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מדינת ישראל
 משרד החינוך

 
 

 המזכירות הפדגוגית
רים"אגף המפמ  



 ,ה/מורה נכבד

. ספרית- במסגרת פנים בית' בעברית לכיתה ה נועד לסייע לך להעביר את המבחןשלפנייךהמדריך 

חישוב המדדים לחישוב הציונים ול, הערכתול, המדריך כולל פרטים בנוגע להעברת המבחן בכיתות

 . הכיתתיים

ולווה על ידי ועדת היגוי שכללה , )ה"ראמ(חן פותח בידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך המב

נושאי . מדריכים ומורים להוראת המקצוע, וכן מפקחים, עברית וצוותההרית להוראת "את המפמ

 יש לראות במבחן לכן. 'המבחן משקפים את תכנית הלימודים ומתאימים לחומר הנלמד עד סוף כיתה ה

 במהלך ,הכיתה ושל שתוצאותיו יתווספו לסל נתוני ההערכה הפנימיים של התלמיד, זה כלי הערכה נוסף

 .השנה או לאורך השנים

 לשימוש מיועד לךהוא . ב החיצוני"ספר במסגרת המיצ-ז בבתי"מבחן זה הועבר בשנת הלימודים תשס

 הספר- צוות בית.מסכם ספרי- ביתאפשר להשתמש בו כתחליף למבחןו ,)ב פנימי"מיצ(הספר -פנימי בבית

ב הפנימי "תוצאות המיציש לזכור כי . ינתח את הממצאים וילמד את התוצאות, יבדוק את המחברות

נהלת המטרה היא לאפשר לה.  לדווח עליהן לכל גורם שהואיידרשהספר לא -ובית, נועדו לשימוש פנימי

-מת הכיתה וברמת תכנית הלימודים הביתבר, ברמת התלמיד(תובנות  שיג להצוות המוריםלהספר ו-בית

התמקד ביעדים יסייעו להם להתובנות האלה . שלהםמצאים המן מתהליך בדיקת המבחנים ומ ,)ספרית

 .קדם את הישגי התלמידיםלוחינוכיים ולימודיים 

יקראו בעיון  בבית הספר צוות מורי העבריתכי מומלץ , הספר-ההיערכות להעברת המבחן בביתן כחלק מ

כי  יש לציין.  בהתאם להנחיות המופיעות בויפעלו ו,יומיים לפני העברת המבחן בכיתה-כיוםהמדריך את 

אם המבחן יועבר בשלמותו או , למשל( לקבוע את המתכונת של העברת המבחנים יוכלהספר -בית

 ךכללי ההעברה וההערכה המופיעים במדרי שככל חשוב לזכור כי, עם זאת). או כל שינוי אחר, בחלקו

ויהיה אפשר להשוות , תקפות יותר, מהימנות יותריהיו כך התוצאות של המבחן , יישמרו בקפדנות

ב "פי תוצאות המיצ נורמות אלה מחושבות על.  של ההישגים במבחן זהארציות- לנורמות הכללאותן

 .ה בחודשים הבאים"ידי ראמ-שיפורסמו על, החיצוני

, מזל שניאק' לתכנית הלימודים ניתן לפנות לגבכני המבחן ובקישורם ובתבנושאים הקשורים 

עברית להוראת הלמדריכות  או 02-5602928 או בפקס 02-5603605בטלפון , רית להוראת העברית"המפמ

 ).רשימת המדריכות נמצאת על גבי הכריכה האחורית של חוברת זו (במחוזות

ה שכתובתו  "ר האינטרנט של ראמלאתלפנות  אפשר, ב הפנימי ולחומרי עזר"לפרטים נוספים לגבי המיצ

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

 או il.gov.meitzav@education ל"ב הפנימי אפשר לפנות באמצעות דוא"מיצהנוגעת לבכל שאלה 

הכניסה לפורום מיועדת למורים בלבד והיא נעשית דרך אתר . ב הפנימי"באמצעות פורום המיצ

 pnimi: שם המשתמשבאמצעות ") ז"ב פנימי התשס"מיצ"בקטגוריה (ה "האינטרנט של ראמ

 .pnimi7 :והסיסמא
 

 :םהמדריך שלפניך כולל את הפרקים הבאי
 תיאור המבחן  .1
 היערכות לקראת העברת המבחן  .2
 התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  .3
 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה .4
 בדיקת המבחנים וחישוב הציונים  .5
 מחוון .6
 דף ריכוז ציונים לתלמיד .7
 דף מיפוי כיתתי .8

 

 נים לתלמיד  דפים לריכוז ציו40-ו'  מבחנים נוסח א40: תכולת המעטפה המצורפת למדריך

 !עבודה נעימה ופורייה



 1  ז"תשס, 'ה לכיתה עברית ב פנימי מבחן–מדריך למורה 
 

  
 

 

 :ובהם נבדקים שלושת הנושאים המפורטים להלן)  שאלות25(המבחן כולל ארבעה פרקים 

השאלות . ובעקבותיהם שאלות, משלוש סוגות,  נבדקת באמצעות שלושה טקסטיםהבנת הנקרא .1

נבדקים ממדים שונים ובהן , ")פתוחות"רה ושאלות יבר-כגון שאלות מסוג רב(הן מסוגים שונים 

 .   ובנספח שלהלן 1המפורטים במפרט המוצג בטבלה מספר , של הבנת הטקסט

שייכת ה 12התשובה לשאלה  וכן על פי ,)25שאלה ( נבדקת באמצעות מטלת כתיבה הבעה בכתב .2

 ). להלן6פרק , יפורט במחוון (לפרק הבנת הנקרא

ים של הבנת הנקרא ובמטלות לטקסטים הנכללים בפרק  נבדקת בזיקהלשונית-הבנה מטה .3

 .הכתיבה

. 2006ה כבר באוקטובר " המבחן אשר פורסם באתר האינטרנט של ראממפרט מוצג 1בטבלה מספר 

 . מידע על הניקוד של כל נושא והערות, הטבלה כוללת את נושאי המבחן

 
 ז"תשס', עברית לכיתה המפרט המבחן ב: 1' טבלה מס

מספר  פירוט נושא 
 הנקודות

לכל 
* *םתחו

 הערות

הבנת  1
 הנקרא

:                סוגי הטקסטים
 

טקסט סיפורי             •

 כגון(טקסט מידעי  •
 )      ערך אנציקלופדי

 יטקסט שימוש •
 כגון למטרות        (

 )       הפעלה

 *ממדי ההבנה 

 הבנת המשמעות  •
הגלויה בטקסט 

 )איתור מידע(
הבנת המשמעות  •

טקסט הסמויה ב
 )פרשנות והיסק(
 הערכה וביקורת •
-הבנה מטה •

 טקסטואלית

 
 

 ' נק63

 500אורך כל טקסט עד  •
 מילים 

נושאי הטקסטים הם  •
 מתחומי עניין שונים

הטקסטים נבדקים על פי  •
ממדי ההבנה המפורטים 

 * בנספח

הבעה  2
 בכתב

משימות הכתיבה מתוך 
 :הסוגים האלה

 סיפור •
כגון הבעת (טיעון  •

 )עמדה
כגון מעשה (תיאור  •

 )או חוויה
כגון תופעה (הסבר  •

 )או תהליך
 

 
 :ממדי ההערכה

 תוכן •
 מבנה  •
 לשון •
 

 
 

 ' נק25

מטלות הכתיבה  •
מוערכות על פי המדדים 

 המפורטים בנספח
מטלות הכתיבה הן  •

בזיקה לטקסט או ללא 
 זיקה אליו

הבנה  3
-מטה

 לשונית

 *הכרת שמות של מונחים ומושגים לשוניים  •

יבים במערכת הצורות זיהוי והבנה של רכ •
 * ובתחביר

הכרת התפקיד של סימני הפיסוק והשימוש  •
 *  בהם

 
 

 ' נק12

דגש על המשמעות של  •
המבחנים ועל / הצורות

למטרות (השימוש בהם 
חיפוש , הבנת הנקרא

 )במילון וכתיב נכון
דרישה לאזכור הכלל אין  •

 דקדוקי או להגדרתוה

    ראה פירוט בנספח למפרט* 

 .) להלן6פרק (ראה מחוון , וסעיף  הניקוד של כל שאלהלמידע על**  

 

 

 

 

 תיאור המבחן. 1
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 הנספח למפרט

 
  פירוט ממדי ההערכה–הבנת הנקרא .1

 )איתור מידע(הבנת המשמעות הגלויה בטקסט  .א 

 איתור מידע מפורש המצוי בפסקה מסוימת או בטקסט כולו •
 )ר ואזכוריםבאמצעות מילות קישו, לדוגמה(הבנת יחסים מפורשים בין חלקי הטקסט  •

 
 )פרשנות והיסק(הבנת המשמעות הסמויה בטקסט  .ב

 ומשפטיםצירופים , הבנת מילים •
 עמדת הכותב / המסר המרכזי/ הבנת הרעיון  •
 יצירת הכללות •
 הסקת מסקנות •
 שאינם מפורשים בטקסט) לרבות רצפים כרונולוגיים(הבנת קשרים לוגיים  •

 
 על תוכן הטקסט) רפלקציה(הערכה וביקורת  .ג

 בנה של מטרות הטקסטה •
 הבחנה בין דעה ובין עובדה •
 העלאת השערות בזיקה לטקסט •
 הבעת עמדה מנומקת של הקורא •

 
 )אופן הכתיבה(טקסטואלית -הבנה מטה .ד

 )כגון פתיחה וסיום(זיהוי רכיבי מבנה ותפקידם  •
 )מטפורות וחזרות, כגון דימויים(הבנת השימוש באמצעים רטוריים  •
 עותוזיהוי משלב הלשון ומשמ •
 )איורים וסמלים, כגון הערות(זיהוי מאפיינים הקשורים בסוגת הטקסט  •

 
  פירוט ממדי ההערכה–הבעה בכתב .2

 )50%(תוכן  • 
 'עושר רעיוני וכד, הצגת נקודות ראות שונות, מורכבות, פירוט: פיתוח התוכן .א
 צמידות ורלוונטיות לנושא הכתיבה ולמטרתה .ב
 ידע הדרוש לנמען לשם הבנת הטקסטהכללת המ: מודעות לנמען .ג

 )20% (מבנה •
 התאמה לסוג הכתיבה ולדרישות המטלה: מבנה רטורי .א
בין רעיונות ובין חלקים שונים של הטקסט , קשר ורצף הגיוניים בין משפטים: מבנה לוגי .ב

 )קישוריות ולכידות(
בין פסקות ובין ,  מיליםהפרדה בין(פני העמוד מבחינה גרפית -סידור הכתוב וארגונו על: היצג .ג

 )כותרת לטקסט

 )30% (לשון •
 עושר לשוני ודיוק במשמעות: אוצר מילים .א
 שימוש נכון במילות יחס; )'מספר וכד, מין(התאם דקדוקי ; מבנה משפט תקין: תחביר .ב
רכאות יסימן קריאה ומ, נקודתיים, סימן שאלה, נקודה(שימוש הולם בסימני הפיסוק : פיסוק .ג

 )יטוטלציון צ
 השמטת אותיות והיעדר טעויות-אי: כתיב .ד
כפי שהם מוגדרים , את הנמענים ואת המטרה, שימוש בלשון ההולמת את הנושא: משלב לשוני .ה

 במטלת הכתיבה
 לשונית-הבנה מטה.3

 )משפחת המילים(הבנת המושג שורש ותפקידו  • 
 ים ובגופים שוניםבזמנים שונ, זיהוי צורות הפועל ושימוש תקין בצורות הפועל  •
 פעלים ושמות תואר, התאמה במין ובמספר בין שמות עצם •
 ראשי תיבות, תחיליות וסיומות, מבנה מילה, סדר אלפביתי, חיפוש מילה במילון •
סימן קריאה , נקודתיים, סימן שאלה, נקודה(הבנת התפקיד של סימני הפיסוק ושימוש תקין בהם  •

 )ומירכאות



 3  ז"תשס, 'ה לכיתה עברית ב פנימי מבחן–מדריך למורה 
 

 

 
 .  ובהבעה בכתבלשונית-בהבנה מטה, הבנת הנקראספרי השאלות העוסקות במוצגים מ 2בטבלה מספר 

 
 לפי החלוקה לנושאים השוניםשאלות המבחן : 2טבלה מספר       

 שאלות המבחן נושא

 22-15, 13-7, 5-1 הבנת הנקרא

לשונית-הבנה מטה  
 

6 ,14 ,23 ,24 

 הבעה בכתב
 

12 ,25 

 .קרא והן כמטלת הבעה בכתב נבדקת הן כשאלת הבנת הנ12שאלה : הערה
 

 

ולפי ממדי ) סוגות(הבנת הנקרא לפי סוגי הטקסטים העוסקות בשאלות ה ממפה את 3טבלה מספר 

 . לא בכל הצלבה של סוגה וממד הבנה יש מספר שווה של פריטים, כפי שאפשר לראות. ההבנה

 

 מיומנותלפי ה ו)סוגה( הטקסט מיפוי שאלות המבחן בהבנת הנקרא לפי סוג: 2טבלה מספר    

  סוג הטקסט

שימושי/תפעולי מידעי סיפורי  
הבנת המשמעות 

 הגלויה בטקסט
11 1 18 ,19  

הבנת המשמעות 

 הסמויה בטקסט
9 ,10 ,13  3, 4  17 ,22  

ערכה ה  

 וביקורת
12 ,16  2 ,7 ,8  20 ,21  

 
 
 

ממדי 

 ההבנה

הבנה מטה 

 טקסטואלית
15 5  
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אלה ההנחיות את החשוב לקרוא . הספר- מוצגות הנחיות כלליות לקראת העברת המבחן בביתבפרק זה

  . ולהיערך למבחן בהתאם,מראש

להעביר  יש. 'להעברה לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ה מבחן זה נועד: מועד העברת המבחן 2.1

, מאיב 29(ברית ב החיצוני בע"תקיים מבחן המיציהספר מיד לאחר המועד שבו -את המבחן בבית

 העברת המבחן במועד אחר עלולה לפגוע ברלוונטיות :שימו לב. 2007, יוניב 12-3בתאריכים , )2007

 .של תוצאות המבחן ובאפשרות להשוות את ההישגים שיתקבלו לנורמות הארציות

על היקף החומר , תלמידים בכיתות הנבחנות על מועד המבחןל הודיע מומלץ ל:הודעה לתלמידים 2.2

האם הציון (הספר - בהתאם להחלטת ביתכל אלה, לל בו ועל השימושים שייעשו בתוצאותיוהנכ

 ).  ? האם תישלח הודעה להורים? האם הציון יתבטא בתעודה?יימסר לתלמיד

 מומלץ להעביר את המבחן :הספר-הספר ומחוץ לבית-שמירה על סודיות שאלות המבחן בתוך בית 2.3

כיתות המקבילות עלולה בהעברה של המבחן בהפרשי זמן . הבאותו יום ובאותה שע' לכל כיתות ה

יש , ספר רבים-מאחר שמדובר במבחן שיועבר בבתי,  על כךנוסף. של השאלות" דליפה"לגרום  ל

גם לאחר שהמבחן כבר התקיים ועד , לשמור על חיסיונם של המבחנים ועל חיסיונו של מדריך זה

 .לסוף שנת הלימודים

המבחן ן  אילו חלקים מיוכל להחליטהספר -בית :הספר-פי החלטת בית לשינויים בתוכן המבחן ע 2.4

ספר יחליט לבטל שאלות -אך אם בית, בשלמותומומלץ להעביר את המבחן . יועברו לתלמידים

 לביטול שאלות יש השלכות על חישוב !שימו לב. מבחן במחברות הXיש לסמן עליהן , מסוימות

  לנורמות הארציותספרכם- של בית הציונים להשוות אתביכולתכםוהדבר עלול לפגוע , הציונים

 -על בית, אם יש חשש להעתקות במבחן). 'נוסח א( מדריך זה מתייחס לנוסח אחד בלבד :נוסח המבחן 2.5

 .  לתגבר את ההשגחה בכיתה או ליזום פתרון ארגוני אחר, למשל, הספר להיערך בהתאם
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, ניתן סיוע ללקויי למידה בכל התחומים, 25- 4.3סעיף , )ב(4/ת הקבע סדעל פי ההוראות בחוזר הוראו

ומטרת , אם באשר היא-קריאה וכתיבה הן ממהות הוראת שפת. ובלבד שאינו פוגע במהות המקצוע

, במקרה זה, הקראה.  היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתובמבחןה

 או של שכתוב התשובות/ו לא לאפשר התאמה של הקראהצה היא ולכן ההמל, מבחןתיפגע במהות ה

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים יתמודדו עם פענוח הטקסטים כמיטב יכולתם בעזרת הכלים . במבחן זה

 . שרכשו

 :להלן התייחסות לקבוצות התלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 לבדוק את רמת השליטה בחומר  המבחן האמור נועד:תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד 3.1

התאמות ,  על פי שיקול דעתו,הספר יכול לבצע- ולכן בית,הלימודים על פי תכנית הלימודים הכללית

כמו , עם זאת).  להלן3.4ראו סעיף (של כל תלמיד ) תכנית חינוכית יחידנית(י "למבחנים בהתאם לתח

 . אלההתלמידים את האין חובה לבחון , ב החיצוני"במיצ

וכן תלמידים בכיתות אולפן או בכיתות (מידים עולים חדשים הנמצאים פחות משנה אחת בארץ תל 3.2

המבחן האמור נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת ): קלט

הספר -בית, עם זאת. זה אינו מתאים לאוכלוסיית תלמידים זוהמבחן ה לכן. המבחן ברמה בסיסית

 על פי מידת שליטתם בשפה ועל פי היכולת הל את האפשרות לבחון את התלמידים האלרשאי לשקו

 . שלהם להבין את הכתוב

תלמידים אלה יבחנו בכיתות : הנמצאים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים, תלמידים עולים חדשים 3.3

 .הרגילות וללא התאמות

 אם תלמידי השילוב ייבחנו ההחלטה: תלמידים בכיתות רגילות הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב 3.4

מאחר שהמבחן מבוסס על תכנית . הספר-ב הפנימי נתונה לשיקול הדעת של צוות בית"במיצ

יש חשיבות , עם זאת. אלההתלמידים הייתכן שאינו מתאים להיקף הלמידה של , הלימודים הכללית

 אםהספר ישקול -תצוות בילכן . ייבחנו יחד עם עמיתיהם לכיתההם רגשית וחברתית לעצם העובדה ש

רגשיות והחברתיות ועל פי -וזאת על פי יכולותיהם הקוגניטיביות,  ישתתפו בבחינההתלמידים האלה

 מחלקים מסוימים של האלההספר לפטור את התלמידים -ביתיוכל , כמו כן. י של כל תלמיד"התח

 .או לפצל את המבחן לכמה מקטעים, המבחן או משאלות קשות

בקבוצה זו נכללים תלמידים  : למידה שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילובתלמידים בעלי לקויות 3.5

אך  ,)שלאגורם חיצוני ובין בידי ברו אבחון שעבין (שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב 

התלמידים האלה ייבחנו בכיתות הרגילות . כתיבהבקריאה ובבעיקר , קשיי למידהמתמודדים עם 

כמיטב ,  יש לעודד את התלמידים לבצע את המבחן בשלמותו.מבלי שיקבלו התאמות מיוחדות

 .יכולתם
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העברת המבחן על פי ההנחיות האחידות תשפר . בפרק זה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה

ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ורמת שליטתו בחומר , את מהימנות המבחן

 . הלימודים

  חן משך המב 4.1

גורמים בסביבה  ואין , מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבהן התלמידים ערניים:שעת המבחן 4.1.1

, ב החיצוני מתקיים בשעות הלימוד השלישית והרביעית"המיצ. העלולים להפריע להצלחתם

 . ומומלץ להעביר גם את המבחן הפנימי בשעות אלה

משך זמן זה . ללא הפסקות, )ותולמבחן המועבר בשלמ( דקות 90 הזמן המוקצב למבחן זה הוא 4.1.2

אם התלמידים , עם זאת. תוכנן כך שהתלמידים יוכלו להשיב בנינוחות על כל שאלות המבחן

 על,  של זמןאפשר לתת להם תוספת קצרה,  לכמה דקות נוספות כדי להשלים את המבחןיזדקקו

 . הספר-פי שיקול הדעת של בית

זמן העומד לרשותם אולם במהלך המבחן אין יש להודיע לתלמידים בתחילת המבחן על משך ה 4.1.3

 .ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן, לזרז את התלמידים

 לפני הזמן יישארו  את עבודתםהספר יקבע אם תלמידים שסיימו- בית:לפני תום הזמן סיום המבחן 4.2

 ן לבדוק את תשובותיהםרצוי לעודד תלמידים שסיימו את המבחן לפני הזמ. יצאו החוצהש או הבכית

 .ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם, שנית

 האם -השגחה בכיתת 4.3
לפני תחילת המבחן מומלץ לאפשר למורה של תחום הדעת לתת הבהרות כלליות לתלמידים בנוגע 

כמשגיח על התלמידים , שאינו מלמד את תחום הדעת,  רצוי למנות מורה אחד לפחות.כני המבחןולת

 . חןבעת ביצוע המב

 : הם בכיתה בשעת המבחןהמשגיחתפקידי 

 . לשמור על הסדר ועל טוהר הבחינותו, לפקח על המהלך התקין של המבחן 4.3.1

 . לוודא כי כל תלמיד עובד באופן עצמאי 4.3.2

אין להשיב על ). חוברת פגומה וכדומה, דפוס לא ברור(בעיות טכניות פתרון לסייע לתלמידים ב 4.3.3

אין לרמוז על ו,  את שאלות המבחןקרוא לתלמידיםלאין , שאלות העוסקות בתחום התוכן

 .התשובה הנכונה או לכוון את התלמידים לתשובה הנכונה

שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע ,  זמן שלללא לחץ, ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה 4.3.4

 . ביותרבדרך הטובהשלהם 

 .לדלג על שאלות ולא ,לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן כמיטב יכולתם 4.3.5
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 הסברים לתלמידים בעת חלוקת המבחנים 4.4

 :מוצע להתייחס לנקודות הבאות

 .את מטרת המבחןלתלמידים להסביר  .א

 .םלציין כמה זמן עומד לרשות .ב

בשאלות הסגורות יש . ושאלות פתוחות") אמריקאיות("המבחן מורכב משאלות סגורות כי לציין  .ג

בשאלות הפתוחות יש לכתוב את . להקיף אותה/מןתשובה אחת נכונה ועל התלמידים לס

 .התשובה במקום המיועד לכך

 . לפני הזמןמבחןאת הלתלמידים מה עליהם לעשות אם סיימו להסביר  .ד

 .להשיב על כל השאלות ולא לדלג על אף שאלה אחת, לבקש מהתלמידים לעבוד ברצינות המרבית .ה

 ).'שאילת שאלות וכו, אכילה, שירותיםיציאה ל ( בשעת המבחןהתנהגותהנוהלי להם את להסביר  .ו

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  ז"תשס, 'ה לכיתה עברית ב פנימי מבחן–מדריך למורה 
 

  

  

מוצע שרכז המקצוע או רכז , כמו כן. הספר-ביתמורי העברית בהמבחנים ייבדקו בידי צוות מוצע כי 

 . זההתהליך את הילווה , הספר-או מי שימונה לצורך זה בידי מנהל בית, השכבה

אפשר להיעזר בדף ריכוז ). 6ראה פרק (המצורף יש לבדוק את המבחנים בהתאם ובצמידות למחוון 

  7 בפרק ראה;  עותקים של דף ריכוז הציונים40במעטפה יש (הציונים לכל תלמיד המצורף במעטפה 

כלי זה הותאם ).  ציוניםריכוזריק של לדף ודוגמה  ,חושבו בו הציוניםש ,ריכוז ציוניםמלא של  לדף הדוגמ

 .הספר בדיקה נוחה ויעילה של המבחנים-ר למורי בית ונועד לאפש,ב הפנימי"להעברת המיצ

 :ס והמנבסון"הספר שעובדים עם המנב-בתי

 

 

 

 

 

 

 

 שאפשר להוריד מאתר האינטרנט של ,אקסלמבוסס , ייעודי ממוחשבפותח באופן ניסיוני כלי , כמו כן

ב "לאחר מועד המיצ" (ב פנימי"מיצ" בקטגוריה il.gov.ioneducat.rama://httpה בכתובת "ראמ

ומיועדת ,  ריכוז הציוניםהדפים הידניים שלהעבודה עם הכלי מחליפה את העבודה עם ). החיצוני

ם הידניים של  בדפימומלץ להשתמשמי שאינו מיומן בעבודה באקסל ל. למורים המיומנים בעבודה באקסל

 .הציוניםריכוז 

 :בעת בדיקת המבחן" ידניים"ליות למילוי דפי ריכוז הציונים הלהלן הנחיות כל

בדיקת שאלות המבחן לפי המחוון המצורף. 5.1  

 מצוינות ובהתאם לכך הן,  מראש במחווןהוגדרואפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה  5.1.1

 . יש לסמן על גבי דף ריכוז הציונים את הניקוד לכל שאלה. בדף ריכוז הציונים
  :וגמאותד
 4 -תזכה את התלמיד בהכוללת ארבעה מקורות של התלמיד מלאה  תשובה ,)שאלה פתוחה (1בשאלה  )1

אם  . 4את הספרה , 1בשורה המתייחסת לשאלה , במקרה זה יש להקיף בדף ריכוז הציונים. נקודות
 נקודות ויש להקיף את הספרה 3 הוא יקבל , בלבדמקורותשלושה  הכוללת תלמיד כתב תשובה חלקיתה
הוא יקבל ,  כלל לא השיב על השאלהאם התלמיד כתב תשובה שגויה או .וכך הלאה,  בדף ריכוז הציונים3
 .  נקודות0

 תזכה אותותשובה חלקית ו , נקודות3 -תזכה את התלמיד בתשובה מלאה , )שאלה פתוחה (2בשאלה  )2
אין  . נקודות0הוא יקבל ,  או השיב תשובה שגויה, התלמיד לא השיב על השאלהאם. נקודה אחתב

 . על שאלה זו נקודות2אפשרות לתת 
סידר נכון את תלמיד ש.  3, 4, 1, 2  הרצף של משפטיםהתשובה הנכונה היא) שאלה סגורה (3בשאלה  )3

 תלמיד . במקום המתאים3ולכן בדף ריכוז הציונים יש להקיף את הספרה ,  נקודות3 יקבל המשפטים
אין אפשרות לתת ניקוד חלקי .  נקודות0שיב על השאלה יקבל או לא ה) באופן חלקי או מלא(שטעה ברצף 
 . על שאלה זו

 

 בדיקת המבחנים וחישוב הציונים. 5

תמיכה אפשר לפנות למוקד השירות להדרכה ול. ב הפנימיים"ס והמנבסון הותאמו למבחני המיצ"המנב

בין השעות , 'ביום וו, 22:30 - 07:30בין השעות ', ה-'ס בימים א"והתמיכה של מינהלת יישומי המנב

 . 03-9298111: טלפון, 14:00 - 07:30

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

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

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

כוללות ה שאלות יש ששבמבחן זה  .ורק אז לסמן את הניקוד בדף ריכוז הציונים, המחוון

 .)19, 18, 15, 14, 11, 6(  סעיפים
  
- הנחלקת לארבעה תתשאלה פתוחה(' וסעיף ב) פתוחהשאלה (' סעיף א:  יש שני סעיפים6בשאלה  ,מהדוגל

' סעיף בסעיף ב-כל תת ותשובה נכונה בנקודה אחתב תזכה את הנבחן' תשובה נכונה בסעיף א). סעיפים
אפשרויות  הציונים בדף ריכוזו, 5 - ל0טווח הניקוד של השאלה נע בין  לכן.  אחתנקודהגם כן ב תזכה אותו
 אך שגה ,2ב- ו1הסעיפים ב-וגם על תת' תלמיד השיב נכון על סעיף א,  למשל,אם. 5 - ו4, 3, 2, 1, 0 הניקוד הן

בדף ריכוז הציונים יש לסמן את הספרה , במקרה זה.  הזאת נקודות על השאלה3הוא יקבל ,  הסעיפיםבשאר
3 . 

 

השיפוט נעשה על פי הממדים , )25 ושאלה 12שאלה (יש לשים לב כי במשימות ההבעה בכתב  5.1.3

 מרכיביםמספר בנפרד  שפוטבתוך כל אחד מן הממדים האלה יש ל. מבנה ולשון, תוכן

ואת ,  לסכם את הנקודותכך-אחר,  בנפרדמרכיביש לתת ניקוד לכל ). מחווןב כמפורט(

 . התוצאה לכתוב בדף ריכוז הציונים

מבוסס על מספר קטן לשונית -בהבנה מטהלמיד מאחר שהציון של כל ת -הבנה מטה לשונית  5.1.4

שלא לייצג נאמנה את רמת שליטתו של , במקרים מסוימים, ציון זה עלול, של פריטיםיחסית 

לפיכך מומלץ להצליב מידע זה עם הערכות פנימיות אחרות שהועברו בכיתה בנושא . התלמיד

 .זה

 0בשני המקרים התלמיד יקבל . דין שאלה שלא ענו עליה כדין תשובה שגויה, מבחינת הניקוד 5.1.5

יהיה  כך .שאלות שהתלמידים לא השיבו עליהןה של רישום לנהלמומלץ , עם זאת. נקודות

 . אותםו בהם או לא למדיםהכיתה מתקשתלמידי אפשר להסיק מסקנות לגבי נושאים ש

 .ם ריכוז ציוני ריק של דףדוגמה ל ואחריהריכוז ציונים מלא של  דוגמה לדף מוצגת 7בפרק  5.1.6

  במבחן תחום/חישוב הציון לכל נושא 5.2

הבעה , הבנת הנקרא: כל אחד משלושת הנושאים הבאיםבעבור כל תלמיד יש לחשב ציון ב 5.2.1

 סכום הנקודות הכולל שצבר פי-עלחושב יהציון בכל נושא . לשונית-בכתב והבנה מטה

 ).כל נושא מופיע בטור נפרד בדף ריכוז הציונים לתלמיד(התלמיד באותו נושא 

 ויש לוודא כי הציון שקיבל , בכל נושא מופיע בתחתית הטבלהןהטווח האפשרי לציו, ימו לבש 5.2.2

 .הזה בטווח נמצאהתלמיד 

לגבי כל תלמיד וברמת , בנקודות או באחוזים, אפשר לחשב את ציוני התלמידים בכל נושא 5.2.3

 . הכיתה

באופן שיחשב את הציונים האלה , כמפורט בעמוד הקודם, אפשר להיעזר בכלי האקסל 5.2.4

 .אוטומטי
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 חישוב ידני של הציון הכולל במבחן 5.3

פי סכום הנקודות שצבר התלמיד במבחן בשלושת -הציון הכולל במבחן מחושב על 5.3.1

טווח הציונים של הציון ). לשונית-הבעה בכתב והבנה מטה, הבנת הנקרא(התחומים 

  .100 - ל0הכולל נע בין 
 

 דף המיפוי הכיתתי וחישוב מדדים כיתתיים 5.4

לדף ) באחוזים( הבדיקה מומלץ להעתיק את הציונים הכוללים ואת הציונים בכל נושא בתום 5.4.1

  .  בכיתהממוצע של כלל התלמידיםהציון ה לחשב את כך-אחרו, )8פרק (המיפוי הכיתתי 

.  כוללות תלמידים המקבלים תמיכה מתכנית השילוב ועולים חדשיםאינןהנורמות הארציות  5.4.2

יש , )כאשר נתונים אלה יתפרסמו(הכיתתי לנורמה הארצית כדי להשוות את הממוצע , לכן

 .אלההתלמידים  של הקבוצותהלחשב את הממוצע הכיתתי ללא 

 

 השוואה לנורמות ארציות 5.5

ב "הספר שנבחנו במבחן המיצ-סמך התוצאות של בתי-ה תפרסם את הנורמות הארציות על"ראמ

הסברים בנוגע . ספר דומים-ל בתיהספר יוכל להשוות את הישגיו עם ההישגים ש-בית. החיצוני

אם תחליטו לערוך , זכרו. ה בעוד מספר חודשים"להשוואה זו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ

  ההישגיםאת תוכלו להשוותלא , )או באופן הערכתו, באופן העברתו, במבנהו(שינויים כלשהם במבחן 

 . לנורמות הארציותספרכם-של בית
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,  על כךנוסף. ובות הנכונות ואת אופן הניקוד של תשובות מלאות וחלקיותהמחוון מפרט את התש 6.1

סוג הטקסט ואת   שלהממד ההבנהאת , שלההמחוון מציין לגבי כל שאלה ושאלה את הנושא 

 . בו היא עוסקתש) סוגה(

אך מותאמים , ב החיצוני"המחוון והניקוד שניתן לכל שאלה וסעיף מתבססים על המחוון של המיצ 6.2

 .אין לתת לה ניקוד חלקי, אם במחוון אין התייחסות לניקוד חלקי בשאלה.  הפנימיב"למיצ

, בהםשתכנו מצבים יי, עם זאת. האפשרככל נעשה מאמץ לפתח מחוון מפורט , לנוחיות המורים 6.3

אלה כבמקרים . ה זו או אחרתתשובבנוגע לניקוד שצריך לתת ל בהירות-תהיה אי, למרות המחוון

 .  כמה נקודות יקבל התלמידולהחליט ושיקול דעת אתעל המורה להפעיל 
 

 :זכרו

 .יש לתת ניקוד לכל סעיף בנפרד •

ואת התוצאה לרשום בדף ריכוז הציונים , יש לחבר את סכום הנקודות של כל סעיפי השאלה •

 ).כלי ממוחשב אחרבאו (אקסל הקובץ בלתלמיד או להקליד 

 . נקודות על כל שאלה שלא השיב עליה0התלמיד יקבל  •

,  יש להתייחס לשאלה שבה התלמיד סימן יותר מתשובה אחת–) ברירה-רב(בשאלות סגורות  •

 ).ולא לזכות אותו בנקודות(כאילו הוא לא השיב עליה 

 לסכם כך-ואחר ,לתת לו ניקוד,  בנפרדמרכיבבמשימות ההבעה בכתב יש לשפוט לפי המחוון כל  •

 .םאת התוצאה יש לרשום בדף ריכוז הציוני. את הנקודות

 המחוון. 6
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 ז"ב פנימי תשס"מיצ –) 'נוסח ג(' מחוון למבחן בעברית לכיתה ה

 
ניקוד  ממדי הבנה נושאשאלה סוגה

 לשאלה
סוג  סעיף

/ הסעיף
השאלה

ניקוד 
 לסעיף

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  1 מידעי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

הגלויה 
 בטקסט

 המקורות תשובה הכוללת את ארבעת = 4  פתוח  0-4
 :פי הקטע-על, שמהם מגיעה הפסולת 
 מפעלים/תעשייה/ מפעלי תעשייה- 
  חוות חקלאיות- 
  מכוניות- 
 בתים/ בתים פרטיים- 

תשובה הכוללת שלושה מבין הגורמים =  3
 .הרשומים לעיל 

תשובה הכוללת שניים מבין הגורמים  = 2
 .הרשומים לעיל 

תשובה הכוללת גורם אחד מבין הגורמים  = 1
 .הרשומים לעיל 

 .לא השיב/תשובה שגויה  =0
הבנת  2 מידעי

 הנקרא
הערכה 
 וביקורת

 :תשובה מלאה הכוללת את = 3  פתוח  0,1,3
  בקבוקי קולה ריקים–הפירוט  
כי הם אינם נרקבים במשך זמן " –הנימוק  
 :נימוק בהשוואה למזון: או, "רב 
כי : "או, "נרקב במהירותכי המזון " 
חומרים כמו : "או, "האחרים נרקבים 
זכוכית ופלסטיק נרקבים במשך , מתכת 
 ".זמן רב 

בקבוקי "שבה יצוין , תשובה חלקית = 1
עם " בקבוקי קולה"או , ללא נימוק" קולה 
 .נימוק שגוי 

 .לא השיב/תשובה שגויה = 0
הבנת  3 מידעי

 הנקרא
הבנת 

המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 :סדר המשפטים הנכון=  3  פתוח  0,3
       2 
       1 
       4 
       3 

לא /כל סדר משפטים אחר: תשובה שגויה = 0
 .השיב 

הבנת  4 מידעי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

תשובה מלאה הכוללת את הסבר  = 3  פתוח  0,1,3
מי הגשמים סוחפים את חומרי : התהליך 
משתמשים בהם ההדברה שחקלאים  
, המים מזדהמים. לנהרות ולנחלים 
למות בעלי חיים /וגורמים למות הדגים 
תשובה שאינה כוללת את : או, אחרים 
מות בעלי חיים /מות הדגים: התוצאה 
 .אחרים 

: של התהליך תשובה הכוללת תיאור חלקי  =1
או לא הוזכרה , לא הוזכרו מי הגשמים 
 או תשובה הכוללת העתקה, הסחיפה 
 .גורפת מן הטקסט 

כשהחקלאי : "לדוגמה, תשובה שגויה=  0
הן , והחיות לא יודעות, מדביר את גידוליו 
, יכולות לאכול ממה שהחקלאי הדביר 
לא "/והחיה שאכלה מזה יכולה למות 
 .השיב 

הבנת  5 מידעי
 הנקרא

הבנה מטה 
 טקסטואלית

 : 1התלמיד סימן את תשובה  = 3  סגור  0,3
 חיש את הסכנות שבזיהוםלהדגים ולהמ 

סימן יותר  /לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 
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ניקוד  ממדי הבנה נושאשאלה סוגה

 לשאלה
סוג  סעיף

/ הסעיף
השאלה

ניקוד 
 לסעיף

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשון

 ליםיתשובה הכוללת שתיים מבין המ = 1 0,1 פתוח א 
 .מזוהם, מזהמים, לזהם: האלה 

לים יתשובה הכוללת מילה אחת מבין המ = 0
שלעיל או תשובה הכוללת מילה שאינה מן  
 או מילה שאינה מן השורש, הקטע 
" זיהום: "או אחת משתי המילים, מ-ה-ז 
 .לא השיב/"לזיהום"או  

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשון

 נהרות = 1 0,1 פתוח 1ב 
 .א השיבל/תשובה שגויה = 0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשון

 ערים = 1 0,1 פתוח 2ב 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשון

 בתי חרושת = 1 0,1 פתוח 3ב 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

 

6 

הבנת 
 הנקרא
מטה 
 לשון

 

0-5 

 שאריות מזון = 1 0,1 פתוח 4ב
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  7 מידעי
 הנקרא

כה הער
 וביקורת

 : 4התלמיד סימן את תשובה  = 3  סגור  0,3
למסור מידע על הגורמים לזיהום ועל  
 הנזקים לסביבה 

 סימן יותר  / לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  8 מידעי
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

שובה הכוללת את דעת הנבחן על  ת =3  פתוח  0,1,3
 ונימוק השאלה אם הטלת הקנס מוצדקת 
 .רלוונטי לסוגיה של הזרמת השפכים לים 

: נימוק ללא הבעת דעה: תשובה חלקית = 1
, אדם-פי שהפסולת לא תפגע בבני-על-אף 
 .הפסולת תפגע בים ובחיותיו 

תשובה שאינה , תשובה לא רלוונטית = 0
תשובה ללא הסבר , מתייחסת לזיהום הים 
אני לא חושב שצריך , לא: "לדוגמה, הולם 
הם , להיפך, חרושת-תת קנס לבתיל 
במבה , תורמים לנו מזון כמו שוקולד 
 ".ועוד 

הבנת  סיפור
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 3התלמיד סימן את תשובה  = 2 0,2 סגור א
 נפל 

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

 סיפור

9 

הבנת 
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 

 קסטבט

0,2,4 

 : 1התלמיד סימן את תשובה  = 2 0,2 סגור ב
 להקל בדין מתוך רחמים 

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  10 סיפור
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 2התלמיד סימן את תשובה  = 3  סגור  0,3
 ולא הצליחו לעמוד, כי הם גרמו נזק 

        בהבטחתם
סימן יותר /לא השיב/ובה שגויהתש = 0

 .מתשובה אחת 
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ניקוד  ממדי הבנה נושאשאלה סוגה
 לשאלה

סוג  סעיף
/ הסעיף
השאלה

ניקוד 
 לסעיף

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  11 סיפור
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

ויה גלה
 בטקסט

תשובה הכוללת התייחסות לפסיקתו של   = 3  פתוח  0,1,3
או , חנא- פסיקתו של רבה בררב מול 
תשובה המתייחסת להחלטה של רב  
רבה : "חנא-המנוגדת לציפיות של רבה בר 
פי -על חנא התפלא משום שהוא פסק-בר 
-עלמפני שמי שגורם נזק חייב לשלם /הדין 
מפני שפסיקתו הייתה שונה מזו /פי הדין 
  מפני שהם/מפני שרב פסק אחרת/של רב 
ת לא נדרשו לשלם על ולמרות זא, לוהזיקו  
 ".ועל החבית היין  

תשובה חלקית הכוללת התייחסות   = 1
כי : "לדוגמה, למעשה בלבד ולא לפסיקה 
תשובה חלקית שבה   :או, "הם הזיקו לו 
רבה : "לדוגמה, ההסבר אינו מפורש דיו 
חנא התפלא כי לא הבין את פסיקתו -בר 
 ."של רב 

לוונטית או תשובה שאינה ר תשובה שגויה  = 0
כי הוא אמר להחזיר ": לדוגמה, לסיפור 
כי המעילים היו / המעיליםלהם את 
 .לא השיב/"פשוטים 

הבנת  12 סיפור
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

 

תשובה הכוללת הבעת דעה על התנהגות  = 3  פתוח  0,1,2,3
, הסבלים ונימוק המבוסס על הסיפור 
לדעתי הם היו חכמים וידעו ": לדוגמה 
על דעתם מפני שלא קיבלו את לעמוד  
וביקשו גם את פסיקתו , פסיקתו של רבה 
מפני שאדם צריך לדרוש את /רבשל  
 ".שמגיע לומה  
התנהגותם אינה ראויה כי הם היו : "או 
כי הם /כי הם לא התנצלו/חצופים 
: או, "ביקשו את מה שלא הגיע להם 
התנהגותם אינה ראויה כי לא יפה " 
עה תיחשב נכונה כל ד ".להתנגד לרב 
 הדעה יכולה .ובלבד שהנימוק מתאים 
להיות מבוססת על כל פרשנות מתקבלת  
 .פי הסיפור-על הדעת על 

תשובה הכוללת הבעת דעה מפורשת ללא  = 2
 תשובה הכוללת נימוק בלבד :או, נימוק 
 .ללא הבעת דעה מפורשת 

תשובה הכוללת הבעת דעה מפורשת ללא   = 1
הכוללת נימוק בלבד תשובה : או, נימוק 
 .ללא הבעת דעה מפורשת 

כלומר תשובה הכוללת , תשובה שגויה  = 0
או תשובה הכוללת , הבעת דעה בלבד 
הסבר או סיפור , פרשנות, תיאור 
 .לא השיב/הדברים 
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 הבעה בכתב -12שאלה
ממדי  נושאשאלה

 הבנה
ניקוד 
לשאלה

סוג 
השאלה

ניקוד 
 לסעיף

 ונה ופירוט אפשרויות הניקודהתשובה הנכ

 א12
 תוכן

הבעה 
 בכתב

 תוכן  פתוח 0-2 תוכן
 .ונימוקים רלוונטייםטקסט הכולל הצגת עמדה מפורשת = 2     
או נימוק ללא , הכולל עמדה ללא נימוק הולם טקסט= 1     

 .עמדה 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0     

 ב12
 מבנה

הבעה 
 בכתב

 מבנה  פתוח 0-1 מבנה
: הכולל את שני רכיבי המבנה, טקסט לכיד ומקושר= 1     

 .דעה ונימוקהבעת  
 .לא השיב/ואינו מקושר הטקסט אינו לכיד = 0     

 ג12
 לשון

הבעה 
 בכתב

 לשון  פתוח 0-2 לשון
ורק ,  בנפרדלכל אחד ממרכיבי הלשון לתת נקודותיש , שימו לב

 . לכתוב בדף ריכוז הציוניםסכום הנקודותאת 
 .אוצר מלים הולם= 1     
הקפדה על מבנה המשפט (תקינות מורפולוגית ותחבירית = 1     

 .פיסוק וכתיב תקינים, )ועל תצורת המילים 
 .אין להוריד נקודות על שגיאת כתיב אחת 

 :ג12-ו ב12, א12ת הסעיפים שהערה לשלו      
 ).לא הציג עמדה(הנבחן חרג מן הסוגה הנדרשת  = 0
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ניקוד  ממדי הבנה שאנושאלה סוגה

 לשאלה
סוג  סעיף

/ הסעיף
השאלה

ניקוד 
 לסעיף

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  13 סיפור
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 4התלמיד סימן את תשובה  = 2  סגור  0,2
 אך 

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 וןלש

 מעילו = 1 0,1 פתוח א 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשון

 הילדים שלנו/נוילדים של = 1 0,1 פתוח ב 
 .לא השיב/ תשובה שגויה =0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשון

 כספה = 1 0,1 פתוח ג 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

 

14 

הבנת 
 הנקרא
מטה 
 לשון

 

0-4 

 דרכים שלו/ים שלוהדרכ = 1 0,1 פתוח ד
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת סיפור
 הנקרא

הבנה מטה 
 טקסטואלית

 : 2התלמיד סימן את תשובה   = 3 0,3 סגור א
 .לציין שחובה לשלם את הנזק 

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה  = 0
 .מתשובה אחת 

סיפור

15 

הבנת 
 הנקרא

הבנה מטה 
 טקסטואלית

0,3,6 

  : 1התלמיד סימן את תשובה  =  3 0,3 סגור ב
 .חנא התפלא שעליו לשלם-רבה בר 

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה  = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  16 סיפור
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

 

של תשובה הכוללת את הלקח העיקרי  = 2  פתוח  0,1,2
 ומעוגנת מנוסחת בהכללה, הסיפור 
הוג צריך לנ: לדוגמה, בתכנים של הסיפור 
גם אם הדין הוא , ברחמנות כלפי עניים 
גם /פי החוק-גם אם נוהגים שלא על/אחר 
צריך לרחם גם כשלא . אם לא חייבים 
דרכם של צדיקים לרחם על . חייבים 
לעתים אדם צריך לנהוג לפנים . הבריות 
 .צריך לרחם בכל מקרה. משורת הדין 

יש ביטוי בתשובה ללקח : תשובה סתמית = 1
 . אולם ללא עיגון בסיפור,העיקרי 

תשובה הכוללת את סיפור :תשובה שגויה  = 0
ללא הכללה , או חלקים ממנו, המעשה 
ציון לקח : או, יון לקח רלוונטיוללא צ 
לא /לא כדאי להיות סבל: לדוגמה, שגוי 
 .השיב 
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ניקוד  ממדי הבנה נושאשאלה סוגה

 לשאלה
סוג  סעיף

/ הסעיף
 השאלה

ניקוד 
לסעיף

ה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקודהתשוב

הבנת  17 שימושי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

: 2התלמיד סימן את תשובה  = 3  סגור  0,3
משחק , בהתנהגות בשעת הליכה 
 ורכיבה 

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  שימושי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

 תשובה הכוללת אחד מן המקומות  =1 0,1 תוחפ א
 :האלה 

 מדרכה  –  

 הרחק משפת הכביש  –  

מול כיוון , צד שמאל של הכביש  –  
 התנועה   

 מעבר חצייה –  
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  שימושי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

 תשובה הכוללת אחד מן המקומות  =1 0,1 פתוח ב
 :האלה 

 כבישים  – 

 מדרכות  – 

 מגרשי חנייה – 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

 שימושי

18 

הבנת 
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

0-3 

 תשובה הכוללת אחד מן המקומות  =1 0,1 פתוח ג
 :האלה 

 צד ימין של הדרך  – 

 דרכים שבהן התנועה אינה  – 
 סואנת   

 שבילים מיוחדים לרוכבי  – 
 םאופניי  

 מגרשים מתאימים  – 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

 :18בשאלה ' ג-'הערה לסעיפים א        
, שחלקה נכון וחלקה שגויתשובה 

 .תיחשב תשובה שגויה
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ניקוד  ממדי הבנה נושאשאלה סוגה

 לשאלה
סוג  סעיף

/ הסעיף
 השאלה

ניקוד 
לסעיף

התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

בנת ה שימושי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

 לאהתלמיד סימן  = 1 0,1 סגור א
סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  שימושי

 הנקרא
הבנת 

המשמעות 
 הגלויה בטקסט

  כןהתלמיד סימן = 1 0,1 סגור ב
סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
 שימושי

19 

הבנת 
 נקראה

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

0-3 

 כןהתלמיד סימן  = 1 0,1 סגור ג
סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  20 שימושי

 הנקרא
הערכה 
 וביקורת

 : 4התלמיד סימן את תשובה  = 3  סגור  0,3
 לחנך לבטיחות בתקופת החופשה       

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה  = 0
 .תשובה אחתמ 

הבנת  21 שימושי
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

 : 3התלמיד סימן את תשובה  = 3  סגור  0,3
       דן גלש בגלגיליות במגרש 

 .משחקיםה 
סימן יותר /לא השיב/יהתשובה שגו = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  22 שימושי

 הנקרא
הבנת 

המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 3ה התלמיד סימן את תשוב = 3  סגור  0,3
        לקיים הוראות

סימן יותר /לא השיב/ תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  23 
 הנקרא
מטה 
 לשון

 : 2התלמיד סימן את תשובה  = 1  סגור  0,1 
        זהירות בדרכים

סימן יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  24 
 הנקרא
מטה 
 לשון

,  הכוללת שני כללי בטיחותתשובה = 2  פתוח  0,1,2 
פי המשפטים -המנוסחים על 
בחיוב או , המוצגים בשאלה 
 . הבשליל 
הכללים יכולים להיות מנוסחים  
בלשון , בשם פועל, רבים-בהווה 
" צריך"או באמצעות  המילים , ציווי 
יש ללכת : "דוגמאות". יש"או  
אסור : "או, "הרחק משפת הכביש 
: או" ללכת קרוב לשפת הכביש 
יש להקפיד על , לפני חציית הכביש 
 ".עצור בטרם תעבור"הכלל  

, תשובה הכוללת כלל בטיחות אחד = 1
פי המשפטים המוצגים -המנוסח על 
 .בחיוב או בשלילה, בשאלה 
-הכלל יכול להיות מנוסח בהווה 
שם פועל ובלשון ציווי ב, רבים 
 ".יש"או " צריך"בעזרת המילים  
, סחים כהלכהשני כללים המנו: או 
 .סמך הטקסט הנתון-אך לא על 

שבה תשובה : תשובה שגויה = 0
, המשפטים אינם מנוסחים ככללים 
/ גם אם הם נכונים מבחינת התוכן 
 .לא השיב 
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 "חולים-תרומה לילדים בבתי: " הבעת עמדה- הבעה בכתב -25שאלה 

ממדי  נושאשאלה
הבנה

ניקוד 

לשאלה

ניקוד 

 לסעיף

  ופירוט אפשרויות הניקודהתשובה הנכונה

 תוכן 
 סכום הנקודותורק את , יש לתת נקודות לכל אחד ממרכיבי התוכן בנפרד, שימו לב

 .לכתוב בדף ריכוז הציונים
 .הצגת ההצעה  =3 • 0-3

 .ההצעה חלקית של הצגה=  2    
 .הטקסט אינו עונה על הדרישה=  0    

 .או התלבטות בהצעה ,תמיכה בהצעה או התנגדות להצעה באופן מפורש=  3 • 0-3
 .הבעת עמדה לא מפורשת=  1    
 .אין הבעת עמדה=  0    

  א25
 תוכן

הבעה 
 בכתב

 0-10 תוכן

 דוגמאות לביסוס עמדת הכותב/ סיבות/ הסברים/  נימוקים= 4 • 0-4
 התייחסות לטיעונים שכנגדכדי תוך           
 ברמת פיתוח נימוקים לפחותאו שני הטקסט כולל נימוק רחב ומפורט : הערה 
 .נמוכה יותר 

 .דוגמאות לביסוס עמדת הכותב/ סיבות/ הסברים/ נימוקים = 3    
 ללא התייחסות לטיעונים שכנגד         

 .הטקסט כולל נימוק לא מפורט=  2    
 .הטקסט כולל נימוק דל=  1    
 .הטקסט אינו עומד בדרישה=  0    

 מבנה 
 סכום הנקודותורק את , יש לתת נקודות לכל אחד ממרכיבי המבנה בנפרד, שימו לב

 .לכתוב בדף ריכוז הציונים
 .כתיבה לעיתון ולא תשובה לשאלה או תור בדיבור: מסגרת הכתיבה=  1 • 0-1

 .הטקסט אינו עונה על הדרישה=  0    
 .הבעת דעה והנמקה, ההצעה: נדרשים במטלה את הרכיבים ההטקסט כולל=  2 • 0-2

 .הבעת עמדה ללא הצגת ההצעה או ללא הנמקה: חסר אחד מרכיבי השאלה=  1    
 .הטקסט אינו עונה על הדרישה=  0    

  ב25
 מבנה

הבעה 
 בבכת

 0-5 מבנה

 ).קשר לוגי ולשוני בין משפטים ובין רעיונות(הטקסט לכיד ומקושר =  2 • 0-2
 .קישוריות חלקית=  1 
 .ד ואינו מקושרהטקסט אינו לכי=  0 

 לשון 
 סכום הנקודותורק את , יש לתת נקודות לכל אחד ממרכיבי הלשון בנפרד, שימו לב

 .לכתוב בדף ריכוז הציונים
 אוצר מלים ומשלב לשוני • 0-2

 .)דיבור ולא(משלב לשוני ההולם כתיבה אוצר מלים עשיר ומגוון ו = 2    
 .צר מלים דל ומשלב נמוךאו = 1    
 .לשון דבורה=  0    

 מורפולוגיה ותחביר • 0-1
 במספר וביידוע, התאמה במין. מבנה תקין של מלים ושל משפטים=  1    
  במבנה המשפט ובהתאם הדקדוקישגיאותהרבה =  0    

 פיסוק • 0-1
 )שפטללא הקפדה על פסיק באמצע המ( נכון בסימני הפיסוק שימוש=  1    
 אין סימני פיסוק בטקסט=  0    

  ג25
 לשון

הבעה 
 בכתב

 0-5 לשון

 כתיב • 0-1
 אין ). ללא התייחסות לכללי הכתיב המלא( נכון כתיב=  1    

            להוריד נקודות על שגיאת כתיב אחת או על שגיאת כתיב חוזרת
 מעל שגיאת כתיב אחת=  0    

תוכן 
מבנה 
 ולשון

 ):ג25-ב ו25, א25(הערה לכל שלושת הסעיפים     
העתיק מן /הנבחן לא הציג עמדה: למשל, הנבחן חרג מן הסוגה הנדרשת במטלה=  0

 .כתב משפט אחד בלבד/הטקסט העתקה גורפת 
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 ' עברית לכיתה ה-) לחישוב ידני (תלמידדף ריכוז ציונים ללמילוי  דוגמה 7.1
 שם התלמידה :רחל      כיתה: ה1

.תאם למפורט במחווןיש לסמן את מספר הנקודות לכל שאלה בה  

-הבנה מטה הבעה בכתב הבנת הנקרא
 לשונית

גה
סו

 

 תחום 
 ניקוד ניקוד ניקוד

הבנת , הבנת הנקרא1שאלה 
              43210 המשמעות הגלויה בטקסט

, הבנת הנקרא2שאלה   
              310 הערכה וביקורת

הבנת , הבנת הנקרא3שאלה 
              30 המשמעות הסמויה בטקסט

הבנת , הבנת הנקרא4שאלה 
              310 המשמעות הסמויה בטקסט

, הבנת הנקרא5שאלה   
              30 הבנה מטה טקסטואלית

 0 1 2 3 4 5          לשון-מטה, הבנת הנקרא6שאלה 
, הבנת הנקרא7שאלה   

              30 הערכה וביקורת

שון
רא

ק 
פר

 :
עי
יד
המ

ט 
קס

הט
 

, הבנת הנקרא8שאלה   
              310 הערכה וביקורת

הבנת , הבנת הנקרא9שאלה 
              420 המשמעות הסמויה בטקסט

הבנת , הבנת הנקרא10שאלה 
מעות הסמויה בטקסטהמש  30              

הבנת , הבנת הנקרא11שאלה 
ויה בטקסטגלהמשמעות ה  310              

, הבנת הנקרא12שאלה   
              3210 הערכה וביקורת

       0 1 2      הבעה בכתב- תוכן12שאלה 
       0 1       הבעה בכתב- מבנה12שאלה 
       0 1 2      הבעה בכתב- לשון12שאלה 
הבנת , הבנת הנקרא13שאלה 

              20 המשמעות הסמויה בטקסט
 0 1 2 3 4           לשון-מטה, הבנת הנקרא14שאלה 
, הבנת הנקרא15שאלה   

              630 הבנה מטה טקסטואלית

שני
ק 
פר

 :
רי
פו
סי
 ה
סט

טק
ה

 

, הבנת הנקרא16שאלה   
              210  הערכה וביקורת

הבנת , הבנת הנקרא17שאלה 
              30 המשמעות הסמויה בטקסט

הבנת , הבנת הנקרא18שאלה 
ויה בטקסטגלהמשמעות ה  3210              

הבנת , הבנת הנקרא19שאלה 
ויה בטקסטגלהמשמעות ה  3210              

, הבנת הנקרא20שאלה   
              30 הערכה וביקורת

, הבנת הנקרא21שאלה   
              30 הערכה וביקורת

הבנת , הבנת הנקרא22שאלה 
              30 המשמעות הסמויה בטקסט

 0 1              לשון-מטה, הבנת הנקרא23שאלה 

שי
לי
ש

ק 
פר

 :
לי
עו
תפ

 ה
סט

טק
ה

 

 0 1 2             לשון-מטה, בנת הנקראה24שאלה 
       0 1 32 4 5 6 987 10 הבעה בכתב- תוכן25שאלה 
       0 1 32 4 5    הבעה בכתב- מבנה25שאלה 

עי
בי
 ר
רק
 פ

       0 1 32 4 5    הבעה בכתב- לשון25שאלה 

68% 43 x100 = 
              63 

 
88% 22 x100= 

      25 
 

83% 
 

10 x100 = 
            12 

 ציונים
 באחוזים

  לשונית-הבנה מטה הבעה בכתב  הבנת הנקרא

 
 )לשונית-הבנה מטה, הבעה בכתב, אסכום הנקודות בהבנת הנקר(נקודות   75   ציון סופי

 ' לכיתה העברית -תלמיד דף ריכוז ציונים ל. 7



 21  ז"תשס, 'ה לכיתה עברית ב פנימי מבחן–מדריך למורה 
 

 ) עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(תלמיד דף ריכוז ציונים ל 7.2  
 שם התלמיד/ה:                                               כיתה:                      

ז"תשס ב פנימי" מיצ- 'לכיתה הברית  ע-) לחישוב ידני( תלמידדף ריכוז ציונים ל  
 .יש לסמן את מספר הנקודות לכל שאלה בהתאם למפורט במחוון

-הבנה מטה הבעה בכתב הבנת הנקרא
 לשונית

גה
סו

 

 תחום 
 ניקוד ניקוד ניקוד

הבנת , הבנת הנקרא1שאלה 
              43210 המשמעות הגלויה בטקסט

, הבנת הנקרא2שאלה   
ורתהערכה וביק  310              

הבנת , הבנת הנקרא3שאלה 
              30 המשמעות הסמויה בטקסט

הבנת , הבנת הנקרא4שאלה 
              310 המשמעות הסמויה בטקסט

, הבנת הנקרא5שאלה   
              30 הבנה מטה טקסטואלית

 0 1 2 3 4 5          לשון-מטה, הבנת הנקרא6שאלה 
, הבנת הנקרא7שאלה   

              30 הערכה וביקורת

שון
רא

ק 
פר

 :
עי
יד
המ

ט 
קס

הט
 

, הבנת הנקרא8שאלה   
              310 הערכה וביקורת

הבנת , הבנת הנקרא9שאלה 
              420 המשמעות הסמויה בטקסט

הבנת , הבנת הנקרא10שאלה 
              30 המשמעות הסמויה בטקסט

הבנת , הבנת הנקרא11שאלה 
ויה בטקסטגלהמשמעות ה  310              

, הבנת הנקרא12שאלה   
              3210 הערכה וביקורת

       0 1 2      הבעה בכתב- תוכן12שאלה 
       0 1       הבעה בכתב- מבנה12שאלה 
       0 1 2      הבעה בכתב- לשון12שאלה 
הבנת , הבנת הנקרא13שאלה 

              20 המשמעות הסמויה בטקסט
 0 1 2 3 4           לשון-מטה, הבנת הנקרא14שאלה 
, הבנת הנקרא15שאלה   

              630 הבנה מטה טקסטואלית

שני
ק 
פר

 :
רי
פו
סי
 ה
סט

טק
ה

 

, הבנת הנקרא16שאלה   
              210 הערכה וביקורת

הבנת , הבנת הנקרא17שאלה 
              30 המשמעות הסמויה בטקסט

הבנת , הבנת הנקרא18שאלה 
ויה בטקסטגלהמשמעות ה  3210              

הבנת , הבנת הנקרא19שאלה 
ויה בטקסטגלהמשמעות ה  3210              

, הבנת הנקרא20שאלה   
              30 הערכה וביקורת

, הבנת הנקרא21שאלה   
              30 הערכה וביקורת

הבנת , הבנת הנקרא22שאלה 
יה בטקסטהמשמעות הסמו  30              

 0 1              לשון-מטה, הבנת הנקרא23שאלה 

שי
לי
ש

ק 
פר

 :
לי
עו
תפ

 ה
סט

טק
ה

 

 0 1 2             לשון-מטה, בנת הנקראה24שאלה 
       0 1 32 4 5 6 987 10 הבעה בכתב- תוכן25שאלה 
       0 1 32 4 5    הבעה בכתב- מבנה25שאלה 

עי
בי
 ר
רק
 פ

       0 1 32 4 5    הבעה בכתב- לשון25שאלה 
 
 

 
 

_________% 
 

 =100 x )____(  
               63 
 

_________% 
 

=100 x )____( 
               25 
 

__________% 
 

 =100 x)___( 
 ציונים 12             

 באחוזים
  לשונית-הבנה מטה הבעה בכתב  הבנת הנקרא

 
 )לשונית-הבנה מטה, הבעה בכתב, סכום הנקודות בהבנת הנקרא(נקודות   ___________   ציון סופי
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 כיתה: ______________ 
 .ולחשב את הממוצע הכיתתי, הרשומים בדפים של ריכוז הציונים,           יש להעתיק לדף זה את הציונים של כל התלמידים

 
 
 

ציון  שם התלמיד
בהבנת 
 הנקרא

ציון 
הבעה ב

 בכתב

ציון 
בהבנה 
מטה 
 לשונית

ציון ה
כוללה  

ציין אם התלמיד 
משולב או , עולה

 לקויי למידה

1 .      

2 .      
3 .      
4 .      
5 .      
6 .      
7.      
8.      
9 .      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      
      ממוצע כיתתי לכל התלמידים

 ממוצע כיתתי ללא תלמידים
 משולבים ועולים
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 מספרי טלפון איש הקשר

 050-4156026 הילדה כהן

שדה-רות בן  052-7649813 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 


