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 (4102תשע"ד )מיוחד עבור המגזר החרדי, עברית לכיתה ה', ביפוי המבחן מ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 חלוקה לנושאיםשאלות המבחן לפי 

  

 שאלות המבחן הנושא

 הבנת הנקרא
1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,8 ,11 ,11 ,13 ,11 ,15 ,16 ,11 ,18 ,11 ,

21 ,21 ,25 ,21 ,28 ,21 ,31 ,31 ,32 ,33 

 31, 26, 23 ,22, 21, 1 ,1, 1 לשון-לשון ומטה

 כ18, 12כ, 11 הבעה בכתב

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

    

 סוג הטקסט ממד ההבנה
 

 שימושי מידע סיפור

 33, 32, 31, 21, 25 11, 11, 16, 11, 13 8, 6 ,1 איתור מידע

 31 ,28 ,21, 21 21, 15 11, 5, 3, 2 פרשנות והיסק

  18 11 הערכה וביקורת יישום
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 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 "המדרגה העליונה" –פרק ראשון: סיפור 

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

 מתוך תכנית הלימודים הבנה / הנושאהממד 
 רכיבי החינוך הלשוני – 'ק גפר

 הישגים נדרשים – 'פרק ד

     

בתחילת הסיפור כתוב: "שמחתי מאוד  1

 על הבשורה שבפי אבי."

 מה הייתה הבשורה?

 איתור מידע פתוח

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

: עובדות, יםבטקסט

הסברים  הגדרות,

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

 16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1: שג נדרשהי

כתוב: "... ובלב הרגשה  11-11בשורות  2

של שנה חדשה הנושאת בכנפיה 

 הבטחות ותקוות."

 ?נושאת בכנפיהלמה הכוונה בביטוי 

 פרשנות והיסק  ר"ב

הבנת מילים וביטויים 

 בהסתמך על הכתוב 

 אכתוב: "כעס התחיל למל 21בשורה  3

 אותי."

 מדוע כעס הנער המספר?

 סקפרשנות והי פתוח

הבנת הרעיונות 

המשתמעות מתוך 

 הטקסטים

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1: הישג נדרש

 5: הישג נדרש

כתוב: "הוא משך בכתפיו  21בשורה  1

 בחוסר אונים..."

איזו מילה תחפשו במילון כדי למצוא 

 ?בכתפיואת פירוש המילה 

 לשון -לשון ומטה ר"ב

פוש מילה במילון חי

לפי סדר אלפביתי, 

 ופנימי חיצוני

 13–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

כתוב: "... גם אם קשה  51בשורה  5

 לעשות זאת..."

 ?לעשות זאתלמה הכוונה במילים 

 פרשנות והיסק ר"ב

הבנת מילים וביטויים 

 בהסתמך על הכתוב

 , 51–56, 51–18' תה"ל עמ

15–16  

 1 :הישג נדרש
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 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 "המדרגה העליונה" –ון: סיפור פרק ראש

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

על סמך השלימו את הקטע שלפניכם  6

 .55-11בשורות  הכתוב בסיפור

 איתור מידע פתוח

הבנת המשמעות 

 הגלויה של פריטים

: עובדות, יםבטקסט

הסברים  הגדרות,

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

 , 51–56, 51–18' תה"ל עמ

15–16  

 1 :הישג נדרש

 6: הישג נדרש

המילים כתבו בשתי מילים את  1

 .המודגשות

 לשון-לשון ומטה פתוח

משמעות  אוצר מילים

ות יומבנה )תחיל

 מות( ווסי

 13–68תה"ל עמ' 

 8 הישג נדרש:

האיש המבוגר במקום שאיננו מדוע ישב  8

 שלו?

 איתור מידע פתוח

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

בטקסט: עובדות, 

הסברים  הגדרות,

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1: הישג נדרש

השלימו את המשפטים במילים מאותה  1

 .המילים המודגשותמשפחה של 

 לשון-לשון ומטה פתוח

קה של הוי והפזי

ילים מאותו שורש מ

 )משפחות מילים(

 13–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש
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 המזכירות הפדגוגית
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 הרשות הארצית למדידה 
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 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 
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 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 "המדרגה העליונה" –פרק ראשון: סיפור 

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

רגשותיו של הנער המספר משתנים  11

 לאורך הסיפור.

השלימו את הטבלה שלפניכם בעזרת 

 מחסן המילים שלמטה.

 פרשנות והיסק סגור

רעיונות הבנת 

המשתמעים מתוך 

 הטקסט

 

 

 

 , 51–56, 51–18' תה"ל עמ

15–16  

 1 :הישג נדרש

 6: הישג נדרש

כתוב: "הרגשתי שבזכות  11בשורות  11

על המדרגות עליתי ל'מדרגה' הישיבה 

 גבוהה יותר..."

 למה התכוון הנער המספר?

 הסבירו את תשובתכם לפי הסיפור.

 שורות. 3-2כתבו 

יישום, הערכה  פתוח

 וביקורת

העלאת השערות 

בהסתמך על 

 הטקסטים
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 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
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 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 "כדור פורח" – טקסט מידע: שניפרק 

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

 לפי מההשלימו את המילים החסרות  13

 .שקראתם

 איתור מידע פתוח

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

בטקסט: עובדות, 

הסברים  הגדרות,

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש

סדרו את כלי התעופה שלפניכם לפי  11

 סדר התפתחותם.

 כתבו את המספר המתאים בכל 

 –משבצת 

 כלי התעופה המוקדם ביותר;  – 0

 כלי התעופה המאוחר ביותר. – 2

 איתור מידע סגור

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

בטקסט: עובדות, 

ברים הגדרות, הס

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

מהו יתרונה של ספינת אוויר על פני  15

 כדור פורח?

 פרשנות והיסק  פתוח

הבנת הרעיונות 

המשתמעים מתוך 

 הטקסטים 

לאילו מטרות משמשים היום כדורים  16

 נוסעים?  ללאפורחים 

 לפי מה שקראתם. כתבו שתי מטרות

 איתור מידע  פתוח

הבנת המשמעות 

של פריטים  הגלויה

בטקסט: עובדות, 

הגדרות, הסברים 

ורעיונות המפורשים 

   בטקסט
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 בחינוךוהערכה 

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 "כדור פורח" – טקסט מידע: שניפרק 

 טור
 א'

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

המידע על כדור פורח מופיע בארבעה  11

 קטעים.

באיזה קטע אפשר למצוא תשובות על 

 השאלות שלפניכם?

 במקום המתאים בטבלה. סמנו 

 איתור מידע  סגור

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

בטקסט: עובדות, 

הגדרות, הסברים 

ורעיונות המפורשים 

   בטקסט

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש

יש המצאות ששינו את חיי בני האדם.  18

האם, לדעתכם, המצאת הכדור הפורח 

 ? היא המצאה כזאת

את תשובתכם, לפי מה שקראתם.  נמקו

 שורות. 3–2כתבו 

יישום הערכה  פתוח

 קורתיוב

יישום הנלמד 

מהטקסטים בהקשרים 

 אחרים 

 תור מידע אי ר"ב אן פיקאר?טרנס וברוריאן ג'מי היו ב 11

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

בטקסט: עובדות, 

הגדרות, הסברים 

ורעיונות המפורשים 

  בטקסט

כתוב  הפורח המצאת הכדורבקטע  21

שקשה לנווט את הכדורים הפורחים 

 )פסקה שלישית(.

 ?לנווטלמה הכוונה במילה 

 פרשנות והיסק ר"ב

הבנת מילים וביטויים 

 בהסתמך על הכתוב

המשפטים בעזרת מילים שלימו את ה 21

 .למילים המודגשות המנוגדות

 לשון-לשון ומטה פתוח

יחסי משמעות בין 

מילים: נרדפות 

 וניגודיות

 13–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש

 

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


 
 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 בחינוךוהערכה 

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 "כדור פורח" – טקסט מידע: שניפרק 

 טור
 א'

 סוג הפריט
 הפריט

 וך תכנית הלימודיםמת הבנה / הנושאהממד 
 רכיבי החינוך הלשוני – 'פרק ג
 הישגים נדרשים – 'פרק ד

     

השלימו את המשפטים במילים מתוך  22

 מחסן המילים לפי המידע שקראתם.

 לשון-לשון ומטה סגור

הבנת משמעות של 

 מילות קישור 

 13–68תה"ל עמ' 

 8 :הישג נדרש
 לשון -לשון ומטה פתוח .לשון רביםכתבו את צירופי המילים ב 23

 ,התאם דקדוקי )במין

במספר( בין שמות עצם 

לפעלים ובין שמות 

 עצם לשמות תואר
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 בחינוךוהערכה 

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 בטיחות והתנהגות בטיולים –טקסט שימושי : שלישיפרק 

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

של הדף  העיקריתהמטרה מהי  21

 למטיילים שקראתם?

 פרשנות והיסק ר"ב

על  -הבנת טענות

 ומסרים עיקריים

 1 :הישג נדרש

 5: הישג נדרש

מה עלול לסכן מטיילים לפי הכתוב  25

 .22שבעמוד  הליכה בשטחבקטע 

 איתור מידע פתוח

ות הבנת המשמע

הגלויה של פריטים 

עובדות,  בטקסטים:

הסברים  הגדרות,

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1 :הישג נדרש

 5 :הישג נדרש

 לשון-לשון ומטה פתוח בכל משפט. שם התוארהקיפו את  26

התאם דקדוקי )במין, 

במספר( בין שמות עצם 

לפעלים ובין שמות 

  עצם לשמות תואר

 

 

 

 13–68'  ל עמתה"

 8: הישג נדרש

כתוב:  22שבעמוד  הליכה בשטחבקטע  21

"יש ללכת בזהירות בהתאם לתנאי 

השטח ולנקוט משנה זהירות בעת ירידה 

 במדרון..."

משנה למה הכוונה בצירוף המילים 

 ?זהירות

 פרשנות והיסק ר"ב

הבנת מילים וביטויים 

  בהסתמך על הכתוב

כתוב:  22שבעמוד  הליכה בשטחבקטע  28

"... יש להימנע מלטייל במסלולים 

 המועדים לשיטפונות..."

מסלולים למה הכוונה בצירוף המילים 

 ?המועדים לשיטפונות

 פרשנות והיסק ר"ב

הבנת מילים וביטויים 

 בהסתמך על הכתוב

 , 51–56, 51–18' תה"ל עמ

15–16  

 1 :הישג נדרש
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 בחינוךוהערכה 

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 בס"ד

 

 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 בטיחות והתנהגות בטיולים –טקסט שימושי : ישישלפרק 

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

מה יש לעשות כשמופיעים סימני  21

 התייבשות לפי מה שקראתם?

 פעולות. שתיכתבו 

 איתור מידע פתוח

נת המשמעות הב

הגלויה של פריטים 

עובדות,  בטקסטים:

הגדרות, הסברים 

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

 

 

 

 

 

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1 :הישג נדרש

האם הכללים שלפניכם הם כללי  31

 בטיחות שנועדו להגן על האדם?

 לפי מה שקראתם. לאאו  כןסמנו 

 איתור מידע סגור

הבנת המשמעות 

טים הגלויה של פרי

עובדות,  בטקסטים:

הגדרות, הסברים 

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

כתוב:  23שבעמוד  שהייה בשטחבקטע  31

"בקיץ יש ריכוזי צרעות ודבורים 

שימו לב  –בקרבת מקורות מים ונחלים 

 לכך!"

  –במשפט זה יש 

 פרשנות והיסק ר"ב

הבנת מילים וביטויים 

 בהסתמך על הכתוב

 , 51–56, 51–18' תה"ל עמ

15–16  

 1 :הישג נדרש

השלימו את הטבלה שלפניכם לפי מה  32

 שקראתם.

 איתור מידע פתוח

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

עובדות,  בטקסטים:

הסברים  הגדרות,

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1 :הישג נדרש
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 בחינוךוהערכה 

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 בס"ד

 

 לשון-הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה
 בטיחות והתנהגות בטיולים –קסט שימושי ט: שלישיפרק 

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

האם לשאלות שלפניכם יש תשובה בדף  33

 המטיילים שקראתם.

 במקום המתאים בטבלה. סמנו 

 

 איתור מידע סגור

הבנת המשמעות 

הגלויה של פריטים 

עובדות,  בטקסטים:

הסברים  הגדרות,

ורעיונות המפורשים 

 בטקסט

  16–15, 21–21'  תה"ל עמ

 1 :הישג נדרש

בפועל השלימו את המשפטים שלפניכם  31

 .בזמן עתידמתאים 

 לשון-לשון ומטה פתוח

זיהוי זמנים וגופים של 

הפועל ושימוש תקין 

 בהם

 13–68תה"ל עמ' 

 8: ישג נדרשה
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 בחינוךוהערכה 

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה
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 בס"ד

 

 הנושא: הבעה בכתב

מס' 
 פריט

 סוג הפריט
 הפריט

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

     

כתוב: "הרגשתי שבזכות  11בשורות  כ11

הישיבה על המדרגות עליתי ל'מדרגה' 

 גבוהה יותר..."

 המספר?למה התכוון הנער 

 הסבירו את תשובתכם לפי הסיפור.

 שורות. 3-2כתבו 

 רק מבנה ולשון פתוח 

 )הערכה הוליסטית( 

 18–11, 11, 11, 35תה"ל עמ' 

 2 :הישג נדרש

 3 :הישג נדרש

 משה לומד שבו התורה תלמוד מנהל 12

 מהסיפור הנער  – רביב

 שנה בכל מעניק –" העליונה "המדרגה

 על הוקרה תעודות

 .התלמידים שעשו ביםטו מעשים

 שבו הכנסת בבית מתפללים שאתם נניח

 .רביב משה הנער מתפלל

 להעניק לו וַהציעו למנהל מכתב כתבו

 .רביב למשה הוקרה תעודת

 רביב משה מדוע הסבירו במכתבכם

 .הוקרה תעודת לקבל ראוי

 .לפחות שורות 1 כתבו

 תוכן מבנה ולשון פתוח 

 

י האדם. יש המצאות ששינו את חיי בנ כ18

האם, לדעתכם, המצאת הכדור הפורח 

 היא המצאה כזאת?

 את תשובתכם לפי מה שקראתם. נמקו

 שורות. 3-2כתבו 

 רק מבנה ולשון פתוח

 )הערכה הוליסטית(
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