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התשובה הנכונה
ופירוט רמות הביצוע

טווח הציון 
לתשובה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

פרק ראשון — הטקסט המידעי — ”השפעת"פרק ראשון — הטקסט המידעי — ”השפעת"פרק ראשון — הטקסט המידעי — ”השפעת"פרק ראשון — הטקסט המידעי — ”השפעת"

התשובה כוללת ארבעה מבין הסימנים המפורטים בקטע, לדוגמה:  = 4
חום   —

כאב ראש  —
כאב גרון  —

נזלת  —
שיעול  —

עייפות  —
כאבי גב  —
חולשה  —

התשובה כוללת שלושה מבין הסימנים שלעיל.  = 3

התשובה כוללת שניים מבין הסימנים שלעיל.  = 2

התשובה כוללת אחד מבין הסימנים שלעיל.  = 1

תשובה שגויה.  = 0

3 — נגיפים הנמצאים בחלל האוויר

1

2

פתוח

ר"ב
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4—1

* החל מדצמבר 2005 האחריות לטיפול במבחני המיצ"ב והחומש עברה לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
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מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

התשובה כוללת תיאור של שתיים מבין הדרכים המצוינות בקטע, לדוגמה:  = 2
מומלץ לקחת תרופות להורדת חום  —

מומלץ לשהות בחדר מאוורר  —
אפשר להוריד חום באמצעות אמבטיה של מים פושרים  —

חשוב לשכב במיטה ולנוח  —
יש לקחת תרופה להקלת הנזלת והשיעול  —

תשובה הכוללת תיאור של שתי דרכים מן הקטע בסעיף אחד, תיחשב גם כן 
תשובה מלאה.

תשובה הכוללת אחת מן הדרכים הכתובות לעיל, או תשובה הכוללת דרך   = 1
שאינה מוזכרת בקטע, אשר יכולה גם כן לעזור לחולה בשפעת.

תשובה שגויה, לדוגמה: שימוש באנטיביוטיקה.  = 0

1 — גם

2 — חומר למניעת הידבקות

תשובה הכוללת את הסיבה הזאת:  = 2
הרופא מכסה את הפה והאף שלו במסכה מכיוון שהשפעת עוברת דרך    —

דרכי הנשימה.  

1 = התשובה אינה מדויקת (כגון כי זה מדבק, או כי יש חיידקים באוויר).

תשובה שגויה.  = 0

4 — למסור מידע על דרכי ההידבקות בשפעת ועל הטיפול בה
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מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

פרק שני — הטקסט הסיפורי — ”פרק שני — הטקסט הסיפורי — ”פרק שני — הטקסט הסיפורי — ”פרק שני — הטקסט הסיפורי — ”לב טוב"

1 — נכון א. 

2 — לא נכון ב. 

2 — לא נכון ג. 

1 — נכון ד. 

2 — לא נכון ה. 

1 = האישה מיהרה לצאת כי התביישה, או: האישה מיהרה לצאת כי פחדה שרחל 
תכעס עליה / תצעק עליה, או: האישה מיהרה לצאת כי פחדה שרחל תבקש 

ממנה שתשלם בעבור הלחם, או: האישה מיהרה לצאת כי פחדה שרחל תבקש 
ממנה להחזיר את הלחם, או: האישה מיהרה לצאת כי עשתה מעשה אסור, או: 
כל תשובה שמשתמע ממנה שהאישה פחדה או התביישה, או: האישה מיהרה 

לצאת כי לא רצתה שרחל תדע מה עשתה/שתחשוב כי גנבה כיכר לחם.

0 = תשובה שגויה.

2 — עבדה בקביעות

4 — לפני ש...
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מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

העצה טובה / צודקת / נבונה /  התשובה כוללת הבעת דעה ונימוק, לדוגמה:  = 2
חכמה —  כי כך האישה לא תתבייש.

או:
כי כך יקיימו את מצוות הצדקה באופן טוב יותר.

או:
העצה אינה נכונה / אינה טובה / אינה צודקת / טפשית 

כי הוא יבזבז את כל כספו.
או:

כי זה ירגיל את האישה לקחת בלי לשלם.
או:

כי לא חייבים לתת לאישה כיכרות לחם בלי כסף באופן קבוע. מספיק   
לתת לה פעם אחת.

תשובה ללא נימוק או נימוק ברמה נמוכה או נימוק ללא הבעת דעה.  = 1

תשובה שגויה (כגון תיאור העצה עצמה, או הבעת דעה על האיש ולא על   = 0
עצתו).

3 — ראוי לתת צדקה בלי לבייש.

בית שלנו / הבית שלנו  = 1 א.

תשובה שגויה  = 0

מעשים שלי / המעשים שלי  = 1 ב.

תשובה שגויה  = 0

ארנק שלה / הארנק שלה  = 1 ג.

תשובה שגויה  = 0

אישה  = 1 א.

תשובה שגויה  = 0

אותו יום / יום  = 1 ב.
תשובה שגויה  = 0
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מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

הבעה בכתב — תיאור דמותה של רחל

תוכן א. 

התשובה הולמת את דרישות המטלה ומבוססת על הסיפור: ניתוח   = 3
תכונותיה של רחל (לפחות שתי דוגמאות), המבוסס על התנהגותה ועל 

יחסה לאישה. התשובה כתובה בטקסט שלם ולכיד, ללא פירוט יתר של 
ההתרחשות.

התשובה עונה רק על חלק מדרישות המטלה (כגון אין התייחסות   = 2
ליחסה של רחל לאישה), או שהתשובה כתובה בנקודות ואינה לכידה.

התיאור דל וכולל תכונות אופי בלבד או התנהגות בלבד, ללא קישור   = 1
ביניהם וללא ביסוס, ואין התייחסות ליחסה של רחל לאישה.

תשובה שגויה: התשובה אינה עונה על המטלה (כגון שחזור הסיפור   = 0
ללא ניתוח תכונותיה של רחל, או תשובה הכוללת תיאור חיצוני בלבד 

של רחל), או שהתשובה אינה עולה בקנה אחד עם תוכן הסיפור.

לשון ג. 

אוצר מילים ומשלב לשוני .1
2 = אוצר מילים עשיר ומגוון ומשלב לשוני הולם (גבוה).

מורפולוגיה ותחביר .2
2 = מבנה תקין של מילים ושל משפטים. התאמה במין, במספר 

וביידוע.

פיסוק פיסוק   .3
2 = שימוש נכון בסימני הפיסוק (ללא הקפדה על סימן הפסיק 

באמצע משפט).

כתיב  .4
2 = כתיב נכון (ללא התייחסות לכללי הכתיב המלא). אין להוריד 

נקודות על שגיאות כתיב מעטות או על שגיאת כתיב חוזרת.

הערה לסעיפים 16א' ו–16ג'

הטקסט אינו עונה על המטלה, למשל שחזור תוכן הסיפור. הטקסט מכיל   = 0
שלוש–ארבע מילים בלבד.

יחסה לאישה. התשובה כתובה בטקסט שלם ולכיד, ללא פירוט יתר של 

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח
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2—0

2—0

2—0

2—0
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מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

פרק שלישי — טקסט ההפעלה — "כיצד מגדלים צנוניות בחצר"פרק שלישי — טקסט ההפעלה — "כיצד מגדלים צנוניות בחצר"פרק שלישי — טקסט ההפעלה — "כיצד מגדלים צנוניות בחצר"פרק שלישי — טקסט ההפעלה — "כיצד מגדלים צנוניות בחצר"

1 = תשובה שיש בה התייחסות לגודל השטח הדרוש, או לקלות הגידול או למחיר 
הזול או לקיומן של ההוראות המפורטות בקטע. דוגמאות: 

כל אחד יכול לגדל צנוניות מכיוון שקל לגדל אותן, או: מכיוון שאפשר לגדל 
אותן בכל מקום, או: מכיוון שישנן הוראות לגידול צנוניות, או: מכיוון שזה זול.

תשובה שאינה רלוונטית, לדוגמה: כי מכינים מזה סלט, או: כי צריך אדמה   = 0
טובה, או: כי עודרים את האדמה ואז שותלים את הזרעים, או כל תשובה 

שגויה אחרת.

תשובה שיש בה התייחסות ליצירת המרחב הדרוש לגידול צנוניות, לדוגמה:  = 2
כדאי לדלל את נבטי הצנוניות כי הדילול משאיר מרחב נוח להתפתחות של 

צמחי הצנוניות הצעירים.

תשובה שאינה מסבירה את הצורך במרחב, לדוגמה: כי כך הן יגדלו טוב יותר.  = 1

תשובה סתמית, לדוגמה: כי ככה מגדלים צנוניות, או: כדאי לדלל את נבטי   = 0
הצנוניות כי הגיע הזמן (סעיף 6), או תשובה שגויה, לדוגמה: כדי שיהיו יותר 

צנוניות.

2 — צמח בראשית צמיחתו א.

1 = אחרי  .1 ב. 

0 = לפני, או תשובה שגויה אחרת   

1 = לפני  .2

0 = אחרי, או תשובה שגויה אחרת   

2 — לא א. 

1 — כן ב. 

2 — לא ג. 

2 — לא ד. 

1 — כן ה. 

פתוח

פתוח

ר"ב

פתוח

פתוח

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב
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4—1
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2—1
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מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

1 — ְקנו ׂשקית של זרעי צנוניות. א. 

1 — יש לפורר את האדמה. ב. 

2 — ׂשימו את הזרעים בחורים. ג. 

2 1 = הרצף:  
1
4
5
3

0 = כל רצף אחר

3 — להסביר איך מגדלים צנוניות.

ר"ב

ר"ב

ר"ב
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מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

שם תואר הולם מבחינת המשמעות ומתאים במין    = 1  .1 א. 
ובמספר, לדוגמה: יפות / גדולות / מרהיבות.  

0 = מילה שאינה שם תואר, או שאין התאמה במין ובמספר בין  
שם העצם ובין שם התואר.  

שם תואר הולם מבחינת המשמעות ומתאים במין ובמספר,   = 1  .2
לדוגמה: ארוכים / קצרים.  

0 = מילה שאינה שם תואר, או שאין התאמה במין ובמספר בין  
שם העצם ובין שם התואר.  

שם תואר הולם מבחינת המשמעות ומתאים במין ובמספר,   = 1  .3
לדוגמה: גדול / פורה / נקי / מעובד.  

0 = מילה שאינה שם תואר, או שאין התאמה במין ובמספר בין  
שם העצם ובין שם התואר.  

שם תואר הולם מבחינת המשמעות ומתאים במין ובמספר,   = 1  .4
לדוגמה: גדולה / לבנה / מלאה.  

0 = מילה שאינה שם תואר, או שאין התאמה במין ובמספר בין  
שם העצם ובין שם התואר.  

1 — כן .1 ב.

2 — לא .2

2 — לא .3

1 — כן .4

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב

1—0

1—0

1—0

1—0

2—1

2—1

2—1

2—1
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התשובה הנכונה
ופירוט רמות הביצוע

טווח הציון 
לתשובה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

9

ס"ו
תש

 

מיצ"ב  

טווח הציון 

מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', נוסח ד'
מיצ"ב תשס"ו — נובמבר 2005, חשוון תשס"ו

בס"דבס"דבס"ד
מדינת ישראל

משרד החינוך, התרבות והספורט
לשכת המנהלת הכללית

אגף המפמ"ריםאגף הערכה ומדידה
אגף בכיר לחינוך מוכר 

שאינו רשמי

פרק רביעי — הבעה בכתב — חיבור בנושא "אבד לי משהו יקר"פרק רביעי — הבעה בכתב — חיבור בנושא "אבד לי משהו יקר"פרק רביעי — הבעה בכתב — חיבור בנושא "אבד לי משהו יקר"פרק רביעי — הבעה בכתב — חיבור בנושא "אבד לי משהו יקר"
תוכן א. 

4 (טוב מאוד) = תוכן מלא. הסיפור כולל את כל רכיבי התוכן במשימה: 
תיאור מלא של הדמויות ורגשותיהן. הסיפור כולל התפתחות של עלילה, 

ובה רצף ברור של התרחשויות: תיאור של משהו יקר שאבד, כיצד זה קרה 
ומה קרה בסוף.

3 (בינוני–טוב) = חסר אחד מן הרכיבים המוזכרים לעיל: תיאור 
ההתרחשות אינו מלא, או חסר תיאור מלא של הדמויות ורגשותיהן, או

חסר פיתוח של סיפור האבדה, או חסר תיאור של סוף הסיפור.
2 (בינוני) = תוכן חלקי. חסרים כמה רכיבי תוכן. 

1 (חלש) = התוכן אינו ממלא את דרישות המשימה (הסיפור דל), או חסר 
חלק ניכר מרכיבי התוכן המוזכרים לעיל.

0 = כתיבה על נושא אחר.

הערה: חיבור שייכתב בגוף שלישי ייחשב גם כן נכון.
מבנה ב. 

4 (טוב מאוד) = הטקסט כתוב במבנה רטורי של סיפור (רקע, סיבוך 
והתרה). הסיפור לכיד ומקושר: יש שימוש בביטויים המציינים את הקשר 

הלוגי בין חלקי הסיפור או בין חלקי המשפט (לדוגמה: מפני ש, אבל, לאחר 
מכן). מילות הקישור מגוונות ומבהירות את השתלשלות העניינים.

3 (בינוני–טוב) = המבנה הרטורי של הסיפור תקין, אבל הסיפור אינו 
מקושר ולכיד, או להפך: קיים ליקוי במבנה הרטורי של הסיפור, אבל 

הסיפור מקושר ולכיד.
2 (בינוני) = הסיפור אינו מכיל את כל רכיבי המבנה, וישנם ליקויים 

בלכידות ובקישוריות. השימוש בקשרים מצומצם וחוזר על עצמו.
1 (חלש) = הסיפור אינו מכיל את רוב רכיבי המבנה, הוא אינו לכיד ואינו 

מקושר.
0 = אין מבנה של סיפור.

לשון ג. 
אוצר מילים ומשלב לשוני .1

2 = אוצר מילים עשיר ומגוון ומשלב לשוני הולם (גבוה).
מורפולוגיה ותחביר  .2

2 = מבנה תקין של מילים ושל משפטים. התאמה במין, במספר 
וביידוע.
פיסוק פיסוק   .3

2 = שימוש נכון בסימני הפיסוק (ללא הקפדה על סימן הפסיק 
באמצע משפט).

כתיב  .4
2 = כתיב נכון (ללא התייחסות לכללי הכתיב המלא). אין להוריד 

נקודות על שגיאות כתיב מעטות או על שגיאת כתיב חוזרת.
הערה לכל הסעיפים (17א', 17ב' ו–17ג')

0 (נכשל) = אם בסיפור פחות משני משפטים, או שבסיפור לא באה לידי ביטוי 
הסוגה הנדרשת במטלה (לא נכתב סיפור), יש לציין 0 בכל הפרמטרים (תוכן, מבנה 

ולשון).

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

4—0

4—0

2—0

2—0

2—0

2—0
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