדי 

היא לא  א�הציפור תבוא  :תנאינדרשת הבנת קשר לוגי גלוי של , "'.בואי נתחבא'

מדוע הבנות   – סיבההבנת קשר לוגי של ג� ובהמש� המשפט נדרשת  ,�ראה אותת

  .צריכות להתחבא

דבריה של מירי אינ�  1תלמידג� המבנה התחבירי של המשפט יכול ליצור אתגר ל

התלמיד " אמרה מירי ',הציפור תבוא רק א� היא לא תראה אותנו'"מובאי� ברצ� 

צרי�  תלמידה 1" בואי נתחבא" :ממשי�א� המשפט  ,סיק שאלו דבריה של מיריי

הציפור " :יכול להיותניסוח פשוט יותר היה  .להסיק שג� אלה דבריה של מירי

  ". בואי נתחבא אמרה מירי ,תבוא רק א� היא לא תראה אותנו

התלמיד נדרש לבסס את  .פרשנות מסוימת שיש בהתכ� תשובה נוספת יבשאלה זו ת

ועל הבנת רעיו� מרכזי בטקסט הקשור " נתחבא בואי"פרשנותו על דבריה של מירי 

וכיצד על בני  ,שבנתה את קינה במרפסת הביתא� אד� 1לפחד של הציפור מבני

  .לא להפחיד אותהשהבית לנהוג כדי 

תלמיד צרי� להבי� את ההתנהגות והמניעי� של הדמויות ה ,זושככדי לענות תשובה 

 .בסיפור

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  א  "תשעה', בלכיתה  בעבריתב "מיצ – חוברת הנחיות 74

 

  תוח תשובות תלמידיםני

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

, החזרה של הציפור למרפסת מוזכרת פעמיי�

בפע� הראשונה כאשר הילדות הבינו שה� 

צריכות להתחבא ובפע� השנייה בסו� הסיפור 

כשנכתב שאורית הביטה מדי יו� בק� וראתה 

עד  ,אי� הציפור מאכילה את הגוזלי� שלה

כנראה שהתלמיד מניח בטעות . שהק� נעזב

שהשאלה מתייחסת לפע� השנייה של עזיבת 

 .  הק�

 הילדות החליטו לקוות שהציפור תחזור   

 

�טקסטואלי 1התלמיד עשה שימוש בידע חו

או בידע , חיי�1הקשור לטיפול של אנשי� בבעלי

חיי� 1הקשור לעובדה שכאשר מאכילי� בעלי

  .  מצאו מזו�ה� חוזרי� למקו� שבו 

  נתנו לה אוכל 

התלמיד הבי� את השאלה וכתב מה החליטו 

א� תשובה זו מעידה על אי הבנת , הבנות לעשות

המניעי� של הדמויות או לחלופי� על חוסר 

הצלחה באיתור מידע גלוי בטקסט והבנת קשר 

  .של סיבה ותוצאה

  לקרוא לציפור

  

 השתמעויות להוראה

התנסויות מגוונות  בי� היתרספרותיי� על המורה לאפשר לתלמידי� כדי לפתח הבנה של טקסטי� 

הישג תוכנית הלימודי� . אישית כלפיה� בקריאה תו� כדי זיהוי דמויות וקורותיה� וביטוי עמדה

  .מפרטי� בהרחבה את העיסוק בטקסט הספרותי  56160ועמודי�  6' מס
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  13שאלה 

  : השלימו

יפור הגיעה למרפסת הבית ו שהצבסו� הספור מירי ואורית הבינ

  .________________________________כדי

 השאלה

 :את הסיבה לשובה אותשובה המציינת את התכלית לבואה של הציפור למרפסת 

תשובה  או ,העובדה שכבר יש לה ק� במרפסת אוהאכלת הגוזלי�  אוהקינו� 

  : לדוגמה ,מקו� קינו�למרפסת בחירת ההמתייחסת ל

  .ובטוח לקינו� למצוא מקו� ח� •

 .לגדל את הגוזלי� שלה במרפסת •

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  . הבנת רעיו� מרכזי המשתמע מ� הטקסט: הבנת המשתמע מתו� הטקסט

על התלמיד לקשר בי� הפעולות של הציפור לבי� ידע קוד�  ,להבי� את הרעיו�כדי 

להבי� את מניעיה של  על התלמיד .פורי� וגוזליה�יצ �קשר ביהאודות שיש לו 

 .הציפור לחזור למרפסת

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

תכ� שהיה נית� לקבל תשובה זו כנכונה א� יי

משו�  ,השאלה לא הייתה מפנה לסו� הסיפור

היא הציפור הגיעה למרפסת שבפע� הראשונה ש

חלק היא המרפסת ( לביתכנס ירצתה לה

תאור של הטיפול  ישבסו� הסיפור ). מהבית

ולכ� נית� להבי� שהציפור הגיעה  ,בגוזלי�

  .למרפסת בגלל הגוזלי�

  להיכנס הביתה

האחרונה מצוי� שמירי חשבה שהציפור  ִפסקהב

הקישה על החלו� כדי להזהיר שלא להתקרב 

  .לק�

להגיע  למסקנה  תכ� שמשפט זה גר� לתלמידיי

  .הלא נכונה

  להזהיר

  

 השתמעויות להוראה

  .12ראו המלצות לשאלה 
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  14שאלה 

 השאלה  ?מה חשבה אורית כאשר הגוזלי� גדלו והק� נעזב

או , יחזרו בשנה הבאה למרפסת/תחזורשהגוזלי� /שהציפורתשובה המביעה תקווה 

  :לדוגמה ,הגוזלי�/הציפורהמביעה צער על עזיבת 

  .ואי שיחזרו למרפסתוהל,זלי� עזבו חבל שהגו •

  .אולי הגוזלי� ישובו בשנה הבאה •

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  .הבנת המשתמע מתו� הטקסט

,' למרפסתאני מקווה שבשנה הבאה תחזור הציפור '"מסתיי� במשפט  סיפורה

ר ותיא על ידי  מהסיפורתלמיד יכול לצטט את התשובה ה" .אמרה אורית בליבה

כמו ( אחרותהמחוו� מאפשר ג� קבלת תשובות ע� פרשנויות . ידע בטקסטהמ

אני מקווה שבשנה הבאה הציפור "המתבססות על  דבריה של אורית ) 12בשאלה 

   .הבנת רעיו� מרכזי בסיפור הקשור לדאגה של הילדות לציפורעל ו" תחזור

י� של תלמיד צרי� להבי� את ההתנהגות והמניעה, מסוג זהכדי לענות תשובה 

  .הדמות בסיפור

 ".אמרה בליבה" –על התלמיד להבי� ביטוי במשלב לשוני גבוה 

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

שהציפור תבנה סבירה התלמיד העלה אפשרות 

הבי� את השאלה כלומר הוא , ק� במקו� אחר

א�  ,� את העובדה שהציפור עזבה את הק�יוהב

ה והתעל� מדברי אורית שהיא מקוהוא 

 . שהציפור תחזור בשנה הבאה

 שה� יבנו ק� אחר במקו� אחר   

 

המחשבה ש משו� , תשובה זו דומה לקודמתה

 היא לא א�  ,סבירהפורי� עפו רחוק ישהצ

יחס למניעיה יהתלמיד לא הת – נוגעת בעיקר

ולא ביסס את  ,מותולמחשבותיה של הד

  .תשובתו על דברי אורית

אורית חשבה כאשר הגוזלי� גדלו והק� נעזב 

  שה� עפו רחוק
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 השתמעויות להוראה

נית� להרחיב  .)6' הישג מס( סיפורמומל� לשוחח ע� התלמידי� על הדמויות וקורותיה� ב •

 ,� דמויות אחרותלמחשבות ולקשרי� ע ,שנאמרו לדברי� ,יחסות למעשי�יבשיחה זו את ההת

  .תיושל הדמו �באופ� מעמיק יותר את מחשבותיהוכ� להבהיר 

בי� הבנה המתבססת על ורוע אחד בסיפור ייש להבחי� בי� הבנת מעשיה של הדמות על פי א

רק ולא  ,אפיו� הדמות במהל� הסיפור ה שלהמאפשר בניי ,כמו בסיפור שלפנינו ,רועי�יא כמה

  .רוע יחידיא על פי

 על פילאפיי� את הדמות לדעת אינ� צריכי� ' תה ביתלמידי� בכ ,ית הלימודי�תוכנ לפי(

א� הכרות של המורה ע� הרכיבי�  ,אחרות מחשבותיה וקשריה ע� דמויות ,דבריה ,מעשיה

דמויות ה של ההבנה לכיוו� פיתוחאת השיחה ע� התלמידי� " לנווט"ה /והללו תאפשר ל

   .בסיפור

הפרשנויות שלה� בציטוטי� מ� את ת תשובותיה� ומומל� לבקש מהתלמידי� לעג� א •

  . הטקסט
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  15שאלה 

  .הציפור נבהלה וברחה ,כשאורית פתחה את דלת המרפסת ,לפי הסיפור

  ?מה דעתכ� על המעשה של אורית

  .הסבירו את תשובתכ� לפי הסיפור

 השאלה

והסבר  ,שג� א� היא כתובה באופ� שאינו מפור ,התלמיד תשובה הכוללת את דעת

  ,מתאי�

  :לדוגמה

  .היא היא רצתה להסתכל על הציפור ולא להבהיל את הציפור, יפה •

 .כי היא לא יכולה להישאר ע� הגוזלי�, רע •

   .כי זה צער בעלי חיי� ולא יהיה מי שיאכיל את הגוזלי�, לא היה יפה •

 .כי זה יכול לשבור את דלת מרפסת הזכוכית, טוב •

 .כי היא לא רצתה להפחיד את הציפור, בסדר •

 .כי היא רצתה לגלות מאיפה הרעש, בסדר •

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

 . הערכה וביקורת, יישו�

למניעיה  לתת פרשנותו את דעתו על המעשה של אורית להביעהתלמיד נדרש 

תבסס על הבנת ההתנהגות של אורית והבנת צריכה לההפרשנות  .לפתוח את הדלת

  .לפתוח את הדלת ההמניע של

התנהגותה של אורית בסיפור מתבססת על הסיפור עצמו ועל ידע קוד� הבנת 

צרי� התלמיד . יה בסרטי� ועודיצפ ,התנסויות, סיפורי�כגו� ממקורות מגווני� 

לעיתי� בחלקי� שוני� של המופיע (המידע המצוי בטקסט  של אינטגרציהלבצע 

  .ע� ידע קוד� )הטקסט

התלמיד נדרש .בנימוקי� סבירי�קות מנומ כל עוד ה� ,שונות לקבל תשובות אפשר

 .הסברנות� לה דעתו ו שבו הוא מביע אתלכתוב ולנסח טקסט 

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

  

 השתמעויות להוראה

שאלות  ,הסקת מסקנות מעבר לטקסטלאפשר לתלמידי� התנסויות בשאלות המאפשרות  •

  .טקסטואלי#חו"קישור ושימוש בידע  מערבותש

הנדרשי� יש ללמד את התלמידי� לזהות את רכיבי המבנה  – השאלה ות דריש על פיכתיבה  •

    .הבעת דעה שלאחריה הסבר: כמו למשל בשאלה זו, השאלהעל פי ניסוח בתשובה 
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  19 שאלה

   .תלו מודעה בבית הספר

  .את המודעה וענו על השאלות קראו

  !בואו לחגוג את יו� ההולדת במוזיאו� המדע

  :בתוכנית

   :�שעשועי בלוני •

  615לילדי� בני 

   :משחקי אור •

  817לילדי� בני 

   :משחקי קסמי� •

  1119לילדי� בני 

  : וג� מתנות

  לילדי� שחוגגי� יו� הולדת  – כרטיס כניסה חינ� למוזיאו� •

  .וילד המתנה לכל ילד 1 חולצה •

  

  השאלות

 ?איפה מציעי� לחגוג יו� הולדת ,לפי המודעה  .א

  ?8#7י בנמציעי� לילדי� ש הפעילותמה ש�   .ב

מתאימה  פעילותאיזו . הגיעה למוזיאו� לחגוג את יו� הולדתה 110גילה בת ה  .ג

  ?לה

  ?  הילדי� כלאיזו מתנה מקבלי�   .ד

 השאלה

  .מוזיאו� מדע/מוזיאו� המדע/במוזיאו� המדעכתיבת המילי�   .א

  .משחקי אורכתיבת המילי�   .ב

  .קסמי�/משחקי קסמי�כתיבת המילי�   .ג

  . חולצות/ולצהחכתיבת המילה   .ד

 ילדי� החוגגי�שה שכל הילדי� מקבלי� חולצה ובנוס�תשובה המציינת : הערה

   .תיחשב תשובה נכונה, מקבלי� ג� כרטיס כניסה חינ�יו� הולדת 

: למשל(העתקת התשובות בשגיאות כתיב : ד#ו, ג, ב, סעיפי� א, 19הערה לשאלה 

 .נכונה תשובה תיחשב) הולצכ, קי אורחמס

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�ורס� תפ

 . הבנת טקסט שימושי קצר

חס יאליה צרי� להתישיחידת התוכ�  .רמת הנגישות אל המידע גבוהה: שאלה א

לחגוג יו� "המילי�  .המידע מצוי במשפט הפותח את הטקסט. הקורא היא משפט

  .מצויות בשאלה ובתשובה "הולדת

מימד 
 ההבנה

ודרישות 
 השאלה
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  .ותה בהקשר זהולהבי� משמע "מציעי�"את המילה  כירהתלמיד נדרש לה

בשל  ת מסקנותא� נדרשת הסק, התשובה מצויה באופ� גלוי בטקסט: שאלה ב

על התלמיד להסיק שמשחקי אור ה� . בטקסטהשונה מהניסוח ניסוח השאלה 

שעשועי " .זוהי ההכללה "פעילות" .עליו להבי� קשר של פירוט והכללה .פעילות

ל התלמיד לבחור מבי� ע. הפירוט �ה  "משחקי אור ומשחקי קסמי� ,בלוני�

ציו� הגיל בשאלה . 817הפעילויות המצוינות בטקסט את הפעילות המתאימה לגיל 

  .ובטקסט מסייע באיתור המידע

, "1119לילדי� בני : משחקי קסמי�" 1במודעה ההיגד מנוסח בהכללה :'שאלה ג

התלמיד צרי� להסיק . 10שהיא בת , לגילה, ואילו השאלה מתייחסת למקרה פרטי

ולכ� הפעילות המתאימה לה היא משחקי , 1119ילה משתייכת לטווח הגילאי� שג

  . קסמי�

הניסוח  בשלפשוטה  ת מסקנותא� כי נדרשת הסק ,הבנת המידע הגלוי:'שאלה ד

ואילו בטקסט  ,בשאלה שואלי� לגבי כל הילדי� ;שאלההטקסט ושל ההשונה 

  ."לכל ילד וילדה"כתוב 

   ".כל ילד וילדה"טוי יבתלמיד נדרש להבי� את השימוש בה

ולא " בעלי השמחה"ה� הילדי� " ילדי� חוגגי�"התלמיד נדרש להבי� שבטקסט זה 

  ).ראו דוגמה בהמש�, הבחנה זו לא תמיד נשמרת(כלל הילדי� המשתתפי� בחגיגה 

במודעה זו יש שימוש במק� לציו� –על התלמיד להכיר את משמעות השימוש במק� 

 .טווח גילאי� 

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

� את תשובות אלו מעידות על כ� שהתלמיד הבי

 . וא� לא דייק בתשובת  ,השאלה

 במוזאו� לילדי� /  במוזיאו�  .א

א� רק  ,כרטיס כניסה חינ� הוא אכ� מתנה

עוד השאלה ב ,לילדי� שחוגגי� יו� הולדת

יתכ� י .יחס לכלל הילדי�ימבקשת להת

וג� " :חס רק לתחילת המשפטישהתלמיד התי

  ."למוזיאו� כרטיס כניסה חינ� :מתנות

ילדי� "הכוונה בש חשביתכ� שהתלמיד י

כלל הילדי� היא ל "חוגגי� יו� הולדתש

  .המשתתפי� במסיבה

א� עשה שימוש בידע  ,תלמיד הבי� את השאלהה

  . .ות עליהקוד� על מנת לענ

  כרטיס כניסה חינ� למוזאו�  .ד

  

  

  

  

  

  

  

  כל הילדי� מקבלי� בלוני�
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 השתמעויות להוראה

כדי שהתלמידי� יקראו ויבינו טקסט שימושי על המורה לתכנ� את מהלכי ההוראה ואת 

  .לש� כ� רצוי להתבונ� במאפייני הטקסט. הזדמנויות הלמידה של תלמידיו

לכ�  ,או�יזה היא לשכנע את הנמע� לחגוג את יו� ההולדת במוזמטרתו העיקרית של טקסט   .א

ניצול של " הוא אמצעי נוס� לשכנוע. "בואו לחגוג" :הטקסט פונה אל הנמעני� באופ� ישיר

רשימה של  כוללהטקסט . )36' עמ ,תוכנית הלימודי�( "...שאיפות כמוסות ונורמות חברתיות 

 "חינ�"המילה . חינ�חולצה וכרטיס כניסה  :תקבלת מתנו וכ�פעילויות אהובות על ילדי� 

  .מתנהב כדי להדגיש שהמדובר נוספה 

וכ� שימוש במשפטי� מכלילי� " שעשועי בלוני�"בטקסט יש שימוש רב בצורות סמיכות כגו�   .ב

  . שלאחריה� כתובה רשימת הפעילויות..." בתוכנית", ..."בואו לחגוג: "כמו

הניסוחי� הללו . ללא מילות קישור , וניי� קצרי�רשימת הפעילויות מנוסחת במבני� לש

ועל הקורא , כמקובל במודעות הפונות לקהל הרחב, מאפשרי� למוע� למסור מידע רב בקיצור

  . להשלי� בעצמו את המידע החסר

 הערוכותיות ומשפט מכליל ולאחריו פירוט הפעיל :ותוכנו ,קיימת התאמה בי� מבנה הטקסט  .ג 

  .הגיל המתאי�ציו� הפעילות וציו�  :כל המשפטי�ניסוח חוזר ב. כרשימה

, נוס� איור: נעשה שימוש באמצעי� חזותיי� אשר מביעי� את המסר או משלימי� אותו  .ד

  .מילי� רבות מובלטות ומודגשות זאת על מנת להבליט את המסרי� 

 – רג�עקרו� מארשימת הפעילויות ערוכה על פי . הפעילויות והמתנות כתובות בצורת רשימה  .ה

  ).רשימות שונות ערוכות על פי עקרונות שוני�. (גילאי הילדי� שהפעילויות מתאימות לה�

לזמ� למורה דיו� ע� תלמידיו על אלא כדי , שאפיוני הטקסט לא נועדו להוראה ישירה יש לזכור

    .)23' עמ ,תוכנית הלימודי�(הפקה של טקסטי�לידע הנחו� לה� להבנה וולהעמיק בהטקסט 

  דוגמאות להשתמעויות להוראה מהכלהל� 

נית� לבקש מהתלמידי� לפרק . תיוהבנת סמיכו למשל, ביסוס הידע הלשוני כדי לפתח הבנה •

לבקש מהתלמידי� ליצור  ,היפ�לו ,שעשועי� של בלוני� – "שעשועי בלוני�" כגו�ת יוסמיכו

 .ציורי ילדי� – "ציורי� של ילדי�"כגו� כות ימבנה סמ

עוגת  :בסמיכות, שוקולד –עוגה  :לדוגמה .גוי והאיות לרוב משתני�יהשבסמיכות ה לציי�יש  •

  .'תהאות נוספה  ,שוקולד

ת המילה וספותוהא� בשל  ,ה� שמות ביחיד "וילד הילד" 1" וילד הכל ילד"הבהרת הביטוי  •

  ."כל הילדי�"המשמעות הינה  "כל"

עובדה שכל הילדי� נועד להדגשת ה "ילדי�"ולא במילה  "וילד הכל ילד"טוי יהשימוש בב •

נית� לבקש . אבדוק כל מחברת ומחברת 1אבדוק את המחברות :דוגמה נוספת. יקבלו חולצה

  .דוגמאות עוד מהתלמידי� להוסי�

כרטיס "בטקסט כתוב א� , לדוגמה. נית� לאפשר לתלמידי� להשלי� את הפערי� בטקסט •

או מילה אחרת ( שחסרה "יקבלו"להוסי� את המילה  אפשר ,..".או�יכניסה חינ� למוז

  ).שהתלמידי� יציעו

ולבקש מה� להביא הוכחות מ� הכתוב , לשוחח ע� התלמידי� על מטרת הטקסט אפשר •

" ?...למה כתוב במודעה" :בשל גיל� הצעיר של התלמידי� רצוי לשאול .שיתמכו בדבריה�

: לדוגמה .ולשאול מדוע ה� נכתבו ממשפטי� בטקסט רכיבי�בפניה� להציג  אפשרובנוס� 

  ).86' עמ ,כולל הבנת מטרת הטקסט 4הישג ( ".כניסה חינ�" ,"בואו לחגוג"

  ?בהקשר זה אפשר לשאול את התלמידי� מדוע תלו את המודעה בבית הספר דווקא •
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 השתמעויות להוראה
  .מדוע תולי� מודעות, אפשר לשוחח ולהבהיר מהי מודעה •

  ?אפשר לשאול היכ� התלמידי� נתקלו בעבר במודעות •

א� ,  למשל) כאשר הנסיבות אותנטיות ולא מאולצות(ת לאפשר לתלמידי� לנסח מודעו •

  .לתלמיד אבד חפ� אפשר להציע לו לכתוב מודעה

  ? איזה איור נוס� יכול להתאי� לדעת�. לשאול את התלמידי� מדוע יש איור של בלוני� במודעה •
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  דולפינים :שם הטקסט ומקורו

  1שאלה 

   :השלימו את המשפט

    זה ע� זה הדולפיני� בלהקה משתפי� פעולה

  ______________________:כדי 

  ______________________:וכדי

 השאלה

   :השלמות נכונות של המשפט שתיתשובה הכוללת 

   .למצוא מזו�/לחפש מזו�  .1

 .לשמור על הגורי�/להג� זה על זה  .2

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  .טקסטאיתור פרטי מידע מפורשי� ב. הבנת המשמעות הגלויה

השאלה  ,הראשונה ִפסקההמידע מצוי ב. איתור פרטי מידע ע� רמת נגישות גבוהה

התלמיד יכול להעתיק מהטקסט את התשובה או . אות� מילי�בוהתשובה מנוסחות 

  . לנסחה באופ� עצמאי

 :ההכללה .כדאי לשי� לב שקיי� בטקסט מבנה של הכללה ופירוט ,בהקשר זה

ה� מחפשי� יחד מזו� ומגני� על  .לה זה ע� זההדולפיני� בלהקה משתפי� פעו"

י� ות לאחר מכ� מרחיבות ומתארות כיצד הדולפינאשתי הפסק :פירוטה ."...עצמ�

  .צדי� את מזונ� ומגני� על עצמ�

לענות תשובה ו ת תוכ� הטקסטיפירוט וההכללה בבניהעזר במבנה יהקורא יכול לה

הוא יכול למצוא  ,ת ההכללההקורא לא הבי� אש במקרה א�  ,על ההכללה בהתבסס

 .וי� להואורי� הנרחבי� הנליאת התשובה בת

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

התלמיד לא הבי� את אחד הרעיונות המרכזיי� 

שעולי� מהטקסט הקשורי� לשיתו� הפעולה 

 . הבלהק

 לעזור לדייגי� לתפוס דגי� 

 

התלמיד הבי� את השאלה א� בתשובתו נשע� על 

�לא עשה שימוש במידע ו טקסטואלי1ידע חו

חס לשאלה יהתי התלמיד .הכתוב בטקסט

יתכ� שג� תלמיד י ,טקסטמהמנותקת הכשאלה 

לא הבי� את הרעיו�  ,הקוד�לתלמיד  בדומה ,זה

  . קההמרכזי העולה מ� הטקסט על החיי� בלה

מאוד  ושתהיה יפהשה� יהיו בלהקה ארוכה 

  וכל הקהל ישמח 

כנראה . שהתלמיד לא הבי� את השאלה ניכר

איתר את התשובה בטקסט על פי  שהוא 

והעתיק את " משתפי� פעולה"המילי� 

  .המשפטי� הסמוכי�

ה� נאספי� ושוחי� צמודי� זה לזה הדולפיני� 

  .הבוגרי� והחזקי� מקיפי� את האימהות

  

 שתמעויות להוראהה

קשורי� לנושאי� ' תות בילעיתי� תכופות הטקסטי� המידעיי� שאנו בוחרי� להוראה בכ •

כדאי לשוחח  .היבתשובה השני אפשר לראות לכ� הדוגמ .שיש לתלמידי� ידע מוקד� עליה�

יש לה� ידע קוד� לעיתי� ש לה�ע� התלמידי� על תפקידו של הטקסט המידעי ולהראות 

נית� לתרגל זאת באמצעות  .יש בטקסטי� ג� מידע חדשייתכ� שללמד� ש יכדא א� ,בנושא

  יהלאחרו ידועות לנו לפני הקריאההנושא הטקסט המידעי ורישו� של העובדות על שיחה 

  .רישו� של הידע החדש שנוס� לאחר הקריאה

ד� על קישור בי� הידע הקו ,ושימוש בו ערור ידע קוד�תהלי� מרכזי בהבנת הנקרא נשע� על  •

תה יבתהלי� ההוראה בכ. על בדיקת ההבנה של הידע החדש אל מול הידע הקוד�ו לידע החדש

רצוי לכוו� תלמידי� לעשות זאת באמצעות שאלות ובקשות מפורשות במהל� הקריאה 

 ?מה ידוע לכ� על הנושאכגו� , קריאה על הכותרת1למשל באמצעות שאלות טרו� ,ובסיומה

בי� וצור סתירה בי� המידע שבטקסט יי ,� ישבש את ההבנהתכ� שהידע הקודייחד ע� זאת י

לתשובה שגויה מספר  העל המסרי� של הטקסט כמו בדוגמ" ישתלט"או אפילו  הידע הקוד�

זאת ולהוסי� סימני  לסייג יש צור� ,כאשר מעודדי� תלמידי� להעלות ידע קוד� ,לכ� .2

  . הבנת� על בקרההשאלות הללו יעודדו את התלמידי� להפעיל . שאלה

  .4נית� לעיי� בהמלצות בשאלה  •
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  2שאלה 

  .בקטע כתוב שלהקת דולפיני� נתקלת בלהקה של דגי�

  ?נתקלתלמה הכוונה במילה 

   .הקיפו את התשובה הנכונה

  תוקפת יחד  .1

  בורחת מהר  .2

  פוגשת במקרה  .3

  מקיפה במעגל   .4

 השאלה

 המחוו� פוגשת במקרה  .3

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  .נת המשתמע מתו� הטקסטהב

  .הבנת מילה בהסתמ� על הטקסט

אינ�  4' ומסיח מס 2' מסיח מס. התלמיד נדרש לבחור מסיח אחד מבי� הארבעה

לכ� , יכולי� להתאי� מבחינת התוכ� 13ו 1מסיחי� . מתאימי� מבחינה תוכנית

 . התלמיד יצטר� להפעיל אסטרטגיה נוספת כדי להחליט איזה מסיח הוא הנכו�

ד מימ
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

תלמיד שבחר במסיח זה לא הפעיל בקרה 

  .תוכנית

כשהלהקה מחפשת  ,התוכ� המתקבל אינו הגיוני

א� הלהקה תברח  .מזו� היא אינה בורחת

 . לא יהיה הגיוני ִפסקההמש� ה

 בורחת מהר

 

מסיח זה אינו מתאי�  ,כמו במסיח הקוד�

א� תלמיד יבחר מסיח זה  ,ִפסקהלתוכ� ה

  .ההקפה במעגל –תתקבל חזרה על אותה פעולה 

  מקיפה במעגל 

מתקבל  .מבחינת התוכ� מסיח זה מתאי�

כאשר להקה של דולפיני� " ,טקסט הגיוני

 ,מחפשת מזו� ותוקפת יחד להקה של דגי�

  ..."הדולפיני� מקיפי�

  קפת יחדתו
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 השתמעויות להוראה

  .הקשר דרכי� להתמודד ע� מטלות הדורשות פירוש מילה מתו� כמהתלמידי� הנית� לתרגל ע� 

בדיקה  –מסיחי� בהחלפת מילת המטרה . בו מופיעה מילת המטרהשאיתור משפט בטקסט  •

  ?מתאי�?הא� זה הגיוני

העלאת השערות לגבי  .ואחרי לפני קריאה ,בה� מופיעה המילהשסקה קריאת המשפט או הפִ  •

  .ערתייקרוב ביותר להשערה ששהוא הבדיקה איזה מסיח  ,פירוש המילה

הא� נתקלתי במילה זו בהקשר  ?הא� קיימת מילה נוספת מאותה משפחת מילי� המוכרת לי •

  ?הא� יש קשר למילה שאני מחפש את פירושה ,א� כ�? אחר

  .לי א� היא מוכרתלנסות להוריד אותיות מוספיות מהמילה ולבדוק ה •

  .ליזכר נקבה ולבדוק הא� המילה מוכרת מ ,לנסות להפו� מיחיד לרבי� •

  . לייעל את תהלי� הבחירה כדילסמ� מילי� שאינ� מתאימות  •

ת במהל� הקריאה באמצעות איסו� מידע והשערות ילעיתי� משמעות המילה או הביטוי נבנ •

לציי� איזה מידע אספתי  ,אותולהמליל  ,יש להדגי� את התהלי� .ממספר מקומות בטקסט

  .ההשערות מול המסיחי� ולבדוק אתבכל פע� 
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  3שאלה 

   .הקיפו את התשובה הנכונה

  –הדולפיני� מצופפי� את הדגי� למרכז המעגל כי כ� 

  .ני� טוב יותר על הדגי� ברשתה� מגִ   .1

  .ה� משתפי� פעולה ע� הדגי�  .2

  .ה� יכולי� לשחק ע� הדגי�  .3

  .לתפוס בקלות את הדגי�ה� יכולי�   .4

 השאלה

 המחוו� .ה� יכולי� לתפוס בקלות את הדגי�  .4

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  . הבנת המשמעות הגלויה בטקסט

  .זיהוי קשר לוגי מפורש של סיבה

השאלה  . אינה כוללת מילת שאלהש משו�, צורת התשאול בשאלה זו אינה שגרתית

  .מו באמצעות בחירת מסיח מתאי�התלמיד להשלי אשר עלהיגד כ מנוסחת

מרמזת לקורא שעליו לחפש ה, "כי"להבי� את תפקיד מילת הקישור  התלמיד על

  .סיבה

חסת ימתיומשמשת כמאזכר  "כ�"בי� שהמילה יהתלמיד ששאלה זו דורשת 

  . למשפט הקוד� לה

פעולת הדולפיני� אשר מצופפי� את הדגי� . א: רמת הנגישות אל המידע גבוהה

כאשר "ו" מצופפי� אות� למרכז המעגל"אמצעות חזרה על המילי� מודגשת ב

בסמו� לכ� א� מצייני� את הסיבה שבגינה . ב" הדגי� צפופי� במרכז המעגל

השאלה מנוסחת באות� מילי� המופיעות . ג. הדולפיני� מצופפי� את הדגי�

 .בטקסט

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ל התשובה השגויהניתוח משוער ש

תלמידי�  מדועהשערות  כמהנית� להעלות 

לא הבינו ש ייתכ�. בחרו באחד ממסיחי� אלו

 שהוא, את אחד מהרעיונות העיקריי� בטקסט

על מג�  לאהדולפי� הצייד  –יחס בי� ציד וניצוד 

  .אית�משחק הדגי� ולא 

אור דומה של הדולפיני� יתיש בטקסט 

ואת הגורי�  האימהות הדולפינותפי� את מקיש

 .יתכ� שזהו הגור� לבלבולי ,�שלה

  .ה� מגיני� טוב יותר על הדגי� ברשת  .1

  .ה� משתפי� פעולה ע� הדגי�  .2

  .ה� יכולי� לשחק ע� הדגי�  .3
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 השתמעויות להוראה

אל הנוגעות לצור� לחזור אל הטקסט או , שבהמש� 5יות להוראה בשאלה ובדומה להשתמע

לברר בנוגע לאי וכדי  ,להבי�כדי  ,למצוא תשובות לשאלות כדיפעמי�  כמהחלקי� ממנו ולקורא� 

 כדיתוח תשובות התלמידי� בשאלה זו מעלה את הצור� לחזור אל הטקסט יג� נ... לדייקוהבנות 

  .למצוא תשובה מדויקת

קריאה אפשרו שי מטרות לקריאה כדי שהמורה יוכל לסייע לתלמידיו לחזור אל הטקסט ע� 

הטקסט ויתכנ�  מאפייני הכנה לשיעור המורה יזהה אתמומל� שבשלב ה, יותר בטקסט מעמיקה

  .כיצד לנצל� בתהלי� ההוראה

הטקסט מציג מידע על הדולפיני�  :טקסט הדולפיני�ייחסות לתוכ� הנדגי� זאת באמצעות הת

נה ועל שיתו� הפעולה הגבעל שיתו� הפעולה בינ� לבי� עצמ� במציאת מזו� ו ,החיי� בלהקה

  .ע� בני האד�שלה� 

  :אורי� דומי� ושימוש במילי� זהותית ,הטקסט כולל  פרטי מידע 

בשעת סכנה הדולפיני�  .אות�ומקיפי� בפעולת חיפוש המזו� הדולפיני� מצופפי� את הדגי�   .א

  .את הצעירי� מקיפי�הבוגרי� 

  .רכז המעגלאת הדגי� למ דוחפי�בפעולת חיפוש המזו� הדולפיני�   .ב

  .את הדגי� לרשת  דוחפי�כאשר הדולפיני� מסייעי� לדייגי� ה� 

 :המשמעות –הדולפיני� נאספי� ושוחי� צמודי� זה לזה  .במרכז המעגל צפופי� הדגי�  .ג

  .צפופי�

  .זה ע� זה משתפי� פעולההדולפיני� בלהקה   .ד

  .ג� ע� בני האד� משתפי� פעולההדולפיני� 

י� הללו בתוכ� הטקסט הוא יכול לכוו� את תלמידיו באמצעות כאשר המורה ער למאפיינ

והתלמידי� יכולי� לקרוא ולהבי� באופ� , א� ג� את ההבחנות, שאלות לעשות את ההתקבלות

  .מדויק

, ויש להתייחס אל השאלה עצמה כטקסט, מומל� לחשו� תלמידי� לצורות תשאול מגוונות    * 

מילות הוראה , ללמד מילות שאלה ומשמעות�, ותכלומר יש צור� ללמד הבנת נקרא של שאל

  .קשר בי� חלקי השאלה ועוד, זיהוי חלקי השאלה, הרמזות מהיצג השאלה, ומשמעות�

בעת בחירת טקסטי� מידעיי� להוראה בכיתה המורה נדרש להתחשב בגורמי� רבי� כמו    * 

ור� להדגיש שרצוי בהקשר זה יש צ. ועוד, אינטרטסטואליות, משלב לשוני, נושא אור� טקסט

  .א� ג� הסברי�, שהטקסט המידעי יכלול פרטי מידע
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  4שאלה 

 השאלה  ? אי� הדולפיני� הבוגרי� מגני� על הגורי� שבלהקה בשעת סכנה

 ,או האמהות/הגורי� וליד /יצירת המעגל סביב/תשובה הכוללת את נושא ההקפה

  : לדוגמה

 .וִאמותיה�את הגורי� /דולפיני� בוגרי� מקיפי� את הגורי� •

  :או

  .או האימהות/ליד הגורי� ו/ההצטופפות סביב/תשובה הכוללת את נושא ההיצמדות

  : לדוגמה

  .ה� נצמדי� מסביב לגורי� •

 .העתקה של המשפטי� המתאימי� מ� הקטע תיחשב תשובה נכונה :הערה

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

 . איתור מידע גלוי, הבנת הרובד הגלוי של הטקסט

המתארת את התנהגות  ִפסקהעל התלמיד לאתר את ה  – אלה זו ברמה מקומיתש

  .בה ה� מגני� על הגורי�שומתוכה ללמוד על הדר�  ,הדולפיני� בשעת סכנה

הדולפיני� הבוגרי� והחזקי� מקיפי� את האימהות ע� "לאחר איתור המשפט  

להבי� את התלמיד צרי� ," הגורי� וכ� ה� מגני� יחד על הדולפיני� הצעירי�

אור ית – "כ�". "כ� ה�"היחסי� שבי� חלקי המשפט המיוצגי� באמצעות המילי� 

  .הדולפיני� הבוגרי� – "ה�" ,האופ�

וכ� ה� מגני� על "והניסוח בהמש�  ,"בשעת סכנה"הפותחת במילי�  ִפסקהה

 .מציאת התשובהלמסייעי� ומכווני�  ,"הדולפיני� הצעירי�

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  יתוח תשובות תלמידיםנ

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

  שהתלמיד לא הבי� את מילת השאלה ניכר

    ".מדוע"או שהחלי� אותה במילה , "אי�"

כי ה� גורי� עדיי� וה� יכולי� להג� עליה� 

  מפני הכרישי� 

 1 התלמיד הבי� רעיו� מרכזי העולה מהטקסט

א� התלמיד לא  ,� בלהקההחיי � שלתרומת

אור מפורט המצוי בטקסט יכלל בתשובתו ת

  .בה הדולפיני� מגני� על גוריה�שדר� ל בנוגע

ה� משתתפי� בלהקות וכ� ה� מגיני� על 

  הדולפיני� והאמהות 

התלמיד שגה והעתיק משפטי� המתארי� כיצד 

יתכ� שהתלמיד י. הדולפיני� צדי� את מזונ�

פיני� צדי� את בו הדולששהאופ�  משו�טעה 

 1 מזונ� ומגני� על גוריה� דומה בשני המקרי�

מזונ� ואת שה� הדולפיני� מקיפי� את הדגי� 

  . הגורי� שלה�

הדולפיני� מקיפי� במעגל את הדגי� דוחפי� 

  אות� ומצופפי� למרכז המעגל 
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כאשר הדולפיני� . א� כללית מדי ,תשובה נכונה

א�  ,מגני� על גוריה� ה� משתפי� פעולה

טקסט מציי� ג� פעולות נוספות המפרטות את ה

   .שיתו� הפעולהאופ� 

  ה� משתפי� פעולה

  

 השתמעויות להוראה

על הקורא את הטקסט כדי להבי� . שמעבר לכתוב בטקסטהבנה  היאזו  ִפסקהההבנה של  •

מומל� ללוות שאלה  לפיכ� .קוד� ידעללהסיק מסקנות ולקשר , בו שישפערי� את הלהשלי� 

 ִפסקהבקריאת הופערי� החסרי� בטקסט  י�להשל לתלמידי� שיעזורדיו� מסוג זה ב

 ,לא כתוב מדוע( "ה� נאספי� ושוחי� צמודי� זה לזה": לדוגמה   .בה אורי� הכלולי�יוהת

הדולפיני� מקיפי� "  .)פעולה זו יוצרת חי� בי� הדולפיני� הצעירי� לסביבה 1הקורא ישלי�

כנס יכדי ליצור מעי� חומה שלא תאפשר לטורפי� לה 1 הקורא ישלי� ,לא כתוב מדוע( .."את

  ).למרכז המעגל

 דומותע� סיטואציות את המתואר בפסקה יש לשאול שאלות שיביאו את התלמידי� לקשר 

על התלמידי� להבי� לא רק כיצד הדולפיני� הבוגרי� שומרי� על  .המתארות את אותה פעולה

 1 למשל במשחק כדורגל( יפות יכולי� למנוע מעברכיצד פעולה של הקפה או צפג� אלא  ,הצעירי�

   .)יצירת חומה לפני השער

תה לבי� שאלות במבח� או ימורה שואל בזמ� ההוראה בכהרצוי לשי� לב ולהבחי� בי� שאלות ש •

 ,תה על השאלהיג� כאשר תלמיד ענה בשעת שיחה בכ ,נוילמשל בשאלה שלפנ .בעבודה כתובה

מאפשר  ,בשונה ממבח� ,הוראההתהלי�   .ספות באותו נושאעדיי� יש מקו� לשאלות הבהרה נו

המחשה או  באמצעות ציורהמחשה  כגו�שימוש במגוו� גדול יותר של אמצעי� לבדיקת ההבנה 

באמצעות קבוצת ילדי� המקיפי� תלמיד ולא מאפשרי� לתלמיד נוס� להגיע לתלמיד 

  . שבמרכז
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  5 שאלה

 השאלה  ?י�אי� הדולפיני� עוזרי� לדייגי� לדוג דג

  : לדוגמה ,תשובה המתייחסת לדחיפת הדולפיני� את הדגי� אל רשת הדייגי�

  .הדולפיני� דוחפי� את הדגי� אל רשת הדייגי� •

 .דוחפי� אליה את הדגי� •

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  .הבנת המשמעות הגלויה בטקסט

  .איתור הסבר מפורש בטקסט

 1 רמת הנגישות אליו גבוהה ואשר טעל התלמיד לאתר הסבר המופיע בטקס

המשפט הקוד� להסבר מציי� באופ� מפורש שהדולפיני� עוזרי� לדייגי� לדוג 

  .אות� המילי�ב עצמה מנוסחתג� השאלה  .דגי�

כאשר "עליו להבי� את המשפט המורכב  ,לאחר שהתלמיד איתר את ההסבר

 ,� אליה את הדגי�הדולפיני� דוחפי ,הדייגי� פורשי� רשת במי� כדי לתפוס דגי�

התלמיד צרי� להבי� כמה דברי� בעניי� משפט כלומר  ,"ואז הדגי� נלכדי� ברשת

  :זה

הדולפיני� דוחפי� את , הדייגי� פורשי� רשת במי�: להבי� את רצ� הפעולות  .א

  .הדגי� נלכדי�, הדגי�

, )אז, כאשר(קשרי� של זמ� ; להבי� את הקשרי� הלוגיי� בי� המשפטי�  .ב

  .)יכד(תכלית 

  .פורשי� 1משלב גבוה בלהבי� מילה   .ג

 ".אליה"להבי� את המאזכר   .ד

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

בה שאר את הדר� יבתשובתו התלמיד ת

לא כתב כיצד  א�, הדולפיני� תופסי� את מזונ�

  .יגי�ה� מסייעי� לדי

אור המופיע ייתכ� שהתלמיד זכר את התי

א� לא חזר  ,בטקסט הקשור ללכידת דגי�

זה האור יתהמדויק למה בלטקסט כדי לברר 

כמזו� לדולפיני� הא� לתפיסת הדגי�  ,יחסימת

הרחבה בשאלה  וקרא. (או לסיוע לדייגי� עצמ�

3 ( 

 ה� סוגרי� את הדגי� במעגל   

 

ענה עליה  א� לא ,התלמיד הבי� את השאלה

    .נכו�

ה� לוכדי� את הדגי� ואז ג� לדייגי� קל 

  לתפוס אות�
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 השתמעויות להוראה

כדי שתהלי� זה יוכל  .במפגש ע� טקסט מידעי תלמידי� נדרשי� להפיק מידע ולמידה •

ה� ג� קריאות חוזרות ונשנות של הטקסט או ילהתרחש צריכי� להתקיי� תנאי� רבי� ובינ

למידי� קוראי� את הטקסט פע� אחת ועוני� על השאלות על סמ� לעיתי� ת .חלקי� ממנו

 ,תה מטלות שיזמנו לתלמידי� חזרות אל הטקסטימומל� לשלב בתהלי� ההוראה בכ. הזיכרו�

המורה יכול לבקש לצטט או לשאול היכ� התשובה נמצאת  .תלמידי� יתרגלו לכ�הכדי ש

  .בטקסט

תלמידי� הכ� ו ,החזרות אל הטקסט פרסיכול לסמ� בצד הלוח את מ הבמהל� השיעור המור

  .טקסט נחוצהה לאהחזרות ולהבי� שהחזרה  פריוכלו להתרש� ממס

מהתבוננות בדרישות השאלה נית� ללמוד שעל התלמיד להבי� משפט מורכב הכולל רצ� פעולות  •

יתכ� שאינה מוכרת ימילה שלהבי� ובנוס�  ,להבי� מאזכר ,ה� בקשרי זמ� ותכליתיהקשורות בינ

תהלי� של ה. בעבר  הידע התחבירי מאפשר לנו להבי� משפטי� שלא שמענו ולא קראנו .לו

מורה יקרא את ה שיעורלהכנה כלכ� מומל� ש ,של משפטי�  ג� הבנה דורשהבנת הנקרא 

המשפט  כגו� מבחינה תחביריתיזהה בטקסט משפטי� שעשויי� להיות קשי� להבנה  ,הטקסט

  .בי אות� משפטי�ויקיי� הוראה מפורשת לג שבו עסקנו
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  6שאלה 

  .בקטע כתוב שהדגי� נלכדי� ברשת

  ?זההבמשפט  נלכדי�מה פירוש המילה 

  הקיפו את התשובה הנכונה

  נתפסי�  .1

  מקיפי�  .2

  מצופפי�  .3

  נכנסי�   .4

 השאלה

 המחוו� נתפסי�  .1

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

 . הבנת מילה בהסתמ� על הטקסט, הבנת המשתמע מהטקסט

ההקשר  על פיא� ממשלב לשוני גבוה  ,יד נדרש להבי� מילה שאינה נדירההתלמ

  .ִפסקהב

מוזכרת המילה  ִפסקהשב משו�במקרה זה ההקשר מאוד מסייע להבי� את המילה 

  "....כדי לתפוס דגי�" 1" לתפוס"

הדולפיני�  ,דייגי� רוצי� לתפוס דגי� 1זו ישירה ִפסקהההסקה מ ,יתר על כ�

 . נתפסי�/הדגי� נלכדי�, דוחפי� את הדגי�

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

תלמיד שבחר במסיח זה לא הבי� את המילה 

 .ולא חזר לבדוק מהו ההקשר   שבו היא נכתבה

שהפועל  משו�יתכ� שבחר במסיח זה י

והמילה  ,י� בטקסטנכתב מספר פעמ "מקיפי�"

 . נראתה מוכרת

  מקיפי�

 ההקשר בדק אתתלמיד שבחר במסיח זה לא 

זה התכ� שג� במקרה יי .שבו מופיעה המילה

  .המילה הייתה מוכרת מ� הטקסט

  מצופפי�

מבחינת ההקשר המצומצ� של המשפט בלבד 

בודקי� א� כאשר  ,יתכ� שהדגי� נכנסו ברשתי

סיח הרי שהמ ִפסקהההקשר הרחב של ה את

  .אינו נכו�

  נכנסי�

  

 השתמעויות להוראה

  2המלצות לשאלה  ורא
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  7שאלה 

   .ענו על שלוש השאלות שלפניכ�

  .ליד כל אחת מה� לאאו כ� הקיפו 

  לא/כ�  ?הא� בקטע כתוב מה גודל הדולפי�  .א

  לא/כ�  ?ני� זה על זההא� בקטע כתוב אי� הדולפיני� מגִ   .ב

  לא/כ�  ?יעי� לחופי ישראלהא� בקטע כתוב מתי הדולפיני� מג  .ג

 השאלה

  לא  .א

  כ�  .ב

 לא   .ג

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  . איתור פרטי מידע גלויי�, בטקסט המשמעות הגלויההבנת 

נשאל  שלגביועליו לבדוק הא� המידע  .גדי� בשאלהיהתלמיד צרי� להבי� את הה

  ?נמצא בטקסט

התלמיד יצטר� לחזור לטקסט שיתכ� יו� שהשאלה מורכבת ממספר סעיפי� וכימ

 .ולקוראו פעמי� מספר

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

 .בטקסט מצוי  מידע המתאר את גודל הלהקה

המידע על יתכ� שהתלמיד מייחס בטעות את י

 .גודל הלהקה לדולפי�

 כ� ? כתוב מה גודל הדולפי�הא� בקטע   .א
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 השתמעויות להוראה

על מנת לייעל את איתור המידע בטקסט יש ללמד את התלמידי� להתאי� בי� מטרת הקריאה  •

 .הקריאה אופ�ל

או  בקריאה בעיו� ,בקריאה מהירהעל פי מטרת הקריאה יקבעו הקוראי� הא� להשתמש 

  .בקריאה חוזרת

באמצעות  .הטקסט במהירות כדי להתרש� התרשמות כללית עוברי� על בקריאה מהירה

הא� לחזור ולקרוא קריאה  1 הקריאה המהירה הקורא יכול להחליט כיצד להמשי� לפעול

לחשיפת משמעיות  ,משמשת להפקת מידע הקריאה בעיו�. 'היכ� עליו להתמקד וכו ,מעמיקה

בגלל קשיי�  אה חוזרתבקרילעיתי� הקוראי� קוראי� את הטקסט או קטעי� ממנו  .'וכו

 ,'תלמידי כתה ב ).76175' תוכנית הלימודי� בחינו� הלשוני עמ( הנאהמתו� בהבנתו או 

בי� אופני הקריאה השוני� ואינ� יודעי� להבדל מספיק  מודעי�אינ� , כקוראי� מתחילי�

 על ידייש צור� להביא זאת למודעות� לפיכ�  .הקריאה אופ�להתאי� בי� מטרת הקריאה ל

? כיצד קראת :כגו�מתאימות לגיל זה הטיביות יקוגנ1ה והתנסות ובאמצעות שאלות מטאשיח

מקרה לת� דוגמאות ? קטעי� ממנורק את כל הטקסט או קראת הא� ? מדוע זה היה נוח יותר

לו יא ?ת� עצה לחבר כיצד כדאי לו לקרוא? כיצד ידעת להחליט כיצד לקרוא ,קראת כ�שבו 

  ?פעולות תעשה בפע� הבאה

ות משמשת כמקד� ארגו� של אהחלוקה לפסק .ותאטקסט מידעי קיימת חלוקה לפסקב •

והשורה הראשונה  ,נושא אחר ִפסקהכל ל בדר� כלל 1המבנה משרת את התוכ� ש כ� ,הטקסט

נית� ללמד את התלמידי� להבי� מהו נושא  .מציגה אותו בקצרה או מרמזת עליו ִפסקהב

ש במידע זה כדי לשער הא� המידע שה� מחפשי� על פי המשפט הפותח שלה ולהשתמ ִפסקהה

  .אותה ִפסקהמצא בייכול לה
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  8שאלה 

שקרא את  ,יובל. וחששה להיכנס למי� הדולפיני�קרה לראשונה בחו� ירותי ב

   .אמר לה שאי� לה מה לדאוג ,הקטע

  ?מה דעתכ� על מה שאמר יובל

  .הסבירו את תשובתכ�

 השאלה

  ,נטי התומ� בדעהודברי יובל והסבר רלו תשובה הכוללת את דעת התלמיד על

  :לדוגמה

 ...מכיוו� ששיובל צדק  תאני חושב  –

 .דולפיני� משתפי� פעולה ע� בני אד� •

 .דולפיני� נהני� לשחות בחברת בני אד� •

 .אנשי� יכולי� לגעת בדולפיני� •

 .אנשי� מאכילי� דולפיני� •

 .דולפיני� אינ� מסוכני� לבני אד� •

 ...מכיוו� ש דקוצלא שיובל  תאני חושב –

 .פתאו� הדולפי� יכול לקפו� ואז רותי יכולה להבהל •

 . דולפיני� יכולי� לנשו� •

 .חשב תשובה נכונהיתשובה הכוללת הסבר ללא דעה ת: הערה

 המחוו�

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

 . הבעת עמדה אישית על הטקסט, הערכה וביקורת, יישו�

ישו� יבוא לידי ביטוי באמצעות הי .שאלה זו דורשת לייש� את הנלמד מהטקסט

עלתה בפני התלמיד דורשת והסוגיה שה .הבעת עמדה על סוגיה שהובאה בשאלה

  . בתובנות וברעיונות שהובנו מהטקסט ,ממנו לעשות שימוש במידע

על התלמיד להבי� שעליו לקשר בי� המידע המצוי בטקסט לבי� השאלה שהוצגה 

יובל שקרא את "המסר הסמוי בניסוח את , כלומר עליו להבי� את הרמז ,בפניו

  ".הקטע

להביע את דעתו ולהוסי� הסבר  ,על התלמיד לנסח את תשובתו בצורה הולמת

 .נטי התומ� בדעתוורלו

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

חסותו ירש את התיהתלמיד לא ציי� באופ� מפו

  .באופ� כללי זה נכו�שהוא ציי�  .לדברי יובל

מתבסס  לאא�  , התלמיד תומ� בדעתו של יובל

שתמש בידע מאלא  ,על מידע שלמד מהטקסט

�  .טקסטואלי1אישי חו

זה נכו� כי יש רשת שמפרידה בי� הדולפיני� 

 לאנשי� 

 

שלא ענה  א� על פי( ,התלמיד  הבי� את השאלה

התלמיד הוסי�  .יחס לדברי יובליוהת )עליה נכו�

א� ההסבר לא  ,נטי לביסוס דעתווהסבר רלו

על ידע  אלא ,תבסס על המידע המצוי בטקסטמ

שהתלמיד לא הבי� את המידע  ייתכ� .מוקד�

המציי� שבני אד� נהני�  ,ובא בטקסטשה

  .לשחות בחברת דולפיני�

 1 התלמיד ניסח את התשובה בצורה טובה 

לאחר מכ� הוסי� ו  דעתואת הביע הוא בפתיח 

השתמש במבנה לוגי של הסבר  התלמיד. הסבר

     .סיבתי ובמילת קישור מתאימה

לדעתי מה שאמר יובל זה מסוכ� כי א� היא 

  תכנס למי� הדולפיני� יכולי� להרוג אותה 

יחד משו� שלושת התשובות הללו קובצו 

התלמידי� הביעו את דעת� על  �שבשלושת

ההסבר לא א�  ,וסיפו הסברדבריו של יובל וה

נשע�  אלא, תבסס על מידע עובדתי מהטקסטמ

התועלת  בדבר סיו� אישי וידע מוקד�יעל נ

  .לדבריו של יובל ישהרגשית וההשפעה ש

התשובות הללו מלמדות על כיווני המחשבה 

של  השונהועל ההבנה  ,המגווני� של התלמידי�

התלמידי� . תגובות ועוד ,מניעי� ,התנהגויות

וביטאו את ההשפעה " כנסו לנעלי הזולתנ"

   .יתה לדברי יובל על רותייהרגשית  שה

יובל צודק כי לפעמי� מנסי� דברי� חדשי�  ••••

  .ואוהבי� אות�

  .היא טובה זה עוזר להתגבר על הפחד ••••

  .מה שאמר יובל עזר לרותי ועודד אותה ••••

  

בסיפור כתוב שכ� אבל בעיני ה� " :מתשובה זו

מוד שהתלמיד הבי� את נית� לל ,"יכולי� לנשו�

לדעתו  1שונה א� דעתו  ,עצתו של יובל

  .הדולפיני� יכולי� לנשו�

התשובה מרמזת שהקורא הבי� את הטקסט 

א� לא היטיב לנסח את  ,וא� הבי� את השאלה

  .התשובה

  .התשובה כתובה בשפה המאפיינת שיח דבור

בסיפור כתוב שכ� אבל בעיני ה� יכולי� לנשו� 

  אולי יקרה לה משהואבל א� רותי רוצה 
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 השתמעויות להוראה

 .תלמידי� נדרשי� להביע את דעת� בהזדמנויות שונות על מגוו� נושאי�הבמהל� הלמידה  •

רבי�  שמקורותיולעיתי� התלמיד נדרש להביע את דעתו ולהסביר אותה באמצעות ידע אישי 

התלמיד נדרש להביע  תזאבמטלה  .סביבה ועודה ,סיפורי� ,התנסויות אישיות כגו� ,ומגווני�

כלומר על התלמיד להניח לדעתו האישית  ,את דעתו על דבריו של יובל שקרא את הטקסט

  . ג� א� הוא מנוגד לדעתו ,לעשות שימוש במידע הכתוב בטקסטו סיונוילנו

מומל� לשוחח ע� התלמידי� ולהביא למודעות� את ההבדלי� בי� שאלות המבקשות 

ללמד� כיצד להבדיל בי� ו המבקשות להתבסס על הטקסטלהתבסס על ידע אישי ושאלות 

  .המטלות

 ,ניסוחי� שוני� המרמזי� על הצור� להתבסס על הטקסטבתלמידי� שאלות ל כדאי לזמ� •

  ..".יובל שקרא את הקטע", "... שלפניכ�בשאלה ", "?...לפי מה שקראת מה"; לדוגמה

  .אופני� כמהאותו נושא ולנסחה בבנית� לשאול שאלה  •

רותי : שונה ניסוחאו  ,אשר מרמזת שיש להתבסס על הטקסט ,במבח�שאלה כמו ב ניסוח

מה  :או? מה דעת� על עצתו של יובל .כנס למי� ויובל אמר לה שאי� לה מה לחשושיחששה לה

  .הסבר את תשובת� ?אתה היית מייע� לרותי
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  9שאלה 

מילה  כתבו .המילי� המודגשותהשלימו את הקטע במילי� מאותה המשפחה של 

  .אחת בכל השלמה

ג� אני  ,כשהייתי באילת בחופש הגדול .לצד דולפיני� לשחותבני אד� נהני� 

  .תי מאודילצד הדולפיני� ונהנ__ ___

אני לא אבהל א� ה�  .אות� והקיפוראיתי שהדולפיני� שחו סביב הגורי� שלה� 

  .אותי______ סביבי וג� ישחו 

הדולפיני� וראיתי אי� המטפלת שלה� של  אוכלההגיעה שעת  ,כשיצאתי מ� המי�

  .אות� _____

 השאלה

  שחיתיכתיבת המילה   .א

  יקיפוכתיבת המילה    .ב

  .לא תיחשב שגיאה" הקיפוי"כתיבת המילה  :הערה

  האכילה/מאכילהכתיבת המילה   .ג

במקו� " הכילה"או , "מאכילה"במקו� " מכילה"כתיבת המילה  :הערה

 .לא תיחשב שגיאה, "האכילה"

 ו�המחו

  דרגת הקושי  בהמש�תפורס� 

  .ידע לשוני

  .בשלושת המשפטי� התלמיד נדרש להשלי� את הפעלי� החסרי�

על התלמיד לזהות את  .המטלה דורשת מהתלמיד לעשות שימוש בידע מורפולוגי

אותיות השורש במילה המודגשת ולחפש מילה נוספת השייכת לאותה משפחת 

  . מילי�

על התלמיד לחפש מילה שתתאי�  .תחבירי דורשת להשתמש בידע ג�המטלה 

  .למשפט מבחינה תחבירית ותתאי� במי� במספר ובזמ�

 .משפטהנדרשת מהתלמיד הבנת הנקרא ברמת  ,לבצע את המטלה כדי

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  לתשובות שגויות דוגמאות ניתוח משוער של התשובה השגויה

המשפט באמצעות מילה  התלמיד השלי� את 

  .ההקשרפי המתאימה לתוכ� המשפט על 

זה רצוי כבמקרה (תכ� שלא הבי� את ההוראה יי

או  )לבדוק כיצד השלי� את המשפטי� הנוספי�

 . לחלופי� חסר לו ידע מורפולוגי או תחבירי

של  האוכלהגיעה שעת  ,כשיצאתי מ� המי�  

 מלטפתהדולפיני� וראיתי אי� המטפלת שלה� 

 .אות�

התלמיד  .התלמיד העתיק את המילה המודגשת

ה הסבר בדוגמ ורא .לא הפעיל בקרה תוכנית

  .הקודמת

ראיתי שהדולפיני� שחו סביב הגורי� שלה� 

אני לא אבהל א� ה� ישחו  .אות� והקיפו

  .אותי והיקיפוסביבי 
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 השתמעויות להוראה

  .שורשי� ומשפחות מילי� ,הוראה מפורשת של מילי� •

  .פעלי� ותארי� ,שמות פעולה ,ב את משפחת המילי� ולכלול בה שמותכדאי להרחי

  . לקיי� דיו� על הקשר הסמנטי בי� המילי�כדאי 

 ולהוסי�  מחס� מילי�נית� להוסי�  )הזאתכמו במטלה (להשמיט מילי� ונית� לחבר משפטי�  •

  .שיאלצו את התלמיד להפעיל שיקולי בחירה" מבלבלות"מילי� 

 �תלמידי� צעירי� לא ידעו תמיד להמליל ולהסביר את . מידי� על בחירת�לשוחח ע� התלמומל

 ,טיבי בלבדלעיתי� הידע אינטואי .בו חשבו והחליטו ומה סייע לה� להחליטשאת האופ�  ,בחירת�

 " טיבית ויזמנויקוגנ1על כ� רצוי לקיי� ע� התלמידי� דיוני� שיאפשרו לה� חשיבה מטא

תוכנית לימודי� "(ו יכולת להסיק מסקנות לגבי מערכת  חוקיהבתכונותיה ויפתחוהתבוננות בשפה 

למשל בגיל זה נית� ( גיל� הצעיר של התלמידי� תיקח בחשבו� אתבחירת הנושאי�  ). 68עמוד 

   .)ת9 1ב מסתיימותסיומות של שמות בנקבה ולהבי� את הכלל שמילי� אלו בלהתבונ� 

  :שלושה היבטי�ביסוק בלשו� יעשה יחסת לנושא זה וממליצה שהעיתוכנית הלימודי� מת

ידע על . 3שימוש בו  לדיו� על הידע הלשוני והבאה למודעות : מודעות לשונית. 2שימוש בלשו� .1

 שימוש בשמ� של מונחי� מתאימי� וארגו� שיטתי של הידע הלשוני ,ניסוח כללי�, הכללות: לשוני

  .)68' עמ ,תוכנית לימודי� בחינו� לשוני(

עליו להתחשב בנושא ובגיל ? תתמקד ההוראה ל שיקול דעת באיזה היבטעל המורה להפעי

תלמיד לא ידע לציי� שבחר בש� ה. )הליכה,הל� (תה מהירה יהי_____ :לדוגמה. התלמידי�

שימוש  , ביטוי של ההיבט הראשו�זהו  –ידע לבחור בש� הפעולה   הואא�  ,"הליכה"הפעולה 

  .בלשו�
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  10שאלה 

  .המילי� שבמחס� למשפט כלסדרו את 

    

  

  

  __________________________________ :המשפט

    

  

  __________________________________ :המשפט

  פורש  בתו�  הדייג  המי�  רשת  .א

  שוחי�  ילדי�  אות�  ליד  ומאכילי�  דולפיני�  .ב

 השאלה

 :תשובה הכוללת את אחד המשפטי� האלה  .א

 .הדייג פורש רשת בתו� המי� •

 .הדייג פורש רשת בתו� המי� •

 .בתו� המי� פורש הדייג רשת •

 .פורש הדייג רשת בתו� המי� •

 .פורש הדייג בתו� המי� רשת •

 .הדייג פורש בתו� המי� רשת •

 :תשובה הכוללת את אחד המשפטי� האלה  .ב

 .ילדי� שוחי� ליד דולפיני� ומאכילי� אות� •

 .ליד דולפיני� שוחי� ילדי� ומאכילי� אות� •

 המחוו�

  דרגת הקושי  ש�בהמתפורס� 

  .ידע לשוני

  .סידור מילי� במשפט

הבנת היחסי� המפורשי� בי� חלקי המשפט  ,הבנת התפקיד של המילי� במשפט

 .וכתיבת משפט תקי�

מימד 
ההבנה 

ודרישות 
 השאלה
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 השתמעויות להוראה

 ,ההתלבטות הראשונית של התלמיד אשר מקבל רשימת מילי� ועליו ליצור מה� משפט היא •

לכ� מומל� לאחר קריאת המילי� לשער על ? כיצד המשפט יתחיל  ?ה תהיה המילה הראשונהמ

המילה שנבחרה  ?הנושאמהי המילה מתו� רשימת המילי� שתייצג את  –מי יספר המשפט 

באותו אופ� יהיה נוח להתחיל להרכיב את המשפט  .ת המשפטיתהיה המילה שתסייע בבני

  .הפועל1 מהנשוא

, ג�( מילות קישור ,)מעל ,אחרי( מילות יחס כגו� ,ברשימת המילי�" וחדותמי"איתור מילי�  •

' ו(תחיליות וסופיות   –מילי� ע� מוספיות , )ילדיה ,בו ,היא( ג� ה� קשרי�ש ,מאזכרי�, )אבל

זיהוי המילי� הללו יסייע לתלמיד להחליט כיצד לחבר את המילי�  .)השימוש' מ ,החיבור

  . למשפט

להבי� משפט יש צור� להבי� את המילי�  כדי. כולל הבנה ברמת משפטתהלי� הבנת הנקרא  •

נית� . תרגול יכול לסייע לפתח הבנה זו. ה�יאותו ואת היחסי� שה� יוצרות בינ שמרכיבות

  :לדוגמה ,לתרגל מניפולציות על משפטי� הלקוחי� מ� הטקסט הנלמד

דוחפי�  ".ז המעגללמרכ אות�ומצופפי�  אות�דוחפי� ..." :הבנת משפט הכולל מאזכר •

  .למרכז המעגל את הדגי�ומצופפי�  את הדגי�

דולפיני� בלהקה " :לדוגמה. הוראת מילות קישור באמצעות שיפוט נכונות משפטי� •

 ,באמצעות השלמת משפטי�כ� ו ".ה� כדי שה� מגני� על עצמ�ימשתפי� פעולה בינ

  ...הדולפיני� משתפי� פעולה זה ע� זה וג� ע�: לדוגמה

   :לדוגמה, היפ�לפטי� פשוטי� למשפט מחובר והפיכת מש •

  .ני� החיי� בלהקה מחפשי� מזו�יהדולפ •

   .הדולפיני�  החיי� בלהקה מגני� על הגורי� •

  . הדולפיני� החיי� בלהקה מגני� על הגורי� ומחפשי� מזו� •

מתי "  1" בשעת סכנה הדולפיני� משתפי� פעולה: "הפיכת משפט חיווי למשפט שאלה •

  "?י� פעולההדולפיני� משתפ
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