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 (2015) העברית לכיתה ה, תשע"ביפוי המבחן מ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ( ולפי ממד ההבנה. לות העוסקות בהבנת הנקרא לפי סוג הטקסט )הסוגההשאשלהלן מוצגות טבלה ב
 

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

    

    סוג הטקסט ממד ההבנה

 

  סיפור          מידע  

הבנת המשמעות הגלויה 

 בטקסט
1 ,2 ,5 ,11 ,13 ,16          23 ,26 ,33   

הבנת המשמעות המשתמעת 

 מן הטקסט
4 ,10                                                18 ,21 ,22 ,24  

  34, 32, 31, 28, 20                                                           פרשנות

בחינה והערכה של רכיבים 

תוכניים, לשוניים 

 םוטקסטואליי

6 ,7 ,9         19  

 

 חלוקה לנושאיםשאלות המבחן לפי 

  

 שאלות המבחן הנושא

 הבנת הנקרא
1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10, 11 ,13 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,

22 ,23 ,24 ,26 ,28 ,31 ,32 ,33 ,34  

 30, 29, 27, 25, 15, 14 ,12 ,8, 3 לשון 

 כ28, 17 הבעה בכתב
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 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך
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 לשון ו הנושא: הבנת הנקרא
 "המצאות בישראל" – טקסט מידעראשון:  חלק

מספר 
 הפריט

 סוג הפריט 
 הפריט

הבנה / הממד 
 הנושא

 מתוך תכנית הלימודים
רכיבי החינוך  – 'פרק ג

 הלשוני
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

      

 טע המידעקבתחילת לפי הכתוב   1

, במה תורמות בישראלהמצאות 

 המצאות לאדם?

הבנת המשמעות  פתוח

 הגלויה בטקסט

זיהוי רעיונות, 

הגדרות, הסברים 

והכללות הכתובים 

 בטקסט במפורש

  76–75, 27–24' תה"ל עמ

 4 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש

 

 

 

 

 

 

 

לפי מה שקראתם, האם ההמצאות   2

הישראליות שלפניכם הפכו להיות 

 לארץ?-רות גם בחוץכ  מּו

 .לאאו  כןסמנו 

הבנת המשמעות  סגור

 הגלויה בטקסט

איתור פרטי מידע 

 מפורשים בטקסט

כתוב: "התוצאה  ריעגבניות ש  בקטע   3

עמידה הייתה עגבנייה קטנה ומתוקה, 

 בפני האקלים הישראלי..."

סמנו את המשפט שבו משמעות המילה 

 זהה למשמעותה במשפט זה. עמידה

 לשון  ר"ב

, אוצר מילים

 משמעות ומבנה

 

 73–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

 

 

 במיוחדד שמש יעיל מדוע השימוש בדּו  4

  ?בישראל

הבנת המשמעות  ר"ב

המשתמעת מן 

  הטקסט

הבנת רעיונות 

המשתמעים מן 

 הטקסט

  76–75, 27–24' תה"ל עמ

 4 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
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 והערכה בחינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 
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 לשון ו הנושא: הבנת הנקרא
 "המצאות בישראל" – סט מידעטקראשון:  חלק

מספר 
 הפריט

 סוג הפריט 
 הפריט

הבנה / הממד 
 הנושא

 מתוך תכנית הלימודים
 רכיבי החינוך הלשוני – 'פרק ג
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

      

מה הייתה הבעיה שבעקבותיה   5

 הומצאו הפתיתים?

 

הבנת המשמעות  פתוח

 הגלויה בטקסט

זיהוי קשרים 

לוגיים 

 המפורשים

 בטקסט

  76–75, 27–24' תה"ל עמ

 4 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש

 

 

 

 ריגידול עגבניות ש  במה שונה הקטע   6 

 משאר הקטעים? בעציץ

בחינה והערכה  פתוח

של רכיבים 

תוכניים, 

לשוניים 

  וטקסטואליים

הערכת המטרה 

של הטקסט ושל 

טקסטים נלווים 

לו, הערכת זיקות 

 בין טקסטים

של האיור בקטע  עיקריהמה תפקידו   7

 ?6שבעמוד  מסחטת הדרים

בחינה והערכה  ר"ב

של רכיבים 

תוכניים, 

לשוניים 

 וטקסטואליים

הערכת תרומתם 

של רכיבי מבנה 

 להבנת התוכן

השלימו כל משפט במילה מתאימה   8

  .הָאצ  מ  ה  ממשפחת המילים של המילה 

 לשון  פתוח

זיהוי והפקה של 

מילים מאותו 

 שורש

 73–68 תה"ל עמ'

 8 :הישג נדרש
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך
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 לשון ו הנושא: הבנת הנקרא
 "המצאות בישראל" – סט מידעטקראשון:  חלק

מספר 
 הפריט

 סוג הפריט 
 הפריט

הבנה / הממד 
 הנושא

 מתוך תכנית הלימודים
 רכיבי החינוך הלשוני – 'פרק ג
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

      

בחינה והערכה של  ר"ב ?שמ  ד ש  דּומהי מטרתו של הקטע   9

רכיבים תוכניים, 

לשוניים 

 וטקסטואליים

הערכת המטרה של 

הטקסט ושל 

 טקסטים נלווים לו

  76–75, 27–24' תה"ל עמ

 4 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש

 

 

מדוע נקראו הפתיתים בעבר "אורז   10

 בן גוריון"?

בנת המשמעות ה פתוח

המשתמעת מן 

  הטקסט

הבנת רעיונות 

המשתמעים מן 

 הטקסט

הבנת המשמעות  ר"ב אות כבוד על המצאתו?מי זכה ב    11

 הגלויה בטקסט

איתור פרטי מידע 

 מפורשים בטקסט

המצאות בתחילת קטע המידע   12

כתוב: "המצאות ישראליות  בישראל

רי, ים ועגבניות ש  ית  ת  פ   כגוןאחרות, 

 ינו את התפריט שלנו..."ש

המילים שיכולות  כלהקיפו את 

 במשפט זה. כגוןלהחליף את המילה 

 לשון  סגור

הבנת משמעות של 

 מילות קישור

 73–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

השלימו את החסר בטבלה לפי מה         13

 שקראתם.

הבנת המשמעות  פתוח

 הגלויה בטקסט

ארגון מחודש של 

פרטי מידע 

 ם בטקסטמפורשי

  76–75, 27–24' תה"ל עמ

 4 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש
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 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
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 לשון ו הנושא: הבנת הנקרא
 "המצאות בישראל" – סט מידעטקראשון:  חלק

מספר 
 הפריט

 סוג הפריט 
 הפריט

הבנה / הממד 
 הנושא

 מתוך תכנית הלימודים
 רכיבי החינוך הלשוני – 'פרק ג
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

      

 לפניכם צירופי מילים.     14

 צורת הרביםכתבו ליד כל צירוף את 

 שלו.

 לשון  פתוח

התאם דקדוקי בין 

שמות עצם לפעלים 

ובין שמות עצם 

 לשמות תואר

 73–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

האם המשפטים שלפניכם כתובים    15

 ?הוראהשון בל

 .לאאו  כןסמנו ליד כל משפט 

 לשון  סגור

זיהוי זמנים וגופים 

של הפועל ושימוש 

 תקין בהם

 

קראו את המשפטים שלפניכם וסמנו   16

 לפי מה שקראתם. לא נכוןאו  נכון

הבנת המשמעות  סגור

 הגלויה בטקסט

איתור פרטי מידע 

 מפורשים בטקסט

  76–75, 27–24' תה"ל עמ

 4 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש
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 מדינת ישראל
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 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
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 הנושא: הבנת הנקרא ולשון
 "טום נפגש עם הנסיך" – סיפור: שני חלק

מספר 
 הפריט

 סוג הפריט 
 הפריט

הבנה / הממד 
 הנושא

 מתוך תכנית הלימודים
 רכיבי החינוך הלשוני – 'פרק ג
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

      

יע כתוב: "כעבור זמן מה הג 3בשורה   18

 לארמון גדול ומפואר."

כתבו מילים וביטויים נוספים 

המתארים את  הסיפור תחילתמ

 הגודל והפאר של הארמון.

הבנת המשמעות  פתוח

המשתמעת מן 

 הטקסט

יחסים הבנת 

לוגיים שאינם 

 מפורשים בטקסט

 , 59–56, 51–48' תה"ל עמ

75–76  

 4: הישג נדרש

 6: הישג נדרש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יך מתוארים בסיפור הארמון והנס  19

 בצורה מפורטת.

 לשם מה נכתבו תיאורים אלה?

בחינה והערכה של  ר"ב

רכיבים תוכניים, 

לשוניים 

 וטקסטואליים

הערכת הלשון 

 וסגנון הכתיבה

כתוב: "טום התנשם מרוב  14בשורה   20

 התרגשות ועיניו נפערו בהשתאות."

 15–1משורות  משפט נוסףהעתיקו 

התרגשותו  שאפשר ללמוד ממנו על

 של טום.

 פרשנות  פתוח

גיבוש תובנות בנוגע 

לתהליכים, 

מסרים, יחסים, 

מניעים ורגשות 

 העולים מן הטקסט

21 
 
 
 
 

במשפטים שלפניכם יש מילים  

 מודגשות.

 למי מתכוונים במילים המודגשות?

הבנת המשמעות  פתוח

המשתמעת מן 

 הטקסט

 הבנת אזכורים
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 ןהנושא: הבנת הנקרא ולשו
 "טום נפגש עם הנסיך" – סיפור: שני חלק

 סוג הפריט  מספר הפריט
 הפריט

 הבנה / הנושאהממד 

     

כתוב: "אל תעז לפגוע כך  20בשורה   22

 בנער עני!"

 לפי מה ידע הנסיך כי טום הוא נער עני?

הבנת המשמעות  פתוח

המשתמעת מן 

 הטקסט

הבנת רעיונות 

המשתמעים מן 

 הטקסט

 , 59–56, 51–48' תה"ל עמ

75–76  

 4: הישג נדרש

 6: הישג נדרש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משחקים שטום וחבריו היו  שניציינו   23

 ר הפסולת.צ  ח  נוהגים לשחק ב  

הבנת המשמעות  פתוח

 הגלויה בטקסט

איתור פרטי מידע 

 מפורשים בטקסט

כתוב: "את ממלכתו של אבי  48בשורה   24

 ת!"הנות כך פעם אחהייתי נותן כדי ל  

  –הנסיך התכוון לומר    

הבנת המשמעות  ר"ב

המשתמעת מן 

 הטקסט

הבנת מילים 

וביטויים מתוך 

, הבנת הקשר

 אזכורים

כתוב: "...וטום היה  54–53בשורות   25

 המלכות המפוארת." תלבושתעטוי ב

השלימו כל משפט במילה מתאימה 

 .תלבושתמהשורש של המילה 

 לשון  פתוח

זיהוי והפקה של 

מאותו מילים 

 שורש

 73–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

הנסיך וטום החליפו את בגדיהם זה עם   26

 זה. מה הם גילו כשעמדו מול המראה?

הבנת המשמעות  פתוח

 הגלויה בטקסט

זיהוי רעיונות, 

הגדרות, הסברים 

והכללות הכתובים 

 בטקסט במפורש

 , 59–56, 51–48' תה"ל עמ

75–76  

 4: הישג נדרש

 6 :הישג נדרש
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 הנושא: הבנת הנקרא ולשון
 "טום נפגש עם הנסיך" – סיפור: שני חלק

מספר 
 הפריט

 סוג הפריט 
 הפריט

הבנה / הממד 
 הנושא

 מתוך תכנית הלימודים
רכיבי החינוך  – 'פרק ג

 הלשוני
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

      

 כתוב: 54–52בשורות   27

"כעבור דקות אחדות היה הנסיך 

ו המרופטים של טום, לבוש בבגדי

וטום היה עטוי בתלבושת המלכות 

 המפוארת."

מילים )או  שתיהעתיקו משורות אלה 

 .דומהצירופי מילים( שיש להן משמעות 

 לשון  פתוח

יחסי משמעות בין 

מילים: נרדפות 

 וניגודיות

 73–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

 

 

 

 

 

ר האם לדעתכם חייו של טום   28 צ  ח  ב 

 ו אומללים או מאושרים?הי הפסולת

 את תשובתכם לפי מה שקראתם. נמקו

 שורות. 3–2כתבו 

  פרשנות פתוח

גיבוש עמדה 

מנומקת על 

סוגיות, על 

דילמות, על 

התנהגויות או על 

מעשים המתוארים 

 בטקסט

 , 59–56, 51–48' תה"ל עמ

75–76  

 4: הישג נדרש

 6: הישג נדרש

 

 

 

דעת את איזו מילה תחפשו במילון כדי ל  29

 פירוש המילים שלפניכם?

 לשון  פתוח

אוצר מילים, 

 משמעות ומבנה

 73–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

 

 בקטע שלפניכם יש שמות תואר רבים.  30

 שמות תואר. חמישההקיפו 

 לשון  סגור

התאם דקדוקי בין 

שמות עצם לפעלים 

ובין שמות עצם 

 לשמות תואר
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 הנושא: הבנת הנקרא ולשון
 "טום נפגש עם הנסיך" – סיפור: שני חלק

 מספר הפריט מספר הפריט מספר הפריט מספר הפריט מספר הפריט

  

כתוב שהחייל הניף את נשקו,  74בשורה   31

גיחך ואמר: "אני מצדיע להוד מעלתך 

 חסוד..."ה  

 –ממשפט זה אפשר להבין שהחייל הביע 

 פרשנות ר"ב 

גיבוש תובנות 

בנוגע לתהליכים, 

, יחסים, מסרים

מניעים ורגשות 

העולים מן 

 הטקסט

 , 59–56, 51–48' תה"ל עמ

75–76  

 4: הישג נדרש

 6: הישג נדרש

 

הביאו דוגמה מהסיפור המלמדת   32

)שחשוב לו לעשות  רודף צדקשהנסיך 

 צדק(.

 פרשנות פתוח

אפיון של דמויות, 

של אישים, של 

מקומות ושל 

סמך -אווירה על

 הכתוב בטקסט

 

ק מסתיים במשפט זה: "בינתיים הפר  33

נשאר טום בחדר המפואר בארמון ולא 

 העלה על דעתו מה קרה לידידו החדש."

לפי מה קרה לידידו החדש של טום 

 ?הכתוב בפרק

הבנת המשמעות  פתוח

 הגלויה בטקסט

זיהוי רעיונות, 

הגדרות, הסברים 

והכללות הכתובים 

 בטקסט במפורש

 

ל הנסיך בסוף הפרק התייחס ההמון א  34

 אחרת מבתחילת הפרק.

 מדוע שינה ההמון את יחסו אל הנסיך?

 פרשנות פתוח

גיבוש תובנות 

בנוגע לתהליכים, 

מסרים, יחסים, 

מניעים ורגשות 

העולים מן 

 הטקסט
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 הנושא: הבעה בכתב

מספר 
 הפריט

 סוג הפריט 
 הפריט

/  ההערכהממד 
 הנושא

 מתוך תכנית הלימודים
ינוך רכיבי הח – 'פרק ג

 הלשוני
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

      

בבית ספרכם הוחלט להציג המצאות   17

שימציאו תלמידי בית הספר בתערוכה 

 "הממציא הצעיר".

אתם, תלמידי כיתה ה', אחראים 

 להקים את התערוכה.

 אותם שכנעולתלמידים מכתב ו כתבו

להמציא המצאות. המכתב יפורסם 

 בעיתון בית הספר.

סבירו את חשיבותן של במכתבכם ה

 המצאות ואת תרומתן לחיינו.

תוכלו להיעזר במה שקראתם בקטע 

 .המצאות בישראלהמידע 

 שורות. 7לפחות כתבו 

 לשון, מבנהותוכן  פתוח

 פי המפרטל –

 78–77, 41–40, 35תה"ל עמ' 

 2הישג נדרש: 

 3הישג נדרש: 

האם לדעתכם חייו של טום בחצר   כ28

 ו מאושרים?הפסולת היו אומללים א

 את תשובתכם לפי מה שקראתם. נמקו

 שורות. 3-2כתבו 

 רק מבנה ולשון פתוח

)הערכה 

 הוליסטית(

 
 

mailto:rama@education.gov.il
mailto:rama@education.gov.il

