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

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 6ממ  )בודנביום,מ4ממ ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

ה ןאינןמהחרשהמ ש בןמהךדאהמבון–ספדוןמה ןבצךןמבכ צךיןמא וםמחוצינווםמ)" וצ"במחוצינו"מ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
כןמבון–הספדמב ברמ)" וצ"במפנו ו"(.מה וצ"במהפנו ומ ישןןמך משו יבמש מש ישהמ דאובום:מ)כ(מ
הךבדןמ בחתמכדצומחוצינו–כיבווקטובו,משפיןחמך –ורומדכ "המבשוןיףמיךריןמ קציךויןמי פ "דום,מ
ה בחתמ ש מ פנו וןמ ברוקהמ )ב(מ הבנה;מ יש מ ורךמ ש מ יכןמהסטנרדטוםמ ה ו ירוםמ ןאנוןמ כןמ ה שקףמ
יקביצןומ כושומ מ שיבמ ה כפשדןמ הפוקמ ה צידףמ  בחת(,מ )בסויךמ חייתמ בון–הספדמ צייןמ ך –ורומ
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
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )כ99ת 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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מקורות

בודנביום,מ 'מ)4ממ (.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7ממ (.ממדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'מ ע-6ע.

נבי,מר'מ)תממ (.מהערכה בית–ספרית. כבת–והירה:מדאס.

Airasian, P. W. (1994). Classroom Assessment (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in 
Education, 5(1), 7-74. 

Dann, R., (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. 
London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual 
Review. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 
consensus study.



7חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התשס"ט

ערכת המיצ"ב הפנימי
החוצינו,מ ה וצ"במ ב סגדןמ בבןו–הספדמ )הןשס"ט(מ היךבדמהשנהמ ב'מ לכיתה  בעברית  ה וצ"במ  בחתמ

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

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה קציך.מ כקר והמ הידכןמ נצוגומ יש מ ש מ רדואום,מ ידוםמ צייןמ יאתמ הךבדון,מ ה פ "דוןמ הידכןמ

ה בחתמ ןבססמך מןאנוןמה ו ירוםמי ןכוםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמב'.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 לא 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 –ורומהדכ "המבךירמא המ

חירשום.

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

או למדריכות להוראת העברית במחוזות

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב פנימי התשס"ט".

שאלות על אודות המיצ"ב הפנימי אפשר להפנות:
לדוא"למmeitzav@education.gov.il או לטלפון 03-7632888.

פנימי  מיצ"ב  "פורום  <<מ דיוןמ קבוצות  ב שינוןמ דכ "המ בכןדמ —מ הפנימימ המיצ"ב  לפורום 
בכ צךיןמ נךשוןמ יהוכמ ב ברמ האנוסהמ פידיםמ ויךרןמ  ידוםמ אחרים".מ פנימיים   ומבחנים 

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה 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 ויחרוםמיהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחת.

פרק ג' - הנחיות לבדיקת המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנו,מב נב"סוב נבסיתמכימב וצבוןמ—מא ומה ביססמך מכקס (מיהסבדוםמ
ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון,משוןפדס ימ

ב יךרמ כיחדמויןד.

פרק ד' - הפקת תועלת מהמבחן:מ ורךמיריג כיןמ נוןיחמח קמ הפדוטוםמב בחתמןשס"ט,מ
זוהיומקשווםמש מן  ורוםמיכסטדטגויןמ פןדיתמקשווםמכ ה.מ

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

הערותמשקל יחסיפירוטנושא

שליטה בצופן 1
כתיבהמש מ ו וםמהאלפביתי •מ

בירריןמיש מצ רומ
 ו וםמה יאןבוםמ

ך –ורומה ידה
קריאה והבנהמש מ •מ

 ו וםוצ רומ ו וםו
 שפטום

  רומההךדאה
ווציגמגדפומש מצ ו ומה ו ה •ממ
אןובמש מכיןויןמהשידש •ממ

אןובמש מכיןויןמהןפקורמ •מ

)צידנומגזודה,מצידנומנטווהמ
יכיןויןמהשו יש(

זוהיומ ריוקמש מ ו ום •ממ

הש וטהמבציפתמהכ פבוןומא–%מ 
 בטכןמוושיםמש מהורךמ
הכידןיגדפומי ירךיןמ
פיני יגוןמי ידפי יגון.

 הבנת הנקרא2
ך –פומןאנוןמ

ה ו ירום*:מפדקמ
ג'מ—מ"דאובומהחוניעמ
ה שינו"מיפדקמר'מ—מ
"הושגוםמנרדשום",מ

הושגוםמ4מי–5

הבנןמהנקדכמבד ןמ •מ

ה שפט
הבנןמהנקדכמבד ןמ •מ

הטקסט:
—מטקסטמ ורךו מ
—מטקסטמסופידו מ

  רומההבנה
הבנןמה ש ךיןמהג יוהמ •ממ

בטקסט:מכוןידמ ורךמיכחזידי
הבנןמה שן ךמ ןיעמ •ממ

הטקסט:מהוסקמיהא  המך –פומ
הטקסט

וושים,מהךדאהמיבוקידן •ממ

הבנןמהנקדכמ יךדאןמא–%מ5 •ממ

בכיפתמ רידג,מ וחוריןמשוחמ
קצדיןמ) ו וםמי שפטום(מ
ךרמוחוריןמשוחמכדיאיןמ

ויןדמ—מטקסטום.
כידעמהטקסטמהסופידומ—מ •ממ

א–מ5תמ ו ום.
כידעמהטקסטמה ורךומ—מ •ממ

א–מעתמ ו ום.
ח קמ תמהטקסטוםמוואןבימ •ממ

באןובמחסדמבנוקירמ  כ,מ
יח קמ הםמ—מבאןובמ  כמ

בנוקירמח קו.
נישכומהטקסטוםמהםמ •ממ
 ןחי ומךנוותמשינוםמ

הקדיבוםמ ךי  ימש מהו רמ
י נישכומה ו יר.

הבעה בכתב3
ך –פומןאנוןמ

ה ו ירום*:מפדקמג'מ
יפדקמר'מ—מהושגוםמ

 מי–ע

אןובןמסופידמ •מ

  רומההךדאה
ןיאת •ממ

•ממ בנה

•ממ שית

אןובןמסופידמ)אגיתמך –פומא–%מ 
איןדןמכימך –פומכוידמכימ

ך –פומדצףמן ינין(.

ידע לשוני4
ך –פומןאנוןמ

ה ו ירום*:מפדקמג'מ
יפדקמר'מ—מהושגמכ

סרדמכ פבוןו •מ

•מ שפחיןמ ו ום

צידיןמוחור–דבום,מצידיןמזאד–נקבה •מ

סו נומפוסיק:מנקירהמבסיףמ שפט,מסו תמשכ ה •מ

האדןמ בנהמןקותמש מ שפט •מ

בנישכוםמש מורךמ שינומא–%מת
נברקוםמהבנןמה ש ךיןמש מ

הצידיןמיהשו ישמבהתמ  טדיןמ
ש מהבנןמהנקדכמש מטקסטוםמ
ה ןכו וםמ גו ,מי  טדיןמש מ
חופישמב ו יתמיש מאןובמנאית.

ןאנוןמה ו ירוםמ בון–הספדמה " מיה  "רמ"חינוך לשוני: עברית — שפה, ספרות ותרבות"מ)ןשס"ג(,מודיש ום,מהכגףמ ןאניתמ *ממ

י פוןיחמןאנויןמ ו ירום,מה זאודיןמהפרגיגון,מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.
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נספח למפרט

שליטה בצופן האלפביתי — פירוט ממדי ההערכה  .1

כתיבת מילים ה יאןביןמך –ורומה ידה. א. 
ווא  ימ ו וםמשאוחיןמה ווצגיןמח קומרובידמשינום,מאגיתמש יןמךצם,מש יןמןיכד,מפך ום,מ מ

 ו יןמשכ המיאוניוום,מבןיעמ שפטוםמקצדום.
ווברקי: מ

כויןמ ריוקמש מא מצ ו ומה ו ה •ממ

אןובמש מכיןויןמהשידש •ממ

אןובמש מןחו ויןמיסיפויןמש מ ו וםמ)פך וםמיש ין(,מאגיתמ צויתמ ות,מז תמי ספד •ממ

אןובמש מכיןויןמהשו יש •ממ

קריאה והבנה של מילים בודדות/צמדי מילים: זוהיומ ריוקמש מ ו וםמ)ךוצידום,מןניךיןמ ב. 
יצודיפום(

הבנת הנקרא — פירוט ממדי ההבנה  .2

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

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט •ממ

כדגיתמי ויתמפדטומ ורךמה פידשוםמבטקסט •ממ

זוהיומְקשָדוםמ פידשוםמש מז תמיסובהמ)אגיתמהשן ש יןמכודיךוםמיסרדמפךי ין(מ •ממ

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

הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט •ממ

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמש מסובהמיןיצכהמשכונםמ פידשוםמבטקסט •ממ

•ממ ויתמפדוטוםמה יפוךוםמבטקסט

השייכהמבותמפדטומה ורך •ממ

הבנןמְקשָדוםמבותמר יויןמבסופיד •ממ

הבנןמדךויתודךויניןמ דאזווםמה שן ךוםמ תמהטקסט •ממ

יישום, הערכה וביקורת )כ–10%( ג. 

הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהאןיב •ממ

הבךןמך רהמכושוןמך מהאןיב •ממ

ִכפויתמר יויןמך –ס עמהאןיב •ממ

וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמ יאדום •ממ
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הבעה בכתב — פירוט ממדי ההערכה  .3

תוכן )כ–50%(  •

פוןיחמהןיאת:מהןפןחיןמך ו המ)ך ו המהאי  ןמכודיךמ דאזומכחרמ פחיןמיהדחבין,מ כ.מ
אגיתמןוכידמהסבובה,מןוכידמדגשיןמהגובידוםמיהוחסוםמבונוהם(

אןובהמד יינטוןמ נישכמהאןובהמי  טדןה ב.מ

הא  ןמה ורךמהרדישמ קידכ ג.מ

מבנה )כ–20%(  •

הןכ המ סיגה:מטקסטמב בנהמש מסופידמ)י כמרוייחמכימדשו ה( כ.מ

וצודןמדצףמאדיני יגומבותמהכודיךוםמ)שו ישמבַקׁשָדומז ת( ב.מ

פןוחהמה ןווחסןמ ז תמי  קים ג.מ

הצגןמהאןיבמיכדגינימך –פנומהך ירמ)אגיתמהפדרהמבותמ ו וםמיבותמשידין( ר.מ

לשון )כ–30%(  •

כ.מ ש במ שית:משו ישמב שיתמההי  ןמכןמהשוחמהאןיב

כיצדמ ו וםמ גייתמי ןכום ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקות,מהןכםמרקריקומ)וחור–דבום;מזאד–נקבה(מ ג.מ

פוסיק:מנקירהמיסו תמשכ המבסיףמ שפט ר.מ

אןוב:מ  כמהבחנהמבותמאןובמ  כמיבותמאןובמחסד ה.מ

ידע לשוני  .4

האדןמהסרדמהכ פבוןו,מהחוצינומיהפנו ו,מש פוימ סירדיןמה ו וםמב ו יתמךבדו–ךבדו  •

זוהיומש מ שפחיןמ ו וםמ כיןימשידש  •

נקבהמ  ו וםמ סוי יןמ ) דביןמ יבפיך מ בשםמ יבדבוםמ בוחורמ יבנקבה,מ בזאדמ סוי יןמ האדןמ  •
ב שיתמזאד(

האדןמהןפקורמש מנקירהמיש מסו תמשכ המיהשו ישמהןקותמבהם  •

האדןמ בנהמןקותמש מ שפטמ  •
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מיפוי המבחן א.2 
תיאור המבחן

בןחו ןמחיבדןמה בחתמ יפוךמשכ יתמקצדמ ן  ורמיבימפדטוםמכושווםמ)אוןה,מ ות(מישכ יןמכחריןמ
הךיסקיןמבןפוסהמהךצ וןמש מהן  ורמכןמואי ןימבקדוכהמיבאןובה.

המשך המבחן כולל ארבעה נושאים:

שליטה בצופן האלפביתי א. 

האןבהמש מש ישהמ שפטוםמ)פדוטמת( ת.מ

בחודןמ ו וםמ פומקטגידויןמ)פדוטוםמ מי–ע(  .מ

הןכ ןמ שפטמ ן ינהמ)פדוטוםמ4,מ5מי–6( ע.מ

הבנת הנקרא ב. 

1א. הבנת הנקרא ברמת המשפט

בוציךמהידכיןמ)פדוטוםמ7,מכ,מ9,ממת,מתתכ,מתתב,מתתג,מתתר( ת.מ

הש  ןמ שפטוםמ)פדוטוםמ תכ,מ תב,מעתכ,מעתב,מ4תכ,מ4תב,מ4תג(  .מ

הבנת הנקרא ברמת הטקסט 1ב. 

הטקסטמהסופידומ)פדוטוםמ6ת,מ7ת,מכת,מ9ת,ממ ,מת ,מ  ,מע ,מ4 (

ידע לשוני — משולב בהבנת הנקראמ)פדוטוםמ5 כ,מ5 ב,מ6 ,מ7 כ,מ7 ב( ג. 

הבעה בכתב ד. 

אןובןמסופידמך –פומדצףמן יניןמ)פדוטמ5ת(

הטב המש פנואםמ צוגהמכןמ ופיומהשכ יןמש מהטקסטמהסופידומ פומ  רומההבנה.

השאלות בסיפור

ממדי 
ההבנה

6ת,מ9ת,מת הבנןמה ש ךיןמהג יוהמבטקסט

7ת,מכת,ממ ,מ  ,מע הבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט

4 וושים,מהךדאהמיבוקידן
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הנושא: שליטה בצופן האלפביתי

מטרת הפריטהמשימה/הפריט וסוג הפריט
מתוך תכנית הלימודים 

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

 .1
פןיח

האןבהמש מש ישהמ שפטום.

ברוקןמהש וטהמש מהן  ור
בווציגמגדפומש מצ ו ומה ו המה יש ךן —מ

באןובמש מכיןויןמהשידשמ —מ
באןובמש מכיןויןמהןפקורמ)צידנומ —מ

גזודה,מצידנומנטווהמיכיןויןמהשו יש(

ידע לשוני
)פדקמג'מך 'מכ6— 7(

הישגים נדרשים:מע,מכ

.2
חצומפןיח*

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבזוהיומ ריוקמהקופימשנומש יןמש מּפֵדין.
ש מ ו וםמבירריןמיבהבנןת

מ

ידע לשוני
)פדקמג'מך 'מכ6— 7(

הישגים נדרשים:מ4,מכ

.3
חצומפןיח*

הקופימשנומש יןמש מא ומכיא .

.4
ד"ב

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבזוהיומ ריוקמךנימ פומהן ינה:מ המהו רוםמךישום?
ש מ ו וםמבהקשדמש מ שפטמיבהבנןת .5

ד"ב
ךנימ פומהן ינה:מ המהא במךישה?

.6
חצומפןיח*

ךנימ פומהן ינה:מ המושמבחרד?

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבזוהיומ ריוקמ
ש מצ רומ ו וםמיבהבנןת

*מדכימהךדהמבך ירמ7ת.
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הנושא: הבנת הנקרא ברמת המשפט

מטרת הפריטהמשימה/הפריט וסוג הפריט
מתוך תכנית הלימודים 

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

.7
חצומפןיח*

כו ימכיןויןמושמב ו המאפןיד?
הקופימכיןת.

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהבנןמ
ההידכהמיבבוציךמ ריוקמש מהפךי המ

ה ןבקשן

 טקסטים למטרות הפעלה: הוראותמ
)פדקמג',מך 'מע4—45(

ידע לשונימ)פדקמג',מך 'מכ6—ע7(
הישגים נדרשים:ממ4,מ5,מכ

 .8
פןיח

אןבימ ו המ תמהכיןויןמשב חסת.

 טקסטים למטרות הפעלה: הוראות 
)פדקמג',מך 'מע4—45(

ידע לשונימ)פדקמג',מך 'מכ6—ע7(
הישגים נדרשים:ממע,מ4,מ5,מכ

 .9
חצומפןיח*

הךןוקימכןמה ו המשחיזדןמש ישמפך ום.

 טקסטים למטרות הפעלה: הוראות 
)פדקמג',מך 'מע4—45(

ידע לשונימ)פדקמג',מך 'מכ6—ע7(
הישגים נדרשים:ממע,מ4,מ5,מכ

.10
חצומפןיח*

הקופימכיןמב ו ה.

 טקסטים למטרות הפעלה: הוראות 
)פדקמג',מך 'מע4—45(

ידע לשונימ)פדקמג',מך 'מכ6—ע7(
הישגים נדרשים:ממ4,מ5,מכ

11א. 11ב. 11ג. 11ד
חצומפןיח*

בוציךמהידכיןמך –ס עמן ינה.

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהבנןמ
ההידכיןמך –ס עמן ינהמיבבוציךמ ריוקמ

ש מהפךי יןמה ןבקשין

 טקסטים למטרות הפעלה: הוראות 
)פדקמג',מך 'מע4—45(

הישגים נדרשים:ממ4,מ5

12א. 12ב.
חצומפןיח*

הךןוקימ ןיעמ חסתמה ו וםמכןמה ו המ
החסדהמבא מ שפט.

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהש  ןמ
 ו המחסדהמ ןיעמ חסתמ ו ום.מה ו המ

 ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמ
י בחונהמןחבודון.מ

ידע לשונימ)פדקמג',מך 'מכ6—ע7(
הישגים נדרשים:ממע,מ4,מכ

13א. 13ב.
פןיח

הש ו ימבעצמכםמכןמה ו המהחסדהמבא מ
 שפט.

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהש  ןמ
 ו המחסדה,מה ןכו המ  שפטמ בחונהמ

ס נטוןמי בחונהמןחבודון.מ

14א. 14ב. 14ג.
פןיח

הש ו ימ פומהן ינהמכןמה ו וםמ
החסדין.מ

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמבהש  ןמ
 ו וםמבקטךמקצד,מך –ס עמכויד,מ

ה ןכו יןמ  שפטמ בחונהמס נטוןמ
י בחונהמןחבודון.מ

*מדכימהךדהמבך ירמ7ת.
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הנושא: הבעה בכתב
כתיבה למטרות סיפור

ממדי ההערכההמשימה/הפריט וסוג הפריט
מתוך תכנית הלימודים 

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

.15
פןיח

אןבימסופידמ פומדצףמהן ינין.

ןיאת,מ בנהמי שית
)ך –פומה פדט(

טקסטים למטרות סיפורמ)פדקמג'מך 'מכ4—ת5(
מלאכת הכתיבהמ)פדקמג',מך 'מ77—כ7(

הישגים נדרשים:מ ,מעמ

הנושא: הבנת הנקרא ברמת הטקסט
הטקסט הסיפורי — משחק הקסמים

ממדי ההבנההמשימה/הפריט וסוג הפריט
מתוך תכנית הלימודים 

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

 .16
פןיח

 ריךמכסנןמדצןהמשוביכמקיסם?

הבנת המשמעות הגלויה בטקסט
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט

טקסטים למטרות סיפורמ)פדקמג',מך 'ממכ4—ת5(מ
טקסטים ספרותייםמ)פדקמג',מך 'מ56—מ6(

קריאהמ)ך 'מ75—76(
הישגים נדרשים: 4,מ6

17.מ
ד"ב

 המכפשדמ הבותמ תמה שפט:
“חב משקיס וםמושמדקמבסופידום"?

הבנת המשתמע מתוך הטקסט
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסט

18.מ
פןיח

הש  ה:
כבכמהןחפשמ קיסםמארו...

הבנת המשתמע מתוך הטקסט
הבנןמקשדוםמ יגווםמש מסובהמיןיצכהמ

שכונםמ פידשוםמבטקסט

 .19
פןיח

 המבוקשהמכסנןמ כבכמהקיסם?
ת.
. 

הבנת המשמעות הגלויה בטקסט 
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט

20.מ
פןיח

 המבוקשמכבכמ כסנןמ כחדמשהןחפשהמ
 קיס ן?

הבנת המשתמע מתוך הטקסט
הבנןמקשדוםמ יגווםמש מסובהמיןיצכהמ

שכונםמ פידשוםמבטקסט

 .21
חצומפןיח*מ)סורידמבדצף(

 המקדהמכחדומ המבסופיד?

הבנת המשמעות הגלויה בטקסטמ
זוהיומקשדוםמ פידשוםמש מז תמיסובהמ
)השן ש יןמכודיךוםמיסרדמפךי ין(

 .22
פןיח

 ריך,מ רךןאם,מהןפ כהמכו כ?

הבנת המשתמע מתוך הטקסט
הבנןמקשדוםמ יגווםמש מסובהמיןיצכהמ

שכונםמ פידשוםמבטקסט

 .23 
ד"ב

 המהוהמהסירמשכסנןמיכבכמ כמגו י?מ

הבנת המשתמע מתוך הטקסט
הבנןמהדךויתמה דאזומה שן ךמ תמהטקסט

*מדכימהךדהמבך ירמ7ת.
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הנושא: הבנת הנקרא ברמת טקסט
הטקסט הסיפורי — משחק הקסמים )המשך(

ממדי ההבנההמשימה/הפריט וסוג הפריט
מתוך תכנית הלימודים 

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

 .24
פןיח

הכם,מ רךןאם,ממשחק הקסמיםמהיכמשםמ
 ןכוםמ סופידמהזה?

הסבודימ פומ המשקדכןם.

יישום, הערכה וביקורת
הבךןמך רהמכושוןמך מהאןיב

טקסטים למטרות סיפורמ)פדקמג',מך 'ממכ4—ת5(מ
טקסטים ספרותייםמ)פדקמג',מך 'מ56—מ6(

קריאהמ)ך 'מ75—76(
הישגים נדרשים: 4,מ6

הנושא: ידע לשוני

הסעיףהמשימה/הפריט וסוג הפריט
מתוך תכנית הלימודים 

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

 25א. 25ב. 
חצומפןיח*

הש ו ימכןמה שפטוםמב ו וםמ תמהשידשמ
ידע לשוני בהקשר טקסטואליק–ס–מ.

זוהיומ שפחיןמ ו וםמ

ידע לשונימ)פדקמג',מך 'מכ6—ע7(
הישגים נדרשים: 4,מכ

 .26
חצומפןיח*

הקופימכןמכלמה ו וםמ תמהשידשמס–ד–ר.

 27א. 27ב.מ
חצומפןיח*

סרדימכןמכלמה ו וםמשב חסתמ  שפט.

ידע לשוני בהקשר טקסטואלי
האדןמ בנהמןקותמש מ שפט

ידע לשונימ)פדקמג',מך 'מכ6—ע7(
הישגים נדרשים: ע,מ4

מ*מפדוטמחצומפןיחמהיכמפדוטמשבימהנבחתמבןשיבןימכונימנרדשמ נסחמכןמהןשיבהמב שיני,מכ כמ הקוףמ ו ום,מ סרדמ ו וםמנןיניןמ  שפט,מכימ
ממ סרדמ שפטוםמבדצף,מכימ הש וםמ ו המחסדהמב שפט,מכימ אןיבמ ו המכחןמכימשןוום,מכימ בצךמהידכיןמ כמ ו י וין.
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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, 
המורה  לתפקידי  בכיתה,  המבחן  העברת  לאופן  מיוחדים,  צרכים  בעלי  לתלמידים  להתייחסות 

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 מאוןהמב'.מושמ קווםמ
כןמה בחתמבבון–הספדמביום שני, ב' בסיוון התשס"ט, 25 במאי 2009,מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזה.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 הידום,מיארי ה(.

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

נוסח המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחתמ)ניסחמכ'(,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מ
ניסחמב'משויך המ כןדמהכונטדנטמש מדכ "המאי  מ הטקסטמה יפוךמבניסחמזהמהיכמטקסטמסופידו.מ

טקסטמ ורךו.

הןווחסיןמ אי  ןמ הבחונהמ ההוךדאיןמ ויםמ מיוחדים:מ צרכים  בעלי  תלמידים  לבחינת  היערכות 
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מקדוכהמיאןובהמהתמכבנומהוסירמש מהידכןמשפןמכם,מי אתמההוךדאיןמ
ה ויחרןמןהוהמד יינטוןמדקמב קדוםמשבהםמבון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמןנכומהובחניןמ יןכ ום,מ
אפומש פידטמ ה תמבסךוףמב. .מבהןכםמ אע,מבון–הספדמצדועמ האותמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
מ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ הםמקשוומדכווה(,מי וורךמכןמהן  ורוםמבניגךמ הןכ יןמ
שוקב ימ)  ש ,מאוןהמשקטה,מהפסקיןמב ה עמה בחת,מהכדאןמז תמיארי ה(מיך מכיריןמההןכ יןמש כמ
וקב ימ)הקדכןמשכ יןמיוכימהאןבהמש הת(.מבסךוףמב. מ פידטיןמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת המבחנים לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי2. 
יש לאפשר לתלמידים רבים ככל האפשר מקרב קבוצות אלו להיבחן בתנאים נאותים והוגנים, כדי 
שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות המדידה המתבצעת על–

ידי המבחן. במבחן בשפת אם, אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת 
משמעות מטקסט כתוב. במקרה זה, התאמה מסוג הקראה תפגע במהות המדידה, ולכן מומלץ 
שלא לאפשר הקראת שאלות ו/או הכתבה שלהן. 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 וכדומה.

להלן פירוט אופן ההתייחסות לקבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

 תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש ממהן  ורוםמ
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
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
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 זכן,מ 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 את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ 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 ימאת,מבון–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
וובחנימבאוןיןמהדגו יןמב ומ מ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מן  ורוםמכ המ
הןכ יןמ ויחרין,מיושמ ךיררמכיןםמ ךניןמך משכ יןמדביןמאא מהכפשד.מב קדוםמשבהםמוך המהצידע,מ

כפשדמ ןןמ ן  ורוםמכ המהןכ יןמא פידטמ ךו מיב ברמש כמוא  ימהקדכהמכימהאןבה.
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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.

שהן  ורוםמ אעמ ןיאנתמ זהמ ז תמ דקות.מ שעמ  90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
ארומ ניספיןמ רקיןמ וזרקקימ א המ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ
בון–הספד.ממ באפיףמ הח טןמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ מ הש וםמ
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.

שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן  תום  לפני  המבחן  סיום 
כןמ דציומ ךיררמ החיצה.מ וצכימ כימ באוןהמ וושכדימ ה יקצבמ הז תמ ןיםמ ה בחתמ פנומ כןמ
כןמ חבדיןוהם. ידקמ כחדמ אתמ  סידמ ןשיביןוהם,מ כןמ שיבמ הכ המ בריקמ מהן  ורוםמ

שו ימ ב,מבסיףמחיבדןמה בחתמ צידפוםמרפוםמדוקוםמשכפשדמ צוודמך והם.
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ההשגחה בכיתה: 

 חנאןמהאוןהמןשגוחמך מהן  ורוםמבשךןמה בחתמיןסווךמבהךבדןי.מ ה תמפודיטמןפקורוה:

1.מ הךבודמכןמה בחתמ פומההנחויןמה פידטיןמבסךופוםמהבכוםמ)"הנחויןמ ן  ורוםמ פנומ
ח יקןמה בחת",מ"הנחויןמ ן  ורוםמ כחדמח יקןמה בחת"(.

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

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

4.מ יירכמשא מן  ורמךיברמבכיפתמךצ כו.מ

5.  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

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

7.מ ןךרמכןמשכ יןמהן  ורוםמהךי יןמבז תמה בחת.מכחןמה טדיןמש מה בחתמהפנו ומהוכמ
 סווךמ  ידהמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מך –פומהשכ יןמש מ
הן  ורוםמיך –פומןיצכיןמה בחת,מןיא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמ

שושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת.  .1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם.  .2

ושמ צוותמשה בחתמ ידאבמ שכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מי שכ יןמפןיחין.מבשכ יןמהסגידיןמ  .3
ושמ אןיבמכןמהןשיבהמ יך והםמ ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמ נאינהמכחןמ ושמןשיבהמ

ב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת.מכפשדמ 4.מ
 הצוךמ הםמ צוודמברפוםמהדוקוםמה צידפוםמבסיףמהחיבדן,מכימ ךסיקמבא מפךו יןמכחדןמ

 פומשוקי מרךןהמש מה ידה.

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'(.
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הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחן:

ושמ הנחיןמכןמהן  ורוםמ פןיחמכןמהחיבדןמבך ירמ מ)ך ירמהשכ ית(מי הקדוכמ הםמכןמ  .1
השכ יןמבקי מדם.מארכומ ךבידמבותמהן  ורוםמי יירכמשהםמכאתמסו נימכןמןשיביןוהם.

אכשדמא מהן  ורוםמסוו ימ השובמך מהשכ יתמשבך ירוםמ מי–ע,מושמ הנחיןמכיןםמ ךבידמ 2.מ
 ך ירמ5מ)האןבה(מי יירכמאומכאתמךשימאע.

הנחויןמ האןבה:  .3 
מ פנומההאןבהמושמ י דמ ן  ורום:מ

"נתחיל בהכתבה. אכתיב לכם שלושה משפטים ואתם תכתבו אותם בשורות הריקות 
 שבעמוד 5. אקרא לכם כל משפט פעמיים:

 בפעם הראשונהמהקשובימואלמןאןבי.
בפעם השנייהמכקדכמ אםמכןמה שפטמ כטמיבקי מדם,מיכןםמןאןבימכיןימב קיםמ

מה ןכום.
כ מןןווךצימךםמחבדואם.מכםמ כמןספוקימ אןיבמכןמא מה שפט,מכ מןןךאבי,מהקשובימ

מ  שפטמהבכ.
כותמצידעמ נקרמכןמה שפטום".

המשפטים להכתבה:

א מקוץמכנימׂשיחוםמבבֵראה. א. 

ׂשוחקנימב חביכוםמבחצַדמבוןמהספד. ב. 

בויםמההי רןמכו כמכפןהמךיגהמ ןיקה. ג. 

4.  כחדמההאןבהמושמ הנחיןמכןמהן  ורוםמ ךבידמ ך ירמ6מי ה שועמ ךבירמבךצ ם.

תלמידים הזכאים לתנאי מבחן מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב. מ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין,מהובחניןמבאוןהמשקטהמיארי ה(.
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
 פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. בראשית הפרק יוצגו המחוון
וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים, ההנחיות לבדיקת המבחנים וחישוב הציונים )באופן 
ידני, במנב"ס/במנבסון או במיצבית — כלי המבוסס על אקסל(. כמו כן, יוצגו הסברים על ההשוואה 
בין הנתונים של בית–הספר ובין הנתונים של כלל בתי–הספר דוברי העברית, שיתפרסמו במועד 

מאוחר יותר.

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 ידום,מ מ ניחויןמ
יכןמ )דב–בדדהופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

טייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו לב, 

ושמ ןןמנוקירמ א מסךוףמבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

"טייחמהךדאוםמ ןשיבה",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמ בך ירהמשאיןדןהמ •מ
הנוקירמ)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2,1,0,מ
הן  ורמואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ מנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמ

נקיריןמכימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

בשכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מושמ הןווחסמ שכ המשבהמסו תמהן  ורמויןדמ ןשיבהמכחן,מאכו ימ •מ
 כמהשובמך והמא  .
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מחוון למבחן בעברית לכיתה ב' )נוסח א'(, מיצ"ב פנימי, התשס"ט

 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פרק ראשון: הכתבה

פןיח1
הכתבה
פענוח 
מילים

ושמ ספידמכל שגיאהמשןיפוךמבש ישןמה שפטוםמ)שו ימ ב,מווןאנימ
משןומשגוכיןמכימויןדמב ו המכחן(.

ושמ הפחוןמנקירהמכחןמך מהש טןמ ו המש  ה.מ
ושמ סאםמכןמ ספדמהשגוכין בכלמה ו וםמש מ שפטומההאןבה,מ
י ה ודמכןמ ספדמהשגוכיןמבצויתמ פומטב ןמהה דהמש ה ת.מאיןמ

 ח קמכןמהשגוכיןמ קטגידויןמ פומסיגומהשגוכין.

טבלת המרה של מספר השגיאות בציון

הציוןמספר השגיאות

1 – 010

29

38

47

56

65

74

83

92

101

110מי ך ה

מתמנק'מ-מת

המשפטים להכתבה:

א מקוץמכנחנימׂשיחוםמבבֵראה. כ.מ

ׂשוחקנימ חביכוםמבחַצדמבון–הספד. ב.מ

בויםמההי רןמכו כמכפןהמךיגהמ ןיקה. ג.מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

הערות:מ

לא ייחשבו שגיאות

א ואי מ—משןומה ו וםמווחשבימןשיבהמנאינה.מ ת.מ

קוץוקווץמ—משןומה ו וםמווחשבימןשיבהמנאינה.  .מ

בדאהובדואהמ—משןומה ו וםמווחשבימןשיבהמנאינה. ע.מ

שחקניושוחקנימ—משןומה ו וםמווחשבימןשיבהמנאינה. 4.מ

כ כוכו כמ—משןומה ו וםמווחשבימןשיבהמנאינה. 5.מ

6.מ חביכוםוב חביכוםמ—משןומה ו וםמווחשבימןשיבהמנאינה.מ

ב שפטמהש ושו,מהח פהמש מה ו המ"כפןה"מב ו המכחדן,ממ 7.מ
ממ ה ןכו המ המבהקשדהמ)אגיתמהאונהוךשןה(,מ כמןוחשבמ מ

שגוכה.מ מ

שגיאות אפשריות

אןובןמצודיףמ ו וםמ  כמדייח,מאגיתמבוןהספדמ)בוןמהספד(, מת.מ
ויםההי רןמ)ויםמההי רן(. מ

הפדרןמכיןמוחסמ  ו ה,מאגיתמבמבדאה,מבמחצד.  .מ

הש טןמכיןויןמ)ךוצידוםמכימןניךין(,מאגיתמ ביכום מע.מ
) חביכום(,מ חביכםמ) חביכום(,מ חביוםמ) חביכום(. מ

ׂשוּכי מכיןוין,מאגיתמכןפהמ)כפןה(. 4.מ

ממ הח פןמכיןמבכיןמכחדן,מאגיתמסיחוםמ)שיחום(,מ טיקהמ 5.מ
) ןיקה(,מךירהמ)ךיגה(,מכנאנימ)כנחני(,מךיזהוךירהמ)ךיגה(.מ מ

הח פןמכיןמסיפוןמבכיןמדגו ה:מקוצמ)קוץ(.ממ 6.מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פרק שני: הקיפו את המילים המתאימות
פןיח2

 פענוח
מילים

הקפןמה ו ום:מ  = 2

אבטיח •מ

אפרסק  •

הערה: סו ית קימ ןחןמ ןשיבהמהנאינהמווחשבמגםמאתמןשיבהמ  
נאינה.

הקפןמ ו המכחןמ בותמהנ" והקפןמ ו המכחןמ בותמהנ" מיךירמ  = 1
 ו המכחןמשגיוהוהקפןמשןומה ו וםמהנ" מיךירמ ו המכחןמ

שגיוה.

הקפןמ ו וםמשגיויןוהקפןמשןומה ו וםמהנאיניןמיךירמשןומ  = 0
 ו וםמשגיויןמכימויןד.מ

 מנק'מ,ת, 

פןיח3

 פענוח
מילים

הקפןמה ו ום:מ  = 2

מזלגות •מ

כוסות  •

הערה: סו ית קימ ןחןמ ןשיבהמהנאינהמווחשבמגםמאתמןשיבהמ  
נאינה.

הקפןמ ו המכחןמ בותמהנ" והקפןמ ו המכחןמ בותמהנ" מיךירמ  = 1
 ו המכחןמשגיוהוהקפןמשןומה ו וםמהנ" מיךירמ ו המכחןמ

שגיוה.

הקפןמ ו וםמשגיויןוהקפןמשןומה ו וםמהנאיניןמיךירמשןומ  = 0
 ו וםמשגיויןמכימויןד.

 מנק'מ,ת, 

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פרק שלישי: ענו לפי תמונה
ד"ב4

 פענוח
מילים

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מהו רוםמ צוודוםמאיבךום. 2 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

 מנק'מ, 

ד"ב5

 פענוח
מילים

ןשיבהמנאינה:מ) (מהא במשיאבמך מהאידסה. 2 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

 מנק'מ, 

פןיח6

 פענוח
מילים

הקפןמשנומהצודיפוםמהכ ה:מ  = 2

רכבת ארוכה •מ

שמלה עם כוכב  •

הערה: סו יתמקימ ןחןמ ןשיבהמהנאינהמווחשבמגםמאתמןשיבהמ  
נאינה.

הקפןמצודיףמכחרמ בותמהצודיפוםמהנ" והקפןמצודיףמכחרמ בותמ  = 1
הצודיפוםמהנ" מיךירמצודיףמכחרמשגיווהקפןמשנומהצודיפוםמ

הנאינוםמיךירמצודיףמכחרמשגיו.

הקפןמשנומהצודיפוםמהנאינוםמיךירמשנומצודיפוםמשגיווםוהקפןמ  = 0
א מהצודיפום.

 מנק'מ,ת, 

המשך בעמוד הבא



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התשס"ט 28

 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פרק רביעי: ביצוע הוראות
פןיח7

 ביצוע
הוראות

הקפןמהכיןויןמהכ ה:מכ פ ת ו ר.  = 1

הקפןמח קמ בותמהכיןויןמהנ" והקפןמכיןויןמכחדיןוהקפןמ  = 0
הכיןויןמכ  פ  ת  ו  רמיךירמכיןוין.מ

הערה: א מסו יתמכחדמשכונימהקפהמווחשבמןשיבהמשגיוה.  

תמנק'מ,ת

פןיח8

 ביצוע
הוראות

אןובןמכחןמ תמה ו וםמהכ ה:  = 1 

ב שחםחי  כ
ש בחידח םח 
 בשכידמח ב ח
שםכבדח ש ב

שדבדכבשדדחש

ש חב כםדכש

דםבדיששדבכב 

או:   
אןובןמא מ ו המכחדןמה ידאבןמ תמהכיןויןמשב חסת.

הערה 1:מןשיבהמשבהמןואןבמכיןמכחןמפך וום,מןוחשבמןשיבהמ  
נאינה.

אןובןמ ו המהאי  ןמכיןוכיןויןמשכונתמ יפוךיןמב חסת.  = 0

הערה 2: הקפןמכיןויןמב חסתמה ו ום,מ  כמאןובןמה ו המ  
ב קיםמהנרדש,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.

הערה 3:מןשיבהמשבהמןואןבמהכיןמ 'מב קיםמהכיןמם',מןוחשבמ מ
ןשיבהמשגיוה.מ

תמנק'מ,ת

פןיח9

 ביצוע
הוראות

אןובןמה ו המ"הקיף"ו"קיף"מב קיםמה ןכום.מ  = 1 
 הערה 1: אןובןמה ו המ"קיף"מוגםמסו ינהמכי הקפןה,

ווחשבימןשיבהמנאינה.

אןובןמה ו המ"הקיף"ו"קיף"מש ישמפך וםואןובןמהצודיףמ  = 0
מ"הקיףמציחק".

א מןשיבהמכחדן.

הערה 2: סו יתמקימ ןחןמ  ו המ"קיף"מכימהקפןמה ו המ  כמ  
אןובןה,מווחשבימןשיבהמשגיוה.

תמנק'מ,ת

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח10

 ביצוע
הוראות

הקפןמהכיןמפ' ב ו המקפץ.  = 2

הקפןמכיןויןמניספיןוהקפןמכיןמכחדןו ןוחןמקימ ןחןמ  = 0
מ כיןמפ'.

א מןשיבהמכחדן.

 מנק'מ, 

פןיח11

ביצוע 
הוראות

1 = הקפןמהו רמה חזוקמארידוהקפןמדכשימש מהו ר. א. 

הקפן הארידמ  כמהו ר. 0 =מ   
א מןשיבהמכחדן.

תמנק'מ,ת

פןיח

ביצוע 
הוראות

אןובןמשםמהו ר:מיניב כי תומר.  = 1 ב. 

א  ןשיבהמכחדן.  = 0  

תמנק'מ,ת

פןיח

ביצוע 
הוראות

אןובןמהשםמתומרמבןיעמהךנתמהגרי .  = 1 ג. 

א  ןשיבהמכחדן.  = 0  

תמנק'מ,ת

פןיח

ביצוע 
הוראות

1 =  ןוחןמקימ תומרמכ ממוקי. ד. 

א  ןשיבהמכחדן.  = 0  

תמנק'מ,ת

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פרק חמישי: השלמת משפטים
פןיח12

 השלמת
משפטים

אןובןמה ו המהתעוררתי.  = 2 א. 

א  ןשיבהמכחדן. 0 =מ  

 מנק'מ, 

פןיח

 השלמת
משפטים

אןובןמה ו המכדי.  = 2 ב. 

א  ןשיבהמכחדן.  = 0  

 מנק'מ, 

פןיח13

 השלמת
משפטים

הש  יןמכפשדוין:מכי/מפני ש/משום ש/מאחר ש/מכיוון ש  = 2 א. 

או:מ מ מ

א מ ו המכחדןמה ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמ מ מ
י בחונהמןחבודון.

הש  ה שכונהמויצדןמקשדמסובןומבותמשנומח קומה שפטמ  = 0  
מכ כמויצדןמשנומ שפטום,

 ריג ה:מ

בויןדובוךד   

או:   

א מ ו המשכונהמ ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמ   
ןחבודון,מאגיתמ פנומ)  כמש'(,מ שיםמ)  כמש'(,מ את

 מנק'מ, 

פןיח

 השלמת
משפטים

2 = הש  יןמכפשדוין:מרוצה/רצתה/אוהבת/מתכוננת/ ב. 
מתכוונת

או: מ מ

א מ ו המכחדןמה ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמ מ מ
י בחונהמןחבודון.מ

0 = א מ ו המשכונהמ ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמ  
מןחבודון,
 ריג ה:

וא ה מ מ

 מנק'מ, 

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח14

השלמת 
משפטים

1 = אןובןמכחןמ תמה ו וםמהבכיןמכימ ו המ ןכו המכחדן: א. 

רצה/היה מעוניין/היה צריך    
רוצה/מעוניין/צריך )גםמבהייה(

0 = א מןשיבהמכחדן.  

תמנק'מ,ת

פןיח

השלמת 
משפטים

1 = אןובןמה ו המעל. ב. 

0 = א מןשיבהמכחדן.  

תמנק'מ,ת

פןיח

השלמת 
משפטים

אןובןמכחןמ תמה ו וםמהבכיןמכימ ו המ ןכו המכחדן:  = 1 ג. 

להוריד/לקחת/לקרוא/שיוכל לקחת     

0 = ןשיבהמשהפיך מבהמכונימאןיבמבצידןמשםמהפיך ,מ   
מ ריג ה:

שוידורושווקח    
או: ממ

א מןשיבהמכחדן. מ
 הערה:מ ו וםמ  ש במש מהשפהמהרבידהמווחשבימןשיבהמנאינה,מ

אגיתמ" הבוכ"מבהש  המהש ושון.

תמנק'מ,ת

הערה לסעיפים א', ב' ו–ג':מכותמ הןווחסמ שגוכיןמאןוב.

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

 פרק שישי: הבעה בכתב — כתיבת סיפור 
על–פי חמש תמונות "הכלב שנפל לבור"

משימת ההבעה נבדקת על–פי שלוש קטגוריות: 15
ג.מ שית ב.מ בנהמ ןיאתמ א.מ

תוכן  א. 
התוכן נבדק על–פי שתי קטגוריות: 

דאובומהסופיד מ תמ

ההדחבין מ  מ

פןיח

הבעה 
בכתב

רכיבי הסיפור היוצרים את שלד הסיפור ת  
הסופידמבניומ תמהכודיךוםמה יצגוםמבן יניןמ) פומסרדמ  
הצגןמהן יניןמכימ פומא מסרדמכחד(מינש דמדצףמהגוינומ

מבונוהם.
 או:מ

הסופידמבניומ ח קמ תמהן ינין,מכב מהיכמ או מפדטוםמ
ניספוםמהבינוםמסופידמ אור.

ארבעת רכיבי הסיפור

פתיח —מהו רמטוו מךםמא בי.  •  

אירוע מאתחלמ—מהא במדכהמחןי מי שעמכןמ  •   
הדציךהוסאנהמבידמפןיח.מ מ

הסיבוך —מהא במדרףמכחדומהחןי מינפ מ ביד.מ  •  

התרה וסיוםמ—מהו רמפנהמ ךזדהמי בסיףמקוב מ  •   
כןמא בימחזדהמ כרםמ ביגד. מ

פירוט הציינון
הסופידמאי  מכןמארבעת רכיבי הסיפור.   = 4  

הסופידמאי  משלושהמדאובומסופידמ בותמהנ" .   = 3  

הסופידמאי   שני דאובומסופידמ בותמהנ" .   = 2   
או: ממ

הסופידמאי  מגםמפדטומןיאתמשאינםמד יינטווםמ ממ
מ סופיד.

הוךרדמסופידואןובןמ שפטמכחרואןובןמסופידמ  = 0   
שכונימקדוכמ ח יטותוהןווחסיןמנפדרןמ א מ ממ

ן ינה. מ

מ4מנק'ממ, ,ע,4

המשך בעמוד הבא

הך ו ה
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח

הבעה 
בכתב

תוכן )המשך( א. 
ההרחבות מ   

ך ו ןמהסופידמ פיןחןמבכ צךיןמתיאורים מרחיביםמ מ
מה ןווחסוםמ פךי יןמש מהר יויןמי וחסוםמבונוהתמ

יוכימ סבובה,מיא ימאתמ דגשין,מ אייניןמי  נוךוםמש מ
הר יןמה דאזוןמבסופידמ—מהו ר.

דוגמאות להרחבות:  

ןוכידוםמש מהא במיוכימש מהחןי  מ

הא במדץמבא מאיחי. —מ מ

הא במנוסהמ השןחדדמ תמהדציךהמיהצ וח. —מ מ

הא במ כמ"שםמ ב"מׁשֶשָםמאןיב:מסאנה,מבידמפןיח. —מ מ

חןי מקטתמי בתמך רמ ורמהביד. —מ מ

הא במדצהמ כירמ ןפיסמכןמהחןי . —מ מ

הא במהשןי  מךרמשהדציךהמש ימנקדךה. —מ מ

הא במ וקקמכןמהו רמב חומש י. —מ מ

ןוכידוםמש מהסבובהמ מ

בקצהמהבידמהוהמחןי . —מ מ

הבידמך יק. —מ מ

הבידמגרי מיפןיח. —מ מ

ןוכידוםמה בטכוםמ נוךוםמכימאייניןמכימדגשיןמש מהו ר  מ

ךי דמכיהבמ טוו מךםמדקסומהא ב. —מ מ

היכמפחרמשהא במש ימוואנסמ ביד. —מ מ

הו רמבאהמיהוהמךציב. —מ מ

רנומכ ד:מ ושהימואי מ ךזידמ ו?מהא במש ומנפ מ ביד. —מ מ

הו רמצךק:מהצו י!מהצו י! —מ מ

הו רמכ דמב בי:מ המכךשה? —מ מ

ןוכידוםמה ןווחסוםמ פךי ןמהצ המכימ ר יןמה ביגד מ

הידורימחב מכ מןיעמהבידמיהא במהחזוקמבחב . —מ מ

הכושמיהו רמ שאימיהיצוכימכןמהא ב. —מ מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

תוכן )המשך( א. 
פירוט הציינון

5 = הסופידמאי  משלושמהדחבין,מואחת מהן לפחותמקשידהמלילד.
חסרהמ הסופידמאי  משלושמהדחבין,מכימויןד,מכב ממ   = 3   

הדחבהמהניגךןמלילד ) דגשיןוימכימ אייניןוימכימ  נוךוי(. ממ
או:מ ממ

הסופידמאי  משתימהדחביןמב ברמיאחתמ התמניגךןמלילד. מ
הסופידמאי  מהדחבהמכחןמהניגךןמ ו ר.  = 1   

או:   
שתימהדחביןמשאף אחת מהןמכונהמניגךןמלילד. מ

ממ הוךרדמסופידוהוךרדמהדחביןואןובןמ שפטמכחרומ  = 0  
אןובןמסופידמשכונימקדוכמ ח יטות.מ מ

5מנק'מ,ת,ע,5

מבנה ב. 

פןיח

הבעה 
בכתב

הסופידמ אור.מהכודיךוםמ קישדוםמבדצףמהגוינומיושמבונוהםמ  = 4
קושידויןמש מז תמיסובה.

הסופידמ אורמיהקושידויןמ קיוהמב קיםמכחר.  = 3

הסופידמ אורמיהקושידויןמ קיוהמבויןדמ  קיםמכחר.  = 1

חסדמ בנהמש מסופיד.  = 0

4מנק'מ,ת,ע,4

לשון ג. 

פןיח

הבעה 
בכתב

מ ש במלשון ואוצר מילים ת מ

2 = כיצדמ ו וםמ גייתוךשוד,מ ריג ה:מדרףמכחדו,מ ירכג,מ   
ממממממא בי,מכנומכח ץ,מנפ מפנו ה,מכ מרכגה.מ

1 =מ ש במ שיתמכיפוונומ שפהמאןיבה,מכעמכיצדמה ו וםממ  
ממממממר .

0 =צדו יןמ ש בוין,משפהמרבידה.  

 מנק'מ,ת, 

פןיח

הבעה 
בכתב

תחביר מ מ 

2מ=מ שפטוםמןקונום,מהןכםמרקריקומןקות.מ

1מ=משגוכיןמק יןמב בנהמה שפטובהןכםמהרקריקו.

0 =מ בנהמה שפטוםמכונימןקות,מחסדמהןכםמרקריקו.

 מנק'מ,ת, 

המשך בעמוד הבא
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 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח

הבעה 
בכתב

פיסוק )בסופי משפטים( מ ע מ

שו ישמנאיתמבנקירהמיבסו תמשכ המבדיבמה שפטום. 1 =מ

שו ישמ צי צםמבנקירהוהוךרדמסו נומפוסיק. 0 =מ

תמנק'מ,ת

פןיח

הבעה 
בכתב

כתיב מ 4 מ

הוךרדמשגוכיןוךרמשןומשגוכיןמאןובמשינין. 2 =מ

ש ישמךרמח שמשגוכיןמאןובמשינין. 1 =מ

ששמשגוכיןמאןובמשיניןמיויןד. 0 =מ

הערה 1:משגוכיןמאןובמבשםמפדטומ) ריג ה:מךירומ  
ב קיםמכירו(מ כמווחשבימשגוכין.

הערה 2:משגוכיןמהאןובמווספדימבשבךמהשידיןמ  
הדכשיניןמש מהסופיד.

 מנק'מ,ת, 

המשך בעמוד הבא
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טווח 
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לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

 פרק שביעי: הטקסט הסיפורי — 
"משחק הקסמים"

פןיח16

 המשמעות
הגלויה

ןשיבהמה ןווחסןמ  צבמהחרדמאו  צידעמש מכסנןמבךזדהממ  = 3
מבסורידמהחרד,

 ריג ה:מ

אומהחרדמהוהמהפיעו בי גת. —מ

אומכסנןמ כמדצןהמ סרדמכןמהחרדמש המבךצ ה. —מ

אומהוהמ המקשהמ סרדמכןמהחרדמבךצ ה. —מ

ארומשהחרדמש המוהוהמ סירדמ הדמויןדוארומשהחרדמש המ —מ
והוהמ סירד.

ארומשווךשהמקסםמשהאי מוהוהמ סירד. —מ

ארומשהיכמוסרדמ המכןמהחרד. —מ

בג  משהחרדמש מכסנןמהוהמהפיע.מ —מ

ןשיבהמח קוןמשכונהמניבךןמושודיןמ תמהסופידמכעמ א.   = 1
מ שן ךןמ  נימבךקופות,

 ריג ה:מ

ארומשןיא מ ניח. —מ

ארומשוהוהמ המנךום. —מ

ןשיבהמשכונהמ ןווחסןמבהא  המ סורידמהחרדמכ כמ ב. 
מ סורידמש מרבדמ סיוםמבןיעמהחרד,

 ריג ה:

ארומשוךשהמקסםמישהצבךוםמוהוימב קים!! —מ

0 = א מןשיבהמכחדן.

עמנק'מ,ת,ע

ד"ב17

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ) (מ כמהכ ונהמשבכ ןמושמקיס ום. 3 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

עמנק'מ,ע

המשך בעמוד הבא
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של 
הנקודות

פןיח18

המשתמע
ןשיבהמהגוינוןמ פומהטקסטמה ןווחסןמ  נוךוםמש מכבכ,  = 3 

מ ריג ה:מ
כבכמהןחפשמ קיסםמארומ

—מ ש חמכןמכסנן.

—מ ךזידמ כסנן.

—מ ךיררמכןמכסנן.

—מ הפןוךמכןמכסנן.

שוהוהמק מ סרדמכןמהחרדמבוחר. —מ

—מ הדכיןמ כסנןמשזהמ כמא –אעמנידכמ סרדמכןמהחרדושזהמ
אוף.

ןשיבהמח קון:מןשיבהמהגוינוןמ פומהטקסטמכשדמאינהמ  = 2
מ ןווחסןמ  נוךוםמש מכבכ,מ

 ריג ה:

שהחרדמוהוהמ סירד. —מ

ןשיבהמשגיוה,  = 0 
 ריג ה:

שכסנןמןחשיבמשבכ ןמושמקיס וםמבךי םמי כמדקמ —מ
בסופידום.

א מןשיבה כחדן.  

עמנק'מ, ,ע

פןיח19

 המשמעות
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמשןומבקשיןמ בותמכ ה:מ  = 4
שהצךציךוםמוואנסימ  גודה. —מ

שהנך ווםמוואנסימ כדית. —מ

—מ הויןמקיס ן.

שכבכמוסרדמכןמהחרדמ)הא  ה(. —מ

ןשיבהמהאי  ןמבקשהמכחןמ בותמהנ" .  = 2
ןשיבהמשגיוה,  = 0

    מ ריג ה:
שכבכמוהוהמקיסם. —מ

מא מןשיבהמכחדן.

4מנק'מ, ,4

פןיח20

המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמכןמהבקשהמשהרפוםמה פיזדוםמוואנסימ ס מ  = 3
מהנוודין.מ

 או:
מןשיבהמ א ו ה,מ

 ריג ה:

שהוכמןךזידמ כבכמ סרדמכןמהחרד.מ —מ

הערה: ןשיבהמבז תמךבדמןוחשבמגםמאתמןשיבהמנאינה.מ
א מןשיבהמכחדן.  = 0

עמנק'מ,ע

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח21

 המשמעות 
הגלויה

3 = אןובןמש ישהמ ספדוםמ ןכו וםמב קי יןמהנאינום:
כו כמהןפ כה. 4מ

כסנןמהןחפשהמ קיס ן. עמ

כבכמהןחפשמ קיסם.  מ
1 = אןובןמ ספדמכחרמ ןכוםמ בותמהנ" מב קיםמהנאית.

א מןשיבהמכחדן.  = 0

עמנק'מ,ת,ע

פןיח22

המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשברדע–א  מהבוןמ" בי גת"ו כמ  = 3
מ סירד,

מבכיפתמ פידשמ
מ ריג ה:מ

כו כמהןפ כהמ

אומהוכמ כמהווןהמדגו המ  ציכמבוןמ סירד. —מ

אומברדע–א  מהבוןמהוהמ" בי גת". —מ

אומהוכמ כמהבונהמ ריךמהבוןמ סירד. —מ

או:   
מבכיפתמס יומ

 ריג ה:

אומכסנןמיכבכמסורדימכןמהבון.מ —מ

אומהבוןמהוהמ סירדואומהבוןמהוהמופה. —מ

אומהוכמ צכהמבוןמ סירד. —מ

 הערה: ןשיבהמה ןווחסןמ חרדמ)י כמ בון(מןוחשבמגםמאתמ
ממממןשיבהמנאינה.

ןשיבהמשגיוה,  = 0 
 ריג ה:מ

אומהוכמחשבהמשושמקיסםמיכסנןמיכבכמ כמגו ימכןמהסיר. —מ

אומךאשוימכו כמ כמצדואהמ סרד. —מ

אומהוכמחשבהמשהוהמקיסםמשסורדמכןמהבון. —מ

עמנק'מ,ע

ד"ב23
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)4(מכסנןמיכבכמסורדימכןמהבון. 4 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

4מנק'מ,4

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח24

יישום, 
הערכה 
וביקורת 

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ור,מבכיפתמ פידשמכימבכיפתמס יו,מ  = 4
ב וייומהסבדמ ןכום.מההסבדמצדועמ הןווחסמ כחרמ תמההובטוםמ

מש מהאיןדן:מהמשחקמכימהקסמים, כימ שנוהם,
 ריג ה:מ

השםממשחקמהקסמיםמ ןכוםמ סופידמאומכבכמיכסנןמדקמ —מ
שוחקימב שחקמהקס וםמכב מהםמ כמהוימבכ ןמקיס ום.

השםממשחק הקסמים  ןכוםמ סופידמאומכבכמהןחו מ —מ
 ךשיןמקס וםמיגםמכסנןמךשןהמקס ום,מישנוהםמךשימכיןימ

קסם.
הבךןמך רהמ  כמנו יק,  = 0 

 ריג ה:
"את,מזהמשםמ ןכוםמ סופיד." —מ

א מןשיבהמכחדן.

4מנק'מ,4

פןיח25

ידע לשוני

הש  המה ןכו המב ותמיב ש ךין:מקיס ןו קסו ה  = 2 א. 

א  ןשיבהמכחדן. 0 =מ  
 מנק'מ, 

פןיח

ידע לשוני

קס וםוקסםוקיס ּון  = 2 ב. 

א  ןשיבהמכחדן. 0 =מ  

 מנק'מ, 

פןיח26

ידע לשוני

הקפןמש ישמה ו וםמהכ ה:  = 2

•מ סירד

סוריד •מ

סורדןו •מ

הקפןמשןווםמ בותמה ו וםמהכ הוהקפןמש ישמה ו וםמהכ המ  = 1
יךירמ ו המכחןמשגיוהוהקפןמשןווםמ בותמה ו וםמהכ המיךירמ

 ו המכחןמשגיוה.

הקפןמ ו המכחןמ בותמה ו וםמהכ הוהקפןמח שמ ו וםו  = 0
הקפןמא מה ו ום.

 מנק'מ,ת, 

המשך בעמוד הבא



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התשס"ט 40

 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח27

ידע לשוני

אןובןמ שפטמנאיתמ בחונהמןחבודוןמה ידאבמ א מה ו וםמ  = 2 א. 
משב חסת,
 ריג ה:

הנך ווםמש מכסנןמ ןחןמ שי חת. —מ

—  ןחןמ שי חתמהנך ווםמש מכסנן.

א  ןשיבהמכחדן. 0 =מ  

 מנק'מ, 

פןיח

ידע לשוני

אןובןמ שפטמנאיתמ בחונהמןחבודוןמה ידאבמ א מה ו וםמ  = 2 ב. 
משב חסת,
 ריג ה:

כםמקיסםמוביכמכסנןמןש ח. —מ

כםמכסנןמןש חמוביכמקיסם.  —

קיסםמוביכמכםמכסנןמןש ח.  —

כסנןמןש חמכםמוביכמקיסם.  —

א  ןשיבהמכחדן.  = 0  

 מנק'מ, 
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ ךבדוןמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמשדאזמ
הזה.מ ו ייהמכןמהןה ועמ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ כימ ומשו ינהמ צידעמ דאזמהשאבה,מ כימ מה קציךמ

ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת  הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
קב ןמ י כפשדוםמ ן  ורוםמ קביציןמ בותמ הנוןנוםמ השייכהמ נןינוםמ יגםמ ספקוםמ כיטי טו,מ בכיפתמ
ןדשו וםמבד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ בןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמ

בש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי  ודף  לתלמיד  ציונים  ריכוז  דף 

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש בכלי בית–ספרי אחיד  הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח כל תוצאות המיצ"ב הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
השינום:מהשו ישמבא ומהכקס מ ןכוםמ  ידוםמשושמ הםמש וטהמבסוסוןמבןיאנןמכקס ,מיהשו ישמ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

בדיקת המבחן וחישוב הציונים באמצעות מנב"ס ומנבסון א. 

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו,מי ש ידמכיןםמאכודיךמהךדאהמה שן במבןאנוןמההךדאהמש מבון–הספד.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןממע:7מ-מע:  מ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהממע:5ת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןממע:7מ-ממ:4ת,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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בדיקת המבחן וחישוב הציונים באמצעות המיצבית ב. 

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  ופיוָם.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
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ ה וצבויןמ מהחוצינו.מ

"מיצ"ב פנימי התשס"ט"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

ה וצבויןמואי יןמ הח וףמכימ הש וםמכןמהךבירהמשנךשןהמבכ צךיןמרפומדואיזמהצוינוםמהורנוום,מ מ
יהתמ ויךריןמ  ידוםמה וי נוםמבךבירהמבכקס .מ  ומשכונימ וי תמבךבירהמבכקס ,מ י  ץמ השן שמ

ברפומדואיזמצוינוםמורנוום.

בדיקת המבחן וחישוב הציונים באופן ידני ג. 

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף ריכוז הציונים הידני של כל תלמיד ו/או בדף  מ
המיפוי הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמ  ךטפה.מדכימבך ירוםמ47-46מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

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 ה.מ ה תמא המריג כין.

דוגמאות מ

שאלה 4 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את 
התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף בדף ריכוז הציונים את הספרה 2, בשורה 

המתייחסת לשאלה 4. אם התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. 
במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 4.

שאלה 2 )פריט חצי פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד )הקפת שתי מילים המצוינות במחוון( 
תזכה את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 2. תשובה חלקית של התלמיד )הקפת מילה אחת נכונה/הקפת מילה אחת 
נכונה ועוד מילה אחת שגויה/הקפת שתי המילים הנכונות ועוד מילה אחת שגויה, כפי שמפורט 

במחוון( תזכה את התלמיד בנקודה 1. במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים, 
בשורה המתייחסת לשאלה 2. אם התלמיד לא השיב על השאלה, או שהשיב תשובה שגויה, 

הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת 
לשאלה 2.
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שאלה 19 )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד היא תשובה המתבססת על הסיפור 
והכוללת שתי בקשות של אסנת, כפי שמפורט בדוגמאות שבמחוון, והיא תזכה את התלמיד 
ב–4 נקודות. אם התלמיד השיב תשובה מלאה, יש להקיף את הספרה 4 בדף ריכוז הציונים, 

בשורה המתייחסת לשאלה 19. תשובה חלקית היא תשובה הכוללת בקשה אחת של אסנת, 
כפי שמפורט בדוגמה שבמחוון, והיא תזכה את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את 

הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 19. אם התלמיד לא השיב על השאלה, 
או שהשיב תשובה שגויה, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז 

הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 19.

שאלה 15, משימת ההבעה בכתב )פריט פתוח(: ההערכה נעשית על–פי שלוש קטגוריות: 
תוכן, מבנה ולשון. שימו לב כי בקטגוריית התוכן יש להתייחס בנפרד לשני המרכיבים )רכיבי 

הסיפור; ההרחבות( ובקטגוריית הלשון יש להתייחס בנפרד לכל אחד מארבעת המרכיבים 
)משלב לשון ואוצר מילים; תחביר; פיסוק; כתיב(. 

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכןמ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ 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 הנישכוםמבנפדר.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמ מ
ך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבכיןימנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמ

הצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות לחישוב ידני של הציון הכולל במבחן  .3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמממ –ממת.
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הנחיות לשימוש בדף המיפוי הכיתתי ולחישוב מדדים כיתתיים  .4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ כןמ אעמ חשבמ יכחדמ נישכ,מ ה שןוואוםמ כיןימ בפדוטוםמ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

ה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי 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 ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מן  ורוםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמאוןןומשכונימ •מ
אי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.

השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.3 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במ
החוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמהושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמ
זימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המבךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמ
ב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמהךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומ

קביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה למילוי דף ריכוז ציונים לתלמיד )לחישוב ידני( — עברית לכיתה ב' — מיצ"ב פנימי התשס"ט

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מב1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

שליטה בצופן האלפביתיהשאלה
הכתבה
מת ע7654כ9מתשכ המת

פענוח מילים
מת שכ המ 
מת שכ המע
מ שכ המ4
מ שכ המ5
מת שכ המ6

ידע לשוניהבנת הנקראהשאלה
הטקסט הסיפורי

מתעשכ המ6ת
מעשכ המ7ת
מ עשכ המכת
מ 4שכ המ9ת
מעשכ הממ 
מתעשכ המת 
מעשכ המ  
מ4שכ המע 
מ4שכ המ4 

מ שכ המ5 כ
מ שכ המ5 ב
מת שכ המ6 

מ שכ המ7 כ
מ שכ המ7 ב

 

הבנת הנקראהשאלה
ביצוע הוראות

מתשכ המ7
מתשכ המכ
מתשכ המ9
מ שכ הממת

מתשכ המתתכ
מתשכ המתתב
מתשכ המתתג
מתשכ המתתר

השלמת משפטים
מ שכ המ תכ
מ שכ המ תב
מ שכ המעתכ
מ שכ המעתב
מתשכ המ4תכ
מתשכ המ4תב
מתשכ המ4תג

הבעה בכתב — כתיבת סיפורהשאלה
מת שכ המ5תגת
מת שכ המ5תג 
מתשכ המ5תגע
מת שכ המ5תג4

 

הבעה בכתב — כתיבת סיפורהשאלה
מ ע4שכ המ5תכת
מתע5שכ המ5תכ 
מתע4שכ המ5תב

 

ציונים באחוזים

( )
___%

20
100× =( )

___%
50

100× =

ציון בשליטה בצופן האלפביתי 
)באחוזים(

ציון בהבנת הנקרא )באחוזים(

( )
___%

20
100× =( )

___%
10

100× =

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

79  נק'   )סכום כל הנקודות שהצטברו בכל המבחן(ציון כולל  

7586 15

1470 70

43

7



47חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב' התשס"ט

דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף ריכוז ציונים לתלמיד )לחישוב ידני( — עברית לכיתה ב' — מיצ"ב פנימי התשס"ט
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

שליטה בצופן האלפביתיהשאלה
הכתבה
מת ע7654כ9מתשכ המת

פענוח מילים
מת שכ המ 
מת שכ המע
מ שכ המ4
מ שכ המ5
מת שכ המ6

ידע לשוניהבנת הנקראהשאלה
הטקסט הסיפורי

מתעשכ המ6ת
מעשכ המ7ת
מ עשכ המכת
מ 4שכ המ9ת
מעשכ הממ 
מתעשכ המת 
מעשכ המ  
מ4שכ המע 
מ4שכ המ4 

מ שכ המ5 כ
מ שכ המ5 ב
מת שכ המ6 

מ שכ המ7 כ
מ שכ המ7 ב

 

הבנת הנקראהשאלה
ביצוע הוראות

מתשכ המ7
מתשכ המכ
מתשכ המ9
מ שכ הממת

מתשכ המתתכ
מתשכ המתתב
מתשכ המתתג
מתשכ המתתר

השלמת משפטים
מ שכ המ תכ
מ שכ המ תב
מ שכ המעתכ
מ שכ המעתב
מתשכ המ4תכ
מתשכ המ4תב
מתשכ המ4תג

הבעה בכתב — כתיבת סיפורהשאלה
מת שכ המ5תגת
מת שכ המ5תג 
מתשכ המ5תגע
מת שכ המ5תג4

 

הבעה בכתב — כתיבת סיפורהשאלה
מ ע4שכ המ5תכת
מתע5שכ המ5תכ 
מתע4שכ המ5תב

 

ציונים באחוזים

( )
___%

20
100× =( )

___%
50

100× =

ציון בשליטה בצופן האלפביתי 
)באחוזים(

ציון בהבנת הנקרא )באחוזים(

( )
___%

20
100× =( )

___%
10

100× =

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

      נק'   )סכום כל הנקודות שהצטברו בכל המבחן(ציון כולל
את המקרא של ממדי ההבנה ראו בעמוד הבא.
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ב' מיצ"ב פנימי התשס"ט
רגיל/

עולה/ 
משולב

הבנת הנקראשליטה בצופן האלפביתי
ברמת המשפטפענוח מיליםהכתבה

   מספר השאלה
ממדי ההבנה

שם התלמיד

456ע ת
הציון
בנושא

מתתמת9כ7
כ

מתת
ב

מתת
ג

מתת
ר

מ ת
כ

מ ת
ב

מעת
כ

מעת
ב

מ4ת
כ

מ4ת
ב

מ4ת
הציוןג

ת

 

ע

4

5

6

7

כ

9

מת

תת

 ת

עת

4ת

5ת

6ת

7ת

כת

9ת

מ 

ת 

  

ע 

 4

 5

 6

 7

כ 

 9

מע

תע

 ע

עע

4ע

5ע

6ע

7ע

כע

9ע

מ4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון

הבנת הנקרא
הציון הבעה בכתבידע לשוני

הכולל 
במבחן

ברמת הסיפור
4 ע   ת מ 9תכת7ת6ת

הציון הציון
בנושא

מ5 
כ

מ5 
ב

מ7 6 
כ

מ7 
הציון ב

בנושא

מ5ת
כת

מ5ת
כ 

מ5ת
ב

מ5ת
גת

מ5ת
ג 

מ5ת
גע

מ5ת
הציון ג4

בנושא
IIIIIIIIIIIIIIII

ת

 

ע

4

5

6

7

כ

9

מת

תת

 ת

עת

4ת

5ת

6ת

7ת

כת

9ת

מ 

ת 

  

ע 

 4

 5

 6

 7

כ 

 9

מע

תע

 ע

עע

4ע

5ע

6ע

7ע

כע

9ע

מ4
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  יצךמאוןןומ א מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא - ממדי ההבנה:
I —מה ש ךיןמהג יוהמבטקסטמ

II —מה שן ךמ ןיעמהטקסט

וושים,מהךדאהמיבוקידן III —מ
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 א"תשעה', למיפוי תלמידים בכיתה ז הנחיותערכה  –ת "מבדק עמי –חוברת

   מבחןהמ תועלת הפקת: 'ד פרק

  
, בהבנת הנקרא תועלת מהמבח� באמצעות ניתוח שאלות להפיקהמדרי� שלהל� נועד לסייע למורי� 

התשובות  לצד .הצגת שגיאות של תלמידי� שנאספו ממבחני�ו, הגדרת הכישורי� הנדרשי� בשאלה

 להציעהכללות ו כדי ליצור ו�ה� המסתמ� על התשובות הנכונות המוצגות במחושלניתוח מוצע  השגויות

בשנה נערכי� מדי שנה הב "מבחני המיצ. אסטרטגיות להתמודדות ע� קשיי� דומי� בתהליכי ההוראה

 �ל בקשיי� של ופילט המיועדותלפיתוח השתמעויות להוראה  הזדמנות מצוינת ה�בבתי הספר באר

  .תלמידי�

מורי� לאפיי� את קשיי ל עזורול להמדרי� יכ ,בשלב הבדיקה של המבחני� ובשלב תכנו� ההוראה

לשמש בסיס ללמידה יכול תועלת הכמו כ� פרק זה של הפקת . התלמידי� ואת שגיאותיה� לאור המבח�

כדאי להרחיב את היריעה ולהיעזר ג� . במפגשי הדרכה ובהשתלמויות, ולהתמקצעות בחדרי מורי�

  .מבחני� בשכבות גיל אחרותבות ניתוח שגיא ראותכדי ל' ח של כיתהו' ה הכית לשלמורה  �במדרי

  ?מה כולל המדרי�  .א

וכ� דוגמאות אותנטיות של , המדרי� כולל את מרבית שאלות המבח� ואת המחווני� לבדיקת�  
. תשובות התלמידי� מובאות במסמ� כלשונ� ללא כל עריכה. תשובות תלמידי� לשגיאות אופייניות

יסיו� להבי� נבו, לימודי� במקומות הרלוונטיי�נית הניתוח השאלות והתשובות מלווה בהפניות לתכ
השתמעויות להוראה המבוססות על ניתוח השאלות  מוצעותכמו כ�  .את מקור� של השגיאות

  .והשגיאות

  מבנה המדרי�  .ב

 המדגימות קשיי�הבנת הנקרא של רק שאלות בו נבחרו ו ה על פי סדר השאלות במבח�המדרי� נבנ  

  .אופייניי�

  :הוא במתכונת קבועה העיסוק בכל שאלה  

  הצגת שאלה מתו� המבח� •

 .ט"תשסשל מחוו� לתשובה נכונה מתו� ערכת המבח� הפנימי  •

. הקושי שלה דרגתאת דרישות השאלה ואת , פי המפרט"כולל את ממד ההבנה עלניתוח השאלה  •
נקבעה לפי אחוז המשיבי� נכו� , )שאלה קשה( 5ועד לדרגה ) שאלה קלה( 1מדרגה , הקושי דרגת

שאלה נחשבת לקשה א� תלמידי� מעטי� הצליחו להשיב . ט"ה במבח� החיצוני בתשסל השאלע
לאפשר  כדימדד זה הובא כא� . ליה נכו�ולקלה א� רוב התלמידי� הצליחו לענות ע, עליה נכו�

בשאלה מסוימת לעומת ההצלחה של כלל למורי� להערי� את המצב הלימודי של תלמידיה� 
 . התלמידי� באותה שאלה

  .ללא עריכה וללא תיקו� שגיאות כתיב, תשובות שגויות של תלמידי� המובאות כלשונ� •

  .מיו� וניתוח משוער של השגיאות •

  .תובנות והמלצות בעקבות הנלמד מניתוח השאלה והתשובות השגויות –השתמעויות להוראה  •
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  רעיונות לשימוש במדרי�  .ג

  :אפשר להיעזר במדרי� בכמה דרכי�  

  .מאות לתשובות שגויות ולנתח אות� ע� התלמידי�להביא לכיתה דוג •

כ� הבדיקה תהיה מכוונת . לקרוא ולהכיר טעויות אופייניות של תלמידי�, לפני בדיקת המבחני� •

  .כא� י�מוצעהלהיעזר בניתוח ובמיו� השגיאות יוכלו והמורי�  ,יותר

. של תכנית עבודה חשוב להיעזר במדרי� לקראת בנייה ,לצד מיפוי וניתוח של הישגי התלמידי� •

לתלמידי הכיתה כדאי ללמוד את ההמלצות במדרי� ולהתאי� אות� לתלמידי הכיתה ככלל או 

  .באופ� פרטני

תחומי את  תהכולל הבנת הנקרא ה שלהוראהשימוש במדרי� יסייע לקידו� הידע המקצועי ב •

  . סוגי השאלות וסוגי השגיאות, המילוליי� כמו הסוגות השונות הדעת
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  'ט נוסח א"ב תשס"מיצ ,"משחק הקסמים": שם הטקסט ומקורו

  

  16שאלה 
 השאלה ?מדוע רצתה אסנת שיבוא קוס�

  :לדוגמה, תשובה המתייחסת למצב החדר או לצור� של אסנת בעזרה בסידור החדר

  .כדי שהוא יסדר לה את החדר, כי החדר היה לא מסודר

המחוו� 
 )תקציר(

  .טבטקס מפורשי� מידע פרטי איתור

  .איתור מידע שנגישותו גבוהה

  :שלוש עובדות מקלות על איתור הפרטי�

כמו כ� משפט התשובה בטקסט מכיל . פרטי המידע מופיעי� בפסקה הראשונה של הסיפור

 .ומיד בהמש� המשפט מצויה התשובה, "שיבוא קוס�: "מילי� המופיעות בשאלה

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  1

  

  בות שגויות של תלמידיםניתוח תשו

  דוגמאות ניתוח

תשובה זו מצביעה על כ� שהכותב הבי� את הקשר שבי� 

מסודר ולעזרה שאסנת  הלאבואו של הקוס� למצב החדר 

א� בתשובה קיימת התייחסות לדוגמה מסוימת , רצתה

בעוד שסידור החדר כלל  " הכנסת הניירות למגירה  " בלבד 

  .עוד כמה פעולות

ויש , סידור החדר "ההכללה , פירוט והכללההסיפור מכיל 

  .פירוט של הפעולות שעשו אבא ואסנת כדי לסדר את החדר

בתשובה זו קיימת התייחסות לפעולה אחת הקשורה לניקיו� 

החדר א� זוהי אינה הסיבה לכ� שאסנת רצתה שהקוס� 

  .יבוא

  ."שיכניס את הניירות למקו�"

שלא הבי� את  תשובה זו אינה נכונה מכיוו� שג� תלמיד

הסיפור בכלל יכול להסיק מתו� השאלה בלבד שקוס� 

  .עושה מעשה קס�

כדי שתשובה זו תהיה נכונה היה צרי� לקשור את מעשה 

  .הקסמי� לסידור החדר

  ".כדי שיעשה קס�"
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 ההשתמעויות להוראה
לכמה  במהל� ההוראה כדאי להתייחס. שאלה זו מדגישה את הצור� בעבודה על פירוט והכללה •

  :אפשרויות

  . כשההכללה והפירוט מופיעי� בטקסט בסמיכות  .א

   .מופיעי� במקומות שוני� בטקסט הכללה והפירוטהכש  .ב

   .ועל התלמיד ליצור הכללה, כשמופיע הפירוט  .ג

  .ועל התלמיד לפרט, כללההכשמופיעה ה  .ד

ולפעמי� , הכלל לתלמידי� שלפעמי� שימוש במקרה פרטי מספיק כדי להעיד על להסבירכדאי ג�  •

, א� אבא יכניס את הניירות לסל ולא יאסו) את שאר הדברי�: כמו במקרה זה, מספיקאינו הכלל 

 ? הא� החדר יהיה מסודר

  .כדאי להבחי� בי� מקרי� שבה� יש צור� לפרט למקרי� שבה� יש צור� להשתמש בהכללה •

כמו ,  ומתי ייחשב כשגיאה, באופ� חלקיכמו כ� כדאי להדגי� מתי שימוש  בפירוט חלקי יהיה נכו� או נכו� 

  .אסנת רצתה שיבוא קוס� כדי שיכניס את הניירות למקו�: בתשובה
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  17שאלה 
  ".חבל שקוסמי� יש רק בסיפורי�: "אסנת אמרה. הקיפו את התשובה הנכונה

  ממשפט זה אפשר להבי� שאסנת 

  .ביקשה להזמי� לביתה קוס�  .1

  .סמי�לא האמינה שבאמת יש קו  .2

  .הצטערה שה� התחפשו לקוסמי�  .3

 .אהבה לקרוא סיפורי� על קוסמי�  .4

 השאלה

המחוו�   .לא האמינה שבאמת יש קוסמי�  .2
 )תקציר(

  . הבנת המשתמע מתו� הטקסט

  .הבנת מילי� וביטויי� בהסתמ� על הכתוב

ולהסיק שתי " חבל שקוסמי� יש רק בסיפורי�"השאלה דורשת להבי� את המשפט 

  :תמסקנו

  .קוסמי� קיימי� רק בסיפורי� ולא במציאות  .1

  .חבל שקוסמי� קיימי� רק בסיפורי�  .2

חבל שקוסמי� יש רק "מקריאת  המשפט , משפט זה מציג דעה המבוססת על עובדה

התוספת של המילה , אפשר להסיק שאי� קוסמי� במציאות אלא רק בסיפורי�" בסיפורי�

 .סמי� קיימי� רק בסיפורי�מלמדת שאסנת מצטערת על כ� שקו" חבל"

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  3

 

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

תלמיד שבחר מסיח זה יצר קשר של סיבה ותוצאה בי� 

  :השאלה למסיח

חבל : אסנת ביקשה להזמי� לביתה קוס� ולכ� אמרה

 .  שקוסמי� יש רק בסיפורי�

  . � לביתה קוס�ביקשה להזמי  .1

" חבל"תלמיד שבחר במסיח זה התייחס בעיקר למילה 

  .  והסיק ממנה על הצער של אסנת
  . הצטערה שה� התחפשו לקוסמי�  .3

" בסיפורי�"תלמיד שבחר במסיח זה התייחס בעיקר למילה 

שהיא  ומכא� הסיק, שאסנת אוהבת קוסמי� וכ� לכ�

  .אוהבת לקרוא סיפורי� על קוסמי�

  . לקרוא סיפורי� על קוסמי�אהבה   .4
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  18אלה ש
 השאלה ___________אבא התחפש לקוס� כדי : השלימו

המחוו�   .להפתיע את אסנת, לשמח את אסנת: לדוגמה, תשובה המתייחסת למניעי� של אבא
 )תקציר(

  . הבנת המשתמע מתו� הטקסט

  .בטקסט שאלה זו דורשת הבנת קשרי� לוגיי� של סיבה ותוצאה שאינ� מפורשי�

  .להבי� את המניעי� ואת הכוונות הנסתרות של האב התלמידי�כדי להבי� קשר זה על 

 תלמידי� צריכי�זאת ה כדי להבי� ,להבי� מה גר� לאבא להתחפש התלמידי�על 

בסיפור כתוב כמה פעמי� שאסנת . להתרש� מהאווירה בסיפור ומהקשר בי� האב לאסנת

  .הנומצוי� ג� שהיא ואבא שיחקו ונ. צחקה

פעולה , שאלה זו דורשת להבי� שבבחירה של אבא להתחפש יש פעולה לא שגרתית

א� מטרתו של אבא הייתה רק לעזור הוא היה יכול לעשות זאת ג� ללא . מפתיעה

  .העובדה שאבא התחפש מצביעה על כוונה נוספת שלו. תחפושת

כמו . � להשלימויהשאלה כוללת היגד ועל התלמיד, צורת התשאול בשאלה זו אינה רגילה

 ."כדי"להבי� את תפקיד מילת הקישור  כ� עליה�

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

התלמיד מתייחס בתשובתו למניע של אבא א� הפרשנות 

 "התלמיד לא הבי� את הרעיו� המרכזי בסיפור . שלו מוטעית

תחפש הוא התכוו� לעזור לאסנת א� ג� שכאשר אבא ה

  .לשחק איתה ולשעשע אותה

  ...שאסנת תחשוב שיש קוסמי�

  

 ההשתמעויות להוראה
שבו אפשר לייחס , כמו במקרה הזה, לשוחח ע� התלמידי� על שאלות המאפשרות מגוו� פרשנויות •

 .תהג� לשעשע אווא� כול� מבטאי� את הרצו� שלו לעזור לאסנת  ,לאב מניעי� שוני�

אבא : לדוגמה, אפשר לבדוק ע� התלמידי� אפשרות למניעי� נוספי� שגרמו לאבא להתחפש לקוס� •

 .התחפש לקוס� כדי להבהיל את אסנת

  : מומל� להעמיק את הבנת הסיפור על ידי קישור לעולמ� של הקוראי� באמצעות שאלות כמו •

  ?הא� ג� לכ� עזרו באמצעות משחק

 ? משחקהא� את� עזרת� למישהו באמצעות 

•  �שאילת שאלות מ� הסוג הזה מאפשרת לתלמידי� להתנסות בשימוש בידע קוד� ובידע חו

  .טקסטואלי לצור� הבנת הטקסט
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  19אלה ש

  ?מה ביקשה אסנת מאבא הקוס�

1 .   _____________2 .___________ 

 השאלה

. קוסמת להיות. שהנעליי� ייכנסו לארו�. שהצעצועי� ייכנסו למגירה: מתו� בקשות שתי

 ).הכללה(שאבא יסדר את החדר 

המחוו� 
 )תקציר(

  .הבנת המשמעות הגלויה בטקסט

. שאלה זו דורשת לאתר פרטי מידע מפורשי� בטקסט המתארי� את בקשותיה של אסנת

: א שואלתשאסנת מבקשת את בקשותיה הי לפני, רמת הנגישות לפרטי� הללו גבוהה

  ".את יכולה, כ�": ואבא עונה "?באמת אני יכולה לבקש"

 .ג� מבנה השאלה מרמז שהיו לאסנת שתי בקשות

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

, החדר ההפו� רבתיאו ,הדפי� הוזכרו בתחילת הסיפור
כאשר אבא אמר לאסנת מה הוא רוצה , הסיפור ובהמש�

, תשובתו הגיונית, י� את השאלההתלמיד הב.  שהיא תסדר
ולא חזר לטקסט כדי  �כנראה  התבסס על הזיכרוהוא א� 

  .לבדוק מי ביקש שהדפי� יחזרו למקומ�

אפשרות נוספת היא שהתלמיד עשה הכללת יתר וקישר כל 
 .פעולה המתארת את סידור החדר לאבא

  ".שהדפי� ילכו למקומ�" 

היו שי –התלמיד הסיק בטעות שהמשאלה של אסנת 
 �התלמיד ג� הסיק שאסנת . היא הבקשה –קוסמי� באר

בעוד שבסיפור כתוב , הביעה את משאלתה באוזני אביה
  . שאסנת הביעה את המשאלה א� לא תו� כדי פנייה לאביה

השאלה מכוונת את הקורא לעובדה שאבא כבר התחפש 
בעוד שהמשאלה של אסנת נאמרה בתחילת הסיפור , לקוס�

אי� התחשבות ברצ) . התחפש לקוס�ורק בעקבותיה אבא 
  .האירועי�

אפשר להתרש� שהתלמיד הבי� את השאלה א� לא דייק 
הוא נשע� על הזיכרו� ועל התובנות שלו . מספיק בקריאתה

אסנת א� לא חזר לטקסט על מנת לבדוק מה , מהסיפור
  .  מאבא הקוס� ביקשה

"�  . "שיהיה קוסמי� באר
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 ההשתמעויות להוראה
___ . 2__ . 1שבו המספרי� , כמו במקרה זה(מאופ� הצגתה  רמזי�, מדויקת של השאלהקריאה  •

  .)לחפש שני דברי� שאסנת ביקשה י�רומזי� שעל התלמיד

לעמת את , לחזור ולהדגיש את הצור� בחזרה אל הטקסט ולא להסתפק במידע שנשמר בזיכרו� •

  .י לחזור לטקסטהתלמידי� ע� תשובות נכונות א� חלקיות כ� שיבינו מדוע רצו

ההבנה של הסיפור וכגור� מסייע  תהישענות על הסדר הכרונולוגי של האירועי� בסיפור כנדב� בבניי •

בתחילת הסיפור או , ה של הא�היכ� כדאי לחפש מידע על חזרת: הלדוגמ ,לאיתור המידע הנדרש

   ? בסופו

א�  עות הסדר הכרונולוגיבאמצלבדוק , ג� לשמש בקרה על התשובה ההבנת הסדר הכרונולוגי יכול

  .הגיונית התשובה
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  20שאלה 

 השאלה ?מה ביקש אבא מאסנת לאחר שהתחפשה לקוסמת

המחוו�  . שהיא תעזור לאבא לסדר את החדר: או. שהדפי� המפוזרי� ייכנסו לסל הניירות
 )תקציר(

  .הבנת המשתמע מתו� הטקסט

  .הבנת קשר לוגי הנשע� על סדר ההתרחשויות

פסקה מתו� הסיטואציה המתוארת במסקנות להסיק  י�ה זו דורשת מהתלמידשאל

א� אי� פירוט . "אמר מה הוא רוצה, אבא עצ� עיניי�" :בטקסט נכתב. ולהשלי� פערי�

והדפי� " –מה שמופיע בטקסט הוא התוצאה של בקשתו של אבא . של דבריו של אבא

  .הבקשההתוצאה מעידה על  – "נכנסו לסל... הופ... המפוזרי�

לאחר שהתחפשה : כדאי לשי� לב שבשאלה מצייני� את העיתוי של הבקשה מאסנת

עובדה זו . הִפסקה המכילה את התשובה מתחילה בתיאור התחפושת של אסנת. לקוסמת

  .יכולה לסייע לקורא למצוא את הפסקה שבה עליו לחפש את הרמז לתשובה

ג� אבא . "עצמה עיניי� ואמרה" :אבא חוזר על אות� פעולות שאסנת עשתה בעת בקשותיה

   ).הפעולות חוזרות על עצמ� שלוש פעמי�( "עצ� עיניי� ואמר"

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

מתשובה זו אפשר ללמוד שהתלמיד קרא את הפסקה 

 –ויק המתארת את הבקשה של אבא באופ� חלקי ולא מד

והסיק  "הדפי� המפוזרי�"בעיקר למילי�  סהתלמיד התייח

ייתכ� שהתלמיד לא . שאבא ביקש שהדפי� יהיו בכל הבית

נכנסו לסל ... הופ"קרא או לא הבי� את המש� המשפט 

 ".  הניירות

יקש מאסנת שהדפי� יהיו בכל אבא ב"

 ."הבית

  

  .התלמיד הסיק בטעות שהאבא ביקש מאסנת שתתחפש

וונת את התלמיד לעובדה שאסנת כבר הייתה השאלה מכ

א� התלמיד לא , מחופשת כאשר אבא ביקש ממנה בקשות

  .התחשב בעובדה זו

אבא ביקש מאסנת שתלבש חלוק ותקשור "

   ".סרט לעצמה
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 ההשתמעויות להוראה
חשות במקרה הזה יש קשר לוגי הנובע מסדר ההתר, שאלה זו מזמנת עיסוק בהבנה של קשרי� לוגיי� •

אפשר למצוא בטקסטי� אחרי� דוגמאות לקשרי� לוגיי� ולדר� שבה ). רצ) כרונולוגי(של האירועי� 

במקרי� שבה� הקשר הלוגי ? הא� יש מילות קישור אופייניות? במפורש או באופ� סמוי: ה� מובעי�

  .סמוי אפשר להציע ניסוח חלופי כ� שהקשר הסמוי יהפו� לגלוי

ת את הקשרי� הלוגיי� בי� משפטי� או בי� פסקאות בגלל אור� יחידת לעתי� קשה לתלמידי� לזהו •

במקרי� כאלה אפשר לתרגל ע� התלמידי� דרכי� לפירוק . סנדרשי� להתייח ה� המשמעות שאליה

ואז לעמוד על סוגי הקשרי� הקיימי� בי� , פסקאות או משפטי� ארוכי� ליחידות קצרות יותר

 .היחידות

הרצ) נובע מתו� ההשלמות שעל . שור או ביטויי� שיוצרי� רצ)בפסקה זו יש מעט מילות קי •

השימוש בפעולות חוזרות מכוו� את . לבצע על סמ� החלקי� הקודמי� של הטקסט התלמידי�

  .התלמידי� לקטעי� הקודמי� בטקסט כדי שישלימו את הפערי�

 ,)חושת הקס�שלוש נקודות שנכתבו על מנת להעצי� את ת(השימוש בסימני פיסוק שאינ� שכיחי�  •

  . הסבר מפורש של תפקיד� ונתינת דוגמאות ליישו�, מזמ� עיסוק בה�

הוסי) את תחושת המהירות או הקלילות שבאיסו) הדפי� באמצעות קס�  על מנת להעביר לתלמידי� •

א רגילה ולא "והיא מסתיימת בפ, מקובלההמילה אינה כתובה בכתיב . "הופ" המחבר את  המילה

     .א סופית"בפ

, תעתוק של קול המושמע כדי להדגיש מהירות: י להפנות את תשומת לב� של התלמידי� לתופעהכדא •

  .ביצירת האווירה בטקסט וכ� לתפקיד שיש לתופעה הזאת –קפיציות , מידיות, קלילות

  



 

 

  ט"תשסה, 'ב בעברית לכיתה ב"מיצ – חוברת הנחיות  61

  21שאלה 
  ?מה קרה אחרי מה

  .כתבו מספר ליד כל משפט לפי הסדר הנכו� בסיפור

אבא התחפש .    אסנת התחפשה לקוסמת.    מסודרהחדר לא היה .    אימא התפלאה

 . לקוס�

 השאלה

המחוו�  . אמא התפלאה. אסנת התחפשה לקוסמת. אבא התחפש לקוס�. החדר לא היה מסודר
 )תקציר(

  . הבנת המשמעות הגלויה בטקסט

  . זיהוי קשרי� מפורשי� של זמ� וסיבה

א� אינ� כוללי� את , פורהמשפטי� שצרי� לסדר משקפי� את האירועי� המרכזיי� בסי

כדי להשיב על השאלה הזו על התלמידי� להבי� את השתלשלות . כל ההתרחשויות בו

  . הרצ) בסיפור וקשרי הסיבה והתוצאה שבו, האירועי� המרכזיי�

  . ל"כמו כ� עליה� לסדר את המשפטי� ברצ) על סמ� ממדי ההבנה הנ

ניה� חשובי� ויוצרי� רעיו� התלמידי� זוכרי� פרטי� שנחשבי� בעי, בתו� הקריאה

המשפטי� שנבחרו במטלה זו משקפי� . כלומר התלמידי� זוכרי� את עיקרי הסיפור, של�

ולכ� קיימת ציפייה שהתלמידי� יוכלו לסדר אות� , את האירועי� העיקריי� בסיפור

רמת , הטקסט לא� בכל זאת ה� ייאלצו לחזור א. ברצ) אולי ג� בלי לחזור אל הטקסט

 . אל האירועי� המרכזיי� גבוהההנגישות 

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  1

  

 ההשתמעויות להוראה
א� יש תיאורי� רבי� שמתוכ� אפשר , בסיפור לא כתוב שאבא התחפש לקוס� כפי שכתוב בשאלה •

כדאי לשוחח ע� התלמידי� על כ� שזוהי הכללה וללמד� לבדוק א� המשפטי� . ללמוד על כ�

  .דר מנוסחי� באופ� מכלילשעליה� לס

  .ופירוט דוגמאות מתאימות מהכללה נתונה, בעקבות זאת אפשר לתרגל ניסוח הכללות ממקב� דוגמאות

בעת קריאת סיפור יש צור� להבי� את הסדר הכרונולוגי של האירועי� בסיפור ואת הקשרי� שבי�  •

ת שחזור סיפורי� ושאלות אפשר לתרגל זאת באמצעו). 6הישג מספר  "תכנית לימודי� (האירועי� 

רק לאחר הבנת הסדר הכרונולוגי של הסיפור אפשר לעבור ? מה גר� למה? אחרי? כגו� מה קרה לפני

  . לסידור משפטי� ברצ)

כמה גורמי� יכולי� להשפיע על . יש לתרגל ע� התלמידי� סידור משפטי� ברצ) בדרגות קושי שונות •

  : דרגת הקושי של משימה מסוג זה

  .מרכזיי� ובולטי� בסיפור �משפטי� שנבחרי� אינ� מייצגי� אירועילעתי� ה  .1

  .ניסוח מכליל, לדוגמה, המשפטי� מנוסחי� באופ� שונה מהניסוחי� בטקסט  .2

  .  אחרי קריאת סיפור אפשר לתת לתלמידי� להתנסות בחיבור שאלות הדורשות סידור משפטי� ברצ) •

כל המשפטי� לפני שמחליטי� מהו המשפט  פני התלמידי� את הצור� לקרוא אתלכדאי להדגיש  •

 .טקסטכדאי לקרוא שוב את הבמקרה של התלבטות . הבאי� אחריו המשפטי� הראשו� ומה�

אפשר לבצע בקרה באמצעות השלמת . הוא הגיוני הרצ) שהתקבל �בסיו� המטלה חשוב לבדוק א •

  .הפער בי� המסיחי� ולבדוק א� הרצ) שהתקבל דומה לרצ) שבטקסט
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  22שאלה 
  "?היה פה קוס�? מה זה: "בסיפור כתוב שאימא התפלאה ואמרה

 ?מדוע לדעתכ� התפלאה אימא

 השאלה

כי היא לא הייתה : לדוגמה, תשובה הכוללת התייחסות לכ� שהבית בדר� כלל לא מסודר

 .כי אבא ואסנת סידרו את הבית. רגילה למצוא בית מסודר

המחוו� 
 )תקציר(

  .הבנת המשתמע מתו� הטקסט

 .קשרי� לוגיי� של סיבה ותוצאה שאינ� מפורשי� בטקסט הבנת

כשחזרה אימא מהעבודה היא מצאה בית : "התשובה לשאלה מצויה במשפט, אורהלכ

א� כדי להבי� מה מפליא בכ� שהבית מסודר צרי� לזכור כיצד נראה , "מסודר והתפלאה

  . מסודר רק על סמ� ידיעה זו אפשר להבי� מה מפליא בבית, הבית בתחילת הסיפור

צרי� להבי� מהי פליאה ומה�  ולכ�, ת  להבי� את תגובתה של אימאשאלה זו דורש

  .  האירועי� בסיפור שיכולי� לגרו� לפליאה

מצויה  – פשר לקורא להבי� מדוע התפלאה אימאהשתלשלות האירועי� שתא, בסיפור הזה

החליט אילו לבחו� ול לכ� על התלמידי�, חתסקה אלאור� הסיפור ואינה מרוכזת בפִ 

 .אירועי� התרחשו לפני שאימא התפלאה ואיזה אירוע גר� לפליאה

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  1

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

הוא . מתשובה זו אפשר ללמוד שהתלמיד לא הסיק נכו�

א� הבית , מייחס את הפליאה של אימא לבלג� שהיה  בבית

א� התלמיד היה חוזר אל הִפסקה שבה . אינו מבולג� כבר

  . כתוב שהא� התפלאה הוא היה מגלה שהבית היה מסודר

ייתכ� שהתלמיד חשב שהפליאה של הא� הוזכרה בתחילת 

הסיפור כאשר הבית היה הפו� ולכ� קישר את הפליאה 

 .  לבלג�

  ."אימא התפלאה כי הבית היה מבולג�"

  

לראות אנשי� מחופשי� , ה זואפשר למצוא היגיו� בתשוב

כאשר לא מצפי� לכ� יכול להפתיע ואולי לעורר פליאה 

התלמיד שייתכ� . יו� לא נהוג להתחפש"מכיוו� שבחיי היו�

א� , לעורר פליאה בסיפור הבי� את השאלה וחשב מה יכול

במקרה  טקסט כדי לברר מה עורר פליאהלא קרא שוב את ה

  .הזה

  ".וס�בגלל שאבא ואסנת התחפשו לק"
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 ההשתמעויות להוראה
מומל� לשאול תלמידי� שאלות המכוונות לזיהוי קשרי� לוגיי� גלויי� וסמויי� של סיבה ותוצאה  •

 "לכ�", "בגלל", "כי": ללמד� לזהות את הקשר הלוגי באמצעות מילות סיבה או תוצאה כמו, בטקסט

  .'וכו

טקסט אפשר לבקש מהתלמידי� שינסחו מילת הסיבה או התוצאה אינה מצויה באופ� מפורש ב א� •

  .את הקשר במילי� שלה� תו� כדי שימוש במילת קישור מתאימה

–שמש  תרשי� :גרפיות" מפות"אפשר לייצג קשרי� לוגיי� בי� חלקי� שוני� בטקסט באמצעות  •

   . לסיבה ותוצאה וכדומה – חצי�; להשוואה – "סול�"; להכללה ופרטי� תומכי�

לשחזר  י�כדי להבי� זאת על התלמיד, בסס על תיאור של השתלשלות אירועי�לעתי� הקשר הלוגי מת •

אפשר לנסות  כדי להדגיש יחסי� אלה ולגלות�. את האירועי� ולבחו� מהי הסיבה ומהי התוצאה

  .לספר את הסיפור מהסו) להתחלה

  .18המלצות לשאלה ג� ראו  •
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  23אלה ש
  ?מה היה הסוד. לא גילו את הסוד בסו) הסיפור כתוב שאסנת ואבא

  .  הקיפו את התשובה הנכונה

  . אסנת ואבא שיחקו בבית  .1

  .אסנת ואבא הזמינו קוס� הביתה  .2

  . אסנת ואבא אוהבי� להתחפש  .3

 . אסנת ואבא סידרו את הבית  .4

 השאלה

המחוו�  . אסנת ואבא סידרו את הבית  .4
 )תקציר(

  . הבנת המשתמע מתו� הטקסט

  .עיו� מרכזי המשתמע מהטקסטהבנת ר

הדברי� שאסנת ואבא בחרו שלא , להבי� מה היה הסוד התלמידי� נדרשי�בשאלה זו 

  .לומר לאימא

, נדרשת מהתלמידי� הבנה של הסיטואציה המוצגת בסיפור ,כדי לענות על שאלה זו

סיטואציה המתארת משחק של מבוגרי� וילדי� ובו המבוגרי� משתפי� פעולה ע� משחק 

הא� היה פה : "התלמידי�  הקוראי� את הסיפור מביני� שכאשר אימא שאלה. ונידמי

, על פי שאלתה של אימא. אסנת במשחק שלה�ע� היא שיתפה פעולה ע� אבא ו "?קוס�

  . "היו שניי�: "ולכ� ענו לה, אסנת ואבא הבינו שהיא מצטרפת אל המשחק

היה פה : "סודר היא שאלהלהבי� שכאשר אימא התפלאה שהבית מ כמו כ� על התלמידי�

המידע  ".היו שניי�: "וה� ענו, לברר מי סידר את הביתהתכוונה אימא בשאלה זו  "?קוס�

הבית המסודר א� הסיבה שגרמה לאימא להתפלא הייתה , הקשור לקוסמי� אינו הסוד

  .וזהו הסוד ,לא קיבלה תשובההיא על כ�  ;והרצו� לדעת מי סידר אותו

  ממדי ההבנה 
 ודרישות
 השאלה

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

כל הדברי� שאבא ואסנת , מכיוו� שאימא לא הייתה בבית

תשובה זו  ;סודיכולי� להיחשב  –עשו והיא לא ראתה 

מעידה שהתלמיד הבי� היטב את השאלה א� לא הבי� מהו 

 ."סוד"ההקשר בסיפור שבו נאמרה המילה 

  .ואבא שיחקו בבית אסנת  .1

  . אסנת ואבא אוהבי� להתחפש  .3
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 ההשתמעויות להוראה
מומל� להרחיב את משמעותה של היצירה באמצעות קישור לעולמ� של הקוראי� על ידי השוואה  •

  .לסיטואציות אישיות המתארות משחקי דמיו� בשיתו) ע� מבוגרי�

על העיסוק . (עי� של התלמידי� לשמור סודהמני ועל, לשוחח על מניעיה של אסנת לשמור סוד •

  ).6' הישג נדרש מסבו, 56"59' עמבבטקסטי� מעול� השיח הספרותי אפשר לקרוא בתכנית הלימודי� 

לברר  ;מסיח זה אינה נכונהולנמק מדוע בחירה ב, לעמת את התלמידי� ע� תשובות שגויות שבחרו •

  .שצרי� להיזהר מפניה במסיחי� השוני�" מלכודת"המהי 

א� נדמה שיודעי� מהי התשובה ג� , להמלי� על קריאת כל המסיחי� לפני הבחירה במסיח הנכו� •

  .הנכונה
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  24שאלה 
 ? הוא ש� מתאי� לסיפור הזהמשחק הקסמי� הא� לדעתכ� 

 .הסבירו לפי מה שקראת�

 השאלה

ההסבר צרי� להתייחס לאחד . תשובה הכוללת את דעתו של התלמיד בליווי הסבר מתאי�

 . או לשניה� יחד, "הקסמי�"או  "המשחק", ההיבטי� של הכותרתמ� 

הש� מתאי� כי אבא ואסנת רק שיחקו במשחק הקסמי� אבל ה� לא היו באמת : לדוגמה

 .       קוסמי�

המחוו� 
 )תקציר(

  .יישו� הערכה וביקורת

  . הבעת עמדה אישית על הכתוב

, הרעיונות המרכזיי� בסיפור להבי� את י� נדרשי�התלמיד, על מנת לענות על שאלה זו

בנוגע  בהבנות אלה על מנת להביע את עמדת�להבי� את ש� הסיפור ולעשות שימוש 

  . להתאמת הש� לסיפור

ולכתוב נימוק רלוונטי , בנוגע להתאמת הש� לתוכ� י� להביע את דעת�על התלמידכמו כ� 

 . שיתייחס לפחות לאחת מהמילי� שבכותרת

  ממדי ההבנה 
ודרישות 

 לההשא

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 "הבעת דעה  תשובתה כוללת ;ה הבינה את השאלההתלמיד

 שלה אי� שו� א� בנימוק "שהש� מתאי�  תחושב ההתלמיד

 . הנימוק שנכתב אינו רלוונטי ;התייחסות לש� הסיפור

  ."חושבת שכ� כי ה� סידרו את הבית אני"

  

הוא חושב שש� זה אינו . יד זה הביע את דעתוג� תלמ

א� אינו משתמש בנימוק רלוונטי כדי , מתאי� לסיפור

 . לתמו� בדעתו

   "משחק"בעיקר למילה  סייתכ� שתלמיד זה התייח

זו אינה מתאימה כי  חשב שמילהו) א) על פי שלא ציי� זאת(

  . אינו משחק" סידור בית"מבחינתו 

ת הבית וג� כי אבא של אסנת סידר א, לא"

  ".את החדרי�
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 ההשתמעויות להוראה
 בדוגמאות שהובאו המבנה (נימוק או נימוקי� + דעה : של שאלה הדורשת הבעת דעהללמד מבנה  •

  ).קיי�הזה 

על מנת לפתח חשיבה ? הא� הוא כולל הסבר? הא� הנימוק רלוונטי, לתרגל בדיקה של הנימוק •

נת אני חושב שאס ,כ�: "לדוגמה ,שאלהולבקש מה� לכתוב ה ביקורתית אפשר לתת לתלמידי� תשוב

א� לדעת� אסנת נהנית ה" :התלמידי� יחברו את השאלה ;"נהנתה כי היא לא הפסיקה לשחק

תרגיל זה יעמת את התלמידי� ע� הטעות שלה� ויאפשר לה� ". על פי הסיפור הסבירו? מהמשחק

  .וצגו בשאלהלהבי� שתשובת� צריכה לכלול התייחסות למרכיבי� שה

יש לקרוא את . שאלה זו מדגישה את הצור� להתייחס לכותרת בשלבי� השוני� של קריאת הטקסט •

להסתקר� ולפתח  עת להעלות ידע קוד� וגורמת לקוראי�היא מסיי ;הכותרת לפני קריאת הטקסט

 .תפקיד חשוב בבניית ההבנה של הטקסט יש למהלכי� כאלה. לקראת הקריאה הציפיי

לגבש  י�לסייע לקוראוג�  ,את הטקסט יכולה לשמש אמצעי בקרהכותרת לאחר קריההתייחסות ל

  .הטקסט שלאת ההבנה 
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  'ט נוסח ב"ב תשס"מיצ, "בתים": שם הטקסט ומקורו

  

  16שאלה 

 השאלה ?מפני מה מג� הבית על האנשי� שגרי� בו

, רוחות, שלג, ורק, שמש, חו� "מפני פגעי מזג האוויר : תשובה הכוללת שתי אפשרויות

 ).מסוכני�(ומפני בעלי חיי� מזיקי� . גשמי�

המחוו� 
 )תקציר(

  . משמעות גלויה

  .איתור פרטי מידע מפורשי� בטקסט

המילי� , הטקסטהמידע מופיע בשורה הראשונה של , רמת הנגישות אל המידע גבוהה

ללה ופירוט הפסקה כתובה במבנה של הכ. מופיעות ג� בשאלה וג� בתשובה "מג�"ו "מפני"

 .המקל על ההבנה ועל איתור המידע

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  1

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

בצירו)  –מילת שאלה : יש כמה משמעויות "מפני"למילה 

  . "כי" –ומילה המצביעה על סיבתיות , "מפני מה או מי"

, יד לא הבי� את השאלהמתשובה זו אפשר להסיק שהתלמ

ככל הנראה הוא אינו מכיר את משמעות צורת השאלה 

ובוחר  "כי"במוב�  "מפני"א� מכיר את המילה , "מפני מה"

 .בתשובתו "מפני"להשתמש במילה 

  "מפני שהבתי� חזקי�" 

  

התלמיד הבי� את השאלה א� לא השתמש במידע שנמסר 

  . אלא נשע� על ידע חו� טקסטואלי, בטקסט
  "פני גנבי� ומפני דברי� מסוכני�מ"

  

 ההשתמעויות להוראה
כיצד , מדוע ולמה" לדוגמה, ת התלמידי� שיש מילות שאלה שונות בעלות משמעות זההלהביא למודע3 •

 ."ואי�

 : לדוגמה, ללמד עוד מילות שאלה ואת התשובות המתבקשות •

  .התשובה תכלול תיאור מקו� "" היכ�, איפה"בשאלות המתחילות ב

  .התשובה תכלול תיאור זמ� "" מתי"אלות המתחילות בבש

  .מניע, סיבה, התשובה תכלול תיאור גור� " "למה, מדוע"בשאלות המתחילות ב

 י�כאשר מילת השאלה חסרה ועל התלמיד, לתרגל שימוש במילות שאלה באמצעות משפט שאלה •

  ? דנה נבהלה_________ : לדוגמה, להשלימה

  .� לחבר שאלות למשפטי� נתוני�לבקש מהתלמידי: עוד אפשרות •



 

 

  ט"תשסה, 'ב בעברית לכיתה ב"מיצ – חוברת הנחיות  69

  17שאלה 
 השאלה ?מלבני� ומאבני�, הרבה בתי� בנויי� ממלט, לדעתכ�, מדוע

ועמידות (הגנה כלשהי תשובה הכוללת התייחסות לעובדה שהחומרי� האלה מספקי� 

חומרי� אלה אינ� נותני� ", "מכיוו� שהחומרי� האלה חזקי�: "לדוגמה, )לאור� זמ�

כדי להג� ", "חומרי� אלה שומרי� על אנשי� בזמ� מלחמות", "לבתי�ח להיכנס "לבע

 ".מפני חו� וקור

המחוו� 
 )תקציר(

  . הערכה, יישו�

תו� כדי הישענות על ידע חו� טקסטואלי ועל מידע המצוי  י� להביע את דעת�התלמידעל 

, הידע החו� טקסטואלי קשור לחוזק של החומרי� הללו יחסית לחומרי� אחרי�. בטקסט

 .   והמידע המצוי בטקסט קשור להגנה שהבית מעניק

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  " לדעתי הרבה בתי� בנויי� ממלט ומאבני�"  . התלמיד לא ענה על השאלה אלא חזר על הנאמר בה

  

 ההשתמעויות להוראה
 )א� יש(לקרוא את הכותרת ולהתבונ� בתמונות : ניבוי והטרמה לפני קריאת הטקסט להרבות בפעילות

במהל� הפעילות יש לחזור ולהדגיש שאנו משערי� באמצעות הידע שאנו . ולשער מה יהיה כתוב בטקסט

משנה את מה , מרחיב, מפרי�, כתוב תומ�בחוזרי� ובודקי� מה , בעת הקריאה, בהמש�. מביאי� אתנו

  .שיערו ואת מה שה� הביאו עמ� לקריאה שהתלמידי�
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  18שאלה 
 השאלה ?מדוע בוני� בתי� מבו� במקומות חמי�

, המתמקד ביתרונות של הבו� כחומר בנייה, תשובה הכוללת הסבר מתאי� לפי הטקסט

מפני שהבו� שומר על קרירות ", "מפני שהבו� אינו נות� לחו� להיכנס לבית: "לדוגמה

  ".בתו� הבית

: לדוגמה ,תשובה כללית שאינה מתמקדת ביתרונות הבו� כחומר בנייה: ה חלקיתתשוב

  ".הבית מוג� מפני חו�"

המחוו� 
 )תקציר(

  .המשמעות הגלויה בטקסט

  .שאלה זו דורשת לאתר הסבר גלוי הנמצא בטקסט

 �רמת הנגישות אל המידע הנדרש גבוהה מכיוו� שהמידע וההסבר הקשורי� לבתי הבו

כמו כ� המשפט שבו נמצאת התשובה מבליט את הקשר הלוגי של . ט אחדמרוכזי� במשפ

 ."מפני"במילה הסיבתיות באמצעות השימוש 

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי   2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  .תשובה זו אינה נכונה א� ניכר שהתלמיד הבי� את השאלה

עובדה שהתלמיד אינו משתמש במידע הקושי מתעורר בשל ה

לפיו כל ש, הוא נשע� על ידע העול� שלו. המצוי בטקסט

התלמיד לא . הבתי� נבני� כדי שיהיה לאנשי� מקו� לגור

 .התייחס לייחוד בבניית בתי הבו� במקומות החמי�

 "בגלל אי� לה� איפה לגור" 

  

תשובה זו אינה מתבססת על הטקסט אלא על ניסיונו של 

ככל הנראה התלמיד התנסה בבניית בית מבו� . דהתלמי

�  . כחלק ממשחק ולכ� חושב שזוהי הסיבה לבניית בתי בו

  "כדי שיהיה טוב ונוכל לשחק"

  

 ההשתמעויות להוראה
" תסריטי�"ה� נשעני� על  ;היטב את מקורות ההבנה של התלמידי�הדוגמה השנייה ממחישה  •

השדה "ב בטקסט א� כתו: לדוגמה, � את הטקסטלהבי המצויי� בזיכרו� שלה� ומסייעי� לה�

מתחיל לפעול " תסריט"ה ;להשלי� שייתכ� שהשדה צבעוני בשל הפרחי� יידעו התלמידי�" הצבעוני

שמתחיל לפעול ומוכר " תסריט"בדוגמה הראשונה ה. כאשר מילי� מסוימות מעוררות אותו

מומל� לשוחח ע� התלמידי� . קשור כנראה למשחק ולבניית בתי� מבו�תלמידי� מהתנסויותיה� ל

בתהליכי , למשל ,על ידע קוד� שיש לה� על הנושאי� שקוראי� וא) להציע לה� להיעזר בידע זה

ע� זאת חשוב להדגיש שיש להפעיל בקרה ולבחו� א� הידע המוקד�  ;הטרמה לקראת הקריאה

  .א� מתעוררת סתירה מה כדאי לעשותו, העומד לרשות� מתאי� למידע הכתוב בטקסט

עוזר שברשות� ולהראות לה� שהידע הקוד�  ,לשוחח ע� התלמידי� על תפקידו של הטקסט המידעי •

אפשר לכתוב את דברי התלמידי� ולאחר הקריאה לבדוק א�  ;להבי� את המידע החדש שבטקסט

  .הורחב בטקסט אוהמידע שציינו הובא בטקסט 
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  'א19שאלה 

 השאלה ?הללאילו אנשי� מתאי� לגור באו, לפי מה שקראת�  .א

לאנשי� ": תשובה הכוללת התייחסות לנדידה של אנשי� או לגידול בעלי חיי� כמו

 ."לאנשי� שמגדלי� בעלי חיי�. שנודדי� ממקו� למקו�

המחוו� 
 )תקציר(

  . הבנת המשתמע

  .הבנת קשרי� בי� חלקי הטקסט תו� הסתייעות בסימני קישוריות

תייחסת לכ� שה� מגדלי� בעלי חיי� סקה המתארת את האנשי� החיי� באוהלי� מה4ִ 

  ".האוהל מתאי� לאנשי� האלה"הטקסט מציי� ש, בהמש�. ושה� נודדי�

לאנשי� שהוזכרו במשפטי�  מתייחס" האלה"שהמאזכר להסיק  י� צריכי�התלמיד

  .הקודמי�

מפני "ו "כי" :סקה4ִ להכיר את מילות  הקישור המביעות סיבה המצויות ב על התלמידי�

  .� את משמעות� ולהבי "...ש

חיפוש אחר התשובה לחלק השני של השאלה מזמ� תמיכה ברעיו� על ידי הוספת הסיבה 

.                                                                                                                            שבגללה האנשי� האלה גרי� באוהלי�

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

לל התלמיד התבסס על ידע חו� טקסטואלי ולא השתמש כ

 .בעובדות הכתובות בטקסט

  "לאנשי� עניי�"

ייתכ� שהתלמיד הסיק מסקנה זאת מכיוו� שבפסקה 

הראשונה מתוארות הסכנות הרבות האורבות לאנשי� 

ער לעובדה שהבית  היה תלמיד זה. ושבגלל� ה� בוני� בתי�

  . מג� טוב יותר מאוהל ולכ� מי שלא פוחד גר באוהל

   "לאנשי� שלא פוחדי�"
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 ההשתמעויות להוראה
". לפי מה שקראת�"שאלה זו מתחילה בהפניה ברורה לטקסט : ללמד את התלמידי� לקרוא שאלות •

 .יש ללמד ניסוחי� שוני� המפני� לטקסט

 .ללמד את מילות השאלה ולהסביר מה ה� שואלות •

 :כמו, להרבות בשאלות במבני� שוני� •

  .'המכילה מילת שאלה ומילת הוראה וכושאלה . שאלה האומרת משהו ורק אחר כ� שואלת

  .מומל� להשתמש במילות שאלה שונות השואלות את אותה שאלה

על כ� יש ללמד את , לשאלה יש קשר בי� שני החלקי� ג� בתשובה. ללמד שאלות בעלות שני חלקי� •

לנסות לחפש את התשובות לשניה� ורק אז להתמקד בכל חלק , התלמידי� לקרוא את שני החלקי�

 .הסדר לפי

בטקסט מופיעות מילות קישור ". כי"ו" כדי"המילי� , בפסקה זו: מומל� לעבוד על מילות הקישור •

כדאי לאתר מילות קישור אלו בטקסט ". כי" אחת פע� ,"מפני ש"פעמיי� : לסיבה שלוש פעמי�

וכ� לחבר  להביע במילי� שלה� את מה שמובע בפסקה לבקש מהתלמידי� אפשר ,ובטקסטי� נוספי�

  .שימוש בה� כדי שפטי� תו�מ

, )בו(מילות יחס : לשאול שאלות שיכוונו את הקוראי� להבנה ולהכרה של המאזכרי� השוני� כמו •

 ).ילדיו(וכינויי� חבורי� , )היא(שמות גו) 

המאזכר . להבי� את האזכורי� על מנת לבנות את מפת הטקסט י� צריכי�הקורא, בתהלי� הקריאה

  .הוזכרה במפורש כדי למנוע חזרות מיותרות ולשמור על לכידות מחלי) מילה או הגדרה שכבר

תרגול מיומנות ללא הקשר העבודה על המאזכרי� תהיה חלק מתהלי� של הבנת טקסט ולא 

 הלדוגמ. רצוי לסמ� לתלמידי� את האזכורי� כדי להמחיש את תפקיד� בהבנת הטקסט. טקסטואלי

נודדי�  ה�. מגדלי� בעלי חיי� כמו עזי� וכבשי�שגרי� באוהלי�  הרבה אנשי�: "סקה הנדונהה4ִ 

כי אפשר לפרק , לאנשי� האלהמתאי�  האוהל. ה�ממקו� למקו� כדי לחפש מזו� לבעלי החיי� של

  ."למקו� אחר אותובקלות ולהעביר  אותו

? למי הכוונה – "ה� נודדי�: "ל את התלמידי� שאלות הבהרה בנוגע למאזכרי� כמומומל� לשאו

   ?את מי להעביר" ממקו� למקו� אותו להעביר"
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  'ב 19שאלה 

 השאלה ?מדוע מתאי� לאנשי� האלה לגור באוהל  .ב

כי ע� ": לדוגמה, כוללת נימוק המתייחס לקלות שבמעבר ממקו� למקו�התשובה מלאה 

מתייחסת למציאת המזו� לבעלי או תשובה ה" האוהל אפשר לעבור בקלות ממקו� למקו�

  .חיי�

דוגמאות נוספות  ראו(קי שאינו מתייחס לקלות המעבר כוללת נימוק חלה תשובה חלקית

 ).במחוו� המבח�

המחוו� 
 )תקציר(

  . משמעות גלויה

  .הבנת קשר לוגי המפורש בטקסט

המידע מרוכז בפסקה אחת העוסקת באנשי� הגרי� . הנגישות אל המידע גבוהה רמת

ובאמצעות חזרה על המילי�  "כי"באמצעות המילה הקשר הלוגי הסיבתי מובלט , באוהל

 .הכתובות בשאלה

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  .התשובות השגויות כא� ה� המש� התשובות מהשאלה הקודמת: הערה

א� כי לא (התלמיד הבי� את השאלה וכתב נימוק ענייני 

בחלק הראשו� . שו� של התשובהלחלק הרא) מנוסח היטב

  .ותשובה זו מנמקת זאת, הוא כתב שאוהל מתאי� לעניי�

  "כי אי� כס) לה� לקנות מה שצרי�"

מתשובה זו אפשר להתרש� שהתלמיד הבי� את השאלה 

שהאוהל מתאי�  ,ההצעה שכתב בחלק הראשו�והמשי� את 

  .א� הנימוק שלו אינו כולל הסבר ,לאנשי� שלא פוחדי�

  "לא פוחדי�כי ה� "
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  20שאלה 
  ?נודדי�מה פירוש המילה 

 .הקיפו את התשובה הנכונה

 השאלה

גרי� , מודדי� מרחק ממקו� למקו�, מסתובבי� לכל הכיווני� ,עוברי� ממקו� למקו�"

 ".במקו� רחוק ובודד

המחוו� 
 )תקציר(

  .משמעות סמויה

  .הבנת מילה מתו� הקשר

ר יכול לסייע ההקש. בהקשר רלהיעזעל התלמידי� " די�נוד"על מנת להבי� את המילה 

ולכ� האפשרות לבחירת  "חיפוש מזו�  "את הסיבה לנדידה  מכיוו� שהטקסט מציי�

במסיח הראשו� יש רמז נוס) לכ� שזהו . המסיחי� מצטמצמת למסיח הראשו� והשני

  . "ממקו� למקו�" –מילי�  �המסיח המתאי� מכיוו� שבטקסט ובמסיח השתמשו באות

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי   1

  

 ההשתמעויות להוראה
 : ללמד אסטרטגיות להבנת מילי� מתו� הקשר •

  .איתור המשפט שבו מופיעה מילת המטרה בטקסט

  .קריאת קטעי� סמוכי� בניסיו� לחפש הקשר שיסייע בהבנת המילה

  . העלאת השערה בנוגע לפירוש האפשרי של המילה

  .יח במילה המבוקשת ובדיקת ההתאמהי) את המילה שבמסניסיו� להחל

  .ובדיקה א� המילה שהתקבלה מוכרת, תחיליות וסופיות, הורדת מוספיות

  .בדיקה א� יש מילה נוספת מוכרת השייכת לאותה משפחת מילי�
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  21שאלה 

 השאלה ?איגלומה זה 

. גרי� בווי ולאנשי� הלחומר שממנו הוא עש, מתייחסת לייעוד של האיגלו כביתתשובה ה

  ".הוא בית שגרי� בו אסקימואי�. האיגלו הוא בית שעשוי שלג": לדוגמה

או רק , רק לייעוד של האיגלו כבית: מהמרכיבי� לאחדתשובה חלקית מתייחסת רק 

 .לחומר שממנו הוא עשוי

המחוו� 
 )תקציר(

  .הבנת המשמעות הגלויה

  .איתור פרטי מידע

ולנסח את , לקרוא אותה, סקה המתארת את האיגלוה4ִ י� לאתר את נדרש י�התלמיד

להחליט מה מתו� המידע המצוי בפסקה יהפו�  י�התלמידעל . המידע המופיע בה כהגדרה

הא� יש לכלול את המידע המתאר שקירות השלג : לדוגמה, לחלק מההגדרה ומה לא

 ?ו�הא� לכלול את המידע שבתו� האיגלו ח� יותר מאשר בח? ני� מפני הקורמגִ 

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי   2

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

הוא התבסס . הדובי� "תייחס למי שגר באיגלו התלמיד ה

 .    על ידע קוד� שגוי ולא נעזר במידע המצוי בטקסט

   "איגלו זה מקו� שגרי� בו דובי�"

של האיגלו כמג� על  בתשובה זו התלמיד מציי� את התפקיד

עובדה זו נכונה א� אינה מסייעת להבחי� בי�  ;האנשי�

. י�ני� על האנשכל הבתי� מגִ  "האיגלו לשאר הבתי� 

  .איגלול הייחודיי�� מתייחס למאפייניהתלמיד אינו 

מג� על הענשי� ..) מה ש(איגלו זה  משה "

  ")האנשי� (
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 ההשתמעויות להוראה
העשרת , לצור� פירוש מילי�, )חיפוש במילו� "  8' הישג מס(� התנסות בקריאת הגדרות לזמ� לתלמידי •

  .אוצר המילי� ודליית מידע מהגדרה

 .לזהות את המאפייני� הבולטי� בהגדרה ולהתנסות בכתיבת הגדרה קריאת הגדרות מאפשרת •

המכיל (דחוס  עימיד טההגדרה היא טקס. זההמשימות פשוטות בגיל  קריאה וכתיבה של הגדרה אינ�

אפשר . בכינויי� חבורי� ובמשפטי� מורכבי�, ולכ� נעשה שימוש רב בסמיכות, )�מידע רב בצמצו

והתלמידי� צריכי� , המורה מגדירה חפ�: להדגי� לתלמידי� ניסוח הגדרה באמצעות משחק ניחושי�

והגדרת תופעות  הגדרת, הגדרת שמות מופשטי�: מגבירי� את המורכבות בהדרגה.  לנחש מהו

  .והמורה מנחשת, למידי� מגדירי�הת –בהמש� מחליפי� תפקידי� . תהליכי�

הכתיבה  .בשלב הבא אפשר לבקש מהתלמידי� לכתוב הגדרות של שמות מוחשיי� ואפילו מוכרי�

כדי ) כפי שנדרש בשאלה זו(תיעשה בעקבות קריאה של טקסט המכיל מידע הקשור להגדרה 

  .המופיע בטקסט שהתלמידי� יוכלו להיעזר במידע

  :ג� במשחק וג� במשימות הכתובות מומל� לשוחח ע� התלמידי� על המידע שההגדרה תכלול

  ).קטגוריה(לאיזו קבוצה זה שיי�   –

  .חפ� מדובר עלא�  "שימוש , מקו�, יותזתכונות פי  –

  .תהלי� מדובר עלא�  –ש� ומקו� ההתרחשות ֶמ   –

  .שימוש במילי� נרדפות  –
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  22שאלה 
 השאלה .הסבירו לפי מה שקראת�? מדוע. � רבי� שיוצאי� לטייל בטבע מקימי� אוהלאנשי

תשובה הכוללת הסבר המבוסס על הקטע ומתייחסת למצב הזמני של המגורי� בטבע או 

כי האוהל ": לדוגמה, לחומרי� שמה� עשוי האוהל או לקלות הבנייה של האוהל ולפירוקו

מקימי� אותו ואחרי זמ� מה , ל אינו בית קבועכי האוה, עשוי בדי� וקל להקי� אותו

  ".אפשר לפרק אותו

כדי לישו� ": לדוגמה, מתייחסת לאוהל כאל בית א� לא לניידות שלו: תשובה חלקית

   ".החו� והיתושי�, כי האוהל מג� מפני השמש, בטיולי�

המחוו� 
 )תקציר(

  .          הערכה וביקורת, יישו�

ידע המצוי בטקסט ולהסיק מהו המידע הרלוונטי שיכול להשתמש במ י�נדרש י�התלמיד

להשלי�  י� צריכי�התלמיד. להסביר מדוע אנשי� שיוצאי� לטייל בטבע מקימי� אוהלי�

זה באמצעות ידע עול� חו� טקסטואלי ולייש� את המידע בסיטואציה אחרת המידע את ה

 .שאינה מוזכרת בטקסט

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  דרגת קושי  3

  

  ניתוח תשובות שגויות של תלמידים

  דוגמאות ניתוח

בי� שהשאלה עוסקת באנשי� שיוצאי� ההתלמיד אינו 

בחי� בי� האנשי� הגרי� באוהל ההתלמיד אינו . לטייל

באופ� קבוע ובי� המטיילי� שמשתמשי� באוהל למש� זמ� 

  . קצר

  "בשביל לגדל חיות ולנדוד"

יו� האישי שלו שתמש בניסהבתשובה זו נראה שהתלמיד 

 הוא לא. סיטואציה שבה היה נעי� יותר ע� אוהל ותיאר

  . נעזר במידע המצוי בטקסט

לא היה , כי א� ה� היו אוכלי� על הדשא"

) היה(לה� נעי� וא� ה� היו באוהל היו 

   "לה� נעי� יותר

  

 ההשתמעויות להוראה
 ;"רו לפי מה שקראת�הסבי" – להסב את תשומת ִלב� של התלמידי� להפניה המצויה בשאלה •

עליה� לחפש מידע  ;וני� על ידי השאלהבמקרה זה על התלמידי� לפנות אל הטקסט כאשר ה� מכ3

ויכול להסביר מדוע מטיילי� מקימי� , כלומר לחפש מידע המצוי בטקסט וקשור לאוהל, מוגדר

 .אוהלי�

, כמו במקרה זה ,שי�כאשר התלמידי� ניג, ות למטרות שונותיש לשי� לב לקיו� דרכי קריאה שונ •

ואולי ג� לקריאה בעיו�  ובפסקה מסוימת יעברו, קריאה מרפרפת ויקרא לחפש מידע מוגדר ה�

מתי משתמשי� בה� , רצוי לנהל תהלי� רפלקטיבי בנוגע לאופני הקריאה השוני�. קריאה חוזרתל

  .ומדוע ה� יעילי�
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  25שאלה 
 .המילי� שבמחס� המילי� למשפט כלסדרו את 

  .מחו�, מאוד, לאיגלו ,קר  .א

 .את, למקו�, קל, האוהל, להעביר, ממקו�  .ב

 השאלה

  .קר מאוד מחו� לאיגלו  .א

 . קל להעביר את האוהל ממקו� למקו�  .ב

המחוו� 
 )תקציר(

הבנת היחסי� המפורשי� בי� חלקי המשפט וכתיבת , הבנת התפקיד של המילי� במשפט

  .משפט תקני

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

   2  .א

   2  .ב

  דרגת קושי

  

 ההשתמעויות להוראה
  .  לתרגל הרכבת משפטי� ממילי� מבולבלות •

 : להעלות את דרכי הפעולה של התלמידי� שביצעו את המשימה בהצלחה ולנתח אות� •

לקרוא בקול ר� את כל המילי� ולנסות להרכיב ; את הנושא לחפש קוד� את הפועל ומיד אחר כ�

  ".דרכ�"ולנסות לקרוא ) 'וכו" ממקו� למקו�", "קר מאוד("� שכיחי� לאתר צירופי; משפט הגיוני

 מילות פונקציה; מעל, לפני: כמו במילות יחסלהפנות את תשומת לב התלמידי� לתפקיד ולשימוש  •

 .השימוש' מ, החיבור' ו: כמו אותיות משה וכלב; א�, ע�, כי: כמו

, ידי� ישפטו הא� המשפטי� נכוני�כלומר התלמ, שיפוט של משפטי�אפשר לעשות זאת על ידי 

ביקרתי את סבתא כי : "או." יש לי כלב חמוד כי קוראי� לו ח�: "לדוגמה, הגיוניי� ומקובלי�

  ."התגעגעתי אליה

  "...לא יצאנו לטיול אבל ,...לא יצאנו לטיול אפילו ש": לדוגמה, אפשר ג� באמצעות השלמת משפטי�

 , עמיק את ההבנה של תחביר המשפטלתרגל מניפולציות על משפטי� על מנת לה •

  . דני יצא לטייל והוא קנה גלידה. דני קנה גלידה, דני יצא לטייל: )הבנת תפקיד המאזכר(לדוגמה 

 ...אני רואה עצי� ירוק – אני רואה עצי�: לדוגמה, לאמ� את התלמידי� בהרחבת משפטי� •

אבא קנה מתנה . נה לחגיתאימא קנתה מת: לתרגל ג� הפיכת שני משפטי� פשוטי� למשפט מחובר •

  .אימא ואבא קנו מתנה לחגית. לחגית
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