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

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ כממ  )בודנביום,מ4ממ ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזהמהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו",מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום:מ ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמממ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובומ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7ממ (.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
ש מ הפךד.מ היןהמ שנךשיןמ צ ציםמ הפךי יןמ ש מ הכפקטובויןמ כןמ י הךדועמ בפיך ,מ מ בוציךוםמ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) ממ מ,Dannמ;994תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתממ (.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחוע)כ(מסךוףמ -ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבעברית	לכיתה	ה'מהיךבדמהשנהמ)הןשך"ג(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מיהיכמ

 יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

שא  המ הוגיומ יךרןמ ב וייומ )דכ "ה(,מ בחוניעמ יהךדאהמ הכדצוןמ  רורהמ הדשיןמ בורומ פיןחמ ה בחתמ
כןמה פ "דוןמ הידכןמהךבדון,מכןמנצוגמה ח קהמ  וי ניויןמוסירמ)הכגףמ חוניעמוסירו(מיאתמצייןמ
ש מ רדואום,מש מ ידוםמיש מנצוגומכקר והמ הידכןמה קציך.מה בחתמ ןבססמך מןאנוןמה ו ירוםמ

י ןכוםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמה'.מ

שבשו ישמ הכחדוםמ ההךדאהמ ה ןייסףמ א ומ בון–ספדומ פנוםמ הךדאהמ א ומ זהמ ב בחתמ מושמ דכיןמ
ברוקןמ אכשדמ בון–ספדו,מ אןח וףמ  בחתמ סאםמ בימ כפשדמ השן שמ השנה.מ בבון–הספדמ כידעמ
ה חבדין,מנוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

דכ "ה,מ ש מ הכונטדנטמ בכןדמ ךזדמכפשדמ  ציכמ יחי דומ הפנו ומ ה וצ"במ כיריןמ ך מ ניספוםמ פדטוםמ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבח ינוןמ"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי".מ

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

לטלפון	03-7632888 	•	
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת שלושה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

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

ב בחתמנברקוםמש ישהמנישכוםמך –פומה פידטמ ה ת:

הבנת	הנקראמ—מהןחיםמנברקמבכ צךיןמש ישהמטקסטוםמ דאזווםמיבכ צךיןמטקסטוםמנ ייום,מ 	.1
חזיןווםמכימ ו י וום,מ סיגיןמשינין.מהטקסטוםמ  ייוםמבשכ יןמ סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמ
 סיגמדב–בדדהמישכ יןמפןיחין(.מבכ צךיןמהשכ יןמנברקוםמ  רומההבנהמהשינום,מה פידטוםמ

בטב המיבנספח.מ

הבעה	בכתבמ—מהןחיםמנברקמבכ צךיןמ ט יןמאןובהמ סיגוםמשינום,מה פידטיןמבטב המ) ט ןמ 	.2
אןובהמהךי רןמבפנומךצ המי ט יןמאןובהמבזוקהמ טקסטום(.מ ט יןמהאןובהמנברקיןמך –פומ

  רומההךדאהמה פידטוםמבנספח.

לשון	ומטה	לשון	—	נישכומה שיתמה פידטוםמבטב המנברקוםמבזוקהמ טקסטוםמהנא  וםמבפדקוםמ 	.3
ש מהבנןמהנקדכמיבזוקהמ  ט יןמהאןובה.

הערותמשקל	יחסיפירוטתחום

	הבנת	הנקרא1
ך –פומןאנוןמ
מה ו ירום*:

פדקמג’מ

הושגוםמ4,מ5,מכמ
י-7

סיגומהטקסטום:

• סופיד•

• טקסטמ ורךמ)אגיתמ•
ִ אןב–ךןמכימ

 כנצוק יפרוה(

• טקסטמשו ישו•

  רומההבנה

• כוןידמ ורךמ•

• פדשניןמיהוסקמ•

• וושים,מהךדאהמיבוקידן•

•55%—5%כ כידעמטקסטמא–מ5כמ•
 ו ום.

• ח קמ הטקסטוםמהםמ•
ב בנהמב ןומדצוף.

• הטקסטוםמהםמ  קידיןמ•
 ירפסוםמכימ קיינום.

	הבעה	בכתב2
ך –פומןאנוןמ
מה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'
הושגוםמ מי–ע

• אןובהמ  טדיןמ•
סופיד:

• אןובהמ  טדיןמ•
רוייח,מןוכידמ

יהסבד
• אןובהמ  טדיןמ•

טוךיתמישאניך

  רומההךדאה
• ןיאתמי בנה•
•  שית•

 ט יןמהאןובהמהתמבזוקהמ5% —%מע
 טקסטמכימ  כמזוקהמכ וי.

לשון	ומטה	לשון3
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ

פדקוםמג'
הושגמ8

•  בנהמ ו ה•
• צידיןמפיך מ•
• פוסיק•
•  ו יןמקושיד•

• זוהיו•
• הבנה•
• שו יש•

•%מת—5%ת שו ןמרגשמך מה ש ךיןמ•
ש מהצידיןמיש מה בנוםמ

יהשו ישמבהם.
• האדןמה ינחוםמ•

ה שינווםמה פידטוםמ
בןא" מ  כמרדושהמ

 הגרדןם.

מ*מןאנוןמה ו ירוםמ בוןמהספדמה " מיה  "רמ"חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות"מ)ןשס"ג(,מודיש ום:מהכגףמ ןאניתממממממ
ממי פוןיחמןאנויןמ ו ירום,מה זאודיןמהפרגיגון,מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.
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נספח למפרט

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה1.	

איתור	מידע	)כ–30%( א.	

ידךויניןמ הסבדוםמ הגרדין,מ ךיברין,מ בטקסטום:מ פדוטוםמ ש מ הג יוהמ ה ש ךיןמ הבנןמ •מ
ה פידשוםמבטקסט

זוהיומְקשָדוםמ יגווםמה פידשוםמבטקסטמ •מ

פרשנות	והיסק	)כ-50%( ב.	

הבנןמהדךויניןמה שן ךוםמ ןיעמהטקסטוםמ •מ

הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ •מ

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט •מ

כדגיתמה ורך	-מ ויתמפדוטוםמיוצודןמקטגידוין •מ

הבנןמְקשָדוםמבןיעמהטקסטמ)ןיעמארומהסןווךיןמבִכזאידום( •מ

הבנןמְקשָדוםמבותמהטקסטוםמ)ה ו י ווםמיהחזיןוום( •מ

השייכהמבותמדךוינין,מןאיניןמיפדטומ ורךמ •מ

הבנןמטךנין–ך מי סדוםמךוקדווםמ •מ

הבחנהמבותמךיברהמיבותמרךהמ •מ

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ-20%( ג.	

הךדאהמ ני קןמינקוטןמך רהמא פומהאןיב •מ

הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהטקסטום •מ

וושיםמהנ  רמ תמהטקסטוםמבהקשדוםמכחדום •מ

הךדאןמהןפקורוםמש מדאובומה בנהמבטקסטוםמה ו י ווםמיהחזיןוום •מ

הךדאןמהןפקורוםמש מטקסטוםמנ ייוםמ)אגיתמש ט,מ ירךה,מ פה,מטב המיכויד(מ •מ

הךדאןמ טדיןוהםמש מהטקסטום •מ

הךדאןמך רןימש מהאיןב •מ

הךדאןמ ש במה שית •מ

הךדאןמסגניתמהאןובהמ)אגיתמהןווחסיןמ כ צךוםמהספדיןוום( •מ
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה2.	

תוכן	ומבנה	)כ-65%( 	•

פוןיחמהןיאתמ)אגיתמפודיט,מ ידאבין,מהצגןמנקיריןמדכיןמשיניןמיךישדמדךוינו(מ כ.מ

צ וריןמיד יינטויןמ  ט ןמהאןובה,מ ַנישכמי  טדה ב.מ

ג.מ ירךיןמ נ ךתמ)אגיתמהא  ןמה ורךמהרדישמ נ ךתמ שםמהבנןמהטקסט(

הןכ ןמה בנהמהדטידומ סיגמהאןובהמי רדושיןמה ט ה ר.מ

קושידויןמי אורין:מוצודןמדצףמהגוינומבותמ שפטום,מבותמדךויניןמיבותמח קוםמשינוםמש מ ה.מ
הטקסט

הצגןמהאןיבמיכדגינימ)אגיתמהפדרהמבותמפסקיןמיבותמהאיןדןמש מהטקסט,מבה ו המ ןיאת( י.מ

לשון	)כ-35%( 	•

שהםמ אפומ ה טדה,מ יכןמ הנ ךתמ כןמ הנישכ,מ כןמ ההי  ןמ ב שיתמ שו ישמ כ.מ ש במ שית:מ
 יגרדוםמב ט ןמהאןובה

כיצדמ ו ום:מךישדמ שינומירויקמב ש ךין ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקנו,מהןכםמרקריקומ) ות,מ ספדמיאר'(,משו ישמנאיתמב ו יןמוחס ג.מ

קדוכהמ סו תמ נקירןוום,מ שכ ה,מ סו תמ )נקירה,מ הפוסיקמ בסו נומ הי םמ שו ישמ פוסיק:מ ר.מ
י ודאכין(

אןוב:מהפדרהמבותמ ו ום,מכו–הש טןמכיןויןמיהוךרדמטךיוין ה.מ

לשון	ומטה	לשון3.	

חופישמ ו המב ו יתמ פומסרדמכ פבוןו,מחוצינומיפנו ומ •מ

כיצדמ ו ום,מ ש ךיןמי בנהמ)ןחו ויןמיסוי ין( •מ

וחסומ ש ךיןמבותמ ו ום:מנדרפיןמינוגירויןמ •מ

הבנןמה ישגמ“שידש”מיןפקורימ) שפחיןמ ו ום( •מ

זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמןקנומבהםמ •מ

הןכ המב ותמיב ספדמבותמש יןמךצם,מפך וםמיש יןמןיכדמ •מ

הבנןמה ש ךיןמש מ ו יןמהקושידמ)אגיתמכע,מכב ,מ את,מ שיםמש...( •מ

הבנןמהןפקורמש מסו נומהפוסיקמ)נקירה,מסו תמשכ ה,מנקירןוום,מ ודאכין,מסו תמקדוכהמ •מ
יש ישמנקירין(
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מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

ת,מ ,מע,מ5,מ7,מ8,מ9,ממת,מ ת,מעת,מ4ת,מ5ת,מכת,מ7תמ9ת,מהבנת	הנקרא
  ,מע ,מ4 ,מכ ,מ7 ,מ8 כ,מ8 ב,מ8 ג,מ8 ר

4,מכ,מ8ת,ממ ,מת ,מ5 ,מ9 כ,מ9 בלשון	ומטה	לשון

מתא,מתת,מ  אהבעה	בכתב

הטב המהבכהמ  פהמכןמהשכ יןמהךיסקיןמבהבנןמהנקדכמ פומסיגומהטקסטוםמ)הסיגין(מי פומ  רומ
ההבנה.

מיפוי השאלות בהבנת הנקרא לפי סוג הטקסט )הסוגה( ולפי 
ממד ההבנה

סוג	הטקסט

ממד	
ההבנה

שימושיסיפורמידע

4 ,מ7 ,מ8 ב ת,מ4ת,מ7תת,מ ,מ8,מ9כוןידמ ורך

כ עת,מכת,מ9תע,מ5,מ7פדשניןמיהוסק

ע ,מ8 כ,מ8 ג,מ5ת,מ  מתוושים,מהךדאהמיבוקידן
8 ר
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק ראשון: טקסט מידע — "חנה סנש — הצנחנית שלא שבה"

הפריט
ממד	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

הש ו ימכןמפדטומה ורךמך מחנהמת
סנשמ פומהקטך.

איתור	מידעפןיח
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט
ןה" מך 'מ4 -7 ,מ75-כ7

הושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5מ

הש ו ימכןמה ו וםמהחסדין,מ 
 פומ המשקדכןם.

איתור	מידעפןיח
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט

השודמ"ה ואהמ קוסדוה"מש מחנהמע
סנשמבך ירמ7מהיבכמארומ—

פרשנות	והיסקד"ב
הבנןמהדךויניןמה שן ךוםמ ןיעמ

הטקסטום

בחדימכןמהפך וםמה ןכו וםמ4
מיהש ו ימכןמה שפטום.מ

הךזדימבריג ה.

לשון	ומטה	לשוןסגיד
זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמ

ןקנומבהם

ןה" מך 'מ8כ-ע7
הושגמנרדשמ8

בסיףמהקטךמאןיבמשר יןהמש מ5
חנהמסנשמהפאהמ ס  מי  יפןמ

בךונומדבום.מר יןמההיפאןמלסמל	
ולמופתמהוכמר יןמש ךשוהמ-

פרשנות	והיסקד"ב
הבנןמהדךויניןמה שן ךוםמ ןיעמ

הטקסטום

ןה" מך 'מ4 -7 ,מ75-כ7
הושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5

בשידהמ49מאןיב:מ"ה ינוםמח קימכ
 המאביר..."מ  ו המחלקו	ושמ

א המ ש ךיוין.מבכוזהמ שפטמ
 ש ךיןמה ו המחלקו	זההמ
  ש ךיןהמב שפטמהאןיבמ

בשידהמ49?

לשון	ומטה	לשוןד"ב
ןה" מך 'מ8כ-ע7כיצדמ ו ום,מ ש ךיןמי בנה

הושגמנרדשמ8

בשידיןמ 5—ע5מאןיב:מ" שיםמ7
שהקדובהמכןמחווהמ  ךתמהצ ןמ
והירוםמיבש מך ורןהמהכוןנהמ
בךניוומהשבו..."מ  המהאיינהמ

בצודיףמה ו וםמעמידתה	
האיתנהמב שפטמהזה?

פרשנות	והיסקד"ב
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מ

האןיב

ןה" מך 'מ4 -7 ,מ75-כ7
הושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5מ

 המקדהמכחדומ ה?8
 פנואםמח ושהמ שפטוםמ

ה צוונוםמכודיךוםמשינוםמבחווהמ
מש מחנהמסנש.מ

סרדימכןמהכודיךוםמ פומהסרדמ
שבימהןדחשי.

אןבימכןמה ספדמה ןכוםמבא מ
 שבצן.

איתור	מידעסגיד
זוהיומקשדוםמ יגווםמ פידשוםמבטקסט

בקטךמ וי נהמש מחנהמסנשמ9
 ןיכדיןמןיאנויןוהמ ךןור.מ
אןבימכןמהןיאנוןמהקשידהמ

 ו רום.

איתור	מידעפןיח
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט

 ריךמ רךןאםמהפאהמחנהמסנשממת
 גובידהמבךונומדבום?מךנימ פומ

מהקטךמשקדכןם.מ
אןבימ —עמשידין.

	יישום,	הערכה	וביקורתפןיח
הךדאהמ ני קןמינקוטןמך רהמא פומ

האןיב

הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמה ופיומש מפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ  רמההבנהו  רומההךדאהמ
ש ימי קי ימבןאנוןמה ו ירום.
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק שני: הבעה בכתב

הפריט
ממד	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

ן  ורומאוןהמה'מבבוןמספדאםמתת
הך ימהצךהמשב קיםמשוךידמ

ךבדוןמהםמורדואימכןמן  ורומ
אוןיןמב'מבספדווהמפךםמבשביך.מ
הציגומ  נה ןמבוןמהספדמכןמ

ההצךה,מינסימלשכנעמכיןהמ כשדמ
כןמההצךהמהזכן.מ

אןבימ7משידיןמ פחין.מ

התאמה	לסוגה	ולמטלה	—מך –פומה חייתמפןיחמ

ןה" מך 'מ5ע,ממ4,מת4,מ78-77תוכן,	מבנה	ולשוןמ-מך –פומה פדט

הושגמנרדשמ מ

הושגמנרדשמע

פרק שלישי: סיפור — "לאן נעלם קפטן קוק?"
בקטךמשב סגדןמאןיב:מ"...מהיכמ ת

הבטוחמ הבוכמ קב ןמשבןמ
הפןךה".מ המההפןךהמשדינומ

דצהמ הבוכמ אוןה?

איתור	מידעפןיח
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מ48—ת5,מכ59-5,מ75-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ

בשידיןמ —עמאןיב:	"א מו רומעת
האוןהמושבימב קי יןוהם,מ

 יאנוםמי זי נוםמ קב ןמשבןמ
י צפוםמ הפןךהמש מדינו".מ
העתיקומ ך ירמכתמךירמשנומ

 שפטוםמה ןכדוםמכןמכייודןמ
הצופווהמבאוןה.

פרשנות	והיסקפןיח
הבנןמקשדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמ

בטקסט

בשידהמ8מאןיב:מ"ו רמה סיג מ4ת
 ךי  מ ותמןך י מאזה..."מ כוזהמ

ןך י מהןאייתמג ?

איתור	מידעפןיח
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט

בשידהממתמאןיב:מ"'כ דןומ עמ5ת
שהיכ...'מ חשמ  ו ידמשאנןי".מ

שךדימ המדצהמג מ  חישמ  ו יד.

יישום,	הערכה	וביקורתפןיח
הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהטקסטום

בשידהמעתמאןיבמש ו ידמפ טהמכת
אנחת	רווחה.מ בוטיומזהמכפשדמ

   ירמ-מ

פרשנות	והיסקד"ב
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מ

האןיב

 המהןבדדמ שוחןהמש מגבדןמגןמ7ת
מךםמה ידהמחיה?

איתור	מידעד"ב
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט

אןבימבזמן	עבר	כןמהפך וםמ8ת
ה ירגשום.

לשון	ומטה	לשוןפןיח
זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמ

ןקנומבהם

ןה" מך 'מ8כ—ע7

הושגמנרדשמ8

אןבימ המהשוניומשח מבר יןימ9ת
ש מג מב ה עמהסופיד,מיהךןוקימ
 תמהסופידמ שפטמה   רמך מ

השוניומהזה.

פרשנות	והיסקפןיח
הבנןמהדךויניןמה שן ךוםמ ןיעמ

הטקסטום

ןה" מך 'מ48—ת5,מכ59-5,מ75-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ

כו ימ ו וםמנחפשמב ו יתמארוממ 
  ציכמכןמהפודישמש מה ו וםמ

ש פנואם?

לשון	ומטה	לשוןפןיח
חופישמ ו המב ו יתמ פומסרדמכ פבוןו,מ

חוצינומיפנו ו

ןה" מך 'מ8כ—ע7

הושגמנרדשמ8
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק שלישי: סיפור — "לאן נעלם קפיטן קוק?"

הפריט
ממד	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

היסופימנקודותיים	ומירכאותמת 
ב קי יןמה ןכו ום.

לשון	ומטה	לשוןפןיח
הבנןמהןפקורמש מסו נומהפוסיק

ןה" מך 'מ8כ—ע7

הושגמנרדשמ8

ן דמקדכהמכןמהסופידמיכ דה:מ  
" רךןומן  ורומהאוןהמהןווחסימ
בכיפתמ כמהיגתמא פומדינו".מהכםמ
כןםמ סאו וםמךםמן ד?מנ קימ

כןמןשיבןאםמ פומהסופיד

אןבימ —עמשידין.

יישום,	הערכה	וביקורתפןיח
הךדאהמ ני קןמינקוטןמך רהמא פומ

האןיב

ןה" מך 'מ48—ת5,מכ59-5,מ75-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ

פרק רביעי: טקסט שימושי — "ידיעון המתנ"ס הקהילתי תשע"ג"
 המה טדהמהעיקריתמש מע 

הורוךית?
יישום,	הערכה	וביקורתד"ב

הךדאןמ טדיןוהםמש מהטקסטום
ןה" מך 'מע45-4,מ75-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמ5מ

בורוךיתמה ןנ"סמכדבךהמח קום:מ4 

 ורךמ
א  ו

 יחמ
חיפשין

חיגוםמספדווה
 ו רוםמ
י ניךד
בכוזהמח קמ הורוךיתמ יפוךמא מ
כחרמ חיגומה ורךמש פנואם?מ

איתור	מידעסגיד
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט.

הכםמה שפטוםמש פנואםמ5 
מאןיבוםמאהוראה?

ס נימ ורמא מ שפטמכןמכימלא.

לשון	ומטה	לשוןסגיד
זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמ

ןקנומבהם

מןה" מך 'מ8כ—ע7

מהושגמנרדשמ8

 פומהורוךית,מבספדווהמ ןקוו יןמכ 
פךו יויןמפנכומדבין.מאכשדמ

 ושהימ ן ינתמשכותמ ימפנאי,מ
היכמ ןאייתמש–

פרשנות	והיסקד"ב
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מ

האןיב

ןה" מך 'מע45-4,מ75-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמ5מ

 פומהורוךית,מהכםמכפשדמ קווםמ7 
כןמהפךו יןמש פנואםמבספרייה?

איתור	מידעסגיד
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט.

שודה,מן  ורהמבאוןהמה',מפניוהמ8 כ
בויםמר'מבשךיןמממ:7ת—ממ:9ת.מ

בכו ימחיגוםמהוכמואי המ
 השןןף?

יישום,	הערכה	וביקורתפןיח
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטוםמבהקשדוםמ

כחדום

כו ימחיגוםמ ןכו וםמ ו רומ8 ב
אוןהמב'?

איתור	מידעפןיח
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמש מפדוטוםמ
בטקסטום:מךיברין,מהגרדין,מהסבדוםמ

ידךויניןמה פידשוםמבטקסט.

ךורת,מן  ורמאוןהמג',מ ךינוותמ8 ג
 השןןףמבחיגמב ןנ"ס,מכעמהיכמ

מךסיקמבו ומר'מבשךיןמ
מע:5ת—ממ:8תמבפךו יןמבןניךןמ

ניךד.מבכוזהמחיגמהיכמואי מ בחיד?

יישום,	הערכה	וביקורתד"ב
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטוםמבהקשדוםמ

כחדום
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק רביעי: טקסט שימושי — "ידיעון המתנ"ס הקהילתי תשע"ג"

הפריט
ממד	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

ויכבמו רמסקדת,מיהיכמכיהבמ8 ר
   ירמרבדוםמחרשוםמכעמאינו	
כיהבמספידט.מבכוזהמחיגמ תמ

החיגוםמה יפוךוםמבורוךיתמהווןםמ
   וצוםמ ימ בחיד,מי ריך?

יישום,	הערכה	וביקורתפןיח
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטוםמבהקשדוםמ

כחדום

ןה" מך 'מע45-4,מ75-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמ5

הש ו ימכןמה שפטוםמ פומ9 כ
הריג ה.

לשון	ומטה	לשוןפןיח
הבנןמה ישגמשידשמיןפקורימ) שפחןמ

מןה" מך 'מ8כ—ע7 ו ום(

מהושגמנרדשמ8 כוזימ ו המ תמה ו וםמש פנואםמ9 ב
ניצדהמא ימה ו וםמבסךוףמכ'?

לשון	ומטה	לשוןד"ב
הבנןמה ישגמשידשמיןפקורימ) שפחןמ

 ו ום(

הנושא: הבעה בכתב
הפריט

ממדי	ההערכה
	מתוך	תכנית	הלימודים	

	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני
פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

 ריךמ רךןאםמהפאהמחנהמסנשממתא
 גובידהמבךונומדבום?מךנימ פומ

הקטךמשקדכןם.מ
אןבימ —עמשידין.

מבנה	ולשון	בלבדפןיחמ

)ברוקהמהי וסטון(

ןה" מך 'מ5ע,ממ4,מת4,מ78-77

הושגמנרדשמ מ

הושגמנרדשמע

ן דמקדכהמכןמהסופידמיכ דה:מ  א
" רךןומן  ורומהאוןהמהןווחסימ
בכיפתמ כמהיגתמא פומדינו".מהכםמ
כןםמ סאו וםמךםמן ד?מנ קימ

כןמןשיבןאםמ פומהסופיד.
אןבימ —עמשידין.

מבנה	ולשון	בלבדפןיחמ

)ברוקהמהי וסטון(
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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, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	חמישי,	יד'	בסיוון	התשע"ג,	23	במאי	2013מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאעמ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

הןווחסיןמ אי  ןמ הבחונהמ ההוךדאיןמ ויםמ מיוחדים:מ צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מקדוכהמיאןובהמהתמכבנומהוסירמש מהידכןמשפןמכם,מי אתמההוךדאיןמ
הובחניןמ ןנכומ כ המ בון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמ שבהםמ ב קדוםמ דקמ ד יינטוןמ ןהוהמ ה ויחרןמ
 יןכ ום,מאפומש פידטמ ה תמבסךוףמב. .מבהןכםמ אעמואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
ההןכ יןמ ך מ הן  ורוםמ כןמ יוורךמ דכווה(מ קשוומ שושמ הםמ חיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמ מ)  ש ,מ
שוקב ימ)  ש ,מאוןהמשקטה,מהפסקיןמב ה עמה בחתמיהכדאןמז ת(מיך מההןכ יןמש כמוקב ימ)הקדכןמ
שכ יןמיוכימאןובןמןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידה(.מבסךוףמב. מ פידטיןמקביציןמהן  ורוםמבך ומ

הצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמחיבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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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, הארכת זמן ומתן חוברת מבחן מוגדלת.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםממ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מכותמ

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
כןמ דשכומ שקי מ בון–הספדמ זכןמ ךםמ הזכן.מ כונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמ זהמ אתמ בחתמ ך מ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

וובחנימ הכ המ הן  ורוםמ שנים:מ לשלוש	 אחת	 שנה	 בין	 בארץ	 הנמצאים	 חדשים	 עולים	 תלמידים	
באוןיןמהדגו יןמי  כמהןכ ין.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכןמ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ אתמ ךםמ ב בחתמ השןןפיןםמ ךצםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאתמבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מ מב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחוע)כ(מסךוףמע-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
מן  ורוםמשכונםמזאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ)בותמשךבדימכבחיתמבורומגידםמחוצינומיבותמש כ(,מכעמ
ב ומ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ יבאןובה.מ בקדוכהמ בךוקדמ קשוומ  ורה,מ ךםמ מ ן יררוםמ
הןכ יןמ ויחרין,מיושמ ךיררמכיןםמ ךניןמך משכ יןמדביןמאא מהכפשד.מב קדוםמשבהםמוך המהצידע,מ
ןשיביןמ אןובןמ כימ הקדכהמ וא  ימ ש כמ יב ברמ א פידטמ ךו מ כ המהןכ יןמ כפשדמ ןןמ ן  ורוםמ

הן  ורוםמך –ורומה ידה.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
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

•מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ 5תמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדהמ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמחיבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמוש שמ שגוחמ
בכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה לעברית: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ ךבדוןמ פומשוקי מ 1.מ
רךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ ךבדוןמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואעמושמחשוביןמ
 ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבז תמ
ה בחתמבאוןיןמהנבחניןמיודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ ום.מך –פומהשכ יןמהכ המ
יך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמשושפוךימך מ

כיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

2.מ יירכמשא מן  ורמךיברמבכיפתמךצ כו.משו ימ ב,מכותמ השובמ ן  ורוםמך משכ יןמהךיסקיןמ
בןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמהנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

6.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ ךבדוןמכונימנ צכמ
באוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ ךבדון"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ המוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב. מ
ש ךו מ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר יןמיהובחניןמבאוןהמשקטה(.
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

י שכ יןמ סגידיןמ )ד"ב(,מ שכ יןמ דב–בדדהמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ דב–בדדהמ בשכ יןמ סיגמ פןיחין.מ
בשכ יןמהסגידיןמושמ ס תמכימ אןיבמכןמהןשיביןמהנאינין.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמ

כןמהןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
הטקסטמהשו ישומ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מ
כו ימ כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מ

ה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

שכפשדמ הןכו ימ היכמ הניבךוםמ אעמ הוןדיניןמ יכחרמ בון–ספדו,מ פנוםמ היכמ בחתמ הפנו ומ ה וצ"במ
 צידאומבון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינו,משבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךן,מ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינוןמ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכןמקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואעמבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י דמקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

לערוך	השוואה	 העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	 אומ זכןמחשיבמ זאידמ ךםמ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ כחדמשה בחתמאי  מש ישהמטקסטום,מב קדהמהצידעמכפשדמ 1.מ
 בחיתמכןמהן  ורוםמבשנומטקסטוםמב בר.מב קדהמאזהמ י  ץמ ייןדמך מהטקסטמהשו ישו,מי כמ

ך מהסופידמכימך מטקסטמה ורך.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ •מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ בחיתמכןמהן  ורוםמך מא מטקסטמבנפדרמב יךרוםמ •מ
שווקבךימך –ורומבון–הספד.מ

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.ע. 3.מ
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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

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידוםמ מ ניחויןמ
)דב–בדדהופןיחוסגיד(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ מנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתממ. •מ

בכל	שאלות	המבחןמושמ הךדועמכןמהןשיבהמ פומההנחויןמה פידטיןמב חיית,מי דשיםמכןמהצויתמ •מ
ה ןכום.מ

בכל	שאלות	המבחןמכותמ הפחוןמנקיריןמך משגוכיןמאןובמכימך מנוסיחמשגיומכ כמכםמאתמ ציותמ •מ
כחדן.מ

בפריטים	4,	25	ו–27	ובפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ •מ
 ימצויתממ.
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	ראשון:	טקסט	מידע	—	"חנה	סנש	—	הצנחנית	שלא	שבה"

פןיח1

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמכןמחמש	ההש  יןמהכ ה: 	=	2
ת.מת 9ת

	 .מהינגדוה

ע.מסיפדומךוןינכוומ חזכו 	

4.מ ידהמ  יזוקהו ידה 	

5.מ9ע9ת 	

ןשיבהמהאי  ןמארבעמ תמההש  יןמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

1944—1921 (השלמה 1)  —

בודפשט (השלמה 2)  —

מורה לקונצרטים, מוזיקה (השלמה 4)  —

מ— 

פןיח2

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמכןמחמשמההש  יןמהכ המבסרדמהזה: 	=	2

נכצוםוהנכצוםוהגד נום •מ

סאנןוסאנהמש וסואיתמ •מ

כדץמושדכ וכדץוושדכ  •מ

צבכוצבכמ ש הם •מ

•מ הצו ו שחדדו ח ץו הגתמך ו  ניךמהדוגןו ךזידמ ...מ

ןשיבהמהאי  ןמארבעמ תמההש  יןמהנ" .מ 	=	1

הערה:מהש  המה ןכו המ בחונןמהןיאתמכעמכונהמ ריוקןמ בחונהמ שינוןמ
ןוחשבמהש  המנאינה,מ  ש :מ"סאנה"מ)הש  המשנווה(.

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

להגיע ל... )הש  המח ושון(  —

מ— 

ד"ב3

פרשנות	
והיסק

הןשיבהמהנאינה:מ)ת(מ הרגוםמכןמוצודןהמהספדיןון. 	=	4

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,4

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
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הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

סגיד4

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמהאי  ןמכןמשלוש	ההש  יןמהכ ה: 	=	2
ת.מנןפסה

	 .מהיאנסה

ע.מהיך רה 	

ןשיבהמהאי  ןמשתייםמ תמההש  יןמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

ד"ב5

פרשנות	
והיסק

הןשיבהמהנאינה:מ)4(מ הייוםמריג המידכיווםמ חוקיו. 	=	4

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,4

ד"ב6

לשון	ומטה	
לשון

הןשיבהמהנאינה:מ) (מ פקרומה שטדהמח קימשבחוםמ נךדמשהצו מחוומכרם.מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 

ד"ב7

פרשנות	
והיסק

הןשיבהמהנאינה:מ)ע(מחנהמהווןהמחזקהמבדיחה. 	=	4

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,4

סגיד8

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמכןמה ספדוםמהכ המבסרדמהזה: 	=	2

 	

ע מ

ת מ

4 מ

5 מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח9

איתור	
מידע

ןשיבהמה צוונןמרקמכןמהןיאנוןמהשנווה, 	=	1
 ריג ה:מ

לקשור את העבודה החקלאית בטיפול בילדים.   —

להיות מדריכה בבית ספר לחקלאות.   —

להדריך בבית ספר לחקלאות.   —

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

להיות סופרת ומחזאית.   —

התוכנית השנייה.   —

טיפול בילדים.   —

מ,ת

הערה:	שאלה	10	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	בהבעה	
בכתב	)המבנה	והלשון(	)10כ(.	

פןיח10

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמה צוונןמ פחיןמאחתמ פךי יןוהמש מחנהמסנשמה יזאדיןמבקטךמ 	=	3
יה ךוריןמך מגבידןהמאומהא  המה סן אןמך מהקטךמי ךורהמך מגבידןה,

 ריג ה:מ

לפי דעתי היא הפכה לגיבורה, מפני שהיא הקריבה את חייה למען הצלת יהודים   —
ובכך שהייתה חזקה ברוחה ולא הסכימה לספר מידע סודי אף על פי שעינו אותה. 

(תשובה זו מציינת פעולות של חנה סנש המוזכרות בקטע: "הקריבה 
את חייה", "הייתה חזקה ברוחה ולא הסכימה לספר".)

לפי דעתי חנה סנש הפכה לגיבורה מכיוון שהיא התנהגה באומץ לב ועמדה בעינויים   —
ולא גילתה דבר. (בתשובה זו מוצגת הכללה על סמך הקטע המעידה על 

גבורתה של חנה סנש: "התנהגה באומץ לב".)

אני חושבת שהיא הקריבה את חייה למען היהודים ולכן היא גיבורה. (תשובה זו   —
מציינת פעולה של חנה סנש המוזכרת בקטע: "הקריבה את חייה".)

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

אני חושב שהיא הפכה לגיבורה כי היא הצילה אנשים יהודיים ולא פחדה   —
(התשובה אינה נכונה, כי לפי הקטע חנה לא הצילה יהודים.)

היא הפכה לגיבורה בעיני רבים כי היא הצילה את אמה. (התשובה אינה   —
נכונה, כי לפי הקטע חנה לא הצילה את אימה.)

חנה סנש הפכה לגיבורה בזכות מעשיה הנכונים והטובים שעשתה. (התשובה   —
היא הכללה שאינה מסתמכת על הקטע. חסרה דוגמה המעידה על 

גבורה.)

חנה סנש הפכה לגיבורה בעיני רבים משום שמעשיה היו לתת ליהודים לעלות לארץ   —
ישראל ולהציל אותם. (התשובה אינה נכונה, כי לפי הקטע חנה לא 

הצילה יהודים ולא העלתה אותם ארצה.)

מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח10כ

הבעה	
בכתב

הןיאתמנברקמבשכ הממת.

בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	האלה:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמהקושיד;מ ש במ
ה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקנומבסו נומהפוסיק,מ  כמהקפרהמך מסו תמ

הפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב;מכידעמהטקסט.

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	4

כואיןמאןובהמבונינון 	=	2

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	1

ןשיבהמקצדהמש מש יש—כדבךמ ו ום,משכו–כפשדמ הךדועמכיןה. 	=	0

או: 	

ןשיבהמשבהמהאןובהמ שיבשןמ כיר. מ

או: 	

הךןקהמגידפןמ תמהקטך,מ ריג ה:מהךןקןמשידיןמ 5-ע5. מ

מ,ת, ,4

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שני:	הבעה	בכתב	—	הבעת	דעה	על	אירוע	והנמקתה:	"הדרכה	בספרייה"

הבעה11
בכתב

המשימה	בהבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	האלה:	

א.	התאמה	לסוגה	ולמטלה;	ב.	תוכן	ומבנה;	ג.	לשון

אןובןמ שפטמכחרמב בר.מ 0	=מ

התאמה	לסוגה	ולמטלה א.	

פןיח

התאמה	
לסוגה	
ולמטלה

מהתאמה	לסוגה 1

1מ=מטקסטמה ןכוםמ סיגה:מטקסטמטוךיתושאניך.מ

הערה:מ בנהמש מ אןבמדש ומכונימהאדחו.מ  ש ,מכותמחיבהמ אןיבמ מ
"הנרית",מןכדועמיחןו ה.מ

טקסטמשאינומ ןכוםמ סיגהמ)אגיתמסופידמכימרוייח(. 0	=מ

מ,ת

פןיח

התאמה	
לסוגה	
ולמטלה

מהתאמה	למטלה 2

1מ=מאןובהמך מהנישכמהנרדש.מ

אןובהמש כמך מהנישכמהנרדש.מ 0	=מ

מ,ת

תוכן	ומבנה ב.	

פןיח

תוכן	
ומבנה	

מהצגת	ההצעה		 1

הצגןמההצךהמבכיפתמ  כמ)ההצךהמצדואהמ הןווחסמ כדבךןמ 2מ=מ
הדאובוםמהכ המב פידשמכימש כמב פידש:מן  ורומאוןיןמה',מ

ן  ורומאוןיןמב',מספדווה,מיוןידמך משוךידומךבדון(,
 ריג ה:

בבית ספרנו תלמידי כיתות ה' מעוניינים להדריך את תלמידי כיתות ב'   —  
בספרייה במקום שיעור עברית.   

הצגןמההצךהמבכיפתמח קו,מ 1מ=	
 ריג ה:מ

בבית ספרנו רוצים להדריך את התלמידים הקטנים.   —  

כותמהצגןמהצךה.מ 0	=מ

מ— 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח

תוכן	
ומבנה	

ביסוס	והנמקה	 2מ

הנ קהמד יינטוןמי פיןחןמ)נו יקמכחרמ פיןחמכימא המנו יקום(, 	=	6
 ריג ה:

... ההדרכה לתלמידי כיתות ב' תועיל בכך שנעזור להם לקרוא ונלמד אותם   —
לבחור ספר וזה יעזור להם בעתיד בקריאה ובבחירת ספרים. 

מלבד זאת זה ילמד את שכבתנו להתנהג באחריות ובהתנהגות נאותה. 

... תלמידי כיתות ב' צריכים את העזרה של כיתות ה'. תלמידי כיתות ב'   —
לא יודעים איפה יש ספרים מסוימים כמו ספרי מתח או ספרי בדיחות, 

לדוגמה, תום מכיתה ב' לא יודע איפה יש ספרי מתח לכן עומר מכיתה ה' 
יעזור לו למצוא את הספר שהוא ביקש. 

3	=מהנ קהמד יינטוןמכעמ כמ פיןחןמרווהמ) פחיןמנו יקמד יינטומ
כחרמשכונימ פיןחמרוי(,

 ריג ה:מ

... כי ככה הם לומדים יותר וככה גם כשהם יהיו גדולים יוכלו להעביר   —
פעילות זו לקטנים מהם. 

... אנו חושבים שחשוב מאוד שילדי כיתות ב' ידברו ויכתבו בחיי היום–יום   —
שלהם בשפה גבוהה וידעו מילים חשובות בעברית. 

1	=מהנ קהמר ה.מ  ש ,משו ישמבריג כיןמהךי ריןמבפנומךצ ת,משכונתמ
 בססיןמב פידשמכןמההצךה,

 ריג ה:מ

כדאי שכיתות ה' יצאו עם כיתות ב' כי כיתות ב' יכולות לבלגן שם את כל   —
הספרים. 

כותמהנ קהמא  .מ 0	=מ

מ,ת,ע,כ

פןיח

תוכן	
ומבנה	

מלכידות	וקישוריות 3

הטקסטמ אורמי קישד:מהדךויניןמ כידגנוםמב בנוםמ יגוום.מ 	=	3
הקשדמבותמה שפטוםמיבותמהפסקכיןמהיכמבכ צךיןמקשדוםמ

 יגווםמ ןכו ום.

2	=מהטקסטמ אורמי קישדמח קון,מאומ אורמח קון.

0	=מהטקסטמכונימ אורמיכונימ קישד.

מ, ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

2 -EVR-1 1-5A-SOF-p-net-shipur ,  :26111:16: 1  21-01-05-01-01-01-012-013-05  'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

לשון ג.	

פןיח

לשון

אוצר	מילים	ומשלב	לשון	 1מ

כיצדמ ו וםמךשודמי גייתו ש במ שיתמההי םמאןובהמ)י כמרוביד(ו 	=	2
שו ישמב שיתמשאניך,מב ו יןמבקשה,מבבוטיווםמבשפהמגביההמ

יבפןג ום.מ

כיצדמ ו וםמ כמ גייתושובישוםמ ךטוםמ)כחרמכימשנוום(מב ש במ 1	=מ
ה שיתוכותמשו ישמב שיתמשאניך.מ

כיצדמ ו וםמר מ כירושפהמשגיוהו ש במ שיתמהדייחמברובידמ 0	=מ
וים–וי ו.מ

מ— 

פןיח

לשון

מורפולוגיה	ותחביר 2מ

1	=מ בנהמןקנומש מ ו וםמיש מ שפטום.מהןכ המב ות,מב ספדמ
יבווריך.

שגוכיןמדביןמב בנהמה שפטמיבהןכםמהרקריקו. 0	=מ

מ,ת

פןיח

לשון

פיסוק 3מ

2	=משו ישמןקנומבסו נומהפוסיקמ)  ךטמסו יתמהפסוקמבכ צךמ שפט(.

שו ישמח קומבסו נומפוסיקמ ןכו ום.מממ 1	=מ

0	=מכותמסו נומפוסיקושו ישמבסו נומפוסיקמשגיווםמ) דביןמשו ישמ
בסו נומפוסיקמךירפום(.

מ— 

פןיח

לשון

כתיבמ 4מ

2	=	אןובמנאיתמ)  כמהןווחסיןמ א  ומהאןובמחסדמהנוקיר(מכימשגוכןמ
אןובמאחת.

1	=משתייםמכימשלושמשגוכיןמאןוב.

0	=מארבעמשגוכיןמאןובמכימויןד.

הערה:משגוכןמאןובמחיזדןמןוחשבמשגוכןמאןובמכחן.מ

מ— 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

2 -EVR-1 1-5A-SOF-p-net-shipur ,  :26111:16: 1  21-01-05-01-01-01-012-013-05  'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שלישי:	סיפור	—	"לאן	נעלם	קפיטן	קוק?"

פןיח12

איתור	מידע

ןשיבהמה צוונןמשההפןךהמהוכמןיאו,מ 	=	1
 ריג ה:מ

תוכי/ תוכי מדבר/ תוכי בשם קפיטן קוק/ תוכי קטן/ציפור

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

קפיטן קוק/ הפתעה/רב חובל

מ,ת

פןיח13

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמהךןקןמשנייםמ תמה שפטוםמהכ ה:מ 	=	4

" ' אני לא מבינה מה קרה לרוני ', אמרה המורה חוה והביטה בשעונה"./"המורה חוה   —
הביטה בשעונה."

"הכל היה מוכן, אך רוני עדיין לא בא."/"אך רוני עדיין לא בא."  —

"הילדים היו חסרי סבלנות."  —

"... וכל תשומת לבם מופנית החוצה ..."  —

"מתי כבר יבוא רוני?"  —

"ששש... נדמה לי שהוא בא."  —

" ' סוף סוף!' פלטה לימור אנחת רווחה."  —

"חוה נחפזה ופתחה את הדלת."  —

הערה:מאןובןמשנומ שפטוםמנאינוםמבכיןימסךוףמ)י כמ פומהח יקהמ מ
 סךופום(מןוחשבמןשיבהמנאינה.מ

ןשיבהמהאי  ןמהךןקןמאחדמה שפטוםמהנ" .מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, ,4

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח14

איתור	מידע

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשרוני	סיפר	שבביתו	נמצא:מ 	=	2

קפוטתמקיקמ •מ

או

דבמחיב מש ןמ) פנומ כןווםמשנה(וכרםמש ןמ) פנומ כןווםמשנה(,ממ •מ

 ריג ה:

גל חשב שרוני סיפר דבר שקר כשאמר שרב חובל שמת לפני מאתיים שנה נמצא   —
בביתו.

התעלול הוא שרוני ממציא שקפיטן קוק נמצא בביתו.  —

הוא התכוון לזה שהוא חשב שרוני מביא רב חובל שמת לפני 200 שנה וחשב שזהו   —
תעלול. 

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשרוני	סיפר	שבביתו	נמצאמדבמחיב ,מ  כמכזאידמ 	=	1
 פידשמש מש ימי  כמצויתמהךיברהמש ן,ממ

 ריג ה:מ

התעלול הוא שרוני אומר שרב חובל נמצא בביתו.  —

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

רוני אמר שיש לו תוכי מדבר בבית.   —

גל התכוון לתעלול שרוני סיפר שהוא יביא את קפיטן קוק ולא הביא.   —

מ— 

פןיח15

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמה צוונןמכןמחיסדמכ וניןימש מדינו,מממ 	=	2
 ריג ה:

לדעתי הוא לחש ללימור שזה סתם שטויות.  — שקרן/רמאי   —

אמרתי לך שרוני שקרן.  — ממציא דברים   —

לא אמין/ לא דובר אמת     —

שהוא לא יבוא עם ההפתעה./שאין לו בכלל הפתעה.   —

הערה:מכותמ הפחוןמנקיריןמך מהש  המ כמןקנוןמ בחונהמןחבודוןמש מ 	
ה שפטמ"כ דןומ עמשהיכ..."

א מןשיבהמכחדן,מ 	=	0
 ריג ה:מ

שהוא לא יבוא.  —

שהוא בדרך לשם.  —

הוא מאחר.  —

קפיטן קוק מת לפני 200 שנה.  —

מ, 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ד"ב16

פרשנות	
והיסק

הןשיבהמהנאינה:מ) (משהוכמחשהמהק ה. 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב17

איתור	מידע

הןשיבהמהנאינה:מ)ע(משהןיאומשדינומןאנתמ הבוכמ אוןהמנך ם. 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ת

פןיח18

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמשלושמההש  יןמהכ ה: 	=	2
ת.מושבי;מצופיוצפי

	 .מןוכדןווןכדןו

ע.מהכ ות 	

ןשיבהמהאי  ןמשתיםמ תמההש  יןמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

הערה:מאןובןמ ו המבשגוכןמאןובמןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח19

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ שנימהדאובוםמהכ ה:מ 	=	4

השוניומשח מבר יןימש מג מ פומהסופיד ת.מ

הערה:	בשוניומשח מבר יןימש מג מושמשנומ צבום:מ 	 	

מ צבמתמ—מ צבמהןח ןו,משבימג מכונימ ןווחסמבנךו יןמ דינו.מ מ

מ צבמ מ—מ צבמסיפו,משבימג מ ןחדטמך מ ךשוי.וש ךשוימש מג מ ךורוםמך מ מ
זהמשהיכמ ןחדט.מ מ

ן  ורמה ןווחסמבןשיבןימדקמ  צבמ ,מןשיבןימןוחשבמןשיבהמנאינה.מ מ מ

ן  ורמה ןווחסמבןשיבןימדקמ  צבמת,מןשיבןימןוחשבמןשיבהמשגיוה. מ מ

 .מ שפטמכחרמ יךןקמ תמהסופידמה   רמך מהשוניו,

 ריג ה:

בתחילת הסיפור גל לא מאמין לרוני והוא חושד בו ומציק לו (מצב 1) אבל בסוף הסיפור   —
הוא מבין שהוא טעה, וקורא לכל ילדי הכיתה לעזור לרוני. (מצב 2) 

דוגמה מהסיפור: "ואני חשבתי שהוא משקר". 

שגל התחרט על זה שהוא חשב שרוני הוא שקרן. (מצב 2)  —
דוגמה: "מי יכול היה לדעת? תוכי מדבר! ואני חשבתי שהוא משקר".

השינוי הוא שלאט לאט הוא מתחיל להאמין לרוני. (מצב 2); "ואני חשבתי שהוא משקר".  —

ןשיבהמה ןווחסןמ שוניומשח מבר יןימש מג מ פומהסופיד,מללאמהךןקןמ 	=	2
 שפטמ תמהסופידמאומב וייומ שפטמ יךןקמ תמהסופידמשכונימ   רמך מ

השוניו.מ

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמהךןקןמ שפטמ תמהסופידמה   רמך מהשוניו,מ 	=	0
  כמצויתמהשוניומךצ י,מ

 ריג ה:מ

השינוי של גל: "עכשיו אני מבין הכל אמר פתאום גל מי יכול היה לדעת... ראש דלעת   —
שכמותי..." (בתשובה זו יש העתקת משפט בלבד ללא ציון השינוי.)

שהוא סתם הציק לרוני שהוא חשב שקפיטן קוק אצלו בבית. (מצב 1)  —

שגל לא האמין שלרוני יש תוכי מדבר ושקוראים לו קפיטן קוק. (מצב 1)  —

מ, ,4

פןיח20

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמה ו וםמהכ ה:מ 	=	1
ת.מ קים

	 .משכ ושיכ 

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ת

הערה:מאןובןמ ו המבשגוכןמאןובמןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח21

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמהפוסיקמהזה:מ 	=	1
.מ " דכוןומכןמהןיאומכן י  " מ : ת.מ ו ידמהאדוזה

,מנכנחהמגבדןמגן.מ " כנומחיששןמשדינומוןכאזבמאש כמו צכמכןמהןיאו " 	 .מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

הערה:	שו ישמבסו תמהפוסיקמנקירןווםמב שפטמ מווחשבמשגוכה.

מ,ת

הערה:	שאלה	22	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	בהבעה	
בכתב	)המבנה	והלשון(	)22כ(.	

פןיח22

יישום,	
הערכה	
וביקורת	

ןשיבהמהאי  ןמהסא המכימכו–הסא המךםמן דמ)ב פידשמכימש כמ 	=	3
ב פידש(,מב וייומנו יקמד יינטומה סן עמך מהסופידמי ןווחסמלהתנהגות	

הילדים	כי	ליחס	החשדני	של	הילדים	כלפי	רוני,מ
 ריג ה:ממ

הבךןמהסא הוכו–הסא המב פידש: מ

אני מסכים עם תמר, מפני שזה לא הוגן לא לתת הזדמנות לתלמיד ולא לבטוח בו בלי   —
לדעת בוודאות אם הוא דובר אמת או שקר. 

לדעתי תמר צודקת, מפני שילדי הכיתה התנהגו לא יפה כלפי רוני, כי רוני רצה רק   —
להראות להם את קפיטן קוק, והם אמרו שהוא שקרן. 

לדעתי תמר לא צודקת מפני שבסוף הסיפור הילדים הצטערו על מה שקרה ועל מה   —
שהם אמרו ויצאו לעזור לרוני לחפש את התוכי שלו. 

אני לא מסכימה עם תמר. ראשית, תלמידי הכיתה לא ידעו אם רוני דובר אמת,   —
ושנית, בסוף כולם עזרו לרוני לחפש את התוכי שלו. 

הבךןמהסא המש כמב פידש:מ מ

ילדי הכיתה התנהגו לא יפה, כי לרוני היה קשה למצוא חברים בכיתה, ולתלמידים לא   —
הייתה סבלנות אליו. 

אני חושבת שהם לא התייחסו כלפי רוני יפה מכיוון שהם לא שאלו מה קורה אתו,   —
למה הוא לא מגיע, כלום, אז זה לא יפה. 

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

אני מסכימה עם תמר כי באמת הילדים היו צריכים לעזור לרוני.   —

מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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פןיח22כ

הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ  .

בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	האלה:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמהקושיד;מ ש במ
ה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקנומבסו נומהפוסיק,מ  כמהקפרהמך מסו תמ

הפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב;מכידעמהטקסט.

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	4

כואיןמאןובהמבונינון 	=	2

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	1

ןשיבהמקצדהמש מש יש—כדבךמ ו ום,משכו–כפשדמ הךדועמכיןה. 	=	0

או: 	

ןשיבהמשבהמהאןובהמ שיבשןמ כיר. מ

או: 	

הךןקהמגידפןמ תמהקטך. מ

מ,ת, ,4

המשך	בעמוד	הבא



39 חוברת הנחיות 1145 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה', התשע"ג
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 חייתמ  בחתמת מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"ג

 15

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

2 -EVR-1 1-5A-SOF-p-net-shipur ,  :26111:16: 1  21-01-05-01-01-01-012-013-05  'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
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פרק	רביעי:	טקסט	שימושי	—	"ידיעון	המתנ"ס	הקהילתי	תשע"ג"

ד"ב23

יישום,	
הערכה	
וביקורת

הןשיבהמהנאינה:מ)ע(מ ךיררמו רוםמ הודשםמ חיגום. 	=	3

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ע

סגיד24

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמכןמשלוש	ההש  יןמהכ ה: 	=	2
ת.מספדווה

	 .מחיגוםמ ו רוםמי ניךד

ע.מ ורךמא  ו 	

ןשיבהמהאי  ןמשתייםמ תמההש  יןמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

סגיד25

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמשלושת	הסו ינוםמהכ ה: 	=	2
ת.מאת

	 .מ כ

ע.מ כ 	

ןשיבהמהאי  ןמשנייםמ תמהסו ינוםמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

ד"ב26

פרשנות	
והיסק

הןשיבהמהנאינה:מ)4(מכותמ ימז תמפניו. 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ת

סגיד27

איתור	מידע
ןשיבהמהאי  ןמכןמארבעת	הסו ינוםמהכ ה: 	=	2

ת.מ כ

	 .מאת

ע.מאת 	

4.מאת 	

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמ תמהסו ינוםמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
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אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח28

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמשנימהחיגוםמהכ המבלבד:מ 	=	2 א.	

פסנןדמיקפיכדה. מ מ

ןשיבה	האי  ןמכןמאחדמהחיגוםמהנ" מב בר,מאומןשיבהמהאי  ןמכןמ 	=	1 	
כחרמהחיגוםמהנ" מיחיגמניסףמשכונימ ןכום.מ

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמןשיבהמהאי  ןמכןמשנומהחיגוםמהנ" מיחיגמ 	=	0 	
ניסףמשכונימ ןכום. מ

מ— 

פןיח

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמכןמשנימהחיגוםמהכ המבלבד:מ 	=	2 ב.	

פסנןדמישח ט.מ 	 	

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחדמהחיגוםמהנ" מב בר,מאומןשיבהמהאי  ןמכןמ 	=	1 	
כחרמהחיגוםמהנ" מיחיגמניסףמשכונימ ןכום. מ

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמןשיבהמהאי  ןמכןמשנומהחיגוםמהנ" מיחיגמ 	=	0 	
ניסףמשכונימ ןכום.מ מ

מ— 

ד"ב

יישום,	
הערכה	
וביקורת

הןשיבהמהנאינה:מ)ת(משח ט. 	=	2 ג.	

א 	ןשיבהמכחדן.מ 	=	0 	

מ, 

פןיח

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמכחרמהחיגוםמה יפוךוםמבורוךיתמ)  כמחיגמ 3	=מ ד.		
קפיכדה(,מב וייומנו יקמד יינטומי שאנךמה ןווחסמ אחדמהדאובוםמ

ה יפוךוםמבשכ ה:מסקדנין,מכו–כהבןמספידט,
 ריג ה:מ

אני ממליצה לו ללכת לפסנתר מכיוון שזה לא כל כך ספורט וזה לשבת ופשוט   —
להזיז את הידיים ולזכור תווים. 

שחמט או פסנתר, כי אלה חוגים שאין בהם ספורט.   —

הסייר הצעיר הוא חוג מיוחד לילדים סקרנים מפני שלומדים בו דברים חדשים   —
כמו לרקוח תרופות ולעקוב אחרי חיות. 

שחמט, כי זה מפתח את המוח.   —

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

אני ממליצה לו שילך לחוג שחמט כי שחמט מתאים לבנים יותר מפסנתר.   —

מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח29

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמארבע	ההש  יןמהכ ה:א.	 	=	2
ת.מחורה

	 .משודית

ע.משכ ה 	

4.מורוךית 	

ןשיבהמהאי  ןמשלושמ תמההש  יןמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

הערה:	אןובןמ ו המבשגוכןמאןובמןוחשבמןשיבהמשגיוה,מ  ש :מ"ורוכית".	

ד"ב

לשון	ומטה	
לשון

הןשיבהמהנאינה:מ) (מ חודית. 	=	2 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן.מ 	=	0 	

מ, 
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ ךבדוןמבבון–הספד.מא ימאתמ יצךמשדאזמ
הזה.מ הןה ועמ כןמ ו יימ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ שו ינהמ צידעמ כימ ומ השאבה,מ דאזמ כימ מה קציךמ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמא ומ  יחשבמ חושיבמצוינוםמי  ופיומהושגום:מהמיצבית,משפיןחהמ
הנוןנוםמ נןינוםמ כיטי טו,מ ספקמ בכיפתמ הן  ורמ בד ןמ הצוינוםמ כןמ זהמ חשבמ א ומ דכ "ה.מ בורומ
 השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדמקב ןמןדשו וםמבד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.מה וצבוןמ

 ןכו המ שו ישמרקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמבש  יןי.

ניסףמך מה וצבוןמ צידפוםמ  חבדיןמה בחתמא וםמורנווםמ חושיבמהנןינוםמ—מדף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	
ודף	מיפוי	כיתתימשה ו יומש הםמואי מ הויןמש במ קרוםמ)א ומןי ע(מ פנומהק רןמהנןינוםמ  וצבון.

חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית א.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  פיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
) (מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)ע(מך מהשייכהמבותמנןינומ
ה וצ"במ נןינומ ך מ ה ביססוםמ הכדצוין(מ )הניד יןמ הכדצויןמ ההשייכהמ קביציןמ השאבהמ נןינומ
בח ינוןמ http://rama.education.gov.il,מ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ ה וצבויןמ החוצינו.מ

"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי",מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ב.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מדכימבך ירוםמכ47-4מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ
  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחהמ)דכימהנחויןמבןחןוןמרףמדואיזמהצוינום(.
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להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ •מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.

ה בחתמאי  משןומשכ יןמבהבנןמהנקדכמהנבדקות	גם	בהבעה	בכתב	)10כ	ו–22כ(.מהשכ יןמ •מ
הכ המנברקיןמבברוקהמהי וסטוןמבסי םמש ממ,מת,מ ,מ4.

•מ שיתמי טהמ שיתמ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמבןחיםמהזהמ ביססמך מ ספדמקטתמוחסוןמ
ש מפדוטום,מצויתמזהמך י מב קדוםמ סיו וםמש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מהן  ור.מ
 פואעמ י  ץמ הצ ובמכןמה ורךמךםמהךדאיןמפנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמבכיןימנישכ.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכןמ י  ץמ  ידהמ נה מדושיםמש משכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ   ירמ

 התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ ש ישןמהנישכוםמהכ המבנפדר:מהבנת	הנקרא,	 מ
הבעה	בכתב	ולשון	ומטה	לשון.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמ

בכיןימנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכ.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבש ישןמהנישכום.מטייחמהצוינוםמ מ
נךמבותמממ –ממת.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהסיגה,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ
 י  ץמ הךןוקמכןמהצוינוםמש מא מן  ורמבפדוטוםמה שןוואוםמ כיןימנישכ,מיכחדמאעמ חשבמ
כןמהצויתמה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמ

אי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ •מ
בחיבדןמזימ שםמריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ •מ
)אכשדמהםמ האוןןומ נןינוםמהכ המ ארומ השייןמכןמה  יצךמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ אתמ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ח קמ בסוסמ ך מ —מהכחרמ )הרבדמ חוובמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה(מ צוינוםמ שנומ ב.מ ןתמ
א  מ ך מ ה ביססמ הצויתמ בא  יןי.מ ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ טקסטום(,מ שנומ )  ש מ  הטקסטוםמ

ה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמההשייכה.

הערה:מכםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספדמריבדומהךבדון(מך מס עמהןיצכיןמש מ
בןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמהושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמ
רי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המבךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמ
ןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמהךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמ

כןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מ 4שכ המ9תמת שכ המת

מתשכ הממ מת שכ המ 

מתשכ המת מ4שכ המע

מעשכ המ  מת שכ המ4

מעשכ המע מ4שכ המ5
מת שכ המ4 מ שכ המכ

מת שכ המ5 מ4שכ המ7

מתשכ המכ מ שכ המ8

מת שכ המ7 מתשכ המ9

מת שכ המ8 כמעשכ הממת

מת שכ המ8 במתשכ המ ת

מ שכ המ8 גמ 4שכ המעת
מעשכ המ8 רמת שכ המ4ת

מת שכ המ9 כמ שכ המ5ת

מ שכ המ9 במ שכ המכת
מתשכ המ7ת

מת שכ המ8ת

הבעה	בכתבהשאלה

מת 4שכ הממתא

מתשכ המתתכת

מתשכ המתתכ 

מת שכ המתתבת

מתעכשכ המתתב 

מ עשכ המתתבע

מת שכ המתתגת

מתשכ המתתג 

מת שכ המתתגע

מת שכ המתתג4

מת 4שכ המ  א

ציונים	באחוזים

( )
___%

58
× =100

( )
___%

14
100× =( )

___%
28

× =100

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

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

441020 71 71 76

74
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		דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מ 4שכ המ9תמת שכ המת

מתשכ הממ מת שכ המ 

מתשכ המת מ4שכ המע

מעשכ המ  מת שכ המ4

מעשכ המע מ4שכ המ5

מת שכ המ4 מ שכ המכ

מת שכ המ5 מ4שכ המ7

מתשכ המכ מ שכ המ8

מת שכ המ7 מתשכ המ9

מת שכ המ8 כמעשכ הממת

מת שכ המ8 במתשכ המ ת

מ שכ המ8 גמ 4שכ המעת

מעשכ המ8 רמת שכ המ4ת

מת שכ המ9 כמ שכ המ5ת

מ שכ המ9 במ שכ המכת

מתשכ המ7ת

מת שכ המ8ת

הבעה	בכתבהשאלה

מת 4שכ הממתא
מתשכ המתתכת
מתשכ המתתכ 
מת שכ המתתבת
מתעכשכ המתתב 
מ עשכ המתתבע
מת שכ המתתגת
מתשכ המתתג 
מת שכ המתתגע
מת שכ המתתג4
מת 4שכ המ  א

ציונים	באחוזים

( )
___%

58
× =100

( )
___%

14
100× =( )

___%
28

× =100

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא.
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		דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשע"ג

רגיל/
עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
סיפורטקסט	מידע

מספר	השאלה
ממד	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	מת5789ע ת
בסוגה

הציון	  9ת7תכת5ת4תעת ת
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ת
 
ע
4
5
כ
7
8
9
מת
תת
 ת
עת
4ת
5ת
כת
7ת
8ת
9ת
מ 
ת 
  
ע 
 4
 5
כ 
 7
 8
 9
מע
תע
 ע
עע
4ע
5ע
כע
7ע
8ע
9ע
מ4



49 חוברת הנחיות 1145 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה', התשע"ג
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל כל תלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון
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המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.
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  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
מכוןידמ ורך —מ Iמ

מפדשניןמיהוסק —מ IIמ

מוושים,מהךדאהמיבוקידן —מ IIIמ
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א מהזאיויןמש ידיןמ  רונןמושדכ ,מ שדרמהחוניע,מדכ "ה.מהשו ישמב ס עמזה,מ דביןמהפדוטוםמשבי,מ יגב מ  טדיןמ
 ו ירמכושויןמב ברמכימ הידכהמי בחונהמך מורומ יסרמחוניעמב בר,מ פומהדשכהמ פידשןמ  יסרמחוניעמבכןדמדכ "ה.מ
זאיויןמהשו ישמכונתמנוןניןמ הךבדה.מח מכוסידמ פידשמ א משו ישמ סחדומיאתמ א מ טדהמכחדןמשכונהמ סחדון.מכותמ
 הךןוק,מ הפוץ,מ ךבר,מ הצוג,מ שאפ ,מ פדסם,מ הנפוקמדושוית,מ וצידמךביריןמנגזדיןמבותמך מורומה שן שמיבותמבכ צךיןמ
כחדמ א מ טדהמכימ  אידמפדוטמ פדטומה ורך,מהןיאת,מה יצדוםמכימהשודיןוםמש קידםמב ס עמזה.מןיאתמה בחנום,מ
 דביןמטקסט,מןיאנה,מן ינין,מגדפוקהמיא מחי דמכחדמה יא מב ס עמזה,מ יגתמך מורומזאיויןמויצדום,מסו נומ סחד,מפטנטוםמ

כימזאיויןמויצדוםמיקנוותמדיחנומכחדין,מיך מפומא מרות;מא מזאיןמשכונהמנוןנןמב ס עמזהמב פידש,מרונהמאזאיןמש ידה.
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