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  מבוא.  1

ב שנערכי� מדי שנה בבתי הספר באר" מהווי� הזדמנות מצוינת להתבונ� בשגיאות "מבחני המיצ

המדרי� שלהל� נועד לסייע  .אופייניות של תלמידי� ולכוו� את ההוראה כדי לטפל בשגיאות אלה

הנדרשי� הגדרת הכישורי� , למורי� בתהלי� של הפקת תועלת מהמבח� באמצעות ניתוח שאלות

ד� ניתוח ולִצ , מבחני� הצגת שגיאות של תלמידי� אשר נאספו מכמות גדולה של, בשאלה

יצירת הכללות והצעת אסטרטגיות להתמודדות ע� קשיי� לצור�  תשובות הנכונות והשגויותה

  . דומי� בתהליכי ההוראה

  

שלב הבדיקה בקשיי התלמידי� ואת שגיאותיה� המדרי� יכול לשמש מורי� על מנת לאפיי� את 

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

כדאי להרחיב . במפגשי הדרכה ובהשתלמויות, התמקצעות בחדרי מורי�ללשמש בסיס ללמידה ו

 להתבונ� בניתוח שגיאות של מבחני�כדי ' וח' לכיתות בלמורה את היריעה ולהיעזר ג� במדריכי� 

  . בשכבות גיל אחרות

  
   ?מה כולל המדרי�. א

של וכ� דוגמאות אותנטיות , ת�המדרי� כולל את מרבית שאלות המבח� ואת המחווני� לבדיק

תשובות התלמידי� מובאות במסמ� כלשונ� ללא כל . לשגיאות אופייניותתשובות תלמידי� 

כמו . �וונטייבמקומות הרלניתוח השאלות והתשובות מלווה בהפניות לתכנית הלימודי� . עריכה

מוצעות , על כ� נוס&. השגיאותוניסיו� להבי� את מקור� של , כולל ניתוח של השאלותהמדרי� כ� 

  .  ניתוח השאלות והשגיאותהמבוססות על השתמעויות להוראה 
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  מבנה המדרי�. ב

& המדרי� בסו ).ד�ו, ב, א(לפי הפרקי� בהבנת הנקרא , המדרי� נבנה על פי סדר השאלות במבח�

  ). פרק ג(טקסטי� שכתבו ילדי� בעקבות מטלת הכתיבה של ניתוח  מובא

  :העיסוק בכל שאלה הוא במתכונת קבועה

  ).למסמ� נבחרו רק שאלות המדגימות קשיי� אופייניי�( הצגת השאלה מתו� המבח� •

את דרישות השאלה ואת רמת , )ט"תשס(מפרט הפי �ניתוח השאלה כולל את ממד ההבנה על •

נקבעה לפי אחוז ) שאלה קשה( 5דרגה לועד ) שאלה קלה( 1מדרגה רמת הקושי . י שלההקוש

מעט קשה א� לשאלה נחשבת . ח"על השאלה במבח� החיצוני בתשסהמשיבי� נכו� 

. קלה א� רוב התלמידי� הצליחו לענות עליה נכו�לו ,נכו� תלמידי� הצליחו להשיב עליה

הערי� את המצב הלימודי של תלמידיה� מנת לאפשר למורי� ל מדד זה הובא כא� על

  . בהשוואה להצלחה הכללית בכל שאלה

  . ח"ערכת המבח� הפנימי בתשסמתו� מחוו� לתשובה נכונה  •

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

  .מיו� וניתוח משוער של השגיאות •

צות בעקבות הנלמד מניתוח השאלה והתשובות תובנות והמל –השתמעויות להוראה  •

  . השגויות

    
  רעיונות לשימוש במדרי�. ג

  :דרכי� המכאפשר להיעזר במדרי� ב

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

כ� הבדיקה . כדאי לקרוא ולהכיר טעויות אופייניות של תלמידי�, מבחני�הלפני בדיקת  •

  .כא� י�מוצעהונת יותר ובמהלכה יוכלו המורי� להיעזר בניתוח ובמיו� השגיאות תהיה מכו

לצד מיפוי וניתוח של הישגי , ה של תכנית עבודהילהיעזר במדרי� לקראת בני חשוב •

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

 .באופ� פרטני

  

  על השאלות במבח�. ד

בחלק מהשאלות הפתוחות נדרשת . שאלות השלמה ושאלות סגורות, שאלות פתוחותיש ח� במב

, אחרות מחייבות תשובה נרחבת יותר כגו� שאלות הדורשות הנמקהשאלות ו, כתיבה מועטה בלבד

שאלות אלה מאפשרות להערי� לא רק את ממדי הבנת הנקרא אלא ג� . הסבר או אפיו� של דמות

בדיקה של : מיועדת ג� להערכת כתיבה יש לבדוק את התשובה פעמיי� שאלה פתוחה א�. כתיבה

הערכת הכתיבה נעשית בעזרת מחוו� נפרד לכתיבה  .תוכ� התשובה ובדיקה של אופ� הכתיבה

  . בלבד

ח סומנו שתי שאלות בלבד כשאלות הבנת הנקרא המיועדות ג� להערכת "ב בתשס"במבח� המיצ

את תשובות התלמידי� ומתכנני� הוראה על פי כאשר מורי� בוחני� , ע� זאת. כתיבה

עליה� לשי� לב לאופ� הכתיבה ג� בשאלות הפתוחות האחרות וללמד את התלמידי� , הממצאי�
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עדר מפורשות פוגע ביכולת ילעיתי� קרובות קושי בכתיבה או ה. כיצד להשיב באופ� מלא ומדויק

  . סטתשובה מדויקת ומלאה ג� כאשר הבי� את הטק כתובשל תלמיד ל

  

  

   

  
  אפיו� קשיי� של ילדי� והתמודדות עמ� בכיתה  . 2

  

  להבנת השאלותכלליות אסטרטגיות  �קריאה נכונה של המבח� . 2.1

שגיאות במבחני� מסוג זה נובעות מכ� שתלמידי� לא הבינו למה מתייחסת השאלה או  מעטלא 

כמו סימו� תשובה (מוכר הדבר נכו� ג� לגבי שאלות בעלות דפוס . מה בדיוק ה� נדרשי� לעשות

חדשה או  היא וא& יותר מכ� כאשר צורת התשאול, )או סידור משפטי� ברצ&מתו� ארבע נכונה 

חשוב לעסוק בכיתה , ג� הבנת השאלות היא למעשה הבנת הנקראשמאחר . איננה מוכרת

כדאי לבחו� א� . אית� להתמודדנדרשי� התלמידי� שבשאלות המבח� או בשאלות אחרות 

כמו כ� כדאי . י� הבינו את כוונת השאלה ומה ה� נדרשי� לעשות כדי להשיב עליההתלמיד

  :למשל, ללמד� אסטרטגיות להבנת שאלות

כדאי לבקש מהתלמידי� לחזור על . שימת לב לפרטי� כדי קריאה מדויקת של השאלה תו� •

או לחלופי� לזהות את , השאלה במילי� שלה� על מנת לוודא שאכ� הבינו מה נדרש בה

  .הקושי שבו נתקלו

הא� היא רומזת היכ� יש  ,וא� לא, בדיקה הא� השאלה מפנה למקו� מסוי� בטקסט •

במקרה כזה חשוב להדרי� את התלמידי� לחזור למקו� המתאי� . לחפש את התשובה

  .בטקסט לקריאה נוספת

סדרו ברצ& , ערכו טבלה, השלימו, סמנו, כתבו(סימו� והבנה של ההוראה הטמונה בשאלה  •

 ).ומהוכד

 :מילי� כמו, לדוגמה. פי מילות השאלה או ההנחיות לביצוע�על ואלבחינה של כוונת הש •

שאלות המבקשות פרטי מאפיינו מכוונות לכתיבה נרחבת יותר , נמקו, תארו, ספרו, הסבירו

 . מתי וכדומה, כמה, מידע כגו� איזה

 .מסור בתשובתונדרש להתלמיד אותו שבדיקת המידע שקיי� בשאלה לעומת המידע החסר  •

כדאי לעמת תלמידי� ע� תשובותיה� השגויות או החלקיות על מנת שיבחינו בסתירה שבי�  •

 .דרישות השאלה לבי� מה שכתבו בתשובה
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  ניתוח שגיאות של תלמידי� בשאלות המבח� �הבנת הנקרא. 2.2
  

  

  שאלות מתו� הפרק הראשו�
  "חושי�:  "טקסט מידעי 

  1שאלה 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1�3כתבו לפי שורות ?  מה זקוקי� בעלי חיי� למידע על מה שמתרחש סביב�לש�   השאלה .  

  
ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

   �איתור מידע ואחזורו : המשמעות הגלויה בטקסט
  איתור פרטי מידע המפורשי� בטקסט

דרגת 
  שאלה קלה – 2,3,4,5,1  קושי

דרישות 
  השאלה

. פי הפסקה הראשונה בלבד�לאפשר לענות עליה ע –זוהי שאלה ברמה לוקאלית 
וכ� ארבע , כדי לשרוד � לצור� של בעלי חיי� במידע   סיבה מכלילהבטקסט מובאת 
להיזהר , למצוא בני זוג, למצוא מזו�: המפרטות את ההכללה סיבות ספציפיות

  .להישאר במקו� מחיה מתאי�, מטורפי�

  מחוו� לתשובה נכונה
כדי להישאר , כדי למצוא מזו�, די לשרודכ: תשובה הכוללת שלושה פריטי� מבי� אלה

תשובה הכוללת שניי� , לחלופי�. כדי להימלט מטורפי�, במקו� מחיה המתאי� לה�
  ".כדי לשרוד"בתנאי שאחד מה� הוא , ל"מבי� הנ

  
  תשובות שגויות

  
  ניתוח משוער   סוג השגיאה  דוגמאות לתשובות  שגויות  

1  
  טרף מחיות לימלת* 
 על עלמיד זקוקים ועם* 

  הסביבה

טעות חשיבה 
חוסר הבנה  –

של היחסי� 
הלוגיי�  בי� 
הכללה לבי� 

  .פרטי�

מבי� הסיבות  אחת אפשרית תשובה כתבהתלמיד 
כדי : הוא לא בחר בתשובה המכלילה. שבטקסט

אלא בתשובה שהיא פרט אחד בלבד מתו� , לשרוד
   .מכלול הסיבות שבעטיי� בעלי חיי� זקוקי� למידע

2  
 מידע קבליםמ חיים בעלי

  מהחושים

התשובה 
אינה עונה 
  לשאלה

כיצד משיגי� : התלמיד ענה על שאלה שלא נשאל
  ? בעלי חיי� מידע על סביבת�

אבל לא בשורות , מידע על כ� מצוי בטקסטהאמנ� 
    .אליה� מפנה השאלהש

  השתמעויות להוראה

בטקסט וכ� לזהות את המקו� המדויק , כדאי להקפיד על קריאה מדויקת של השאלה
כמו כ� חשוב ללמד את היחסי� הלוגיי� שבי� הכללה לבי� . שאליו השאלה מכוונת

לשיי� כל אחת מהסיבות  אפשרכדאי לבחו� יחד ע� התלמידי� הא� ומדוע . פרטי�
  .כדי לשרוד �הספציפיות שבקטע לקטגוריה הרחבה יותר 
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  4שאלה 

  השאלה
  ותשובה נכונה

  

  . כ� מתוארות פעולות שונות שבעלי חיי� מבצעי� בעזרת החושי�בטבלה שלפני

  ?החיי� כדי לבצע פעולה�באיזה חוש נעזר כל אחד מבעלי

  .השלימו את הטבלה לפי הקטע ולפי האיורי� שבצדו

  החוש   הפעולה  

  כלב שהל� לאיבוד יכול לחזור לבעליו   :דוגמה

  .אפילו ממרחק רב

  חוש הריח

  חוש המישוש  .רי� וחשוכי�החתול נע במקומות צ  .א

  חוש הריח  .העש מוצא את ב� זוגו  .ב

  חוש השמיעה  .העטל% מזהה את טרפו בחשכה  .ג

  חוש הראיה  .הנ& מתבונ� סביבו ומזהה את הטר%  .ד
  

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

   –פי הטקסט �היסק והכללה על: המשתמע מ� טקסט
   �איתור מידע ואחזורו : המשמעות הגלויה בטקסט

  ).ד, ג,לסעיפי� ב(איתור פרטי מידע המפורשי� בטקסט 

דרגת 
  קושי

  2,3,4,5,1ד  , סעיפי� ב;    3,4,52,1,ג  , סעיפי� א

דרישות 
  השאלה

  

בקטע המרכזי וכ� : התשובה נמצאת במקומות שוני� בטקסט –זוהי שאלה ברמה גלובלית 
  . באיורי� שלצדו

כדי . תיאור הפעולה שמבצע בעל החיי� בשאלה נדרשת השלמה של שמות החושי� על פי
. נדרש איתור של פרטי מידע מפורשי� הישמיעה וראי, ריח :להשלי� את שמות החושי�

יש להבי� את היחסי� הלוגיי�  ,חוש המישוש –כדי לענות על ההשלמה הראשונה , לעומת זאת
א דוגמה הי) 15�18שורות (תנועת החתול במקומות חשוכי� בעזרת שערות שפמו : בטקסט

    ).14שורה (להכללה הנוגעת לשימוש של בעלי חיי� בחוש המישוש 

  
  תשובות שגויות

  ניתוח משוער   סוג השגיאה  דוגמאות לתשובות  שגויות  

3  
  

  

  החתול נע במקומות צרי� 
  לפי השפ� וחשוכי�

  

טעות חשיבה 
חוסר הבנה  –

של היחסי� 
הלוגיי� בי� 
ההכללה  
  לדוגמה

ד אינו קושר בי� חוש המישוש לבי� סביר להניח שהתלמי
מחוסר הבנה של   כנראההשגיאה נובעת . השפ� של החתול

בעזרת חוש ("היחסי� הלוגיי� בי� המשפט המכליל 
המישוש מזהי� בעלי החיי� את מקומ� של דברי� 

לבי� הדוגמה שבאה אחריה ועוסקת בחוש , ")בסביבת�
קידה במקרה זה חשוב לעמוד על תפ.  המישוש של החתול

  . שמציינת קשר זה באופ� מפורשלדוגמה של המילה 

4  

� העטל& מזהה את טרפו בחשכה

  על פי הקול

הנ" מתבונ� סביבו ומזהה את 
  התבוננות, עיניי� � הטר&

  

חוסר דיוק או 
העדר ידע 

  קוד� רלוונטי

קול במקו�  –שימוש במילה הקשורה לפעולת החושי� 
ה יחוש הראי עיניי� או התבוננות במקו�, חוש השמיעה

אול� סביר , יתכ� שהשגיאה נובעת מחוסר דיוקי. וכדומה
יותר להניח שהתלמיד פשוט אינו מכיר את שמות החושי� 

 .ולכ� בחר במילי� קרובות במשמעות�

השתמעויות 
  להוראה

במקרי� של חוסר דיוק חשוב לסייע לתלמידי� להכיר את שמות החושי� ולהבחי� בי�  
שמות המצייני� אברי גו& או את סוג המידע  עומתני� חושי� לשמות המציי: קטגוריות

. שהחושי� קולטי�  
 ,יש להפנות אות� לחפש ג� באיורי�, על מנת לסייע לתלמידי� לאתר את התשובה בטקסט
. ולהדגיש כי האיורי� ה� חלק אינטגראלי מהטקסט  
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  7שאלה 
  

  השאלה
  ותשובה נכונה

אלא , לא רק על סביבת�, נחו" לבעלי החיי� מידע ,כדי לתפקד כהלכה: "כתוב 21�22בשורות 
".ג� על גופ�  

?איזה מידע נחו" לבעלי החיי� לפי המשפט הזה  

  מידע על גופ� .1

 מידע על סביבת� בלבד .2

 מידע ג� על סביבת� וג� על גופ�  .3

  מידע על סביבת� ועל בעלי חיי� אחרי� .4

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

   �חזורו איתור מידע וא: המשמעות הגלויה בטקסט
  זיהוי קשרי� לוגיי� המפורשי� בטקסט 

  .הכרת המבנה התחבירי. תחיליות וסיומות �זיהוי מבנה המילה  – ידע לשוני* 

דרגת 
  קושי

2,3,4,5,1  

דרישות 
  השאלה

  

, ...לא רק � בשאלה זו נדרשי� התלמידי� לעקוב אחר הקשר הלוגי שמבטא המבנה התחבירי 
  . מידע על גופו שלוג� ונחו" לו , י� נחו" מידע על סביבתולבעל החי: כלומר, ...אלא ג�

  תשובות שגויות
  

  
דוגמאות לתשובות  

  שגויות
  ניתוח משוער   סוג השגיאה

5  

 

  2, 1בחירה במסיחי� 
 מידע על גופ�. 1

 או 

  מידע על סביבת� בלבד. 2

 –טעות חשיבה  
בעקבות אי 
הכרה של 

המבנה התחבירי 
והיחסי� 
הלוגיי� 
  ממנו הנובעי�

לא הבינו את היחס  2או  1תלמידי� שבחרו במסיחי�  
המבוטא במבנה התחבירי כמתואר אלא ג� ... לא רקהלוגי 
  ). ראו ניתוח השאלה(לעיל  

  

  :4בחירה במסיח   6

מידע על סביבת� ועל  
  בעלי חיי� אחרי�

היעדר שימוש * 
בידע לשוני לש� 

  :הבנת הנקרא

אי הבנת הקשר 
בי� הכינוי 

 ופ�גהחבור 
לבי� נושא 

  .המשפט

תלמידי� שבחרו במסיח זה כנראה שגו בהבנת הזיקה 
לבי� בעלי החיי� סביבת� /גופ�שבי� הכינויי� החבורי� 

ומשו� כ� הניחו שמדובר בבעלי חיי� , שה� נושא המשפט
  .אחרי�

על מנת להקנות את המבני� התחביריי� חשוב לעבד יחד ע� התלמידי� את   השתמעויות להוראה
  :לדוגמה. רצוי בדר� גרפית, דע  שבמשפט בשלבי�המי

�  ? מה נאמר בתחילת  המשפט/ מה המידע שבתחילת המשפט 

�  נחו" לבעלי חיי� מידע 

  ?על מה נחו" מידע �

�  ....נחו" לה� מידע על סביבת� וג� על= לא רק על סביבת�  

  ?על מה עוד �

  ופ�נחו" לה� מידע ג� על סביבת� וג� על ג= אלא ג� על גופ� 

�  ?מי ה� בעלי החיי� שעליה� נחו" המידע 

�  . בעלי החיי� זקוקי� למידע על עצמ� 
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  8שאלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  השאלה
  ותשובה נכונה

 ?לאיזו מטרה מופיעי� האיורי� וההסברי� בצד הקטע

  .לתאר כיצד עובר המידע מ� החושי� למוח .1

 .להרחיב את המידע שבקטע בעזרת דוגמאות .2

 .חולדלהסביר כיצד מסייע חוש השמיעה ל .3

  .להשוות בי� אברי החושי� של הנ" ושל העש .4

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

   �יישו� הערכה וביקורת * 
  הבנת התפקידי� של רכיבי המבנה

דרגת 
  קושי

,2,3,4,51  

דרישות 
  השאלה

  

כל איור הוא : על המשות& בי� הדוגמאותלהגיע להכללה בדר� של היסק השאלה דורשת 
  . לית והיא הרחבת המידע שבקטעדוגמה אחת בלבד למטרה כל

התלמידי� עשויי� , מאחר שכל איור עוסק בבעל חיי� אחר ונות� דוגמה לפעולה של חוש אחר
  . להיתפס לפרטי� השוני� המייחדי� כל דוגמה ולא להבחי� בתפקיד המשות& שעליו נשאלו

ה זו מצוי המידע הדרוש לשאל. חשוב לשי� לב כי זוהי שאלה ברמה הגלובלית, נוס% על כ�
  .ה� בקטע כולו וה� באיורי� הנלווי� אליו

  
  תשובות שגויות

  דוגמאות לתשובות  שגויות  
סוג 

  השגיאה
  ניתוח משוער 

  :1בחירה במסיח   7
לתאר כיצד עובר המידע מ� 

  החושי� למוח

טעות 
 –חשיבה 

, היסק שגוי
או שלא 

נעשה כלל 
תהלי� של 

  היסק 

  .זוהי תשובה שאי� לה סימוכי� בטקסט

כנראה שתלמיד שבחר בתשובה הזאת לא הבי� את 
השאלה או שלא בח� שוב  את התמונות ואת הכיתוב 

. שמתחתיה� וענה משהו כללי שזכר מ� הטקסט
במקרה כזה חשוב לבקש מהתלמיד להסביר מדוע 

לקחת "בחר דווקא בתשובה זאת וכ� להוביל אותו 
  .  על חשיבתו" אחריות

  4, 3בחירה במסיחי�   8

הסביר כיצד מסייע חוש ל. 3
  . השמיעה לחולד

 או         

להשוות בי� אברי החושי� של . 4
  הנ" ושל העש

טעות 
 –חשיבה 

חוסר הבנה 
של היחסי� 

  הלוגיי� 

הוא התייחס . התלמיד לא הסיק אודות ההכללה
בתשובתו רק לדוגמה אחת או שתיי� מתו� כל שלוש 

� ההיצמדות לדוגמה הובילה לכ. הדוגמאות שבקטע
ולא , למידע שבדוגמה –שהתלמיד התייחס לתוכ� 

  .לתפקיד שהיא ממלאת כרכיב מבנה

בקריאה חוזרת . בשאלה זו חשוב לעסוק בהכללה לעומת דוגמאות  השתמעויות להוראה
 כל האיורי�של השאלה אפשר להדגיש שהיא מכוונת לתפקיד� של 

� אל כמו כ� כדאי להפנות את התלמידי. לאיור אחד או לשניי�ולא 
תשובותיה� השגויות ולשאול הא� תשובת� נכונה לגבי כלל 

  . האיורי� או מתייחסת לדוגמה אחת בלבד
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  9שאלה 

  השאלה
  .אברי החושי� של בעלי חיי� מתאימי� לצורת החיי� שלה�

  .  הדגימו זאת בעזרת המידע על החולד

ניתוח 
  השאלה

  ממד הבנה
הבנת קשרי� לוגיי� שאינ�  � פי הטקסט� היסק והכללה על: המשתמע מתו� הטקסט

  . מפורשי� בטקסט

דרגת 
  קושי  

,3,4,52,1  

דרישות 
  השאלה

, די� נדרשו להתייחס לאחד  הטיעוני� הכלליי� המפורשי� בטקסטמילתבשאלה זאת ה
בטקסט בצורה  אמצנהמידע על החולד . פרטי של החולדהמקרה הסמ�  ולהדגי� אותו על

  . דוגמה –הכללה : ורש במקרה זה הוא הקשר הלוגימה שאינו מפ. מפורשת
והקשר , של העטל&המקרה , יש לציי� כי הטקסט עצמו מביא כדוגמה מקרה פרטי אחר

בטקסט מוסבר הקשר . לדוגמהשלו לטיעו� הכללי מוסבר באופ� מפורש בעזרת המילה 
די� היל. בי� אורח חייו של העטל& הפעיל בחשכה לבי� חוש השמיעה המפותח שלוש

דומה לגבי החולד ולהסביר כיצד אברי החושי� שלו מותאמי�  קישורמתבקשי� לעשות 
  :התשובה צריכה לכלול ,כלומר. למחילות חשוכות

  ) תיפו&(או על אורח חייו /ו) כהיחש, מחילה(על  תנאי החיי� של החולד מידע * 
  על החושי� הבולטי� שלו ואופ� השימוש בה�  מידע*
  .הזיקה ביניה� המבהיר את קישור* 

  מחוו� לתשובה נכונה
תקשורת , חוש�, כגו� מחילה(תשובה המתייחסת לקשר שבי� צורת החיי� של החולד 

   .ובי� אחד מחושיו) באמצעות תיפו& ברגליי�

  
  תשובות שגויות

  

  
דוגמאות לתשובות  

  שגויות
  ניתוח משוער   סוג השגיאה

 חופר הזמ� כל החולד  9
 עד) עיניי� לו אי�(
 שלו החושי� בעזרתש

 האור את מוצא הוא
  להגיע רוצה שהוא לא�

 –חוסר דיוק * 
אמירות כלליות 

שאינ� מבוססות על 
  הכתוב

  –טעות חשיבה * 

  :היקש שגוי 

א� החולד חי (
במחילה סימ� שהוא 

  ; כל הזמ� חופר

א� החולד עיוור 
סימ� שאי� לו 

  ).עיניי�

אי התלמיד הבי� שעליו לקשור בי� החושי� לבי� תנ
המידע שבתשובה . א� עשה זאת באופ� שגוי, החיי�
אלא נובע כנראה , על הכתוב בטקסט מסתמ�אינו 

  . מהשערה בלתי מבוססת של התלמיד

  

  

10  

  

  

 אבל עיוור הוא החולד
 חזק שלו השמיעה חוש
 לשמוע יכול והוא מאד
  קט� קול כל

  תשובה חלקית

  

התלמיד התייחס לכ� שחוש השמיעה של החולד 
אבל במקו� להסביר , ה שלוייותר מחוש הראימפותח 

אר את אופ� השמיעה יהוא ת, זאת על סמ� תנאי חייו
  .של החולד
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11  

  

 של החושי� לדעתי
 מתאימי� החולד
 שלו החיי� לצורת
 שמזבירי� מכיוו�

 הוא אי�) מסבירי�(
 במקומות מסתדר

 ומספרי� גר הוא שבו
 הטובי� החושי� על

 מביני� וכ� שלה�
 ושי�הח שבעזרת

 החולד) האלו( העלו
  . לחיות יצליח

התשובה אינה עונה 
תשובה   – לשאלה
חוזרת  על , סתמית

  המידע שבשאלה

א� למעשה  איננה מסבירה  , זו תשובה יחסית ארוכה
אי� בה מידע  ,כמעט כלו� על מה שהתלמידי� נשאלו

החושי� הבולטי� שלו  עלועל תנאי החיי� של החולד 
התלמיד השתמש במילי�  .וכיצד הוא משתמש בה�

  . ולמעשה חזר על המידע שבשאלה, כלליות

 ,המיוחד שלה במבנהראשית כדאי לנתח את השאלה ע� התלמידי� ולסייע לה� להבחי�   השתמעויות להוראה
  . סמ� הטקסט אותו על להוכיחוהתלמידי� נדרשי�  טיעו�בשאלה מוצג 

מידע על תנאי , החושי� של החולד מידע על: הנדרשי� בשאלה לרכיבי התוכ�יש לשי� לב 
  . תיאור הקשר ביניה�, חייו

חשוב להדגיש כי האיורי� . שבו סביר למצוא את התשובהבטקסט חשוב לאתר את המקו� 
וכמו במקרה זה יש להסתמ� ג� על , והכתוביות שלצד� ה� חלק אינטגראלי מהטקסט

  .בה� אמצנהמידע ה

לכ� חשוב לבדוק ע� . מידע המובא בתשובהבמקרה של טקסט מידעי יש ער� רב לדיוק ב
דיוקי� או קשרי� לוגיי�  התלמידי� את תשובותיה� בהשוואה לכתוב בטקסט ולאתר אי

  .  שגויי�
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 שאלות מתו� הפרק השני 

"הע" כעד צדק: "סיפור   

  11שאלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?מדוע רבו שני הכפריי�  השאלה

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

  איתור מידע ואחזורו: ות הגלויה בטקסטהמשמע
  הבנת קשרי� לוגיי� שאינ� מפורשי� בטקסט

דרגת 
  קושי

2,3,4,5,1  

דרישות 
  השאלה

בשורות אלו . 5�15בשורות , התשובה לשאלה זו נמצאת בפסקות הראשונות של הסיפור
  . זאתוהאופה מכחיש , הסוחר מספר לשופט את פרטי האירוע שבגינו הוא מאשי� את האופה

פי רצ& �עלכלומר ליצור הכללה , להגדיר את הסיבה למריבהלמידי� מתבקשי� תה
  .האירועי�

יש לשי� לב כי תלמידי� יכולי� לענות תשובה נכונה ג� על ידי שחזור הסיפור במילי� 
איתור : המשמעות הגלויה בטקסטבמקרה זה יש לנתח את השאלה כשאלה על . שלה�

  .  רעיונות המפורשי� בטקסט

מחוו� לתשובה 
  נכונה

  .רועי� בהכללה או בפירוטיתשובה המתארת את הסיבה למריבה ואת השתלשלות הא

  תשובות שגויות

דוגמאות לתשובות    
  שגויות

  ניתוח משוער   סוג השגיאה

 אמר האופה כי  12
 קיבל לא שהוא
  כסף

בתשובה זו יש אמנ� מידע על טיעוניו של הצד האחד   תשובה חלקית
אול� אי� בה מידע מפורש על טיעוניו של , האופה –

  .הסוחר –הצד האחר 

סתמית , תשובה חלקית  בגלל הכסף  13
  שאינה מפורשת

אבל מגדירה את נושא המריבה , התשובה אמנ� נכונה
  . ולא את הסיבה למריבה

כדאי לקרוא ע� התלמידי� את השאלה ולהדגיש כי אפשר ללמוד על כוונת         השתמעויות להוראה
  .מדועמתו� מילת השאלה ) סיבה(השאלה 

הגדרה של הסיבה למריבה או : כדאי לשי� לב לשתי הדרכי� האפשריות למענה
אול� כדאי , חשוב להבהיר כי שתי הדרכי� נכונות. סיפור האירוע שגר� למריבה

לבחו� את איכות התשובות ואת יתרונה של ההכללה על פני שחזור של 
  . האירועי�



11      _______________________________________________________  
  ח"מבח� פנימי בעברית לכיתה תשס –מדרי� למורה   

  13שאלה 

  השאלה
  ותשובה נכונה

  .השופט שאל את האופה א� לדעתו הסוחר כבר הגיע אל ע" האלו�
  ?מה באמת רצה השופט לדעת

  .היכ� באמת נמצא הע" .1

 .הא� הסוחר מכיר את המקו� .2

 .כמה זמ� דרוש כדי להגיע לע" .3

  . הא� האופה דובר אמת .4

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

  פי הטקסט �היסק והכללה על: המשתמע מ� טקסט 
  הבנת רעיונות המשתמעי� מ� הטקסט

דרגת 
  קושי

,3,4,52,1  
  

דרישות 
  השאלה

תחבולה שמצא ה, תחכו� של השופטה: שאלה זו עוסקת באחד הרעיונות המרכזיי� בסיפור
רעיו� זה אמנ� איננו מפורש בטקסט בצמוד לשאלה של השופט . מנת לגלות את האמת על
אול� הוא מובהר בסו& , ) 28, 25, שורה "?אלו�הא� אתה חושב שהסוחר כבר הגיע לע" ה("

  . הסיפור כאשר השופט מסביר לאופה את התחבולה שנקט
כדי להשיב נכו� על השאלה על התלמיד לא ליפול בפח שטמ� השופט לאופה ולהבי� את 

כוונתה לבי� ) ?הא� הסוחר כבר הגיע לע"(של השאלה  משמעותה הגלויהההבדל שבי� 
  .יודע היכ� הע" הא� האופה – הסמויה

  תשובות שגויות
  

דוגמאות   
  לתשובות  שגויות

  ניתוח משוער   סוג השגיאה

בחירה במסיחי�   14
1 ,3  

היכ� באמת  .1
   נמצא הע"

  או  
כמה זמ� דרוש . 3

  כדי להגיע לע"

חוסר  –טעות חשיבה 
הבחנה בי� עיקר לטפל 

  ובי� הגלוי לסמוי

, כוונת השופט הייתה לדעת מי מהשניי� צודק
איננה רלוונטית  היכ� באמת נמצא הע&השאלה ו

  . לסוגיה זו

המשמעות מסגירה חוסר הבחנה בי�  3בחירה במסיח 
כוונתה לבי� זמ� ההליכה העוסקת ב ,בשאלה הגלויה
  . גילוי האמתשמטרתה  הסמויה

מוב� שזמ� ההליכה או מקומו של הע" ה� פרטי� 
ומי שבחר , טפלי� לעניי� המרכזי שבו עוסק הסיפור

במקרה כזה כדאי לשאול . בה� ודאי לא הבחי� בעיקר
את התלמיד מדוע חשוב בעיניו מקומו של הע" או 

ומה יכול השופט  , הזמ� שנדרש כדי להגיע אליו
  . ללמוד מכ� על האמת

  :2בחירה במסיח   15

הא� הסוחר מכיר 
  את המקו�

  חוסר דיוק* 

היסק  –טעות חשיבה *
  שגוי

ו במסיח היה מדובר על התשובה הייתה נכונה איל*  
יתכ� שמי שבחר בתשובה זו י. האופה ולא על הסוחר
  .התבלבל בי� השניי�

א� הסוחר ידע או לא ידע היכ� הע" אינה ההשאלה  *
כיוו� שהסוחר מעול� לא מרלוונטית לגילוי האמת 

  .טע� אחרת

. ולה של השופטהא� הבינו את התחב התלמידי�בתהלי� ההוראה חשוב לברר ע�   השתמעויות להוראה
סימ� , האופה יודע היכ� הע" א�: אפשר להיעזר בהיצג גרפי של תהלי� ההיקש

הוא שיקר כשאמר שלא הל� ע�  ולכ� ,כבר היה לידו בעבר יחד ע� הסוחרש
ידי השופט � היקשי� אלה מוסברי� במפורש על). 14�15שורות (הסוחר אל היער 

40�46בשורות .  
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  17שאלה 

  ?ופט לגלות את האמתכיצד הצליח הש  השאלה

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

   �איתור מידע ואחזורו : המשמעות הגלויה בטקסט
  הסברי� ורעיונות המפורשי� בטקסט, איתור הגדרות

דרגת 
  קושי

,3,4,52,1  

דרישות 
  השאלה

ד נדרש מילתאול� כא� ה, ג� היא עוסקת בתחבולה של השופט.  13שאלה זו קרובה לשאלה 
תהלי�  ומה היה מה עשה השופטבלשונו  הסביראת התחבולה אלא ג� ללא רק להבי� 

  .שבאמצעותו הגיע השופט למסקנה הנכונה החשיבה
אול� זוהי שאלה גלובלית המתייחסת למידע המופיע בטקסט , אמנ� מדובר בממד הגלוי

  .כולו
  .ואיל� 16של השופט נמצאת בשורה  מעשיוהתשובה המפורשת על 

40�46נמצא בשורות  י� חשיבתותהלההסבר המפורש על .  

מחוו� לתשובה 
  נכונה

 או השופט של לתחבולה "/טריק"ל/לרעיו�/לחכמה/לתכסיס התייחסות הכוללת תשובה

  .השופט מסקנת של הכללה

  תשובות שגויות

  ניתוח משוער   סוג השגיאה  דוגמאות לתשובות  שגויות  

 הסוחר את ששלח בכך  16
 ובינתיים האלון לעץ
  האופה את תשאלו שאל

תשובה 
  ,חלקית

אולי נובעת 
 חוסר דיוקמ

חוסר ואולי מ
   הבנה

התשובה מתארת את מעשיו של השופט ולא את 

התלמיד אינו מציי� מה השאלה : התחבולה שנקט

ששאל השופט ולאיזו מסקנה יכול היה להגיע 

  . בעזרתה

 לגלות הצליח השופט  17
 שהוא בכך האמת את

 בפעם האופה את שאל
 הסוחר האם הראשונה

 אמר והאופה לשם הגיע
 השנייה בפעם. לא

 האופה את שאל השופט
 לעץ הגיע הסוחר אם

  . שכן אמר והאופה

טעות חשיבה 

–   

חוסר הבחנה 

בי� עיקר 

  . לטפל

 אתמפרט התלמיד כא� , תשובה הקודמתב שלא כמו

אול� הוא אינו , תשובות האופה אתהשופט ו תשאל

ומתעל� מ� מסביר את הכוונה הסמויה שבשאלה 

התלמיד . הצור� להסביר את התחבולה של השופט

את לפרש מבלי , פשוט מספר דברי� כהוויית�

הוא מייחס . המניעי� והתובנות שמאחוריה�

שינוי שבתשובת האופה עצ� החשיבות רבה מדי ל

נשאל את שבי� הפע� הראשונה לבי� הפע� השנייה 

כנראה מבלי לשי� לב כי בכ� האופה , אותה השאלה

אפשר , במקרה כזה. כבר היה במקו� חש& שהוא

ידי  לעמת את התלמיד ע� נכונות תשובתו על

מה היה קורה אילו כבר בפע� הראשונה : השאלה

מה היה השופט . אמר האופה שהגיע לע& האלו�

     ?יכול ללמוד מתשובה כזו

 של עד היה העץ כי  18
 היו לא ולאופה הסוחר
  עדים

טעות חשיבה 
היסק  –

  ; שגוי

חוסר הבחנה 

נראה שהתלמיד לא הבי� את האמירה המטפורית 

אבל למעשה , עד כאילוהע" היה  –בש� הסיפור 

ידי השופט החכ� שהשתמש �הצדק נעשה על
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בי� הכוונה 
הסמויה 

למשמעות 
הגלויה  

שבפעולת 
  . השופט

התלמיד לא הבחי� בי� הכוונה הסמויה . בתחבולה

 ולכ� ,ריולמשמעות הגלויה שבפעולת השופט או בדב

לא נדרש כלל לתהלי� החשיבה שהוביל  את השופט 

  . למסקנה שהאופה אינו דובר אמת

במקרה כזה כדאי לשאול את התלמיד על סמ� מה 

יתכ� שהתבסס על האמירה של י. כתב את תשובתו

שורה " (הע" הופיע לפני כעד והעיד לטובת�"השופט 

אחרי , וכ�"או על  המשפט  האחרו� בסיפור ) 36

  ...". לות הכול היה הע" עד במשפטככ

  השתמעויות 
        להוראה

כא� המקו� לעסוק . שבש� הסיפור וכיצד יש להבינה המטפוריתחשוב לשי� לב ללשו� 

ולהדגיש כי בסיפור יכולי� להיות מסרי� , בהבדלי� בי� סוגות ספרותיות למידעיות

  . המילי� עצמ� כדי להסיק על הכוונה שלה� לא די להבי� את מה שאומרות. סמויי�

מאפייני� שלה� וכיצד ללמד ספרות קראו בתכנית , על טקסטי� למטרות סיפור

48�60' הלימודי� עמ.  
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  18שאלה 

  

  

  

  השאלה

  . השלימו את המשפט בעזרת מילי� מ� המחס� .א
  ______________: הוא בעיקרו" הע" כעד צדק"הסיפור 

  )מצחיק/  מרגש/ מתוחכ�/ דמיוני/ חידמפ/ עצוב/ משעשע/ שנו�(

  .נמקו את בחירתכ�  .ב

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבעת עמדה מנומקת על הכתוב �יישו� הערכה וביקורת   הבנה 

דרגת 
  3,4,52,1,    קושי

דרישות 
  השאלה 

בתנאי , מתקבלת' ולכ� כל תשובה שכתבו בסעי& א, בשאלה זו התלמידי� נשאלו לדעת�
בי�  .למעשה לא ענה לשאלה, בלבד' לכ� מי שענה על סעי& א. 'בסעי& ב שנימקו אותה כהלכה

או  מתוחכ�כגו� , המילי� המוצעות כמאפיינות את הסיפור יש כאלה המתאימות יותר
במקרה כזה ההנמקה . מרגשויש כאלה שהבחירה בה� היא סובייקטיבית יותר כמו , משעשע

  .ת של הקוראידויחיצריכה לכלול את נקודת מבטו ה

מחוו� לתשובה 
  נכונה

  .שנבחר המאפיי� את ומבהיר הסיפור על המבוסס מפורש נימוק הכוללת תשובה

  תשובות שגויות

  ניתוח משוער   סוג השגיאה  דוגמאות לתשובות  שגויות  

  חכם דבר זה כי חכםומת*   19
 זה ששנון מפני. ומתוחכם שנון
 מישהו זה ומתוחכם חכם

  .בעיות שפותר

הנמקה לקויה 
הבעת דעה   –

  ללא הנמקה

אול� , פירוש התכונות שבחר בה� אתהתלמיד הסביר 
  . לא קשר אות� לסיפור

  

  . דימיוני  20
 עץ )אי�( אך דמיוני זה לדעתי

 לשמועה לזוז לדבר יכול
  לראות )לשמוע(

הנמקה לקויה 
–   

הנימוק אינו 
פי �נכו� על
  הטקסט

ג� : התשובה אינה תואמת את העובדות שבסיפור
  . הע" לא באמת דיבר או זז בסיפור

� במקרה כזה חשוב לשאול את התלמיד א� הע" זז על
יתכ� שלא הבי� את התחבולה וחשב י. פי הסיפור

על תשובתו  ובש חשוביתכ� שאחרי שיי. שהע" אכ� זז
יוכל למצוא נימוק אחר מדוע הסיפור דמיוני בעיניו או 

  . שישנה את בחירתו

21  

  

 השופט כי מתוחכם הסיפור* 
  חכם היה

  . מתוחכם* 
 מכיוון בחירתי את בחרתי אני 

 והמחשבה חכם היה שהסיפור
 נהניתי ומאד חכמה הייתה בו

  אותו לקרוא

הנמקה לקויה 
מבנה  –

טיעוני ללא 
הנמקה 
  אמיתית

  

ה�  כתובות במבנה של דעה . התשובות הללו סתמיות
הנימוק  �תוכה תא� למעשה מבחינ, נימוק+ או טיעו� 
במילי� אחרות ואינו מוסי& מידע על ו� הטיעחוזר על 

או מוסי& מידע שאינו מבסס את , בומה שכתוב 
  . הטיעו�

  השתמעויות 
        להוראה

מה חסר  �ובהתא� לכ� , חשוב להסביר לתלמיד מה נדרש ממנו בסוג כזה של שאלות
אול� עיקרה הוא לא עצ� הבעת , אמנ� השאלה דורשת ג� הבעת דעה אישית. בתשובתו

אפשר לברר ע� התלמידי� מי בחר לאפיי� את . ביסוסה על סמ� הכתוב הדעה אלא
רצוי . ולבחו� יחד את הנימוקי� השוני� לבחירה, דמיוני וכדומה, הסיפור כמתוחכ�

משכנעי� ה, רלוונטיי�הנימוקי� הלהערי� את איכות הנימוקי� ולהבחי� בי� 
  . נימוקי� שאינ� כאלההמבוססי� על הסיפור לבי� הו
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  19ה שאל

  

  

  

  

  

  השאלה
  " ?הע" כעד צדק"חשוב שילדי� יקראו סיפורי� מ� הסוג של הסיפור , הא� לדעתכ�

  .שורות 3�5כתבו .  נמקו את תשובתכ�

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה 

   – יישו� הערכה וביקורת 
  הבעת עמדה מנומקת על הכתוב/  הערכת מטרתו של הטקסט

דרגת 
  קושי

1,2,3,4,5  

דרישות 
  השאלה

כאשר . במטרת הטקסט ג� בעקיפי� עוסקתו, דעת�את ו מזמינה את הילדי� להביע שאלה ז
ה� למעשה נוגעי� , ילדי� מסבירי� מדוע חשוב או לא חשוב בעיניה� לקרוא סיפור כגו� זה

, לגרו� הנאה ושעשוע –טקסט הובמטרה של ) סיפורי משפט או חכמה(במאפייני� של הסוגה 
כיוו� שהיא אמורה לעסוק ממידה מסוימת של הכללה  בתשובה נדרשת. ללמד מוסר השכל

  . ולאו דווקא בסיפור שקראו זה עתה, בסיפורי� מסוג מסוי�
  ).  טיעו� מנומק(בשאלה זו נבדקה ג� הכתיבה מבחינת הלשו� והמבנה 

מחוו� לתשובה 
  נכונה

 מסיפורי� ללמידה או להנאה הקשור רלוונטי ונימוק התלמיד דעת את הכוללת תשובה

  .אלהכ

  תשובות שגויות

  ניתוח משוער   סוג השגיאה  דוגמאות לתשובות  שגויות  

בגלל שזה עוזר לילדי� אי�   22
לא לשקר ולשמור כראוי על 
מה שנותני� לה� ואחרי זה 
ילמדו להחזיר ובכ� יתנהגו 

כמו ילדי� אמיתי� 
שאפשר לתת ) אמיתיי�(

  לה� דברי� לשמירה

טעות * 
   –חשיבה 

הנמקה *
  :לקויה

נימוק דל  
ללא הבעת  
  .דעה מפורשת

א� כי , דעתו במפורשאת בתשובה זו התלמיד לא הביע 
זה אינו המבנה . אפשר להסיק אותה מהנימוק שהביא

  . המקובל של כתיבה טיעונית
התלמיד התייחס לדוגמה . הנימוק הוא קונקרטי מאד

א� לא הצליח , שבסיפור והשלי� ממנה לעול� הילדי�
לה מתאימה ברמה של  מוסר השכל  ליצור מתוכה הכל

  . רמייה או משפט צדק, הנוגע לגנבה

כ� כי זה מאד חשוב ויש לזה   23
  מסר יפה וזה מלמד

הנמקה לקויה 
נימוק  –

  סתמי

בתוכה שאול� המידע , התשובה כתובה במבנה טיעוני
התשובה קצרה מדי ובלתי מפורשת . דומצומצ� מא

ה ללא קריאת אי אפשר להבינו") לזה", "זה", "כ�("
הנימוק סתמי ואינו מבהיר מה יפה במסר ומה . השאלה

  . הוא מלמד
במקרה כזה כדאי להציע לתלמידי� לקרוא את 

 אפשרהתשובה במנותק מהשאלה ולבחו� יחד מה 
  . ללמוד ממנה

  השתמעויות 
  להוראה

חינת במקרה כזה חשוב לסייע לתלמידי� להבי� את דרישות השאלה ה� מבחינה תוכנית וה� מב
, ג� כא� חשוב להבהיר כי התלמידי� אמנ� התבקשו להביע דעה, 18כמו בשאלה . המבנה והלשו�

רצוי לערו� . בהסתמ� על מה שלמדו והבינו מ� הסיפור ת דעת�מלאכת� הוא לנמק א אול� עיקר 
ולהערי� ע� התלמידי� את ) או תלמידי� אחרי�(רשימה של הנימוקי� שהציעו תלמידי הכיתה 

מבוססי� על , קשורי� לדעה: תבחיני� לנימוקי� טובי�יחד כדאי ליצור . הנימוקי�איכות 
  . יש בה� אמירה מכלילה והדגמה, מפורשי�, משכנעי�, הסיפור

 –חשוב להדגיש ג� כא� כי התשובה צריכה לכלול שני חלקי� , כמו בכל תשובה בעלת מבנה טיעוני
  . יניה�ומילת קישור המסבירה את הקשר ב ,דעה ונימוקי�
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 שאלות מתו� הפרק הרביעי

  "אלוני אבאשמורת הטבע : "טקסט מפעיל 

  21שאלה 

  השאלה
כתבו שמות של שתיי� מ� התחנות שהמבקרי� צריכי� לעבור . במפת האתר מצוינות כמה תחנות

  .לגבעת החרובבדרכ� 

ניתוח 
  השאלה

ממד 
   הבנה

  

  איתור מידע ואחזורו : המשמעות הגלויה בטקסט
  .ור פרטי מידע המפורשי� בטקסט אית

דרגת 
  קושי

2,3,4,5,1  

דרישות 
  השאלה

ובו ריבוי ( מודלי �בשאלה זו התלמידי� נדרשי� להפיק מידע ממפה שהיא טקסט מולטי
דמות הצועד :  כפי שה� מוגדרי� במקראסימני המפה  עליה� להבי� את). סוגי� של ייצוגי�

  .  לסימו� התחנות בדר�מספרי� , וו� ההליכהלסימו� כיחצי� , לסימו� תחילת השביל
  :על התלמידי� לעקוב אחר ההנחות הסמויות בתו� השאלה, על כ� נוס%

  .מבקרי� יוצאי� לדר� מנקודת ההתחלה. 1 
  .בשבילשסדר הכ� שיפגשו את התחנות על פי , פי כיוו� הח"� ה� צועדי� לאור� שביל ההליכה על. 2 

מחוו� לתשובה 
  נכונה

 :האלה התחנות מבי� שתיי� וללתהכ תשובה

  .תצפית נקודת ,מעורב חורש ,הגדולה היער קרחת, השביל שער

  תשובות שגויות

  
דוגמאות 
לתשובות  
  שגויות

  ניתוח משוער   סוג השגיאה

תחילת *  24
  שביל הליכה

שלולית *
  חורף

אי , חוסר דיוק
הבנת השאלה 

  או 
עדר ידע יה

בקריאת 
  סימני� במפה

  .כה אינה מוגדרת כתחנה במפהתחילת שביל ההלי
, 6תחנה מספר  זו אול�, במפה תחנההיא אכ� " שלולית החור&"

  . 5 פרתחנה מס ,"גבעת החרוב"והצועדי� יגיעו אליה רק אחרי שיבקרו ב
  :ייתכנו כמה סיבות אפשריות לטעות

אולי התלמיד לא הבי� היטב את השאלה ובמקו� לבחור שתי תחנות  .א
הוא ) 5 פרבי� תחנת המוצא לתחנה מס(בתנאי� שהציבה השאלה 

  .בחר שתי נקודות סתמיות על המסלול

התלמיד לא עקב אחר מקרא הסימני� במפה והולי� את המטיילי�  .ב
נקודות העצירה , במקרה כזה. בכיוו� ההפו� לסימו� הח" ומספרי התחנות

 .ושלולית החור&) א& כי אינה תחנה(במסלול ה� אכ� נקודת ההתחלה 

ניתוח : ראו לעיל(קב אחר ההנחות הסמויות בשאלה התלמיד לא ע .ג
בדר� הקצרה  �פי שיקול דעתו �והולי� את המטיילי� על, )השאלה

  .ביותר אל היעד

גן לאומי *  25
  בית שערים

גן לאומי *
  ציפורי

התלמיד לא 
הבי� את 
  השאלה

וחיפש את , התלמיד התעל� מ� ההפניה אל המפה המפורשת בשאלה
כי , בכל מקרה התשובה אינה נכונה. ולא במפההתשובה בטקסט הכתוב 

לא כמקומות וכאתרי� סמוכי�  ש� מוזכרי� המקומות האלה
  .שהמטיילי� חייבי� לעבור דרכ� במסלול ההליכה

  

  השתמעויות 
  להוראה

חשיבות של קריאה קפדנית על מנת לעמוד על המשמעת המדויקת של היש להדגיש את 
די� כיצד ה� עלולי� לטעות בשל חוסר תשומת לב כדאי להראות לתלמי. דרישות השאלה

  .הבהרה באילו תחנות מדובר, הפניה למפה: להנחיות שבשאלה

חלק אינטגראלי מ� הטקסט ויש לפרש את  אכמו כ� זוהי הזדמנות להבהיר כי המפה הי
  .  פי המקרא על מנת להפיק ממנה את המידע הנדרש� הסימני� על
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   25שאלה  

  

  

  

  

  

  

  

  השאלה
  ותשובה נכונה

  ?"אלוני אבא"מהי מטרתו העיקרית של ד& המידע על שמורת הטבע 

 "אלוני אבא"לספר על טיול שנער� בשמורת הטבע  .1

 ושל אתרי� סמוכי�" אלוני אבא"לתאר את ההיסטוריה של היישוב  .2

 ".אלוני אבא"למסור מידע ולהדרי� את המבקרי� בשמורת הטבע  .3

   ".אבא אלוני"ללמד תלמידי� לקרוא מפות של שמורת הטבע  .4

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה

  

�יישו� הערכה וביקורת     
  הערכת מטרתו של הטקסט

דרגת 
  קושי

,3,4,52,1  

דרישות 
  השאלה

  . טקסט מפעיל –זוהי שאלת רב ברירה שמטרתה לבחו� את הבנת הסוגה 
על מנת ) או כיצד לא לפעול(להדרי� את הקורא כיצד לפעול הוא תפקיד הטקסט המפעיל 

, מתאר היטב מטרה זו של הטקסט המפעיל 3 פרמסיח מס. מטרה ממשית כלשהילהשיג 
טקסט נרטיבי או דיווח על : ואילו המסיחי� האחרי� מכווני� לטקסטי� מסוגות אחרות

      ).4מסיח (או טקסט לימודי , )2מסיח (טקסט היסטורי , )1מסיח (טיול 

  תשובות שגויות

  דוגמאות לתשובות  שגויות  
סוג 
  אההשגי

  ניתוח משוער 

  2, 1 בחירה במסיחי�  26
לספר על טיול שנער� . 1

  "אלוני אבא"בשמורת הטבע 
  או  
לתאר את ההיסטוריה של . 2

ושל " אלוני אבא"היישוב 
 אתרי� סמוכי�

  

אי הבנה של 
  הסוגה

תלמידי� שטעו ובחרו במסיחי� אלה אינ� מבחיני� בי� 
מה  הטקסט המפעיל שתפקידו להדרי� כיצד לבצע את

, על סמ� המידע שבטקסט) הטיול(שטר� התרחש 
טקסט  –לעומת טקסט שמספר על מה שכבר התרחש 

  .סיפור או דיווח, היסטורי
זר לתוכ� הטקסט שאי� בו כמעט  2מסיח , יתרה מכ�

  . ישוביפרט לשמו של מייסד ה ,מידע היסטורי

  4בחירה במסיח   27
ללמד תלמידי� לקרוא . 4

מפות של שמורת הטבע 
  ".אלוני אבא"

רבו את ניסיונ� יייתכ� שתלמידי� שבחרו במסיח זה ע
, ספרהבית של האישי ע� טקסטי� כאלה בהקשר 
  . דידקטית אוהניחו בטעות שכוונת הטקסט הי

  

  
  השתמעויות 

  להוראה

. יש תלמידי� שלא פגשו טקסטי� מסוג זה או שאינ� רגילי� לקרוא ולהתמצא בה�
 ,ללמוד לקרוא בה� ולהפיק מה� מידע, כאלה לכיתה �אותנטיי כדאי להביא טקסטי�

תכנית הלימודי� עוסקת בטקסטי� . וכ� לעמוד על מטרות הטקסט ועל מאפייניו השוני�
אינ� שימושיי� רק  חשוב להדגיש כי טקסטי� מסוג זה. 4למטרות הפעלה בעמודי� 

  .ג� במציאות לה� תפקיד מדרי� ממשיהבית ספרי אלא יש  בהקשר
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  27שאלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  השאלה
  ותשובות נכונות

  : מתאימי� משלכ� שמות תוארהשלימו את המילי� החסרות בעזרת 

לעונת  מתאימותה� ביקשו מאנשי השמורה המלצות . מיוחדתמטיילי� רבי� הגיעו לשמורה ה

  .שלא סומנו במסלול ההליכה קטנותהמדריכי� המליצו על תחנות תצפית . הסתיו

  . אטומותלהצטייד בנעלי הליכה מומל" למטיילי� בשמורה 

  .גדולהכדאי לבקר בשלולית החור& ה

. וההליכה בו אינה קשה, מענייןשטיילו בשמורה דיווחו כי מסלול הטיול  רביםמבקרי� 

  . ביופיו מרהיבמנקודת התצפית נשק& נו& , לדבריה�

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה  

  
  .י� ושמות תוארפעל, התאמה במי� ובמספר בי� שמות עצ�: ידע לשוני

דרגת 
  קושי

,3,4,52,1  

דרישות 
  השאלה

ולבחור שמות תואר " שמות תואר"תלמידי� נדרשו לדעת מה� הכדי לענות על שאלה זאת 
והתייחסות למבנה המשפט  ,התאמה של מי� ומספר: מתאימי� מבחינה תוכנית ותחבירית

  .  וסימני הפיסוק

מחוו� לתשובה 
  נכונה

 .מתאימי� תואר שמות שמונה או שבעה השלמת הכוללת תשובה

 :להתאי� צריכי� התואר שמות

 .המשמעות מבחינת .א

  .וביידוע במספר ,במי� .ב

  ניתוח טעויות

  סוג השגיאה  דוגמאות לתשובות  שגויות  

28  
  קטנה תחנות תצפית �

  חדשים נעלי הליכה �

  עדר התאמה במי� ובמספריה

  

29  
  הטבעלשמורה  �

  שלנומבקרי�  �

  במקו� שמות תואר' פעלי� וכד, עצ�כתיבת שמות 

30  
. ואזמטיילי� רבי� הגיעו לשמורה  �

  התעלמות ממבנה המשפט ומסימני פיסוק   ....ה� ביקשו  מאנשי

  השתמעויות 
        להוראה

שגיאות מסוג זה מעידות כי נדרשת הוראה ישירה ומפורשת של חוקי הלשו� על מנת 
ה בי� תארי� מסוגי� שוני� לבי� הבחנ: לשוני הנדרש בכיתה ה�לבסס את הידע המטה

  .התארי� לשמות העצ� בי�ושמירה על  ההתאמה במי� ובמספר , לי� שאינ� תארי�ימ
כי חוסר תשומת לב לסימני הפיסוק עלולה להטעות כדאי להדגיש בהזדמנות זאת 

  .ולשנות את משמעות הכתוב
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  28שאלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  השאלה
  ? "אלוני אבא"הטבע כדאי למשפחה לבקר בשמורת , לדעתכ�, הא�

  .נמקו את תשובתכ� לפי ד& המידע

ניתוח 
  השאלה

ממד 
  הבנה 

   – יישו� הערכה וביקורת
  יישו� הנלמד מ� הטקסט בהקשרי� אחרי�

דרגת 
  קושי

,3,4,52,1  

דרישות 
  השאלה

  מצוי� במפורש כי עליה� לחפש את  כאשר להביע דעה מנומקת נדרשי� התלמידי�

   חשוב כמו� לתלמידיה כדי להשיב על השאלה על, למעשה.  טקסטהנימוק במידע המצוי ב

עליה� . בני משפחה שמעונייני� לצאת לטיול ומפעילי� שיקול דעת באשר לבחירת המקו�
אול� , שאלה מה ייחשב ראוי וכדאי בעיני המשפחהל בנוגעלהיעזר בניסיו� חייה� 

פי הטקסט מה ימצאו �� עלויהיה עליה�  לבחו, התלמידי� לא יוכלו להסתפק בכ� בלבד
עליה� לבחור מתו� המידע שבטקסט את מה שנראה בעיניה� כיתרו�  ,כלומר. בשמורה

  .)משפחה(עבור מבקרי� מסוימי� ב

מחוו� לתשובה 
  נכונה

  .המידע ד& על המבוסס מתאי� נימוק בליווי התלמיד דעת את הכוללת תשובה

  תשובות שגויות

  ניתוח משוער   השגיאהסוג   דוגמאות לתשובות  שגויות  

31  
כדאי מאד לבקר בשמורת 

  "אלוני אבא"הטבע 

  :הנמקה לקויה
  דעה ללא נימוק

  
בתשובות הללו אי� כל מידע מ� הטקסט אודות 

ה� מעידות כי התלמידי� לא הבינו מה . השמורה
דעה ונימוק אחד לפחות : נדרש מה� בשאלה

  . המבוסס על הטקסט
  

32  
לדעתי כדאי למשפחה 

ם כי זה נשמע כמו לבקר ש
  מקום יפה

  :הנמקה לקויה
  סתמי נימוק

33  

כי דף המידע של , כן
" אלוני אבא"שמורת הטבע 

שכנעה אותי ועשתה לי חשק 
  .לבוא אם משפחתי

  :הנמקה לקויה
מבנה טיעוני ללא 
  הנמקה אמיתית

  השתמעויות 
  להוראה

י אי� להסתפק בציו� ג� כא� חשוב להדגיש כ, כמו בשאלות אחרות הדורשות דעה ונימוק
  . אלא עליו לבסס את טענתו על סמ� הטקסט, דעתו של התלמיד

משפחה שוקלת להיכ� כדאי  : כמו כ� כדאי להבהיר את הסיטואציה העולה מ� השאלה
  . תלמידי� ודאי מכירי� מניסיונ� האישי מצבי� כאלה. לצאת לטיול

לא� לצאת  לבחורמשפחה ל עזורישמידע ל בנוגעאפשר להעלות ע� התלמידי� השערות 
אינה תורמת היא ו� שוכימיש להדגיש כי  במצב זה אי� די בהמלצה סתמית . לטייל

סימולציה מעי� זו תסייע לתלמידי� להבחי� מהו נימוק בעל ער� ומהו . דעתהלשיקול 
  .נימוק חסר משמעות
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  ניתוח טקסטי� שכתבו תלמידי� בעקבות מטלת הכתיבה �כתיבה  �  2.3

 
 

 המטלה  .א
 

 
 

 : המחוו� .ב
  .27-26' עמ, ראו בערכה זו פרק ג

 
 

 דוגמה למכתב כתוב היטב .ג
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 דוגמאות לקשיי� בתחו� התוכ� .ד

1 

 

,לראש העיר שלום  
אנחנו דירי הבניין רוצים שתוצי את החיות מבית הספר כי הם עוסות רעש 

. ויש להם ריחות לא נהמים וזה פוגע באיכות החיים שלנו  
  :תוכ�ניתוח ה

במכתב זה הכותב פונה לראש העיר בש� דיירי הבניי� ולא  :המכתב אינו תוא� את דרישות המטלה

 .כפי שנדרש במטלה, בש� ילדי בית הספר

או נימוקי� נוספי� על מה שכבר נמסר  ואי� במכתב כל מידע חדש ,חסרה הצגת הבעיה –נוס& על כ� 

  .בהנחיות לכתיבה

 : השתמעויות להוראה

יש לציי� מה המידע הנתו� בה ואיזה . ח ע� התלמידי� את השאלה ולהגדיר מה היא דורשתחשוב לנת

חשוב להבהיר לתלמידי� כי עליה� לחשוב מה ישכנע את . סוג מידע על התלמידי� להוסי& במכתב�

  . ראש העיר להיענות לבקשת� ובהתא� לכ� לבחור את נימוקיה�

2 

. 

 

!לכבוד ראש העיר היקר  
מבקשים להשאיר את פינת החי מכיוון שכך אנו " דור"ת הספר אנו ילדי בי

.לומדים יותר על החיים של בעלי החיים  
תודה על ההקשבה                                    
"....."תלמידי בית הספר                                      
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 דוגמאות לקשיי� בתחו� המבנה .ה

 ניתוח התוכ�:

 

במכתב זה חסרה הצגת הבעיה. זוהי כתיבה מהוקשרת המניחה כי הנמע� (ראש העיר) מבי� את ההקשר 

במקרה כזה נדרשת הצגה מפורשת של הבעיה בפני הנמע� בטר� יעלה הכותב את . שבו נכתב המכתב

.נימוקיו  

הנמקה דלה: ניסיו� השכנוע מבוסס על נימוק אחד בלבד – כ� אנו לומדי� יותר על בעלי החיי�. זהו 

אי� במכתב פירוט כיצד תלמידי� . אול� הוא מצומצ� מדי, האמנ� נימוק רלוונטי ובעל ער� לבקש

. לומדי� בעזרת החיות ולמה למידה כזאת היא בעלת ער� כאשר החיות נמצאות בקרבת מקו�  

 

 השתמעויות להוראה

ולסייע לה� לַדמות , חשוב לעבוד ע� התלמידי� על ההבדל שבי� כתיבה מהוקשרת לכתיבה מפורשת

מה ה� משערי� שעשוי להיות בעל ער� , מה הוא יודע ומה אינו יודע: י�את הנמע� שאליו ה� כותב

ולכ� , חשוב להסביר לתלמידי� כי למכתב יש מטרה ברורה. מה עשוי להשפיע עליו ולשכנע אותו, בעיניו

אפשר לסייע לתלמידי� לפרט . עליה� להרחיב ולהוסי& נימוקי� שיגרמו לראש העיר להיענות לבקשת�

. קי� בעזרת שאלות של המורה או של תלמידי� אחרי�ולפרש את הנימו  

. כדאי להציע לתלמידי� לשי� את עצמ� במקומו של ראש העיר שקיבל מכתב תלונה מ� השכני�

אולי בכ� שיביאו בחשבו� , הנימוקי� שיציעו הילדי� אמורי� להיות משכנעי� יותר מנימוקי השכני�

. את התלונה שלה� וינסו להציע פתרו� לבעיה  

3  

 
וזה פוגע   דעתי אני חושבת שדירי הבנין צודקים כי זה עושה ריח לא נעים :פתיחה

  באיכות החיים שלהם
גוף: אבל גם אי אפשר שהיו בבית ספר חיות כי גם זה עושה ריח לא נעים וצריך כל 

.פעם לנקות דעתי שלא היו חיות בבית ספר  
. או בחנותורק בגן חי : סיום  
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 ניתוח המבנה:

היא לא : התלמידה כלל לא הבחינה שמבנה הטקסט שכתבה אינו תוא� את הנדרש בשאלה

תלמידי  –אלא לתמו� בטענתו של צד אחד בלבד , התבקשה להביא נימוקי� לטיעוני� בעד ונגד

.בית הספר  

יש להניח . מכירהתלמידה זאת כנראה סוברת שעליה לפעול בכל מחיר לפי דרישות מבניות שהיא 

אול� כא� היא כופה על הטקסט מבנה שאינו תוא� את , כי בכיתתה נלמד מבנה של טקסט טיעוני

להציג את מטרת כתיבתה או את , במכתב שכנוע היה עליה לפנות לנמע�. מטרתו כמכתב שכנוע

� ולהביא את הנימוקי� הרלוונטיי� כדי לשכנע אותו להסכי, להביע את דעתה, הרקע לכתיבה

. לדעתה  

פוגעת , היא מפריעה לרצ& הקריאה: אינה במקומה סיו�וגו% , פתיחהכמו כ� מוב� שהחלוקה ל

.בקוהרנטיות ואינה הולמת את מוסכמות הכתיבה  

. יש לשי� לב כי המכתב אינו עומד בדרישות המטלה ג� מבחינה תוכנית ולשונית  

 

 השתמעויות להוראה:

את מה שלמדה בכיתה  מיישמת באופ� מוטעה ה כנראהכתיבה מסוג זה מעידה על כ� שהתלמיד

ייתכ� שהדגישו בכיתה יתר על המידה את רכיבי המבנה של טקסטי� . על מבנה של טקסט טיעוני

.טיעוניי� מבלי להביא בחשבו� את מטרת הכתיבה  

מתי לכתוב טקסט  עצמאי שיקול דעתדר� ההוראה של מבנה הטקסט צריכה לאפשר לתלמידי� 

לש� כ� יש להדגיש בהוראה . ות דעת ומתי לכתוב טקסט הבנוי כמכתב למטרות שכנועהבנוי כחו

על הכותב לדעת מהי מטרת הטקסט וכיצד לבחור את המבנה . כי דרישות הסוגה אינ� שרירותיות

. על פי דרישות הסוגה, המתאי� למטרתו  

� של מכתבי� כדאי להציע לה� לשי� את עצמ� במקו� הנמעני, כדי להבהיר זאת לתלמידי�

מה יוכלו ? הא� ישתכנעו? הא� יבינו מה מטרת הכותב? הא�  הטקסט נראה כמכתב. מסוג זה

? לענות למכתב זה  

ה� כותרות מבניות ) סיו�, גו&, פתיחה(חשוב להסביר לתלמידי� שהכותרות של חלקי הטקסט 

גו& , ק לפתיחההא� כקוראי� של המכתב חשוב לה� לדעת כיצד הוא מחול. ולא כותרות תוכניות

?או שמא כותרות מבניות אלו מפריעות לה� לעקוב אחר התוכ� ואחר רצ& הרעיונות, וסיו�  

כדאי להביא . יש ללמד את התלמידי� כי דר� כתיבה זאת נוגדת את המוסכמות –בכל מקרה 

מה , לכיתה מכתבי� אותנטיי� ולעקוב יחד ע� התלמידי� אחר המבני� האופייניי� שלה�

על טקסטי� למטרות שכנוע . איננו מקובל במכתבי� בכלל ובמכתבי שכנוע בפרט מקובל ומה

35�41' קראו בתכנית הלימודי� עמ.  
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 דוגמאות לקשיי� בתחו� הלשו� .ו

4  

 
!!!לראש העיר שלום  

כי כמו , מבקשים ממך בבקשה לא להוריד את פינת החיי" דור"אנחנו ילדי בית ספר 
אנס אחד כדי 'מהחיים שלנו אז בבקשה ממך תן לנו רק צשאתה רואה החיות זה חלק 

אנחנו מקווים שתסכים, לדאוג שלא יהיה ריח רע   
"....."!!!ילדי בית ספר                                       

  : ניתוח הלשו�

והוא מערב במכתבו ביטויי� מלשו� , תלמיד זה אינו ער למשלב הנדרש במכתב לאד� בתפקיד נכבד

  .אנס'ת� לנו רק צ; כמו שאתה רואה: ר היומיומיתהדיבו

ומצד , ובסימני קריאה מירכאותמצד אחד נעשה שימוש ב. כמו כ� השימוש בסימני פיסוק איננו עקבי

  . אי� הקפדה על שימוש בנקודה בסו& משפט אחר

5 

 

 ראש העיר היקר שלום
 אני כותב לך על נושא חשוב בעיני

בים ויש לנו שכנים שלא רוצים חיות בבית יש לנו פינת חי ואנו מאד אוה
.הספר  

 ויש ילדים שאם לא יהיה לנו חיות יהיו עצובים מאד
 אנא השאיר את החיות שלנו

 בכל אופן תודה
......בית ספר                                           

2ילדי כיתה ה                        
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  :ניתוח הלשו�

  :� ההתא� הדקדוקי והתחבירכתב זה משק& קשיי� בתחומ 

 שאנו מאד אוהבי� אותה: ל"צ –" ואנו מאד אוהבי�"...

   יהיו: ל"צ –" לנו חיות יהיה"

  :מו כ� השימוש במילות הקישור אינו מגוו� כ

  . )כמו כ�, אבל( משמשת בתפקיד של קשרי� לוגיי� שוני�" וו החיבור"

  . במכתב אי� סימני פיסוק כלל

 ,מכתב פורמאלי לאישיות חשובהלכ� שהמכתב הוא כותב היה מודע ניכר שה: התאמה משלבית

: " מילי�  וביטויי� כמו. לא תמיד הדבר עלה בידו. והשתדל  להתאי� את משלב הלשו� לנסיבה זאת

אול� משפט כמו , מעידות אמנ� על ניסיו� לכתוב באופ� מכובד..." אנא השאר", "נושא חשוב בעיני

  . מתאי� יותר לשפה יומיומית" יות בבית הספריש לנו שכני� שלא רוצי� ח"

   

  :השתמעויות להוראה

טקסטי� שכתבו הילדי� מזמני� הוראה של הלשו� בהקשר פונקציונאלי בצורה המבהירה כיצד 

 נימכתב תק). 68, 17' קראו בתכנית הלימודי� עמ(שימוש נכו� בלשו� משרת את מטרת הכתיבה 

מכתב שכתוב במשלב הול� . בד יותר ומקובל יותר על הקוראמכו, מבחינה לשונית יהיה ברור יותר

  . גדולי� סיכוייו לקד� את מטרת הכותב ולשכנע את ראש העיר –ובמילות שכנוע מתאימות 

עולות מה� לאור הכתבו ולדו� בכיתה בסוגיות הלשוניות ה� כדאי להביא בפני התלמידי� טקסטי� ש

הא� השפה בה ? מסייעת להבהיר את כוונת הכותבהא� הלשו� ? הא� השפה תקינה: מטרת הכתיבה

הא� מילות ? הא� המשלב מתאי�? נכתב המכתב לראש העיר אכ� תשכנע אותו בדר� הטובה ביותר

  ? כיצד אפשר לגוו� ולהעשיר את השפה? הקישור מבהירות נכו� את הקשר בי� הרעיונות

חשוב לחזור . לתיקו� השגיאותהזדמנות ללמד את כללי הלשו� הרלוונטיי�  הואהעיסוק בטקסטי� 

 . ולפגוש כללי� אלו בטקסטי� נוספי� שילדי� כותבי� או קוראי�


