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  הקדמה
  

, משרד החינו�( 1י� פותח ונכתב בהתאמה לתכנית הלימודי� בעברית כשפה שנייההמבח� בעברית לתלמידי� עול

יכולי� להשתלב בהצלחה עולי� תלמידי�  מתי ובעזרת איזה סיוע מטרת המבח� היא לבדוק  ).בדפוס –ח "תשס

ד בשיעורי� שנלמדי� בה� מקצועות הלימוולהשתת�  –בקרב בני גיל� הדוברי� עברית ילידית  – בכיתות הא�

%התלמידי� נבחני� לאחר שלמדו את השפה העברית במסגרות לימוד שונות בבתי. סיוע תו� כדי קבלת, השוני�

  .הספר

  

  חשיבות ידיעת העברית

 .במערכת החינו� ובחברה הישראלית 2ידיעת העברית הכרחית להשתלבות מוצלחת של התלמיד העולה •

 .ידיעת העברית תורמת להצלחה מקצועית ואקדמית בישראל •

 והבנה קריאהיכולת , האזנהכישורי , כישורי שיח דבור: שלהל�ואת היכולות את הכישורי� ידיעת שפה כוללת  •

 .תכני� לימודיי�ה� לגבי תכני� יומיומיי� ו אלה נדרשי� ה� לגביויכולות כישורי� . ויכולת הבעה בכתב

  

 רכישת העברית 

ויש לתמו� , מבוגרי�וילדי�  קרבבות חברתיות אינטראקציקיו� רכישת עברית כשפה שנייה מתרחשת במהל�  •

פה ובכתב במגוו� %שימוש מושכל בעל"התלמיד העולה לעשות יוכל כ�  .הוראה ישירה ומכוונתבה באמצעות 

" הדוברי� עברית כשפת א� ,רחב של סוגי לשו� בהקשרי� חברתיי� שוני� ברמה של ילדי� בני אותו גיל

 ).7' עמ ,ח"תשס, תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי�(

 .קצב רכישת העברית משתנה מתלמיד לתלמיד בשל הגורמי� הרבי� המעורבי� בתהלי� רכישת השפה השנייה •

 ,Tabors(בספרות המקצועית ). 4–3' עמ, ש�(או מעכבי� אותה השנייה תורמי� לרכישת השפה  אלהגורמי� 

שוהמי , במחקר� של לוי�; של דובר ילידימצייני� כי נדרשות חמש שני� לפחות כדי לשלוט בשפה ברמה  )2003

טיעוני� אלה מחזקי� את הגישה ). שני� עשרה%אחתעד (מצייני� טווחי� גדולי� יותר ) 2003(וספולסקי 

ולא לקבוע סטנדרטי� נוקשי� , �הפי ביצועי% הגורסת כי יש להערי� תלמידי� הערכה אינדיבידואלית על

 .מועדי עליית� לאר-הנשעני� על 

  

א	 יציג , בני גילו בקרבנכתבו בהתבסס על ההנחה שתלמיד עולה יוכל להשתלב בכיתה  מורהוהמדרי� ל מבח� זה

כפי , ה בעברית כשפה שנייהשלפי תכנית הלימודי	 החד "אמצע רמת הביניי	"ביצועי	 בעברית התואמי	 את 

  ).108–77' עמ( שהיא מוגדרת בתכנית הלימודי	 לעברית כשפה שנייה

  

שהערכה מבוקרת של הידע בעברית של התלמידי� העולי� תסייע לזיהוי הצרכי� המיוחדי� של כל  אנחנו מקווי�

  . לבניית תכנית עבודה אישית לכל תלמידתסייע ג� תלמיד ו

                                      
1

 .ח"תשס, ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי"י–'לתלמידי� עולי� בכיתות א, עברית כשפה שנייה: תכנית הלימודי�  
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/SafaShniya/Safa2.htm 

2
 .לבני שני המיני�היא אול� הכוונה בלשו� נקבה  מורהול, מטעמי נוחות המדרי� מתייחס לתלמיד בלשו� זכר  
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  המבח� עלכללי  מידע
  

  אוכלוסיית היעד של המבח�

אמצע רמת "שהגיעו ל, י�דתי%י�והממלכתי י�הספר הממלכתי%בבתי' ט–'זתלמידי� עולי� הלומדי� בכיתות   .א

, משרד החינו�(בהתא� לתכנית הלימודי� בעברית כשפה שנייה לתלמידי� עולי� , בלימוד העברית" הביניי�

  .מדי� מקצועות הלימוד בכיתות הא�ומתחילי� להשתלב בשיעורי� שבה� נל, )ח"תשס

 ,י�דתי%י�והממלכתי י�הממלכתיהספר % בבתי' ט–'זהלומדי� בכיתות , תלמידי� שה� תושבי� חוזרי�  .ב

  .שהשפה הדבורה בבית� היא עברית

  

  מועד העברת המבח�

המבח� יועבר . בכיתת הא� של התלמיד העולה להשתלב בשיעורי�להערי� את יכולתו  מורהלהמבח� אמור לסייע 

על פי תכנית הלימודי� החדשה " אמצע רמת הביניי�"� הגיעו לסבור כי ההספר %שצוות ביתהעולי�  לתלמידי�

   .ת כשפה שנייהריבעב

למבח� חוזר לאחר  עליו לגשת ,נכשל במבח� תלמידא�  .המבח� יועבר לא יאוחר משנה וחצי מיו� העלייה לאר-

  .ראשו�חצי שנה ממועד ההיבחנות המחודש לפחות ולא יותר 

על מנת  טר� שיבוצ� בכיתות, היא עברית �שהשפה הדבורה בבית, המבח� יועבר לתלמידי� שה� תושבי� חוזרי�

   .סיוע במקצועות רבי מלל תו� הענקתלבדוק אפשרות לשילוב� המיידי בכיתת הא� 

  

  מבנה המבח�

  :ת של התלמיד כמפורט להל�ות אחריות מיומנווכאשר בכל פרק נבחנ, מחמישה פרקי�מורכב המבח� 

 .פה�להצגת מידע בעיכולת תקשורתיות ו מיומנויותות בפרק זה נבדק – שיח .1

 .הפענוח של טקסט מנוקד ושאינו מנוקדיכולת יכולת הקידוד ו מיומנויותות פרק זה נבדקב – קריאה בקול .2

  .תיהלו� מידע והפקת משמעות מטקסט מושמע מיומנויותות בפרק זה נבדק –) האזנה( הבנת הנשמע .3

  .מטקסט כתוב תיהלו� מידע והפקת משמעות מיומנויותות נבדק בפרק זה – הבנת הנקרא .4

  .יכולת ההצגה של מידע בכתבנבדקת  זה בפרק  –  הבעה בכתב .5

  

  .נבדקי� באמצעות כל פרקי המבח� לשוני�מודעות לשונית וידע על  

  

לבדיקת  ני�מחווה, מהל� המבח�, הכנות לקראת המבח�ה: לכל פרק בנפרדהדרושי� מידע והנחיות  כוללהמדרי� 

  .וסיכומ� ביצועי תלמידי�לות הנחיות למת� ציוני� ודוגמ, המבח�
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  ל� המבח�מה

  : להל�המצוינות  הדרכי�מ� באחת , מפגשי� בכמהמומל- לקיי� את המבח� 

 .לפרק אחדיוקדש מפגש כל  –חמישה מפגשי�  ♦

. של�מפגש לו הבנת הנקרא שיש להקדיש  פרקלמעט , לשני פרקי�כל מפגש יוקדש  –שלושה מפגשי�  ♦

 .להעברה פרטנית י�מיועד ניה�שכי , הקריאה בקול פרקאת השיח ו פרק אתבמפגש אחד לשלב מומל- 

  

  בדיקת המבח�

 ד�'ותסכ� את התוצאות ב, תבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת מחוו� המצור� לכל אחד מפרקי המבח� מורהה

של כל אחד מפרקי ' תלמידריכוז ציוני  ד�'מעל המורה לצל� עותק . כל אחד מהתלמידי� עבור 'יכוז ציוני תלמידר

   0לציו� בי�  ,תקבלילהמיר את סכו� הנקודות ש ישהציוני�  מת�לאחר . הנבחני�כמספר התלמידי�  המבח�

  .'טבלת המרה' באמצעות %100ל

  

  הצלחה במבח�

עליו , לכ�בנוס� ). הטקסטי�שני  הציוני� שלממוצע (נקודות לפחות  65על התלמיד לקבל במבח� בהבנת הנקרא 

  .נוספי� פרקי�י נבש נקודות 65מעל לקבל 

תפורס�  ,תלמידי� שלא עמדו בדרישות הס� למבח�ולגבי  ,לגבי המש� הסיוע לתלמידי� שהצליחו במבח�מדיניות ה

 .היעל ידי האג� לקליטת עלי
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  'ט–'זלתלמידי	 בכיתות והמשימות המבח�  תיאור פרקי
  

תו באו י	אלה מועבר פרקי	. )ותלמיד בודד מורה( פרטני באופ� הפרקי	 המועברי	מפרטת את הטבלה לפניכ	 
  .'ט–'ז 	 בכיתותתלמידיהלכל אופ� 

  

  הפרקש	 

  

היכולת 
  הנבדקת

  /  סוג המשימה
  סוג הטקסט

  /  תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

המלצה 
לאופ� 
העברת 
  הפרק

  שיח

  

תקשורתיות   
  והצגת מידע 

  פה%בעל

  

בנושאי� שוני�  שאלות  יו� מיוהבענייני  שיח. 1
  :כמפורט להל�

העדפות   .א
, אוכל, שיעורי�(

  )ויזיהטלו

  חברי�   .ב

  סדר יו�                           .ג

  

  

  

 השיח
אישית  

 תלמידבי� 
  מורהל

  שיח מורחב  .2  

  

  ... אבד לי: סיפור מקרה 

  

  משחק חצר   הסבר .3

  תיאור תמונה  תיאור  .4

  בקול קריאה

  

יכולת הקידוד 
והפענוח של 

טקסט מנוקד 
  ושאינו מנוקד

  טקסט מנוקדקריאת 

   
המוזיקה משפרת את מצב . 1

  הרוח

סיפור טקסט על פי     
  ימקרא

  83: מספר מילי�  

  

  

ת קריא
  הטקסטי�

 ידי%על
התלמיד 
בנוכחות 

 מורהה
  בלבד

  טקסט מנוקדקריאת 
   בכל דור ודור. 2

מתו� ההגדה של  טקסט
  פסח

  52: מספר מילי�  

 שאינוטקסט קריאת 

  מנוקד

   הלימודי� ביוו� העתיקה. 3
  מידעי טקסט

  82: מספר מילי�  

 שאינוטקסט קריאת 

  מנוקד

   השועל והחסידה  .4
  פונטיי�%משל על פי לה

  170: מספר מילי�  
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  .'ח –'זכיתות ב	 תלמידיקבוצתי ל לפניכ	 טבלה המפרטת את הפרקי	 שנית� להעביר	 ג	 באופ�
  

ש	 
  הפרק

  / המשימה סוג   היכולת הנבדקת
  סוג הטקסט

  /  תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

  המלצה לאופ� העברת הפרק

הבנת 
  הנשמע

תיהלו� מידע 
והפקת משמעות 
  מטקסט מושמע

הוראות מורה בשיעור . 1  הוראות מורה
  גיאוגרפיה

לטקסטי� התלמידי� יאזינו 
  .בזוגות או ביחידות ,בקבוצה

  הבנת סימני� במפת ישראל. 2  מילוי הוראות

הבנת 
  הנקרא

תיהלו� מידע 
ת והפקת משמעו
  מטקסט כתוב

  ; עבודה אישית  !צבי� וצפרדעי� בסכנה. 1  מידעיטקסט 
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%לקבוצת תלמידי� בו
  בנימי� זאב הרצל. 2  טקסט מידעי

הבעה 
  בכתב

יכולת הצגת מידע 
  בכתב

  ; עבודה אישית  החג הראשו� בישראל. 1  סיפור אישי
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%מידי� בולקבוצת תל

התלמיד יבחר במשימת 
  .כתיבה אחת מבי� השתיי�

הצגת עמדה 
  מנומקת

הפסקות קצרות או הפסקה . 2
אחת ארוכה במהל� יו� 

  ספר%לימודי� בבית

 

מודעות לשונית   לשו�
  לשוני%וידע על

 שימוש בידע לשוניה
 כלנבדק באמצעות 

  .פרקי המבח�

    

  
  
  

  .'ט הכיתב	 תלמידיקבוצתי ל באופ�שנית� להעביר	 ג	  הפרקי	לפניכ	 טבלה המפרטת את 
  

ש	 
  הפרק

  /  המשימהסוג   היכולת הנבדקת
  סוג הטקסט

  /  תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

  המלצה לאופ� העברת הפרק

הבנת 
  הנשמע

תיהלו� מידע 
והפקת משמעות 
  מטקסט מושמע

הוראות מורה בשיעור . 1  הוראות מורה
  גיאוגרפיה

טקסטי� להתלמידי� יאזינו 
בזוגות או  ,בקבוצה

  .ותביחיד
  הבנת סימני� במפת ישראל .2  מילוי הוראות

הבנת 

  הנקרא

תיהלו� מידע 
והפקת משמעות 

  מטקסט כתוב

  ; עבודה אישית   ראש הכפר והאישה החכמה. 1  סיפוריטקסט 
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%לקבוצת תלמידי� בו
 טקסט מתו� ספר. 2  מידעיטקסט 

  מתמטיקה

הבעה 
  בכתב

יכולת הצגת מידע 
  בכתב

הספר % היו� הראשו� בבית. 1  סיפור אישי
  בישראל

  ; עבודה אישית
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%לקבוצת תלמידי� בו

התלמיד יבחר במשימת 
  .כתיבה אחת מבי� השתיי�

הצגת עמדה 
  מנומקת

הפסקות קצרות או הפסקה  .2
אחת ארוכה במהל� יו� 

  ספר%ימודי� בביתל

 

מודעות לשונית   לשו�
  לשוני%וידע על

 שימוש בידע לשוניה
 כלנבדק באמצעות 

  .פרקי המבח�
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  למבח�הדרושי	 החומרי	  –לקראת המבח�  מורהההתארגנות 

  

  :למבח� בכל אחד מ� הפרקי	דרושי	 את החומרי	 ה להכי� מורהלסייע שתפקידה לטבלה לפניכ	 

  

  לתלמידי	הדרושי	  החומרי	  מורהלהדרושי	  החומרי	   הפרקש	 

  שיח

  
כרטיסיות הכוללות שאלות  שלוש :1משימה ל •

 בענייני היומיו�

על סיפור  שיחד� הנחיה לניהול : 2משימה ל •

 מקרה בנושא אבידה 

הכולל לביצוע המשימה ד� הנחיה  :3משימה ל •

 משחק ושאלות מכוונותעל הסבר 

 שתי, ד� הנחיה לביצוע המשימה :4משימה ל •

משחק ה ביצועתמונות ל ארבעתמונות הדגמה ו

  עצמו

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי�   •

• '�  כל תלמיד עבור 'תלמידציוני  ריכוז ד

  במידת(קי� לתיעוד דברי התלמידי� דפי� רי •

 )הצור�

  

  

  

תמונות שיוצגו  ששהכולל  "שיח"פרק  •

 .4משימה לצור� ביצוע לתלמידי� 

 תלמידמ את התמונות להעביר אפשר(

  .)לתלמיד

  

  קריאה בקול
  לסימו� ביצועיו, כמספר התלמידי	טקסטי�  •

 של כל תלמיד במהל� הקריאה

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי�   •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

 ארבעההכולל  "קריאה בקול"פרק  •

שני ב מורהתבחר השמתוכ�  טקסטי�

. יקרא התלמידאות� טקסטי� ש

מתלמיד את הטקסטי�  להעביראפשר (

 .)תלמידל

  

הבנת 

  הנשמע
  י�מוקלט קטעי� קליטור הכוללי�ת/קלטת •

  הקטעי� המוקלטי� של תמליל •

  מורהה עבור תקליטורב/בקלטת

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

 כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

  

  

  

דפי מבח� הכולל  "הבנת הנשמע"פרק  •

  .כמספר התלמידי	 ירי�מאו
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  לתלמידי	הדרושי	  החומרי	  מורהלהדרושי	  החומרי	   הפרקש	 

  ת הנקראהבנ
 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

 הכולל שני "הבנת הנקרא"פרק  •

 . כמספר התלמידי	 טקסטי� ושאלות

, כל אחד מהטקסטי�עותק נוס� ל •

עותקי� אלה לא (כמספר התלמידי	 

 יוכלו התלמידי�; יוצמדו לדפי המבח�

כדי , לעיי� בה� בזמ� מת� התשובות

  . )בדפי המבח� לדפד�יצטרכו  שלא

  הבעה בכתב
  מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

משימות הכולל דפי  "הבעה בכתב"פרק  •

התלמיד  .כמספר התלמידי	כתיבה 

  .יבחר במשימה אחת מבי� שתיי�
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  מטרת הפרק ומבנהו   .1

. פה%ואת יכולתו להציג מידע בעל בעברית לבדוק ולהערי� את כישורי השיח של התלמידמטרת הפרק היא 

 ובנסיבות רשמיות, בענייני היומיו�שיח בנושאי�  –' טבעיות%כמו'המבח� בודק את יכולות השיח בנסיבות 

  .תיאור תמונהוהסבר , סיפור מקרה –למחצה 

  .הכלולות בואת מבנה הפרק ואת המשימות  תארלהל� מתש הטבלה

היכולת 
  הנבדקת

המלצה   תוכ� המשימה  סוג המשימה
לאופ� 

העברת 
  הפרק

תקשורתיות   
  והצגת מידע 

  פה%בעל

  

שיח בענייני        . 1
  יו� מיוה

שאלות בנושאי� בענייני היומיו� 
כמפורט , שלוש כרטיסיותהכתובות על 

  :להל�

  )טלוויזיה, כלאו, שיעורי�(העדפות . א

  חברי� . ב

  סדר יו�                         . ג

  

  

  

שיחה 
אישית  

בי� 
תלמיד 

  מורהל

  

  שיח מורחב  .2

  

  ... אבד לי: סיפור מקרה

  

  משחק חצר  הסבר .3

  תיאור תמונה  תיאור  .4

  

  

  הנבדקי	 3כישורי	ה  . 2

  כישורי צופ�

  מילי� יה ברורה שלהגי, כל העיצורי� והתנועותשל  הגייה נכונה %

  לטקסט אינטונציהה התאמת %

  עיקרי המידע בשיח הבנת %

  )קשרהה פי%על(מילי� לא מוכרות  פענוח %

  השתתפות בשיח

  שאלות פשוטות ומורכבות שאילת, תשובות הולמות השבת %

  חילופי מידע

  שיחות קצרות בנושאי היו� בקצב דיבור טבעי ניהול %
  שיח מורחבניהול 

  יו� במשפטי� קצרי�מיוהצבי� מחיי מועל על אירועי�  דיווח %

 לכידי� ומקושרי�, הסברי� בטקסטי� קצרי� מת�אירועי� או  תיאור %

                                      
3
 .97–94 'עמ, לתכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� הכישורי� הנבדקי� נוסחו בהלימה   
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  פרק ה תוכ�  . 3

: �יומיוה בענייניבה� שאלות שכלולות שלוש כרטיסיות : 1 משימההחומרי	 הנלווי	 ל •

 י�תחביבמה� ה", "?איזה שיעור אתה אוהב"( כלולות שאלות בנושא העדפות 'יה איכרטיסב

מה "(חברי� כלולות שאלות בנושא  'יה ביכרטיסב ;)'וכד "?אילו מאכלי� אתה אוהב", "?של�

 'ה גיכרטיסיב ;)'וכד" ?י� זה ע� זהמדבראת� באיזו שפה ", "?אוהבי� לעשות יחדאתה וחברי� 

  ). 'וכד "?לא� אתה הול�" ,"?מאיפה באת"( 'כא� ועכשיו'על , כלולות שאלות בנושא סדר יו�

סיפור זה . 'אבד לי'סיפור מקרה בנושא ד� הנחיה שמתואר בו  :2משימה י	 הנלווי	 להחומר •

  ").?ג� ל� קרה משהו כזה("יתבקש לספר התלמיד שלסיפור מקרה ' מודלינג'כשמש י

שאלות וכ� , חצר הסבר משחקל ד� הנחיה שמופיעה בו בקשה :3משימה החומרי	 הנלווי	 ל •

  .קצר ולא ממצה הסבר שנתנו י�תלמיד שיש לשאולמכוונות 

ש שוכ� , תמונה תיאורהדרכה למשחק ד� הנחיה שמובאת בו : 4משימה החומרי	 הנלווי	 ל •

השתתפות התלמיד תמונות ל ארבעו מורהידי ה%על תמונות להדגמת המשחק שתי: תמונות

 . משחקב

  

   הדרושי	החומרי	   .4

  

  התלמידי�את  חשוב לקרוא ולהכיר היטב את תוכ� החומרי� לפני שבוחני�

  
  

הדרושי	  החומרי	  מורהל החומרי	 הדרושי	

  לתלמידי	

 בעניינישלוש כרטיסיות הכוללות שאלות  :1משימה ל •

 יומיו�ה

ד� הנחיה לניהול שיח על סיפור מקרה : 2משימה ל •

 בנושא אבידה

הסבר  הכוללביצוע המשימה ד� הנחיה ל  :3משימה ל •

 שאלות מכוונותו משחקעל 

תמונות  שתי ,לביצוע המשימה ד� הנחיה :4משימה ל •

  משחק עצמוה ביצועתמונות ל ארבעוהדגמה 

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי�   •

• '�  כל תלמיד עבור 'תלמידריכוז ציוני  ד

  )במידת הצור�(דפי� ריקי� לתיעוד דברי התלמידי�  •

ש שהכולל  "שיח"פרק  •

תמונות שיוצגו לתלמידי� 

. 4משימה לצור� ביצוע 

ת אפשר להעביר א(

התמונות מתלמיד 

  .)לתלמיד
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  מהל� ההיבחנות .5
 

  .לתלמיד מורההמבח� יתנהל כשיחה אישית בי� 

  דקות לתלמיד 20–15: מש� המבח�

כדי להפיג את נוספי�  פרטי�כ� יש לציי� %כמו. המומל- להסביר לתלמיד מהי מטרת השיח, בתחילה

ר שהציו� לא ייכלל בתעודה ולציי� להבהי, לציי� את מש� השיחה המשוער: חששות התלמיד מהמבח�

  . חלק מהדברי� הנאמרי� התכתוב במהל� השיח מורהשה

  

  . 'ג�'בעזרת הכרטיסיות א בענייני היומיו	 הניהול שיח – 1תפתח במשימה  מורהה. א

, )ובהתבסס על הנושא המוצג בה(תנהל שיחה ע� התלמיד בהתבסס על אחת הכרטיסיות  מורהה •

  .ות מתו� שלוש הכרטיסיותאו בהתבסס על מבחר שאל

  . במהל� השיחה מומל- לשאול את התלמיד שאלות פתוחות כדי לאפשר לו להתבטא באופ� חופשי •

ולהמעיט  בשאלות בנושאי� , יש לשוחח על נושאי� קלילי� ופשוטי� כדי לא להכביד על התלמיד •

  . 'לנושאי� כאובי�  וכד, למצבי� רגשיי�, הנוגעי� למשפחה

לשת� אותו בחוויות אישיות רלוונטיות של , להביע עניי� בדבריו, התלמיד לדברחשוב לעודד את  •

  . פתוחה ובטוחה, וליצור אווירה נעימה מורהה

ולהמעיט במעברי� חדי� , כאשר מבע אחד נובע מקודמו, רצוי לנהל את השיחה ברציפות מרבית •

  . מנושא לנושא

לא חשוב איזו ). הסבר משחק( 3�ו) ור מקרהסיפ( 2 –תעבור לביצוע שתי המשימות הבאות  מורהה. ב

  .א� יש לבצע את שתי המשימות, 3או  2 –משימה תבוצע קוד	 

  : 2למשימה  1ממשימה ' טבעי'דוגמה למעבר 

  )'כרטיסיית שיח ג(? באיזו שעה את מסיימת ללמוד היו�: מורה

  .באחת וחצי: תלמידה

  ?ומה קורה אז: מורה

  .אני הולכת הביתה: תלמידה

  ? ויש מישהו בבית או שיש ל� מפתח :מורה

  .יש מפתח: תלמידה

ג� ... רציתי לצאת מהבית ופתאו� ראיתי שאי� לי מפתח... זה מזכיר לי משהו שקרה לי השבוע: מורה

  )2ממשיכה למשימה (?  ל� קרה משהו כזה

  )2008אפריל , מתו� פיילוט מבחני עולי�(
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  : 3למשימה  1ממשימה ' טבעי'דוגמה למעבר 

  )'כרטיסיית שיח א(?  איזה שיעור אתה הכי אוהב: מורה

  .שיעור ספורט: תלמיד

  ?ואיזה משחק אתה הכי אוהב: מורה

  .משחק כדורסל: תלמיד

או אולי משחק אחר שאתה אוהב ? מה החוקי�? תוכל להסביר לי אי� משחקי� את המשחק הזה: מורה

  )3 ממשיכה למשימה(? לשחק

  )2008אפריל  ,מתו� פיילוט מבחני עולי�( 

  

, א� המורה חוששת שלא תזכור את דברי התלמיד ולכ� לא תוכל להערי� נכונה את יכולותיו: הערה

  ).טייפ(או להקליט את השיחה ברשמקול , היא יכולה לבקש מהתלמיד להכתיב לה את הסיפור

    .המורה יכולה לבקש ממורה אחרת או מבת שירות לאומי לתעד את השיחה, לחילופי�

  .תיאור תמונה – 4תעבור למשימה  מורהה. ג

כדי שהתלמיד יבי� , משחקמומל- לסייג את המילה "... עכשיו נשחק במי� משחק"תאמר לתלמיד  מורהה

  .)הפעילות היא משחקית(שלא מדובר באמת במשחק 

, היא תעשה זאת באמצעות תיאור של תמונות הדגמה. תדגי� לתלמיד כיצד יש לתאר תמונה מורהה

  .כ� תמשי� בפעילות כפי שכתוב בד� ההנחיהולאחר מ

  . לתלמיד על השיחה ותחמיא לו על ידיעותיו בעברית מורהבסיו� השיחה תודה ה :סיו	  .ד

  . עליה לעבור להנחיות של הפרק הבא, להעביר פרק נוס� של המבח� מחליטה מורהא� ה

בפרק מבח�  6סעי� ( "שיח"ק ידי� בעזרת המחוו� לפרתבדוק את ביצועי התלמ מורהה: בדיקת המבח�  .ה

). בפרק מבח� זה 7סעי� (עבור כל אחד מהתלמידי� ' ריכוז ציוני התלמיד'ותסכ� את התוצאות בד� , )זה

בפרק מבח�  7סעי� (' טבלת המרה'באמצעות  %100ל 0להמיר את סכו� הנקודות שיתקבל לציו� בי�  יש

  ). זה

  

 מורהדפי ההנחיות ל משימות התלמידי	 ואת העמודי	 הבאי	 כוללי	 את

  .הפרקהערכה של כל אחת ממשימות ל
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  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  1משימה 
  שיחה בענייני יומיו	

  
  שאלות לשיחה בנושא העדפות �' א כרטיסייה

  

 ?י הלימודי	אחראוהב לעשות מה אתה  •

  ?הצהריי	� אחר מה אתה מתכוו� לעשות היו	ספר לי בבקשה  •

 ? בה	 לומדי	 שלא/  מה אתה עושה בימי	 שאי� לימודי	 •

  ?למה? ספרה�הכי אוהב בביתאיזה יו	 אתה  •

  ?למה? ספרה� יו	 אתה לא אוהב בבית איזה •

 ?למה? איזה שיעור אתה הכי אוהב •

 ?למה? איזה שיעור אתה לא אוהב •

 ?ספר של� והיית רוצה שילמדוה� מה לא לומדי	 בבית •

 ?למה? כנית טלוויזיה אתה הכי אוהבאיזו ת •

 ?מכי� את האוכל שאתה אוהב מי? מה אתה אוהב לאכול •
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   שאלות לשיחה בנושא חברי	 �' ב כרטיסייה
  

  ?הטוב של� מי החבר •

  ?אי� הכרת אותו ,בבקשה ,ספר לי •

  ?באיזו שפה את	 מדברי	 ביניכ	 •

  ?הספר�ספר או ג	 אחרי ביתה�את	 נפגשי	 רק בבית •

 ?מה החבר של� הכי אוהב לעשות •

 ?את	 אוהבי	 לעשות ביחדמה  •

 .י על משהו שעשית	 ביחד בזמ� האחרו�ספר ל •

  במה את	 אוהבי	 לשחק ? ע	 מי? את	 משחקי	 ע	 עוד חברי	 •

  ?ע	 עוד חברי	  
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  יו	שאלות לשיחה בנושא סדר  �' ג כרטיסייה
    

 ?בהפסקה? היית בשיעור? מאי� באת עכשיו •

 ?איזה שיעור יש ל�? תל� מכא�לא�  •

  לו עוד שיעורי	 אי? ספרה� אילו שיעורי	 היו ל� היו	 בבית •

 ? יש ל�  

 ?ללמוד היו	באיזו שעה התחלת  •

 ?הספר�אי� אתה מגיע בבוקר לבית •

 ?הא	 כל יו	 זה אותו דבר? קרוכמה זמ� לוקח ל� להגיע מהבית בב •

 ? ללמוד היו	 סיי	ממתי אתה  •

 ?הספר�מה אתה אוהב לעשות בהפסקות בבית •

 ?מה עשית בהפסקה היו	 •

  ?הבאהמה אתה  מתכנ� לעשות בהפסקה  •
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  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  2משימה 
  ...אבד לי: 4מקרהסיפור 

  

  : ג	 לנושא זה מורהבמסגרת השיחה המקדימה תגיע ה

  : מספרת מורהה

                               ....?משהו שהיה מאוד חשוב ל� באותו זמ�....קרה ל� פע� שאיבדת משהו

אבל הוא לא , י בטוחה שהוא בתיק שליהיית .)2( המפתח של הביתאבד לי  )1( אתמול בבוקר

לא יכולתי לנעול אותו ופחדתי להשאיר את הבית  )3( בית כיאת ה לא יכולתי לעזוב. היה ש�

  . את התיק שלי אבל המפתח לא היה ש� )ב4( הפכתי, בכל החדרי� )א4( חיפשתי. פתוח

  . תואשתי בו בפע� האחרונה ומה עשיתי לא הצלחתי בשו� אופ� להיזכר מתי השתמ

אני ממש לא מבינה לא� . )5( הוא חזר במיוחד מהעבודה כדי לנעול את הבית, לצלתי לבעליצ

  !)6( הוא נעל�

  )7(?קרה ל� פע� שאיבדת משהו

  

או לספר על , דה משלהלספר סיפור אב, סיפור הכתוב לעיליכולה להשתמש ב מורהה

  : רהסיפו מודלשל מרכיבי	 חשוב לשי	 לב ל. מריבה או על פציעה

, א4( הדר� לפתרו�, )3( הבעיה, )2(שאבד  האובייקטשל ) קצר או ארו�(תיאור , )1( זמ�

רצוי ). 7( 'מבח�'שאלת הלחזרה  �בסיו	 , )6(קודה / סגירת הסיפור, )5( הפתרו�, )ב4

שהסיפור יהיה על אבדה של חפ. שהתלמיד מכיר כמותו ויכול להתחבר לסיפור ע	 

  .סיפור משלו

  

לבקש הרחבה באמצעות שאלות  מורהיכולה ה ,התלמיד קצר ר שלהסיפוא	 

  :מתעניינות שלא ניתנו לה� תשובות בסיפור הראשו� של הילד

  ?מתי זה קרה

  ?.......אי� נראה ה

  ?איפה זה קרה

  ?...מה עשית כששמת לב שאיבדת את ה

                                      
4
שני . ו לזו ומייצגות רצ� אירועי� במציאותרצפי� נרטיביי�  הכוללי� שתי פסוקיות או יותר הקשורות ז % )סיפורי שיחה(סיפור מקרה  

%בלו�. הערכה וקודה, התרה, נקודת שיא, והטקסט עשוי לכלול את המאפייני� המבניי� של רקע, האירועי� הללו ה� בזמ� עבר או עתיד

  .2008קולקה וחמו 
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  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  3משימה 
  משחק חצר: הסבר משחק

  

  :רה ג	 לשאלות אלובמסגרת השיחה המקדימה תגיע המו

  : המורה

  ?אילו משחקי� אתה משחק בשיעורי ספורט

  ?איזה משחק אתה הכי אוהב

  .להשתת� במשחק/  כ� שאוכל להבי�, תסביר לי אי� משחקי� את המשחק הזה

  

  כדאי לשאול שאלות , במידה והתיאור שהתלמיד מתאר הוא קצר ולא ממצה

  :נוספות להרחבת תיאור המשחק

  ?רואי� המשחק נגמ

  ?....ומה קורה א�

  

להתעניי� בדברי הילד לברר כשהתיאור לא ברור או , חשוב להשתת/ בשיחה

  .'לשאול שאלות וכד, לוודא שאת מבינה, כשהתלמיד אומר מילה לא ברורה

  
 "משחק חצר"אפשר לנסות להגיע אתו ל כלשהו נזכר במשחקלא תלמיד א	 ה

  .מחניי	, ורסלכד, כדורגל: באמצעות הזכרת שמות משחקי	 כגו�

נית� לתמו� . לתאר משחק שהיה משחק בחצר כשהיה קט� התלמידאפשר לבקש מ

סוגי המשחקי	 להסתקר� לגבי את השאלה הזו בעובדה שהוא לא גדל באר. ו

במקרה זה אפשר להגיע ג	 . בהפסקות או בשיעורי ספורט המוצא באר.ששיחקו 

 ."תופסת"או  "מחבואי	"למשחקי	 כמו 
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  ––––בד בד בד בד ורה בלורה בלורה בלורה בללמלמלמלמ    ––––

  4משימה 
  תיאור תמונה: תיאור

  

 הסבר/הדגמה

  .חידות על התמונות אמר שאנחנו עכשיו נחוד זה לזהתציג את שתי התמונות ות מורהה

  .יהווה שיחת חימו�" לחוד חידות"פירוש המילי� על הדיבור 

  .תאר אותהתבחר תמונה ותכלומר , חוד חידהתהיה הראשונה שתא ישה תסביר מורהה

  .ר� לפתור את החידה ולומר איזו תמונה נבחרהיצט התלמיד

  .יתחלפו בתפקידי� המורה והתלמידכ� %אחר

  

  : מורה

  .בחרתי תמונה

או שמתארי	 פרטי	 (עכשיו כמה משפטי� שמתאימי� לתמונה שבחרתי  תאני אומר

וכשאסיי� תאמר  איזו תמונה בחרתי , אתה תקשיב לכל המשפטי�, )בתמונה שבחרתי

  )?אתה רוצה לשאול משהו( ?ברור. )תיארתי(

  

 :בתמונה שבחרתי רואי�

  . אמא יושבת על כורסה מול מס� הטלוויזיה/  אישה •

  . אמא יושבת רגל על רגל/  אישה •

  .על כורסת פו� על יד האישה יושב ילד •

  .טלוויזיהבשניה� מסתכלי�  •

  .על הרצפה יש שטיח גדול •

  .בפינה של השטיח יש שולח� עגול •

  ?איזו תמונה בחרתי •

יש להתחיל מתיאור פרטי� משותפי� לשתי התמונות ורק  דוגמהכפי שנית� לראות ב: ההער

הדגמה לתלמיד לנהוג באופ�  זאת תהיה . בהמש�  לעבור לפרטי� ייחודיי� לתמונה שנבחרה

  .רגדול יות להפיק מהתלמיד אוצר מילי�ורה אפשר למשתדומה 
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   5"שיח"לפרק  �מחוו  . 6 

ד� 'את הביצועי� של כל אחד מהתלמידי� ב –בעזרת המחוו� שלהל�  – מורהתסכ� ה "שיח"ע� סיו� פרק 

  ."שיח"לפרק ' ריכוז ציוני תלמיד

  בענייני יומיו	שיחה   מדדי	

  1משימה 

  סיפור מקרה

  2משימה 

  הסבר משחק

  3משימה 

  תיאור תמונה

  4משימה 

  דיבור בשט/

  

מספר תורות של התלמיד 

  : בשיחה

  תורות 4מעל  % 2

  ותתור 4%3 % 1

תורות                                                                                              2%1 % 0

  

2 %      �  שוט

  מקוטע   % 1

   חד מילי % 0
  

  

2 %    �  שוט

  מקוטע   % 1

   חד מילי % 0
  

  

  

2 %    �  שוט

  מקוטע   % 1

  חד מילי % 0

  

  

  התאמה לנושא

  

  ושא    מתאי� לנ % 2

  קרוב לנושא        % 1

  לא מתאי� לנושא % 0

  מתאי� לנושא         % 2

  קרוב לנושא      % 1

  לא מתאי� לנושא     % 0

  מתאי� לנושא           % 2

  קרוב לנושא                % 1

  לא מתאי� לנושא     % 0

  מתאי� לנושא     % 1

לנושא     לא מתאי� % 0

  יחידות רעיוניות

מידע שדובר יכול  (

  )  להעביר באופ� של	

  

  יש      % 2

  ע� פיגומי�  1%

אי�                                     % 0

  

)  עלהומ(שני אירועי�  % 2

שיש ביניה� קשר 

  וסיבתי  כרונולוגי 

  ע� פיגומי�            % 1

  אי�                         % 0

תיאור מהל� כל  % 2

 �המשחק ברצ

כרונולוגי מתאי�                                      

ע� פיגומי�                        % 1

  אי�               % 0

  יש % 1

  אי�  % 0

  

משפטי	 תקיני	 

וקישוריות 

  )תחביר(

  

כמעט כל  המשפטי�   %  2

  תקיני�

  חלק מהמשפטי�    %  1

  )50%מעל ( �תקי 

אי� משפטי� תקיני� או  %  0

מאוד ק קט� שחל

  מהמשפטי� תקי� 

תחביר תקי�  % 2

  וקישוריות מגוונת  

, משפטי� קצרי�  %  1

   פשוטי� ומקושרי�

משפטי� לא תקיני�  % 0

  ולא מקושרי�  

תחביר תקי�  % 2

  וקישוריות מגוונת  

, משפטי� קצרי� %  1

   פשוטי� ומקושרי�

משפטי� לא תקיני�  % 0

  ולא מקושרי�   

  תחביר תקי�  % 1

  י� משפטי� א % 0

  אוצר מילי	

  בהתאמה לנושא

  מתאי�  % 2

  חסרות חלק מהמילי�     % 1

חסרות מילי� מרכזיות  % 0

  בנושא  

  מתאי� % 2

חסרות חלק  % 1

  מהמילי�   

חסרות מילי�  % 0

  מרכזיות בנושא 

  מתאי�  % 2

חסרות חלק  % 1

  מהמילי� 

חסרות מילי�  % 0

  מרכזיות בנושא 

  מתאי�  % 2

חלק  חסרות % 1

  מהמילי�   

חסרות מילי�  % 0

    מרכזיות בנושא

  התאמה דקדוקית

  

  קיימת ברוב המקרי�      % 2

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת % 0

קיימת ברוב  % 2

  המקרי�     

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת % 0

קיימת ברוב המקרי�      % 2

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת % 0

קיימת ברוב  %  2

  המקרי�     

  קיימת לפעמי� %  1

  כמעט ולא קיימת %  0

  

                                      
5
 .  והותא� למבח� זה) 2008, 2002(קולקה %ו�בל' ובמסגרת מחקרי� של פרופ) מטח( מרק	פותח במסגרת תכניות  )מחוו� שיחה( מחוו� שיח 
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  "חשי"פרק לריכוז ציוני תלמיד ד/   . 7
  

  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר_______________  :ש� משפחה _______________ : ש� פרטי

  _________  : ח�תארי� המב ����/��):חודש ושנה( עלייהתארי� ___  :מספר כיתה___  : כיתה

  
  

בענייני  השיח  מדדי	

  יומיו	

 1משימה 

  סיפור מקרה

  

 2משימה 

  הסבר משחק

  

 3משימה 

  תיאור תמונה

  

 4משימה 

 � כלס

 נקודות

  התלמיד

ניקוד 

  מרבי

  דיבר  �

  לא דיבר �

  דיבר �

  לא דיבר �

  דיבר  �

  לא דיבר �

  דיבר  �

  לא דיבר �

  8    2  1  0  2  1  0  2  1  0  2  1  0  דיבור בשט/

  7      1  0  2  1  0  2  1  0  2  1  0  התאמה לנושא

יחידות 

  רעיוניות
0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1      7  

משפטי	 

תקיני	 

קישוריות ו

  )תחביר(

0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1      7  

  אוצר מילי	

  בהתא	 לנושא
0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1  2    8  

התאמה 

  דקדוקית
0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1  2    8  

� כל ס

  :נקודותה
                            

  45    9  12  12  12  :רביניקוד מ

  

  
 – הסבר משחק, סיפור מקרה, בענייני יומיו	שיח 

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של 

�  1משימות ( 3(  

טבלת המרה מנקודות לציו�  – תיאור תמונה  
  100על סול	 של 

  )4משימה (
  

 ציו� נקודות
12 100 

10 83 

8 67 

6 50 

4 33 

2 17 

  
  

 ציו� נקודות
9 100 

7 78 

5 56 

3 33 

1 11 
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   י	לסיכו	 ביצועי תלמיד דוגמות  . 8

  
  

ולהשוות בי� , להתאמ� בהערכה של ביצועי התלמידי� בפרק השיח מורהשלהל� נועדו לסייע ל דוגמותה

  . 2008ובי� הערכת הביצועי� בפיילוט  של התלמיד על ידההערכת הביצועי� 

להערי� אות� באמצעות המחוו� ולהשוות ע� סיכו� הביצועי� שמופיע , לילי השיחותמומל- לקרוא את תמ

  .מתחת לכל תמליל

  

  )חודשי� באר- 24(שסיפרה תלמידה ) 2משימה (סיפור מקרה של תמליל 

  

  ?קרה ל� פע� משהו כזה) .... 2משימה  –מספרת את סיפור המפתחות : (מורה

, החזקתי את הכס� ביד. אני הלכתי. בא שלי נת� לי לקנות בגדי�א. היה חנות גדול. שקל היה 100: תלמידה

רק אמא . לא עובד. הוא נשאר ,אבא שלי לא עובד. אמא שלי בעבודה) הפסקה. (לא יודעת איפה זרקתי אותו

   .אני כלו� ?איפה הבגדי�: כשהיא חוזרת אבא אמר לי. שלי עובדת

  .אני אגיד לאבא, אל תבכי. נעל� בכיתי ואמרתי לה שהכס�. אמא שלי הגיעה בחמש וחצי

  )2008אפריל , מתו� פיילוט מבחני עולי�(

  
  

   התלמידהסיכו	 ביצועי 
  

  סיפור מקרה  המדד

  שוט�  – 2  דיבור בשט/

  מתאי� לנושא לנושא וחלק אינו מתאי�חלק  – 1  התאמה לנושא

  הקשר ביניה� לעתי� לא ברור, יש אירועי� – 1  יחידות רעיוניות

יני	 משפטי	 תק

  קישוריות ו

המשפטי� בחלק� אינ� תקיני�  .משפטי� קצרי� – 1

חסרה  ").אני כלו�", "היה חנות גדול", "שקל היה 100("

  קישוריות

  חסרות חלק מהמילי� בנושא –1  אוצר מילי	

  רוב הזמ� – 2  התאמה דקדוקית

  12מתו�   8  נקודותה ס� כל
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  )חודשי� באר- 8(תלמיד במבח�  סיפרש) 2 משימה( סיפור מקרהשל תמליל 

  

  ?קרה ל� פע� משהו כזה) .... 2משימה  –מספרת את סיפור המפתחות ( :מורה

  ?איפה זה, נו: אז כל הזמ�, כי זה בית חדש: תלמיד

  ? קרה שאיבדת משהו מאוד חשוב: מורה

מצביע " (זה"היה על ה וזה, I want to find it, I opened the doorכל הלילה . מפתחות שלי, כ�: תלמיד

  ? יש...ו). על הרצפה

  )2008אפריל , מתו� פיילוט מבחני עולי�(

  

  התלמידסיכו	 ביצועי 

  הסבר משחק  המדד

  שוט� – 2  דיבור בשט/

אול� זוהי העתקה של דברי המורה , לנושאמתאי�  – 1  התאמה לנושא

  אי� כא� אמירה עצמאית, על המפתחות

  אור של אירועי�אי� תי – 0  יחידות רעיוניות

משפטי	 תקיני	 

  קישוריות ו

שאינה שפת , אנגלית(ערוב לשוני , חלקי משפטי� – 1

  קישוריותאי� , )הא� של התלמיד

  חסרות מילי� מרכזיות בנושא – 0  אוצר מילי	

אי� די משפטי� כדי לקבוע תקינות של התאמה  – 0  התאמה דקדוקית

  דקדוקית

  12מתו�  4  נקודותה � כלס
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  )חודשי� באר- 24(במבח�  התלמיד הסבירהש) 3 משימה( הסבר משחקשל מליל ת

  

  ?שאת יכולה להסביר לי אי� משחקי�, פה או באתיופיה, יש משחק שמשחקי� בחו- :מורה

  .אי� משחק: התלמיד

  ?כדורסל? מחניי� :מורה

  .רק בספורט: התלמיד

  ?איזה :מורה

  .מחניי� :תלמידה

  .אז תסבירי לי :מורה

  ...? אי� אני אסביר ל� :תלמידה

  ?אי� מתחילי� :מורה

  ?מה אי� :תלמידה

  ...לוקחי� כדור :מורה

  ).מדגימה(ותופסי� ככה ) מצביעה(ילד עומד פה ) הפסקה. (זורקי� כדור :תלמידה

  ?מי מנצח :מורה

  .או קבוצה אחת או שתיי� :תלמידה

  ?ואי� יודעי� מי מנצח :מורה

  .סופרי� :תלמידה

  

  )2008אפריל , בחני עולי�מתו� פיילוט מ(

  

  ההתלמידסיכו	 ביצועי 

  הסבר משחק  המדד

  מקוטע – 1  דיבור בשט/

  מתאי� – 2  התאמה לנושא

  ע� פיגומי� – 1  יחידות רעיוניות

משפטי	 תקיני	 

  קישוריות ו

אי� שני משפטי� ( פשוטי� ומקושרי�משפטי�  אי� – 0

�אומרת רק מילי� , שנאמרו על ידי התלמידה ברצ

  )דדותבו

  חסרות מילי� מרכזיות בנושא – 0  אוצר מילי	

  אי� די טקסט לקבוע זאת – 0  התאמה דקדוקית

  12מתו�  4  נקודותה � כלס
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  מטרת הפרק ומבנהו  . 1

מנוקד ושאינו , בעברית לבדוק ולהערי� את היכולת של התלמיד לקרוא בקול טקסט קצר אמטרת הפרק הי

  .מנוקד

וזיהוי מילי�  )עיצורי� ותנועות(רמזי� פונטיי� פי %זיהוי והגייה נכונה של מילי� עלהקריאה בקול כוללת 

נדרש במהל� הקריאה כ� התלמיד %כמו). הבא לידי ביטוי בקצב ובשט� הקריאה( מדויק ואוטומטיבאופ� 

  . מתאימה) הנגנה(אינטונציה  באמצעותלתוכ� והתייחס לפיסוק ל

  .מעול� השיח של הספרות המודרניתטקסטי� יוני והמבח� כולל טקסטי� מעול� השיח הע

  . הכלולות בואת מבנה הפרק ואת המשימות  תלהל� מתארש הטבלה

היכולת 
  הנבדקת

המלצה לאופ�   תוכ� הטקסט  סוג הטקסט
  העברת הפרק

יכולת הקידוד 
והפענוח של 

טקסט מנוקד 
  ושאינו מנוקד

  טקסט מנוקד

   
המוזיקה משפרת את מצב . 1

  הרוח
  ימקראפי סיפור  טקסט על

  
  83: מספר מילי�

ת קריא
   הטקסטי�

 ידי%על
התלמיד 
בנוכחות 

  בלבד מורהה
  טקסט מנוקד

  בכל דור ודור. 2
מתו� ההגדה של  טקסט

  פסח
  

  52: מספר מילי�

  הלימודי	 ביוו� העתיקה. 3  טקסט לא מנוקד
  טקסט מידעי

  
  82: מספר מילי�

   השועל והחסידה. 4  טקסט לא מנוקד
  פנטיי�%על פי לה משל

  
  170: מספר מילי�

  

  

  הכישורי	 הנבדקי	  . 2
  ישורי צופ�כ

  כל מערכת העיצורי� והתנועות של נהנכו הגייה %

מילי�  � קריאתבמהלכל מערכת העיצורי� והתנועות  נכונה של הגייה ;מילי� מוכרות זיהוי %
�  ומשפטי� ברצ

  )מלעיל ומלרע(כראוי  המילי� הטעמת %

  כישורי טקסט 

  אינטונציהבאמצעות הפיסוק הסימני ל ביטוימת�  %

  בקרה וניטורכישורי 

  במהל� הקריאה יעצמ ותיקו�בטעויות  הבחנה %
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  פרק ה תוכ�  . 3

  שאינ�ושני טקסטי� , טקסטי� מנוקדי�שני : ידי התלמיד%טקסטי� לקריאה על ארבעה

 :לפי הפירוט שלהל�, מנוקדי�

 מנוקד ,ור מקראיסיפפי %טקסט על :המוזיקה משפרת את מצב הרוח  .1

  מנוקד, ההגדה של פסחתו� מ טקסט: בכל דור ודור .2

 ברובו לא מנוקד, טקסט מידעי: הלימודי	 ביוו� העתיקה .3

 לא מנוקד, פנטיי�%פי לה%משל על: השועל והחסידה .4

  שי	והחומרי	 הדר  .4

  

  חשוב לקרוא ולהכיר את הטקסטי� לפני שבוחני� את התלמידי�

  
   

  לתלמידי	 חומרי	 הדרושי	ה  מורהל החומרי	 הדרושי	

לסימו� ביצועיו של כל , כמספר התלמידי	טקסטי�   •

 תלמיד במהל� הקריאה

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

•  '�  כל תלמיד עבור 'תלמידריכוז ציוני  ד

הכולל ארבעה  "קריאה בקול"פרק  •

 יקרא התלמידשמתוכ�  ,טקסטי�

. טקסט מנוקד וטקסט שאינו מנוקד

ת הטקסטי� מתלמיד אלהעביר  אפשר(

  .)לתלמיד

  

  מהל� ההיבחנות  .5

  
  .תלמידל מורה בי� כמפגש אישיהמבח� יתקיי� 

  )שני טקסטי	לקריאת (דקות  15–10: המבח�מש� 

  .מנוקד שאינועל התלמיד לקרוא בקול טקסט אחד מנוקד וטקסט אחד 

. כי ה� מתאימי� לושנראה לה  ,שבידה הטקסטי	 תארבע מבי�שני טקסטי	 תגיש לתלמיד  מורהה  . א

בטקסט אחד מנוקד ובאחד  ולאפשר לו לבחור ת הטקסטי�אפשר ג� להציג לתלמיד את כל ארבע

  . שאינו מנוקד

  .לקרוא בקול ר� וברור להשתדלבקול ו ממנו לקרוא תסביר לתלמיד שהיא מבקשת מורהה  . ב

לפני , דקות כמהבמש�  פע� או פעמיי� הטקסטי� בקריאה דמומה לתלמיד לקרוא את מלי-ת מורהה  . ג

  .הקריאה בקול

איזה טקסט הוא רוצה לקרוא ראשו� : תבקש מהתלמיד לבחור את סדר קריאת הטקסטי� מורהה  . ד

  .הוא רוצה לקרוא אחרו�ואיזה טקסט 

  .קורא) התלמיד(ד� בזמ� שהוא על תסביר לתלמיד שהיא תכתוב  מורהה  . ה

  ").וברור מדויקתשתדל לקרוא (" כל האפשרכמדויק  באופ�תלמיד לקרוא מה תבקש מורהה  . ו
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את טעויות הקריאה  מורההתסמ� , בזמ� הקריאה. ראשו� שבחרהטקסט בקול את ההתלמיד יקרא   . ז

תיק� את יש לסמ� כאשר התלמיד  ,כ�%כמו. רצוי לכתוב את הטעות מעל המילה. גבי הטקסט שבידה%על

או כאשר המשי� בלי , ולא הצליחאת עצמו � או כאשר ניסה לתק, וקרא שוב נכו�עצמו לאחר שטעה 

   .להתעכב על טעותו

ותציע לו לקרוא בקריאה דמומה נוספת , בלי קשר לאיכות הקריאה שלו, תעודד את התלמיד מורהה  . ח

  .את הטקסט השני

  ).הדמומה או הקולית(להשיב על שאלות התלמיד במהל� הקריאה  אפשר  

  .טקסט השניגבי ה%עלג�  תסמ� את הטעויות מורהה . התלמיד יקרא בקול את הטקסט השני  .ט

כדאי לאפשר לתלמידי� , א� זהו סו� המבח�. לתלמיד על קריאתו מורההבסו� הקריאה תודה : סיו	  .י

, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורההא� . מהל� המבח�שחוו בבחוויות  מורההלשת� את 

  . לעבור להנחיות של הפרק הבא עליה

 6סעי� ( "קריאה בקול"לפרק  ני�מחווהתבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת  מורהה: ת המבח�בדיק  .יא

בפרק  7סעי� ( "קריאה בקול"לפרק  'ד� ריכוז ציוני תלמיד'ותסכ� את התוצאות ב, )בפרק מבח� זה

 %100 ל 0תקבל לציו� בי� יסכו� הנקודות שלהמיר את  יש. כל אחד מהתלמידי� עבור) מבח� זה

  ).בפרק מבח� זה 7סעי� (' טבלת המרה'ת באמצעו
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  "קריאה בקול"לפרק  �מחוו  . 6

את הביצועי� של כל אחד  –בעזרת המחוו� שלהל�  – מורההתסכ�  "קריאה בקול"ע� סיו� פרק 

   ."קריאה בקול"לפרק  'תלמידריכוז ציוני ד� 'במהתלמידי� 

 ,בדיבור הכפי שמקובל לבטא אלא הנכו�וד הניק פי%ואינו מבטא אותה עלקורא מילה  תלמידא� : הערה

  ".תיבה8ְ וְ "התלמיד אומר , "תיבהְכ 6" לומרבמקו� : הלדוגמ. להוריד לו ניקוד אי�

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  טקסט לא מנוקד  טקסט מנוקד  מדדי	

  גלובלית  %  2  שט/ קריאה

  מצרפת   %  1

  מקוטעת  %  0

  גלובלית  2%

  מצרפת   %  1

  מקוטעת  %  0

  מהירה / המתאימ %  1  מהירות קריאה

  אטית מאוד          %  0

  מהירה / מתאימה %  1

  טית מאוד         א %  0

מספר טעויות 
בהגיית מילי	 

  )כללי(

  :טקסטי� קצרי�

  טעויות  3%2 %  2

  טעויות 8%4 %  1

  טעויות  9מעל  %  0

  :טקסטי� ארוכי�

  טעויות  5%4 %  2

  טעויות  10%6 %  1

                                    טעויות  11מעל  %  0

  :טקסטי� קצרי�

  טעויות  3%2 %  2

  טעויות 8%4 %  1

  טעויות  9מעל  %  0

  :טקסטי� ארוכי�

  טעויות  5%4 %  2

  טעויות  10%6 %  1

   טעויות  11מעל  %  0

תיקו� טעויות 
  במהל� הקריאה

  רוב הפעמי�         %  2

  חלק כ� וחלק לא  %  1

אי� תיקו� כלל או שיש תיקו�  %  0
               וקותלעתי� רח

  רוב הפעמי�       %  2

  חלק כ� וחלק לא  %  1

  אי� תיקו� כלל או שיש תיקו�  %  0
            לעתי� רחוקות

קריאה מותאמת 
  לסימני הפיסוק

  רוב הזמ�  %  1

  בכלל לא  כמעט שלא או  %  0

  רוב הזמ�  %  1

  בכלל לא  כמעט שלא או  %  0
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   "קריאה בקול"פרק ל תלמידציוני  ריכוזד/   . 7

  
  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר_______________  :ש� משפחה _______________ : ש� פרטי

  _________  : תארי� המבח� ����/��):חודש ושנה( עלייהתארי� ___  :מספר כיתה___  : כיתה

  מדדי	

 ס� כל  :טקסט לא מנוקד  : טקסט מנוקד

נקודות 

  ידהתלמ

ניקוד 

  מרבי
  לא קרא  ����/    קרא     ����  6לא קרא ���� /    קרא     ����

  שט/ קריאה

  
0  1  2  0  1  2  

  
4  

  מהירות קריאה

  
0  1    0  1    

  
2  

מספר טעויות  

בהגיית מילי	 

  )כללי(

0  1  2  0  1  2  

  

4  

תיקו� טעויות 

  במהל� הקריאה
0  1  2  0  1  2  

  
4  

קריאה מותאמת 

  לסימני הפיסוק
0  1    0  1    

  
2  

                  :� כל הנקודותס

  16    8  8  :רביניקוד מ

  
  

 100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  � קריאה בקול

  טקסט לא מנוקד; טקסט מנוקד

 ציו� נקודות
8 100 

7 88 

6 75 

5 63 

4 50 

3 38 

2 25 

1 13 

  

                                      
6
   .בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא קרא", לצור� חישוב הציו� הכולל  
  

                  



36  

  תלמידי	הלסיכו	 ביצועי  דוגמות  . 8

  
  

ולהשוות , "קריאה בקול"בהערכה של ביצועי התלמידי� בפרק להתאמ�  מורהשלהל� נועדו לסייע ל דוגמותה

  . 2008בי� הערכת הביצועי� של התלמיד על ידה ובי� הערכת הביצועי� בפיילוט 

ות ע� להערי� את ביצועי התלמיד באמצעות המחוו� ולהשו, וללמוד אות� מורהמומל- לעיי� בסימוני ה

  .סיכו� הביצועי� שמופיע לאחר הדוגמות

  
  

  מורהסימוני	 של ה כולל )חודשי� באר- 8(תלמידה בקול טקסטי	 שקראה 
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  סיכו	 ביצועי התלמידה

  
  המדד

  

  טקסט מנוקד

המוזיקה משפרת את : ש	 הטקסט

  מצב הרוח

  טקסט לא מנוקד

הלימודי	 ביוו� : ש	 הטקסט

  העתיקה

 � כלס

  קודותנה

  / קריאהשט

  

  4  גלובלי  – 2  גלובלי  – 2

  מהירות קריאה

  

  0  אטית מאוד   – 0  אטית מאוד – 0

מספר טעויות בהגיית 

  מילי	

 טעויות 11מעל  – 0

  

 טעויות 11מעל  – 0

  

0  

  תיקו� טעויות במהל� 

  הקריאה

  1  לא חלקכ� ו חלק – 1  )טעויות 20היו (רק פע� אחת  – 0

קריאה מותאמת לסימני 

  הפיסוק

  0  לאבכלל   – 0  בכלל לא – 0

  נקודותה ס� כל

  

  16מתו�  5   8מתו�  3   8מתו�  2
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  מטרת הפרק ומבנהו   . 1

בחלק . מטרת הפרק היא לבדוק ולהערי� את יכולתו של התלמיד להפיק משמעות מטקסט מושמע בעברית

כלל %בדר�. י המורהספר התלמידי� רוכשי� ידע באמצעות האזנה לדברה%ניכר של יו� הלימודי� בבית

שני סוגי . המשתתפי� בשיח הלימודי מפי תלמידי� אחרי�התלמידי� שומעי� דברי הסבר מפי מורי� או 

התלמידי�  שמבצעי�פעולות ל הנוגע – שיח פעילות: כיתההמתנהל בשיח מובהקי� באי� לידי ביטוי בשיח 

שיח השל התלמיד בסוגי  שליטתואת המבח� בודק . בכיתה העוסק בתכני� הנלמדי� – ושיח תוכ�, בכיתה

  .ובאוצר המילי� הרלוונטי לה� השגורותהשיח בתבניות  :האלה

  .הכלולות בואת מבנה הפרק ואת המשימות  תלהל� מתארש הטבלה

היכולת 
  הנבדקת

  /סוג המשימה
  סוג הטקסט

  /תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

המלצה לאופ� 
  העברת הפרק

תיהלו� מידע 

והפקת 

משמעות 

מטקסט 

  מושמע

  
  הוראות מורה

  

  הוראות מורה . 1
  גיאוגרפיהבשיעור     

  

התלמידי� יאזינו 
  ,בקבוצהלטקסטי� 

  .ותיחידאו ב בזוגות

   הבנת סימני� במפת. 2  מילוי הוראות
  ישראל    

  

 

  נבדקי	 ה 7כישורי	ה .2

  ישורי צופ�כ

  מילי� בסיסיות הכרת %

  הקשרהמילי� לא מוכרות באמצעות  פענוח %

  לוימידע גהבנת 

  בשיחה מופנה למשתתפי� אחרי�ה מידעכולל , בשיחות פשוטות העיקרי מידעה הבנת %

  שיח דבור בהקשרי� תרבותיי� מוכרי� במהל�רעיונות מרכזיי�  הבנת %

  ישורי טקסט ושיחכ

  במבנה מורכברעיו� המנוסח  הבנת %

  בי� פרטי� תומכי� או משניי� בטקסט ממוצע באורכוובי� רעיו� מרכזי  הבחנה %

  העל של טקסט�מבנההבנת 

  הוראות בטקסטהכגו� סדר  ,מבנה של טקסטה הבנת %

 טענה והנמקתהשל , מבנה של שאלה ותשובה זיהוי %

  

                                      
7
  .101–94' עמ, בהלימה לתכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� נוסחוהכישורי� הנבדקי�  
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  פרקה תוכ�  . 3

לקלטת אזי� לה מורהה על .הנחיות לתלמיד הנבח�ו ,מבח�שיושמעו בהקטעי�  �ובהאו תקליטור לטת ק •

 :לפי הפירוט שלהל� ,לפני העברת המבח� לתלמידי�

o להקשיבהתלמידי� צריכי� . גיאוגרפיההוראות של מורה בשיעור יושמעו : ראשונהה משימהב 

את הציור עליה� לסמ� : בדפי המבח�הסגורות שולענות על השאלות  ,המוקלטותהוראות המורה ל

  ;מה שהמורה אומרת ביצוע שלבו רואי� ש, )ארבעה מבי�אחד (הנכו� 

o התלמידי� צריכי� להקשיב . מני� במפת ישראלהוראות הקשורות לסי ויושמע: שנייההמשימה ב

 במפה �הסימלכתוב מספר ליד  עליה� : בדפי המבח�ש פתוחותה ולענות על השאלות ,להוראות הללו

לתלמיד  המושמע ,תמליל פרק הבנת הנשמעטקסטי� מודפסי� של  ;הקריי�ידי %שמתואר על

  .בלבד מורהה עבור ה�,הנבח�

 .כל תלמיד עבור, )הילמשימה הראשונה ולמשימה השני רי�איו תכולל(לתלמיד  חוברת  מבח� •

  החומרי	 הדרושי	  .4

  לתלמידי	 החומרי	 הדרושי	  מורההחומרי	 הדרושי	 ל

 י�מוקלט קטעי� הכוללי� תקליטור/קלטת •

תמליל של הקטעי� המוקלטי�  •

  מורהעבור ה בתקליטור/בקלטת

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'ידלמת � ריכוז ציוניד' •

דפי הכולל חוברת   "הבנת הנשמע"פרק  •

  .כמספר התלמידי	 מאוירי�מבח� 

  מהל� ההיבחנות  .5

כאשר כל תלמיד מבצע באופ� עצמאי את המשימות , בזוגות או ביחידי�, המבח� יכול להתקיי� בקבוצה

  .בדפי המבח� שברשותו

  )דוגמהו כולל הסבר, כל המהל�(דקות  20 �כ: המבח�מש� 

  המבח�מהל� הסבר  .א

  .יתנהל המבח� ומה בודקי� באמצעותו לתלמידי� כיצדתסביר  מורהה

עכשיו נבדוק א� את� מביני� את מה שאת� שומעי� : מורהתאמר הלפני המשימה הראשונה 

אשמיע לכ� קטע הוראות שמורה כ� %אחר. תמונות ובהאחלק לכל אחד מכ� חוברת מבח� . בעברית

את התמונה שבה התלמיד או בדפי� שלפניכ� תצטרכו לסמ� . להש אומרת לתלמידי� בכיתה

. תבצעו אות� בתו� החוברתוכ� תשמעו הוראות % אחר. מה שהמורה אומרת את התלמידי� עושי�

  .עכשיו נעשה יחד את המשימה הראשונה. אשמיע לכ� כל דבר פעמיי� כדי שתוכלו לבדוק את עצמכ�

ובה , מפת ישראללפניכ� . למשימה השנייהועברו ת הד� הפכו א: מורהתאמר הלפני המשימה השנייה 

את� תצטרכו ו , לסימני� שמופיעי� במפה מיד אשמיע הוראות שקשורות. מופיעי� סימני� שוני�

  .לכתוב מספרי� לפי מה שתשמעו בהוראות
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  : מהל� המבח�. ב

  יפעלו  והתלמידי� ,התקליטור/ות של המשימה הראשונה מתו� הקלטתההוראאת  תשמיע מורהה •

  .ההוראות המושמעותפי %על

תשמע את  מורהשה חשוב .הדפי� המודפסי�תו� מ ההוראותא את תקר מורהה: אפשרות נוספת

  .להדגיש ולהטעי� את קריאתה שתדע כדי ,לפני כ� תקליטורה/הקלטת

התקליטור /יש להפסיק את הקלטת .יחד ע� התלמידי�) דוגמהה( המשימה הראשונהיש לבצע את   •

ומבצעי�  דוגמהשב את המשימה מביני�לראות שה� ו � התלמידי�לעבור בי, שמעת ההוראותלאחר ה

 .ההוראות שבקלטתלאחר מכ� יש להמשי� בהשמעת . אותה נכו�

  .ולהסביר את מהות המשימה לעצור את ההקלטהלפני המעבר למשימה השנייה יש  •

כדי לאפשר מע פעמיי	 ושיהטקסט . התלמידי� יסמנו את התשובות הנכונות בדפי� שלפניה� •

להקריא בקול את  מורההבכוונת א� . � במידת הצור�נלתלמידי� לבדוק את תשובותיה� ולתק

  .אותו פעמיי� באוזני התלמידי� עליה לקרוא, הטקסט

  

  סיו	. ג

 �כדאי לאפשר , א� זהו סו� המבח�. את דפי המבח� של התלמידי� מורההתאסו�  השמעת הטקסטבסו

 ).'וכד..." כ�%ואחר... בהתחלה שמעתי ,...חשבתי ש(" כומהלשחוו בבחוויות  מורההלתלמידי� לשת� את 

  . לעבור להנחיות של הפרק הבא עליה, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורההא� 

  

 בדיקת המבח� . ד

 ,)בפרק מבח� זה 6סעי� ( "הבנת הנשמע"לפרק  ני�מחווהבעזרת  י�תבדוק את ביצועי התלמיד מורהה

 7סעי� ( כל אחד מהתלמידי� עבור" הבנת הנשמע"לפרק  'ד� ריכוז ציוני תלמיד'סכ� את התוצאות בות

סעי� (' טבלת המרה'באמצעות  %100ל 0סכו� הנקודות שהתקבל לציו� בי� להמיר את  יש. )בפרק מבח� זה

 ).בפרק מבח� זה 7

  

  

 בכל אחת בתקליטור/העמודי	 הבאי	 כוללי	 את הטקסט המושמע בקלטת
.הפרקמשימות מ
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 ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  

  ט� ז/ הבנת הנשמע 

  8:05: זמ�

  . וברוכי� הבאי� למבח� בעברית, שלו� תלמידי� :קריי�

  שיעור  גיאוגרפיה

  .בחלק זה תשמעו מורה בשיעור גיאוגרפיה

  .והסתכלו בתמונות שעל הד�, הקשיבו למילי� שהמורה אומרת

  ?רת לה�באיזו תמונה התלמידי� עושי� מה שהמורה אומ

  
  . הקשיבו לדוגמה :קריי�

אני מבקשת מכול� לשי� ספרי� ומחברות סגורי� בפינת . השיעור התחיל  :מורה

  .השולח�  

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו  :קריי�

  ואותה היית� צריכי� לסמ�        , התמונה המתאימה היא תמונה מספר אחת :קריי�

  . ות של התלמידי� סגורי� בפינת השולח�בתמונה רואי� את הספרי� ואת המחבר. ����ב 

אחרי . המתאימותבמשימות הבאות וסמנו את התמונות  הקשיבו לכל מה שהמורה אומרת

  .תשמעו עוד פע� את כל המשימות ותוכלו לבדוק ולתק� את מה שעשית� ,שתסמנו

  .3בעמוד  1עברו למשימה מספר 

  
  משימה מספר אחת: קריי�

  . זוגותהיו� אנחנו עובדי� ב  :מורה

  . כל היבשות בעול� ד את השמות שלכל זוג כותב על ד� אח  

  .כתבו כל ש� בשורה חדשה  

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

  .4בעמוד  2עברו למשימה מספר 

  
  י	ימשימה מספר שת: קריי�

  . עכשיו נבדוק איפה נמצאת כל יבשת  :מורה

  אותו בעמודי� פתחו . אטלס באמצע על כל שולח� ,בבקשה ,שימו  

  . תשע במפת העול�% הונשמ  
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  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

  .5בעמוד  3עברו למשימה מספר 

  

  משימה מספר שלוש: קריי�

  . הרי� ונחלי� ראינו ביבשות  :מורה

  . על ד� הר גבוה מול הר נמו� וביניה� נחל ,בבקשה ,ציירו  

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

  .6בעמוד  4משימה מספר עברו ל

  

  משימה מספר ארבע: קריי�

ה� מצאו  גבוהי� אני מזמינה זוג תלמידי� לבוא ולעמוד מול הכיתה ולספר אילו הרי�  :מורה

   .ביבשת אפריקה

  .מתחת לתמונה המתאימה �סמנו  :קריי�

  

  

  . עכשיו תשמעו שוב את המשימות :קריי�

  .התשובות שסימנת	 הקשיבו שוב למילי	 שהמורה אומרת ובדקו את

  

  .3בעמוד  1עברו למשימה מספר 

  

  משימה מספר אחת: קריי�

  . היו� אנחנו עובדי� בזוגות  :מורה

  . כל היבשות בעול�כל זוג כותב על ד� אחד את השמות של   

  .כתבו כל ש� בשורה חדשה  

  .בדקו את מה שסימנת	: קריי�

  .4בעמוד  2עברו למשימה מספר 
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  	יתימשימה מספר ש: קריי�

  . עכשיו נבדוק איפה נמצאת כל יבשת  :מורה

  פתחו אותו בעמודי� . אטלס באמצע על כל שולח� ,בבקשה ,שימו  

  . תשע במפת העול�% שמונה  

  . בדקו את מה שסימנת	: קריי�

  .5בעמוד  3עברו למשימה מספר 

  

  משימה מספר שלוש: קריי�

  . הרי� ונחלי�ראינו ביבשות   :מורה

  . ד� הר גבוה מול הר נמו� וביניה� נחל על ,בבקשה ,ציירו  

  .בדקו את מה שסימנת	: קריי�

  .6בעמוד  4עברו למשימה מספר 

  

  משימה מספר ארבע: קריי�

מצאו  אני מזמינה זוג תלמידי� לבוא ולעמוד מול הכיתה ולספר אילו הרי� גבוהי� ה�  :מורה

  . ביבשת אפריקה

  . בדקו את מה שסימנת	: קריי�

  .מפת ישראל – 7עברו לעמוד 

  

  

  .הקשיבו למילי� שאני אומר :קריי�

  .צריכי� לעשות מה שאני אומר את	 עכשיו 

  

  

  מפת ישראל

  .לפניכ� סימני� שמופיעי� במפת ישראל: קריי�

  

כתבו  .לב� ובתוכו נקודה הסימ� הוא עיגול. מגדלכתבו את הספרה אחת ליד סימ� של   . א

  .הלב� שבתוכו יש נקודהאחת ליד העיגול 

  הסימ� הוא עיגול ועליו . ליד סימ� של בית כנסת �יכתבו את הספרה שתי.  ב

  .� ליד העיגול שעליו יש מנורהיכתבו שתי. ציור של המנורה     
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  .כתבו שלוש ליד המלב�. הסימ� הוא מלב�. בריכהליד סימ� של את הספרה שלוש  כתבו  . ג

כתבו ארבע ליד . שחורוא עיגול הסימ� ה. עירכתבו את הספרה ארבע ליד סימ� של   . ד

  .השחורהעיגול 

  

  

  .הקשיבו שוב למילי	 שאני אומר ובדקו  את מה שכתבת	עכשיו  :קריי�

  

  

  : קריי�

  

הסימ� הוא עיגול לב� ובתוכו . מגדלבדקו שכתבת� את הספרה אחת ליד סימ� של   . א

  .נקודה

� הוא עיגול ועליו הסימ. ליד סימ� של בית כנסת �יבדקו שכתבת� את הספרה שתי  .ב

  . ציור של המנורה

  . הסימ� הוא מלב�. בריכהיד סימ� של בדקו שכתבת� את הספרה שלוש ל  . ג

  .  שחורהסימ� הוא עיגול . עירבדקו שכתבת� את הספרה ארבע ליד סימ� של   . ד

  

  

  . סיימת	 את  המבח� בהבנת הנשמע: קריי�

  .המש� יו	 נעי	
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  "שמעהבנת הנ"לפרק  ני	מחוו  . 6

את הביצועי� של כל אחד מהתלמידי�  –שלהל�  ני�בעזרת המחוו – מורההתסכ�  "בנת הנשמע"ע� סיו� פרק 

   ."הבנת הנשמע"לפרק  'תלמידבד� ריכוז ציוני '

  'גיאוגרפיהשיעור 'המתייחס ל מחוו� ה

מספר 
  המשימה

סוג   תיאור המשימה
  משימה

/ מיומנות
כישורי 
  חשיבה

 נושאה: תוכ�ה
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסעי/ 
  8בסטנדרטי	

שאליו המשימה 
  מתייחסת

התשובה 
    הנכונה

  תחו	 הציוני	

היו� אנחנו עובדי�   1
כל זוג כותב על . בזוגות

ד� אחד את השמות של 
. כל היבשות בעול�

כתבו כל ש� בשורה 
  . חדשה

הבנת שיח   סגורה
, יומיומי

  הבנת הנחיות

פועל  :פרגמטיקה
ביחיד מתייחס 

  ".זוג"למילה 
: שמות עצ	

"�, "שמות", "ד
,  "יבשות"
, "ות/זוג", "עול�"
  ". שורה"

: פעלי	
, "עובדי�"
  ".כתבו", "כותב"

 :ש	 תואר
  ".חדשה"

  :מספרש	 
  "אחד"

 :ת יחסומיל
  ".ב" "את", "על"

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי 

  

  תשובה נכונה  – 1  3
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  
  

עכשיו נבדוק איפה   2
, שימו. מצאת כל יבשתנ

על כל שולח� , בבקשה
פתחו . באמצע אטלס

  אותו בעמודי� 
תשע במפת –שמונה
  .העול�

  

הבנת שיח   סגורה
, יומיומי

  הבנת הנחיות

הוראה המורכבת 
 :משתי פעולות
שני משפטי� 

   פשוטי�
ש	 עצ	 
מפת " :בסמיכות

  "העול�
 :עצ	 שמות

, "יבשת"
, "שולח�"
  ,"אטלס"
, "עמודי�"
  ".אמצע"

  :פעלי	
, "נבדוק", "שימו"
  ".פתחו"

, "ב" :ת יחסומיל
  ".על"
  

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי

  
  

  תשובה נכונה  – 1  2
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  
  

  
  
  
  
  
 

                                      
8
%ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי"י%'למידי� עולי� בכיתות אתכנית הלימודי� לת. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : על פי 

 .ירושלי�, 93' עמ ,האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�. דתי
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מספר 
  המשימה

סוג   תיאור המשימה
  משימה

/ מיומנות
כישורי 
  חשיבה

 נושאה: תוכ�ה
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסעי/ 
  בסטנדרטי	

משימה שאליו ה
  מתייחסת

התשובה 
    הנכונה

  תחו	 הציוני	

ראינו ביבשות הרי�   3
, בבקשה, ציירו. ונחלי�

על ד� הר גבוה מול הר 
  .נמו� וביניה� נחל

  

הבנת שיח   הסגור
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

 :שמות עצ	
, "הרי�", "יבשות"
, "ד�", "נחלי�"
  ".נחל", "הר"

 :שמות תואר
  ."נמו�", "גבוה"

  :פעלי	
  ."ציירו", "וראינ"

 :ת יחסומיל
, "על", "ביניה�"
  ".מול"

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי 

  

  תשובה נכונה  – 1  4
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  
  

אני מזמינה זוג   4
תלמידי� לבוא ולעמוד 
מול הכיתה ולספר אילו 
הרי� גבוהי� ה� מצאו 

  .ביבשת אפריקה
  

הבנת שיח   סגורה
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות
  

משפט : ירתחב
   מורכב

, "זוג": שמות עצ	
, "תלמידי�"
, "הרי�", "כיתה"
  ."יבשת"

: מילות יחס
  ."ב", "מול"

: מבנה מודלי
מזמינה לבוא "

  "ולעמוד

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי 

  

  תשובה נכונה  – 1  1
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  
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  'מפת ישראל'המתייחס למחוו� ה

  מספר
  המשימה

 סוג  משימהתיאור ה
  משימה

/ מיומנות
כישורי 
  חשיבה

 נושאה :תוכ�ה
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסעי/ 
  2בסטנדרטי	

שאליו המשימה 
  מתייחסת

התשובה 
    הנכונה

  תחו	 הציוני	

כתבו את הספרה אחת   א
  .ליד סימ� של מגדל

הבנת שיח   פתוחה
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

  מילוי הוראה
  :עצ	 שמות

, "סימ�", "ספרה"
  ,"יגולע", "מגדל"
  ".נקודה"

  :פועל
  "כתבו"

  :ש	 תואר
  "לב�"

 :ש	 מספר
  " אחת"

  :ת  יחסומיל
  ".בתוכו", "ליד"

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי 

  

ליד  1
העיגול 
הלב� 

שבתוכו יש 
  נקודה

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  
  

כתבו את הספרה שתיי�   ב
  .ליד סימ� של בית כנסת

הבנת שיח   פתוחה
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

  מילוי הוראה
  :עצ	 שמות

, "ציור", "עיגול"
, "מנורה"
, "סימ�", "ספרה"
  ".בית כנסת"

  :פועל
  "כתבו"

  :ש	 מספר
  "שתיי�"

 :ת יחסומיל
, "ליד", "עליו"
  ".את"

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי 

  

ליד  2
  המנורה

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  
  

  ג
  

הספרה שלוש  כתבו את
  .ליד סימ� של בריכה

הבנת שיח   פתוחה
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

  מילוי הוראה
 :עצ	 שמות

, "ספרה"
  ".מלב�", "בריכה"

  :פועל
  "כתבו"

  :ש	 מספר
  "שלוש"

  "ליד" :מילת יחס

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי 

  

ליד  3
  המלב�

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  
  

  

                                      
2
% ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי"י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : על פי 

 .ירושלי�, 93' עמ ,תכניות לימודי�האג� לתכנו� ולפיתוח . דתי



49  

 
  מספר
  ימההמש

סוג   משימהתיאור ה
  משימה

/ מיומנות
כישורי 
  חשיבה

 נושאה :תוכ�ה
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסעי/ 
  בסטנדרטי	

שאליו המשימה 
  מתייחסת

התשובה 
    הנכונה

  תחו	 הציוני	

כתבו את הספרה ארבע   ד
  .ליד סימ� של עיר

הבנת שיח   פתוחה
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

  מילוי הוראה
  :שמות עצ	

, "סימ�" ,"ספרה"
  ."עיגול" ,"עיר"

  :פועל
  "כתבו"

  :ש	 תואר
  "שחור"

  :ש	 מספר
  "ארבע"

  :מילות יחס
  ".את", "ליד"

הבנת  % האזנה
  מידע גלוי 

  

ליד  4
העיגול 
  השחור

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  
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   "הבנת הנשמע"פרק לתלמיד ריכוז ציוני ד/   .7

  
  :ה/פרטי התלמיד

  : מספר זהות_________  : ש� משפחה__________ _____  :ש� פרטי

  _________  : תארי� המבח� ����/��): חודש ושנה(תארי� עלייה ___  :מספר כיתה___  : כיתה

  
  

  
  הציו�
הערות  

9
  

    נכו�  שגוי  10לא השיב  שיעור גיאוגרפיה

1  X  0  1   

2  X  0  1    

3  X  0  1    

4  X  0  1    

    נכו�  שגוי  השיבלא   מפת ישראל

    X  0  1  א

    X  0  1  ב

    X  0  1  ג

    X  0  1  ד

      :ס� כל הנקודות

    נקודות 8  :ניקוד מרבי
 

  
  

  שיעור גיאוגרפיה

    
  

  מפת ישראל

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של 

  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של   

 ציו� נקודות
4 100 

3 75 

2 50 

1 25   

ותנקוד    ציו� 
4 100 

3 75 

2 50 

1 25   

  

  

  

                                      
אבל לא , "כותב על ד� אחד: "א� הבי� חלק מהוראות המורה, למשל. כדאי לציי� מה מעיד הביצוע השגוי של התלמיד על הידע שלו בעברית  9

  .דההערות ישמשו את המורה להערכה ספציפית יותר בנוגע להבנתו של התלמי". שמות היבשותאת : "הבי� את סו� המשפט
   .בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל  10
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  מטרת הפרק ומבנהו   . 1

  . להבי� טקסטי� כתובי� בעברית ולהגיב לה� מטרת הפרק היא לבדוק ולהערי� את היכולת של התלמיד

התכני� . זמננו%ומייצגי� תרבות ישראלית בת, עול� השיח הספרותימעול� השיח העיוני ולקוחי� מהטקסטי� 

חלק מהטקסטי� . 'ט–'זפידה מתו� עולמות התוכ� המוכרי� לתלמיד בסביבה הלימודית בכיתות נבחרו בק

אורטי וההדרכה לגבי עיבוד טקסטי� שמופיעי� בתכנית הלימודי� יפי המידע הת%על, עובד לרמת ביניי�

ותאמו הכל הטקסטי� . טקסטי� אחרי� הובאו כלשונ� במקור). 133–121' עמ, ח"תשס(לעברית כשפה שנייה 

פי תכנית הלימודי� %על 'אמצע רמת הביניי�'הלשו� ואוצר המילי� לסטנדרטי� של , התחביר מבחינת

אופ� התשאול במבח� מבוסס על . בחטיבות הביניי�בהתאמה לרמת הטקסטי� הנלמדי� בכיתות השונות ו

   .שפה שנייהכ ותא� לדוברי עבריתמו ,ב"מבחני המיצ

  

  'ח�'לתלמידי כיתות ז הבנת הנקרא

  .'ח%'לתלמידי כיתות זהכלולות בו את מבנה הפרק ואת המשימות  תלהל� מתארש הטבלה

 היכולת
  תהנבדק

  הטקסט תוכ�  סוג הטקסט
אופ� המלצה ל

  העברת הפרק

תיהלו� מידע 
והפקת 

משמעות 
  מטקסט כתוב

   מידעיטקסט 

   

צבי� וצפרדעי� 
  !בסכנה

  ; עבודה אישית
חלק זה יכול להיות 

מועבר לקבוצת 
  .זמנית%ידי� בותלמ

  טקסט מידעי

  

  בנימי� זאב הרצל

        

  

  'לתלמידי כיתה ט הבנת הנקרא 

  .'לתלמידי כיתה טהכלולות בו את מבנה הפרק ואת המשימות  תלהל� מתארש הטבלה

 היכולת
  תהנבדק

  הטקסט תוכ�  סוג הטקסט
אופ� המלצה ל

  העברת הפרק

תיהלו� מידע 
והפקת 

משמעות 
  מטקסט כתוב

  פוריסיטקסט 

  

ראש הכפר והאישה   
  החכמה

        
  ; עבודה אישית

חלק זה יכול להיות 
מועבר לקבוצת 

  .זמנית%תלמידי� בו
  מידעיטקסט 

   

טקסט מתו� ספר 
  במתמטיקה
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  כישורי	 הנבדקי	ה  . 2

  כישורי קידוד

  מילי� ומשפטי� קריאה והבנה של %

  כישורי טקסט ושיח

  במבנה מורכבכולל רעיו� המנוסח , ברמת הביניי� ורכורעיו� מרכזי של טקסט ממוצע בא הבנת %

  בי� פרטי� תומכי� או משניי� בטקסט ממוצע באורכוובי� רעיו� מרכזי  הבחנה %

  על של טקסטה�מטרתהבנת 

  שרמת המפורשות שלו גבוהה ,טקסט ממוצע באורכו ה שלמטרה הבנת %

  נימת הטקסטועמדת המוע�  הבנת %

  על של טקסטה�מבנההבנת 

  הסתייעות בקשרי�כדי י� של טקסטי� תו� מבנזיהוי  %

  מודעות וידע לשוני

  הבנת הקשרי� והיחסי� בי� חלקי הטקסט, בידע לשוני לש� הבנת הטקסט שימוש %

  מבעי� וניבי� האופייניי� לסוגה ולנושא, המשמעות של צירופי� הבנת %

  פרק ה תוכ�  . 3

, בררה%שאלות רב, הכוללי� את הטקסטי�דפי מבח� לתלמידי� ו) בכל קבוצת גיל(לכל תלמיד שני טקסטי� 

  . כתיבהשאלות השלמה ושאלות 

  'ח�'לתלמידי	 בכיתות זהטקסטי	 

  טקסט מידעי קצר: !צבי	 וצפרדעי	 בסכנה  . 1

   )ניקוד מסייע בלבד(טקסט מידעי ארו� : בנימי	 זאב הרצל  . 2

  'לתלמידי	 בכיתה טהטקסטי	 

  סיפורי ארו�טקסט : ראש הכפר והאישה החכמה .1

 טקסט מידעי קצר : טקסט מתו� ספר מתמטיקה .2

  החומרי	 הדרושי	  . 4

  לתלמידי	 החומרי	 הדרושי	  מורההחומרי	 הדרושי	 ל

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

כמספר  טקסטי� ושאלות הכולל שני "הבנת הנקרא"פרק  •

 .התלמידי	

• � כמספר התלמידי	, �לכל אחד מהטקסטי עותק נוס

יוכלו התלמידי�  ;המבח�לדפי  יוצמדולא עותקי� אלה (

 לא יצטרכו לדפד�כדי ש, לעיי� בה� בזמ� מת� התשובות

  .)בדפי המבח�
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  מהל� ההיבחנות  .5

בדפי באופ� עצמאי עונה על השאלות כאשר כל תלמיד , בזוגות או ביחידי�, המבח� יכול להתקיי� בקבוצה

  .המבח� שלו

  )לפי הצור�, דקות %15אפשר להארי� את מש� המבח� ב( דקות 60�כ :מבח�המש� 

 מבח�ה מקדי	 על הסבר  .א

  :יתנהל המבח� ומה בודקי� באמצעותו כיצד לתלמידי�תסביר  מורהה

כל אחד מכ�  .עכשיו נבדוק א� את� מביני� את מה שאת� קוראי� בעברית: מורהתאמר ה כ�

 הנוגעות אליו כ� קראו את השאלות%ואחר, הראשו� סטקראו את הטק. יקבל שני טקסטי� ושאלות

 יש שאלות שבה� צרי�. כ� קראו את הטקסט השני וענו על השאלות הנוגעות אליו%אחר. וענו עליה�

שימו לב להוראות . את התשובה הנכונה לכתובאת התשובה הנכונה ויש שאלות שבה� צרי�  לסמ�

  .בכל שאלה

  : מהל� המבח�  .ב

  .  ויענו על השאלות) קריאה דמומה(ו את הטקסטי� התלמידי� יקרא     

לא  כ�(כ� שהטקסט יעמוד מול עיני התלמידי�  ,כל אחד מהטקסטי�עותק נוס� של יש להדפיס : הערה

  .)בדפי המבח� לדפד�התלמידי� יצטרכו 

  סיו	.  ג

  .תלא דילגו בטעות על עמודי� או על שאלוו לפתור את המבח� תוודא שהתלמידי� סיימו מורהה

 �כדאי לאפשר לתלמידי� לשת� את . את מחברות הבחינה מתלמידי� שסיימו מורההבסו� המבח� תאסו

 עליה לעבור, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורההא� . מהל� המבח�שחוו בבחוויות  מורהה

  .הנחיות של הפרק הבאל

 בדיקת המבח� .  ד

ד� 'ותסכ� את התוצאות ב ,"הבנת הנקרא"פרק ל מחוו�התבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת  מורהה

בעמודי� הבאי� מופיעי� מחווני� (כל אחד מהתלמידי�  עבור "הבנת הנקרא"לפרק  'ריכוז ציוני תלמיד

באמצעות  %100ל 0תקבל לציו� בי� יסכו� הנקודות שלהמיר את  יש). ודפי ריכוז ציוני� לכל טקסט בנפרד

 ). המרה נפרדתטבלת נתונה לכל טקסט ( 'טבלת המרה'
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  'ח�'לתלמידי כיתות ז "הבנת הנקרא"מחווני	 לפרק   .6

  את הביצועי� של כל אחד  –בעזרת המחווני� שלהל�  – מורההתסכ�  "הבנת הנקרא"ע� סיו� פרק 

לכל אחד מהמחווני� מצורפי� ד� ריכוז . "הבנת הנקרא"לפרק  'תלמידריכוז ציוני דפי 'מהתלמידי� ב

   .מתאימי�ציוני� וטבלת המרה 

   'צבי	 וצפרדעי	 בסכנה' המתייחס לקטעמחוו� ה  .א6

  ) סיפור ע�: סוגהה(

  מספר
  הפריט

סוג   תיאור הפריט 
  הפריט

: תוכ�ה  הממד
 נושאה
, ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסטנדרטי	 
שהפריט 
מתייחס 
  11אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

ציירו קו בי� המילה    1
  .לציור המתאי� לה

  

  סגור
  

אוצר 
  לי�ימ

הבנת שמות 
עצ� 
  י�וזיהו

הבנת 
משמעות של 

  מילי�

 4התאי�   – 4  
  תשובות נכונות  

 3התאי�   – 3
  תשובות נכונות  

 2התאי�   – 2
  תשובות נכונות  

התאי�  – 1
תשובה אחת   
  נכונה  

  רק   התאי�  – 0
  תשובות לא         
  נכונות        

X –  לא השיב  
איפה מתאי�   2

לצבי� ולצפרדעי� 
  ?לחיות
 ליד �סמנו 

  .התשובה הנכונה

הבנת   סגור
רובד 
  גלוי

הבנת רעיו� 
מרכזי של 

  טקסט

הבנת פרטי� 
  בטקסט

  'א
  

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  

כל  הקיפו ליד       3
לא או  נכו� –משפט 

  .פי הקטע%על, נכו�
  

הבנת   סגור 
רובד 
  גלוי

הבנת רעיו� 
עיקרי של 

טקסט 
 ופרטי�

  רלוונטיי�

הבנת פרטי� 
  בטקסט

  נכו�  .א
  נכו�  .ב
  נכו�   .ג
  לא נכו�  .ד
  לא נכו�  .ה

4 –  �תשובות  5 הקי
  נכונות  

3 –  �תשובות  4 הקי
  נכונות  

2 –  � 3%2 הקי
  תשובות נכונות  

1 –  �תשובה  הקי
  אחת נכונה  

0 –  � רק הקי
   ות לאתשוב  
   ותנכונ        

X –   לא השיב  
למה הצפרדעי�   4

בי� נמצאי� והצ
  ?בסכנה
 ליד �סמנו 

  .התשובה הנכונה

הבנת   סגור
רובד 

  משתמע

הבנת רעיו� 
מרכזי של 

  טקסט

הבנת מטרת 
העל של 
  הטקסט

  תשובה נכונה  – 1  'ג
  תשובה לא נכונה   – 0
X –   לא השיב  

  ?מהי שמורת טבע  5
 ליד �סמנו 

  .התשובה הנכונה
  

הבנת   סגור
רובד 
  גלוי

הבנת 
משמעות� 

של צירופי� 
בעי� ומ

  בטקסט

הבנת 
 –צירופי� 
  סמיכות

  תשובה נכונה  – 1  'א
  תשובה לא נכונה  – 0
X –   לא השיב  

                                      
ב בבית "י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : פי%על  11

 .ירושלי�, 100%80' עמ, האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�. דתי%הספר הממלכתי והממלכתי
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  מספר
  הפריט

סוג   תיאור הפריט 
  הפריט

: תוכ�ה  הממד
 נושאה
, ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסטנדרטי	 
שהפריט 
מתייחס 
  אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

השלימו את הטבלה   6
  .שלפניכ�

לשו� יחיד   לשו�  פתוח
 ,ולשו� רבי�

התאמה בי�  
ש� עצ� 

  ש� תואר ל

הבנת 
 –צירופי� 

  תואר+ ש� 

  צפרדעי� קטנות  .א
  צבי� גדולי�.  ב
  שדה ירוק  .ג
  בית חדש  .ד
  בריכות עמוקות  .ה
  מקו� מיוחד  .ו

תשובות  6השלי�   – 4
  נכונות  

5%4השלי�   – 3
  תשובות נכונות  

 3%2השלי�   – 2
  תשובות נכונות  

י� תשובה השל  – 1
  אחת נכונה  

 רקהשלי�   – 0
   תשובות לא  
   ותנכונ        

X –  לא השיב  
מדוע יש היו� מעט   7

שטחי� פתוחי� 
  ?בישראל

  

הבנת   פתוח
רובד 
  גלוי

הבנת 
משמעות� 
, של מילי�
צירופי� 
  וביטויי�

הבנת מטרת 
העל של 
  הטקסט

 הנכונ התשוב
   :תאפשרי

כי במקומות שבה� 
היו פע� שדות 

בנו בנייני� ובריכות 
  .וכבישי�

  תשובה נכונה   – 1
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  
  

מי מציע לעזור   8
, לצבי� ולצפרדעי�

  ?פי הקטע% על
  

הבנת   פתוח
רובד 
  גלוי

הבנת רעיו� 
מרכזי של 

  טקסט

הבנת פרטי� 
  בטקסט

 ותנכונ ותתשוב
  : תואפשרי

 או חובבי טבע •
 שומרי טבע

אנשי� שהטבע  •
  חשוב לה�

  

  בה נכונהתשו  – 1
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  
  

אי� אפשר לשמור   9
על הצבי� ועל 

הצפרדעי� 
, שנמצאי� בסכנה

  ?פי הקטע% על
  

הבנת   פתוח
רובד 

  משתמע

הבנת 
המשמעות 
המצטרפת  
של מספר 

מבעי� 
  בטקסט

הבנת מטרת 
העל של 
  הטקסט

 ותנכונ ותתשוב
   :תואפשרי

להעביר אות�  •
  .לשמורות טבע

  .לבנות פחות •
 ותנכונ תשובות
  :חלקית

לקחת אות�  •
 .לטבע

להכי� לה� מקו�  •
 . ע� מי� ודשא

לקחת אות�  •
  .לשדה

  תשובה נכונה  – 2
  תשובה חלקית  – 1
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  
  

מה אפשר להבי�   10
  ?מהקטע

 ליד �סמנו 
  .התשובה הנכונה

  

הבנת   סגור
רובד 

  משתמע
  

הבנת רעיו� 
מרכזי של 

  טקסט

 הבנת מטרת
העל של 
  הטקסט

  תשובה נכונה  – 1  'ג
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  
  

אנחנו יודעי� שג�   11
האיילות שחיות 
בישראל נמצאות 

  .בסכנה
פי הקטע % על

מה צרי� , שקראת�
לעשות כדי לשמור 

  ?עליה�

הבנת   פתוח
רובד 

  משתמע

הבנת מטרת 
  הטקסט

הבנת מטרת 
העל של 
  הטקסט

 תשובה נכונה
  : אפשרית

להכניס אות�  צרי�
 ,לשמורות טבע

למקו� שישמור 
  .עליה�

  

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה  – 0
X –  לא השיב  
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  מספר
  הפריט

סוג   תיאור הפריט 
  הפריט

: תוכ�ה  הממד
 נושאה
, ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסטנדרטי	 
שהפריט 
מתייחס 
  אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

בכל אחד   12
מהמשפטי� 

שלפניכ� חסרה 
כתבו את . מילה

המילה החסרה בכל 
  .משפט
היו	 יש : דוגמה

 ;טלפוני	 ניידי	
 היולא פע	 

  .טלפוני	 ניידי	

הפיכה   לשו�  פתוח
מהווה לעבר 

והתאמה 
במי� 

 שלובמספר 
" היה"הפעל 

לנושא 
  המשפט

תצורת 
 –המילה 
  יהיצורני נט

  היה  .א
 הייתה  .ב

  היו  .ג

תשובות  3השלי�   – 3
  נכונות  

תשובות  2השלי�   – 2
  נכונות  

השלי� תשובה   – 1
  אחת נכונה  

   רק השלי�   – 0
  ות לא תשוב       
   ותנכונ        

X –  לא השיב  
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    '!צבי	 וצפרדעי	 בסכנה' –ריכוז ציוני תלמיד ד/   .ב6

  

  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר_______________  :ש� משפחה _______________ :ש� פרטי

  _________  : תארי� המבח� ����/��):חודש ושנה(תארי� עלייה ___  :מספר כיתה___  : כיתה

  הפריט מספר

  הציו�
  

לא השיב
12

  0  1  2  3  4  

1   X  0  1  2  3  4  

2  X  0  1        

3  X  0  1  2  3  4  

4  X  0  1        

5  X  0  1        

6  X  0  1  2  3  4  

7  X  0  1        

8  X  0  1        

9  X  0  1  2      

10  X  0  1        

11  X  0  1        

12  X  0  1  2  3    

              :ס� כל הנקודות

  נקודות 24  :הניקוד המרבי

  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  �! צבי	 וצפרדעי	 בסכנה

 הציו� הנקודות
24 100 

22 92 

20 83 

18 75 

16 67 

14 58 

12 50 

10 42 

8 33 

6 25 

4 17 

2 8 

  

                                      
   .בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 12
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   'נימי� זאב הרצלב' המתייחס לקטעמחוו� ה  .ג6  

  )מידע: סוגהה(

  מספר
  הפריט

  סוג   תיאור הפריט
  הפריט

: תוכ�ה  הממד
 נושאה
, ראשיה

�תת
, נושאה
  סוגהה

הסטנדרטי	 
שהפריט 
מתייחס 
  13אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

עובדות  6לפניכ�    1
, כול� נכונות –

אבל לא כול� 
  .כתובות בקטע

ליד כל   �סמנו 
א� היא  –עובדה 
 או בקטע כתובה

 לא א� היא
  .בקטע כתובה

  

הבנת   סגור
רובד 
  גלוי 

הבנת 
משמעות� 
, של מילי�
צירופי� 
  וביטויי�

הבנת פרטי� 
  בטקסט

  לא כתוב  .א
  כתוב  .ב
  כתוב  . ג
  לא כתוב  . ד
  כתוב  .ה
  כתוב  .ו

  תשובות נכונות  6סימ�   – 4
תשובות  5%4סימ�   – 3

  נכונות  
תשובות  3%2סימ�   – 2

  נכונות  
סימ� תשובה אחת   – 1

  נכונה  
  רק תשובות סימ�    – 0

   לא נכונות       
X –  לא השיב  
  

דברי�  שניכתבו   2
שהרצל עשה כדי 

לפרס� את 
  .הרעיו� שלו

  

הבנת   פתוח
רובד 
  גלוי 

הבנת 
משמעות� 
, של מילי�
צירופי� 
  וביטויי�

הבנת מבנה 
העל של 
  הטקסט

   :תואפשרי ותנכונ ותתשוב

  .כתב ספר •

י� לדבר על הזמי� יהוד •
  .התכנית שלו

דיבר ע� ראשי מדינות על  •
  .מדינה ליהודי�

  :חלקית תשובה נכונה
  .נסע בכל העול�

  תשובות נכונות 2כתב   – 2
כתב תשובה אחת   – 1

  נכונה   
  תשובות לא   2כתב   – 0

  נכונות       
X –  לא השיב  

 :בקטע כתוב  3
בבזל דיברו על "

התכנית לבנות 
 מדינה ליהודי�

 ."ראליש% באר-
  )11 – 10ות שור(

מתכווני� למי 
   ?"דיברו" במילה
 ליד �סמנו 

  .התשובה הנכונה

הבנת   סגור 
רובד 

  משתמע

הבנת 
  טקסט

פי  % על
,  אזכור
פועל 

  בנטייה

תצורת 
 –המילה 

  צורני נטייה

  תשובה נכונה  – 1  'א
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  

 שמותאת הכתבו   4
ארצות ה 3 של

) מדינותה(
כרות שמוז
  .בקטע

  

הבנת   פתוח
רובד 
  גלוי

שמות עצ� 
  )פרטיי�(

הבנת פרטי� 
  בטקסט

/  ישראל, שווי-, הונגריה
  אר- האבות

  תשובות נכונות 3כתב   – 3
  תשובות נכונות 2כתב   – 2
כתב תשובה אחת   – 1

  נכונה   
  כתב רק תשובות לא   – 0

    נכונות       
X –  לא השיב  

  

                                      
ב בבית "י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : על פי  13

 .ירושלי�, 101%77' עמ, האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�. דתי%הספר הממלכתי והממלכתי
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  מספר
  הפריט

תיאור 
  הפריט

  סוג 
  הפריט

 נושאה: תוכ�ה  הממד
�תת, ראשיה
  סוגהה, נושאה

הסטנדרטי	 
שהפריט 
מתייחס 
  אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

מתי נפטר   5
  ?הרצל
 ליד �סמנו 

התשובה 
  .הנכונה

  

אוצר   סגור
  לי� ימ

מבנה לוגי של 
 / בסו�: זמ�

  ,בתחילת
משמעות של 

  מושג היסטורי 

הבנת פרטי� 
  בטקסט

  'א
  

  נכונה  תשובה  – 1
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  

באילו   6
 –משפטי� 

מבי� 
� המשפטי

 –שלפניכ� 
מתאי� 

לכתוב את 
המילה 

, "רעיו�"
ובאילו 

משפטי� 
מתאי� 

לכתוב את 
לה יהמ
  ?"שלו	"
  

אוצר   סגור
  לי�ימ

  אוצר מילי�
ש� עצ� 

  )מופשט(

הבנת 
משמעות של 

  מילי�

  שלו�  .א
  רעיו�  .ב
  שלו�  .ג
  רעיו�  .ד
  רעיו�  .ה

  תשובות נכונות  3כתב   – 3
  תשובות נכונות  2כתב   – 2
כתב תשובה אחת   – 1

  נכונה  
  כתב רק תשובות לא   – 0

  נכונות       
X –  לא השיב   

באיזה מקרה   7
מתאי� 

להגיד את 
א� "המשפט 

תרצו אי� זו 
? "אגדה

  )15שורה (
 ליד �סמנו 

התשובה 
  .הנכונה

הבנת   סגור 
רובד 

  משתמע

  אוצר מילי�
  ,)אגדה(

  פט מבנה מש

התפקיד 
והשימוש 

בטענה 
  והנמקתה

  תשובה נכונה  – 1  'ב
  תשובה לא נכונה    – 0
X –  לא השיב  

לפניכ�   8
רשימת 
: מילי�
, הזמי�
, העול	
, הרצל

, יהודי	
, מדינה, מכל

  .על, פרס	
הרכיבו 

, משפט נכו�
והשתמשו 

בשלוש 
מילי� לפחות 

מתו� 
  .הרשימה

  לשו�  פתוח
  

  –תחביר 
  ,מבנה משפט
סדר מילי� 

  ,משפטב
  מילות קישור

הבנת 
 –המשפט 

מבנה 
  ומשמעות

   :תואפשרי ותנכונ ותתשוב

הרצל הזמי� יהודי� מכל  •
  .העול�

מכל העול� הזמי� הרצל  •
  .יהודי�

מכל העול� הרצל הזמי�  •
  .יהודי�

הזמי� הרצל יהודי� מכל  •
  .העול�

יהודי� מכל העול�  •
  .הזמי� הרצל

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה   – 0
X –   השיבלא  
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  מספר
  הפריט

תיאור 
  הפריט

  סוג 
  הפריט

 נושאה: תוכ�ה  הממד
�תת, ראשיה
  סוגהה, נושאה

הסטנדרטי	 
שהפריט 
מתייחס 
אליה	
 

  

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

קראו את   9
קטע ה

  .שלפניכ�
כל  הקיפו את
הפעלי	 
  .שבקטע

  

הבחנה  –לשו�   לשו�  סגור
בי� חלקי 

פועל : דיבר
בגו� שלישי 

  . ההבנ+ עבר 
  

תצורת 
 –המילה 
הפועל 

  ומשמעותו

,  תצליח, האמינו, דיבר, נסע
  תרצו, אמר

  

4 –   �  פעלי� 6הקי
3 –   �  פעלי�  5%4הקי
2 –   �  פעלי�  3%2הקי
  הקי� פועל אחד  – 1
  הקי� רק מילי� לא   – 0

    נכונות       
X –  לא השיב  

על בנימי�   א10
זאב הרצל 

לומדי� 
ומדברי� 
בכיתות 

 % שונות בבית
באיזה . ספרה

שיעור 
לומדי� על 
%הרצל בבית

  ?הספר
 ליד �סמנו 

התשובה 
  .הנכונה

הבנת   סגור
רובד 

  משתמע

הבנת רעיו� 
מרכזי של 

  טקסט

הבנת מטרת 
העל של 
  הטקסט

  תשובה נכונה  – 1  'ג
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  

לקראת איזה   ב10
חג מזכירי� 

את הרצל 
ומדברי� 

  ? עליו
 ליד �סמנו 

 התשובה
  .הנכונה

הבנת   סגור
רובד 

  משתמע

� הבנת רעיו
מרכזי של 

טקסט על סמ� 
  ידע עול�

הבנת מטרת 
העל של 
  הטקסט

  תשובה נכונה  – 1  'ג
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  

אסתר   11
: ומרתא
מהקטע "

אפשר לדעת 
באיזו שנה 

קמה מדינת 
!" ישראל

הסבירו למה 
אסתר 
לפי , צודקת
  .הקטע

  

הבנת   פתוח
רובד 

  שתמעמ

הבנת 
משמעות� של 

, מילי�
, צירופי�

משפטי� 
ומבעי� 
  בטקסט

שימוש 
בטענה 

  והנמקתה

  : תואפשרי ותנכונ ותתשוב

כתוב בקטע שהרצל נפטר  •
ומדינת , 1904בשנת 

 44ישראל קמה לאחר 
היא קמה  כלומר, שני�

  . 1948 %ב

כתוב בקטע מתי הרצל  •
נפטר וכמה שני� אחרי 

 כ�, פטירתו קמה המדינה
שב מתי קמה אפשר לח
  .המדינה

  

  תשובה נכונה  – 1
  תשובה לא נכונה   – 0
X –  לא השיב  
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    'בנימי� זאב הרצל' –ריכוז ציוני תלמיד ד/   .ד6

  
  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר_______________  :ש� משפחה _______________ :ש� פרטי

   ����/��):החודש ושנ(תארי� עלייה ___  :מספר כיתה___  : כיתה

  _________  : תארי� המבח�

  הפריט מספר

  הציו�

  

לא השיב
14

  0  1  2  3  4  

1   X  0  1  2  3  4  

2  X  0  1  2      

3  X  0  1        

4  X  0  1  2  3    

5  X  0  1        

6  X  0  1  2  3    

7  X  0  1        

8  X  0  1        

9  X  0  1  2  3  4  

        X  0  1  א10

        X  0  1  ב10

11  X  0  1        

              :ס� כל הנקודות

  נקודות 23  :הניקוד המרבי

  
  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של �בנימי� זאב הרצל 

נקודותה ציו�ה   
23 100 

21 91 

19 83 

17 74 

15 65 

13 56 

11 48 

9 39 

7 30 

5 22 

3 13 

1 4 

                                      
   .בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 14
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  :זרת הטבלה הזאתהבנת הנקרא בעשל ביצועי התלמיד במדדי	 השוני	 כל לחשב את  יתוכל, לנוחיות�  .ה6

 

  'בנימי� זאב הרצל'  '!צבי	 וצפרדעי	 בסכנה'  'ח�'הטקסטי	 לכיתות ז

  הציו�  הפריטמספר   הציו�  הפריטמספר   הממד

     1    2  הבנת רובד גלוי

  3    2    

  5    4    

  7        

  8        

    3    4  הבנת רובד משתמע

  9    7    

    א10    10  

    ב10    11  

      11    

    8    6  לשו�

  12    9    

    5     1  לי	יוצר מא

      6    

      ס� כל הנקודות
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  'לתלמידי כיתה ט" הבנת הנקרא"מחווני	 לפרק ה  .7

את הביצועי� של כל אחד  –בעזרת המחווני� שלהל�  – מורההתסכ�  "הבנת הנקרא"ע� סיו� פרק 

המרה  לכל אחד מהמחווני� מצורפי� ד� ריכוז ציוני� וטבלת. 'התלמידריכוז ציוני 'מהתלמידי� בדפי 

  .מתאימי�

  
   'ראש הכפר והאישה החכמה' קטעהמתייחס למחוו� ה  .  א7

  )טקסט מידעי: סוגהה(

  
מספר 
  הפריט

  סוג  תיאור הפריט
  הפריט

 נושאה: תוכ�ה  הממד
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסטנדרטי	 
שהפריט 
מתייחס 
  15אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

  ?  ַ;קאיפה ה   1
ציור הקיפו את ה;ק ב

  .שלפניכ�
  

אוצר   סגור
  לי�ימ

הבנת משמעות 
  ש� עצ�: מילי�

הבנת המשמעות 
  של מילה

  תשובה נכונה  – 1  האיור הראשו� משמאל
  תשובה לא   – 0

  נכונה   
X –  לא השיב  

לפניכ� משפטי�   2
  . הקשורי� לסיפור

 –משפט  כלליד  הקיפו
פי %על, לא נכו�או  נכו�

  .  הסיפור
  

הבנת   סגור
רובד גלוי  

הבנת משמעות� 
, של מילי�
, צירופי�

משפטי� ומבעי� 
  בטקסט

הבנת מטרת העל 
  של הטקסט

  לא נכו�  .א
  נכו�  .ב
  נכו�  .ג
  נכו�  .ד
  לא נכו� .ה
  לא נכו�  .ו

4 –  �תשובות  6 הקי
  נכונות   

3 –  � 5%4 הקי
  תשובות נכונות  

2 –  � 3%2 הקי
  תשובות נכונות  

1 –  �תשובה  הקי
  אחת נכונה  

0 –  �  רק   הקי
 תשובות        
  לא נכונות   

X –  לא השיב  
, בדר� כלל, מה עושי�  3

  ?בגרגרי חיטה
התשובה  ליד �סמנו 

  .הנכונה

אוצר   סגור 
  לי� ימ

הבנת משמעות 
  של מילי�

הבנת המבנה 
והמשמעות של 

  מילה

  תשובה נכונה  – 1  'ג
תשובה לא   – 0

  נכונה    
X –  לא השיב  

חשב : "בסיפור כתוב  א4
חשב . הכפר ראש <>לִ ְ> 

) 3–2שורות ..." (וחשב
  ?על מה חשב ראש הכפר

  

הבנת   פתוח
רובד 

  משתמע
  

הבנת משמעות� 
, של מילי�
, צירופי�

משפטי� ומבעי� 
  בטקסט

הבנת מטרת העל 
  של הטקסט

  :תואפשרי ותנכונות תשוב

הוא חשב אי� הוא  •
יבדוק את החוכמה של 

  .האישה

הוא חשב על השאלה  •
שישאל את האישה 

  .החכמה

א חשב עד שהיה לו הו •
אי� לבדוק את  רעיו�

  .כמת האישהוח

  תשובה נכונה  – 1
תשובה לא   – 0

  נכונה    
X –  לא השיב  

" חשב"מדוע הפועל   ב4
  ?פעמי� 3כתוב 

הבנת   פתוח
רובד 

  משתמע

הבנת משמעות 
של מבעי� 

  בטקסט

הבנת מבנה העל 
  של הטקסט

  :תיואפשר ותנכונ ותתשוב

כי המספר רצה להדגיש  •
 יע מחשבהשהוא השק

  .רבה

כדי להדגיש שראש  •
  .דוהכפר חשב הרבה מא

ראש הכפר חשב הרבה  •
  .עד שצ- במוחו רעיו�

  תשובה נכונה  – 1
תשובה לא   – 0

  נכונה    
X –  לא השיב  

השלימו את המשפט   5
  : שלפניכ�

חשב , ראש הכפר חשב
  ...והאישה... וחשב
התשובה  ליד �סמנו 

  .הנכונה

הבנת   סגור
רובד 

  משתמע

שמעות� הבנת מ
, של מילי�
, צירופי�

משפטי� ומבעי� 
  בטקסט

הבנת מטרת העל 
  של הטקסט

  'א
  
  
  
  
  
  
  
  

  תשובה נכונה  – 1
תשובה לא   – 0

  נכונה   
X –  לא השיב  

                                      
15
ב בבית הספר הממלכתי "י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : על פי   

 .ירושלי�, 100%77' עמ, האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�. דתי%והממלכתי
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מספר 
  הפריט

  סוג  תיאור הפריט
  הפריט

 נושאה: תוכ�ה  הממד
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסטנדרטי	 
שהפריט 

  מתייחס אליה	

  הציוני	תחו	     התשובה הנכונה

השלימו את המשפטי�   6
  :לפי הסיפור

הבנת כינויי   לשו�   פתוח
שייכות 

והתאמת� 
פי % למאוזכר על

  הטקסט

 % תצורת המילה 
הבנת המבנה 

והמשמעות של 
  מילה

ראש   ←לחבריו   .א
  הכפר  

 השק  ←בתוכו   .ב

 האישה  ←לביתי   .ג

ראש   ←הסוס של�   .ד
  הכפר  

 4השלי�   – 4
  תשובות נכונות  

 3השלי�   – 3
  ונותתשובות נכ  

 2השלי�   – 2
  תשובות נכונות  

השלי� תשובה   – 1
  אחת נכונה  

 רק השלי�  – 0
    ות לא תשוב  
   ותנכונ        

X –  לא השיב  
מה היו הדברי� שאמרו   7

החברי� של ראש הכפר 
  ?לאישה

  

הבנת   פתוח
  רובד גלוי 

� ורעיההבנת 
   מרכזיה

הבנת מטרת העל 
  של הטקסט

  :תואפשרי ותנכונ ותתשוב

כפר ביקש למסור ראש ה •
כמה  ל� שא� תדעי

, גרגירי� יש בתו� השק
  .תקבלי את שק החיטה

ראש הכפר ביקש לומר  •
שא� את יודעת כמה ל� 

, בתו� השק גרגרי� יש
את שק  את יכולה לקחת

  .החיטה
  : תשובה חלקית

העתקת המילי� שאמר ראש 
  הכפר

  תשובה נכונה  – 2
  תשובה חלקית  – 1
    תשובה לא נכונה  – 0
X –  א השיבל  

מה עשתה האישה   8
  ?החכמה בסו� הסיפור

התשובה  ליד �סמנו 
  .הנכונה

הבנת   סגור
  רובד גלוי

הבנת משמעות� 
, של מילי�
, צירופי�

משפטי� ומבעי� 
  בטקסט

הבנת מטרת העל 
  של הטקסט

  'ד
  

  תשובה נכונה  – 1
תשובה לא   – 0

  נכונה   
X –  לא השיב  

איפה נמצא שק גרגרי   9
  ?בסו� הסיפורהחיטה 

התשובה  ליד �סמנו 
  .הנכונה

הבנת   סגור
  רובד גלוי

הבנת משמעות� 
, של מילי�
, צירופי�

משפטי� ומבעי� 
  בטקסט

הבנת פרטי� 
  בסיפור

  תשובה נכונה  – 1  'א
תשובה לא   – 0

  נכונה    
X –  לא השיב  

למה אמר ראש הכפר   10
שהאישה ) בסו� הסיפור(

 �סמנו ? חכמה מאוד
  .התשובה הנכונה ליד

בנת ה  סגור
רובד 

  משתמע

הבנת משמעות� 
, של מילי�
, צירופי�

משפטי� ומבעי� 
  בטקסט

התפקיד 
והשימוש בטענה 

  והנמקתה

  תשובה נכונה  – 1  'ב
  לא נכונה  התשוב  – 0
X –  לא השיב  

  השלימו את המשפט   11
  בעזרת המילי� 

  המתאימות מתו�
  : רשימת המילי�

; זנב; שערות; גרגרי�
; הסוס; ראש הכפר

  .מספר
ישה לא יכולה לדעת הא

כמה גרגרי חיטה יש 
לא יכול ___ בשק כמו ש
יש ___ לדעת כמה 

  .___של___ ב

אוצר   פתוח
  לי�ימ

הבנת המשמעות 
מות ש: של מילי�

עצ� ומיקומ� 
במשפט מתו� 

  הקשר

הבנת משמעות 
  של מילה

  ←שערות ←ראש הכפר

  הסוס←זנב

 4השלי�   – 4
  תשובות נכונות  

 3השלי�   – 3
  תשובות נכונות  

 2השלי�   – 2
  תשובות נכונות  

השלי� תשובה   – 1
  אחת נכונה  

 רקהשלי�   – 0
    ות לאתשוב  
   נכונות        

X –  לא השיב   
איזו כותרת מתאימה   א12

לחלק הראשו� של 
  ? הסיפור

  )7%1שורות (

הבנת   סגור
רובד 

  משתמע  

איתור , הערכה
  הרעיו� המרכזי

הבנת מבנה העל 
  של הסיפור

  תשובה נכונה  – 1  הכפר הרעיו� של ראש
  כונה נתשובה לא   – 0
X –  לא השיב  

  ב12
  
  

איזו כותרת מתאימה 
? לחלק השני של הסיפור

  ) 12–8שורות (

הבנת  סגור
רובד 

  משתמע

איתור , הערכה
  הרעיו� המרכזי

הבנת מבנה העל 
  של הסיפור

  תשובה נכונה  – 1  התשובה של האישה
  לא נכונה  התשוב  – 0
X –  לא השיב  

  ג12
  

  איזו כותרת מתאימה
  לחלק השלישי של

  ) 14–13שורות (? הסיפור

הבנת  סגור
רובד 

  משתמע

איתור , הערכה
  הרעיו� המרכזי

הבנת מבנה העל 
  של הסיפור

  תשובה נכונה  – 1  המסקנה של ראש הכפר
  לא נכונה  התשוב  – 0
X –  לא השיב  
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מספר 
  הפריט

  סוג  תיאור הפריט
  הפריט

 נושאה: תוכ�ה  הממד
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

הסטנדרטי	 
שהפריט 

  מתייחס אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

הא� ראש הכפר   13
שבסיפור הוא אד� 

כתבו את דעתכ� ? חכ�
  .והסבירו אותה

  

הבנת  פתוח
רובד 

  משתמע

הבנת משמעות� 
, של מילי�
, צירופי�

משפטי� ומבעי� 
  בטקסט

התפקיד 
והשימוש בטענה 

  והנמקתה

  :תואפשרי ותנכונ ותתשוב

לפי הסיפור הזה ראש  •
כי אד� , הכפר אינו חכ�

חכ� צרי� לדעת שנשי� 
יכולות להיות חכמות 

א� לא , בדיוק כמוהו
  .יותר

לפי הסיפור הזה ראש  •
כי הוא , ינו חכ�הכפר א

רי הפסיד את שק גרג
  .החיטה

כי הוא בדק , הוא חכ� •
את החוכמה של 

  .האישה

  תשובה נכונה  – 1
  ה לא נכונ התשוב  – 0
X –  לא השיב  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הפעלי	הקיפו רק את   א14
  : ברשימה הבאה

 ָחAַב * ַ?ַע� * ִסיְ?ר6

   * ָקָרא * ַרְעי<� * ִל><*

   * ְמר6ִא  * ַ;ק * ְלכ6

   *ְ>ִד6Dק * ַמֲאִמי�

  ר<ֶצה   * ִחיָטה * ִהְתַ?ֵעל

  
  

הכרת חלקי   לשו�  סגור
  פעלי� : דיבר

 –תצורת המילה 
על הפו

  ומשמעותו

, לכו, קרא, חשב, סיפרו
  רוצה, התפעל, מאמי�, אמרו

5 –   � תשובות 8הקי
  נכונות

4 –   � 7%6הקי
  תשובות נכונות

3 –   � 5%4הקי
  תשובות נכונות

2 –   � 3%2הקי
  תשובות נכונות

הקי� תשובה   – 1
  אחת נכונה

0 –   �רק תשובות הקי
   לא נכונות

X –  לא השיב  
העתיקו מתו� הפעלי�   ב14

: שמצאת� ברשימה
פועל , פועל בזמ� עבר

  .פועל בציווי, בזמ� הווה

הכרת חלקי   לשו�  פתוח
פעלי� : דיבר
בהווה , בעבר

 בגו�, ובציווי
שני  ,ראשו�
ביחיד , ושלישי
  וברבי�

 % תצורת המילה 
  צורני נטייה

 אחד פועלהעתקה של  •
פעלי� . בזמ� עבר
   :אפשריי�

  /קרא/חשב/סיפרו
  התפעל

  

 אחד פועלהעתקה של  •
הפועל . בזמ� הווה

או הפועל " מאמי�"
  ".רוצה"

  

 אחד פועלהעתקה של  •
או " לכו" הפועל: בציווי
  ".אמרו"הפועל 

 תשובות 3השלי�   – 3
  נכונות

תשובות  2השלי�   – 2
  נכונות

השלי� תשובה   – 1
  אחת נכונה

 רק השלי�   – 0
ות לא תשוב
   נכונות

X –  לא השיב  
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   'ש הכפר והאישה החכמהרא' – ריכוז ציוני תלמידד/   .ב7

  
  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר_______________   :ש� משפחה _______________ :ש� פרטי

  _________  : תארי� המבח� ����/��):חודש ושנה(ה יתארי� עלי___  :מספר כיתה___  : כיתה

  הפריטמספר 
  הציו�

  5  4  3  2  1  0  16לא השיב

1   X  0  1          

2  X  0  1  2  3  4    

3  X  0  1          

          X  0  1  א4

          X  0  1  ב4

5  X  0  1          

6  X  0  1  2  3  4    

7  X  0  1  2        

8  X  0  1          

9  X  0  1          

10  X  0  1          

11  X  0  1  2  3  4    

          X  0  1  א12

          X  0  1  ב12

          X  0  1  ג12

13  X  0  1          

  X  0  1  2  3  4  5  א14

      X  0  1  2  3  ב14

                :דותס� כל הנקו

  נקודות 34  :הניקוד המרבי

  
  

  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  –ראש הכפר והאישה החכמה 

 הציו� הנקודות  הציו� הנקודות
34 100  16 47 

32 94  14 41 

30 88  12 35 

28 82  10 29 

26 76  8 24 

24 71  6 18 

22 65  4 12 

20 59  2 6 

  

                                      
16
  .בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 
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   'טקסט מתו� ספר מתמטיקה' המתייחס לקטעמחוו� ה  . ג7

  ) מידעי טקסט: סוגהה( 

  מספר
  הפריט

  סוג  תיאור הפריט
  הפריט

 נושאה: תוכ�ה  הממד
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

  הסטנדרטי	
שהפריט 
מתייחס 
   17אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

ג "קהתיבות % ראשי  1
  :ה� קיצור של

ליד התשובה  �סמנו 
  .הנכונה

  

  גורס
  

אוצר 
  לי�ימ

זיהוי מילי� 
  מוכרות

 –תצורת המילה 
הבנת המבנה 

והמשמעות של 
  מילה

  תשובה נכונה  – 1  'ב
תשובה לא    – 0

  נכונה  
X –  לא השיב  

 –מי שוקל יותר   2
  ?או דניאורי 

  

הבנת   פתוח
רובד 

  משתמע

שימוש בידע 
הלשוני לש� 

הבנת הקשרי� 
והיחסי� בי� 
  חלקי הטקסט

הבנת מטרת 
  הטקסטהעל של 

  דני
  

  תשובה נכונה   – 1
א לתשובה    – 0

  נכונה   
X –  לא השיב  

מה יודעי� על   3
  ?המשקל של אורי

ליד התשובה  �סמנו 
  .הנכונה

  :המשקל של אורי
  

הבנת   סגור 
רובד 
  גלוי

זיהוי תבניות 
  :לשו�

קט� ... גדול מ
  ...מ
  )יתרו�(

הבנת המשמעות 
  של מילה

  תשובה נכונה   – 1  'א
תשובה לא   – 0

  נכונה   
X –  לא השיב  

4
    

. ג"ק 64מיכאל שוקל 
  ?כמה דני שוקל

ליד התשובה  �סמנו 
  .הנכונה

  

הבנת   סגור
רובד 

  משתמע

שימוש בידע 
הלשוני לש� 

הבנת הקשרי� 
והיחסי� בי� 
  חלקי הטקסט

הבנת מטרת 
  העל של הטקסט

  תשובה נכונה   – 1  'א
תשובה לא   – 0

  נכונה   
X –  לא השיב  

מהו המשקל של   5
  ? ושת הבני� יחדשל

ליד התשובה  �סמנו 
  .הנכונה

  

הבנת   סגור
רובד 
  גלוי

זיהוי מילי� 
מוכרות או הבנת 

מילה מתו� 
  הקשר

הבנת המשמעות 
  של מילה

  תשובה נכונה  – 1  'ג
תשובה לא   – 0

  נכונה  
X –  לא השיב  

הסתכלו בציור   6
  .שלפניכ�

כמה שוקל הילד   .א
  ?שבציור

כמה שוקלת   .ב
  ?הילדה שבציור

 –מי שוקל יותר   .ג
  ?הילד או הילדה

הבנת   פתוח
רובד 

  משתמע

הבנה של ציר 
זיהוי , המספרי�

  :תבנית לשו�
פחות ... יותר מ

  ...מ

הבנת פרטי� 
  בטקסט

 ג"ק 40   .א

 ג"ק 35   .ב

 הילד   .ג
  

  תשובה נכונה  – 1
תשובה לא   – 0

  נכונה  
X –  לא השיב  

זאת הקבוצה של   7
   : ראוב�

  
את  � %סמנו ב

    הקבוצה הגדולה 
מהקבוצה של   3�פי

  . ראוב�
  

הבנת   סגור 
רובד 

  משתמע

הבנת המושג 
  " פי: "המתמטי

הבנת המשמעות 
  של מילה

  תשובה נכונה  – 1  'ד
תשובה לא   – 0

  נכונה  
X –  לא השיב  

  :  לפניכ� תרגיל  8
32 + 3 :27    

אילו פעולות חשבו� 
  ?יש בתרגיל

ליד התשובה  �סמנו 
  .הנכונה

אוצר   סגור
  מלי�

ות הבנת שמ
  :פעולה

, חילוק, כפל
  חיסור, חיבור

הבנת המשמעות 
  של מילה

  תשובה נכונה   – 1   'א
תשובה לא   – 0

  נכונה  
X –  לא השיב  
  

                                      
17
ב בבית הספר הממלכתי "י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : על פי  

 .ירושלי�, 100%80' עמ, האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�. דתי%והממלכתי
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  מספר
  הפריט

  סוג  תיאור הפריט
  הפריט

 נושאה: תוכ�ה  הממד
  , ראשיה

, נושאה�תת
  סוגהה

  הסטנדרטי	
שהפריט 

  מתייחס אליה	

  תחו	 הציוני	    התשובה הנכונה

את  ְסָפר6ת5ִ כתבו   9
. התרגילי� שלפניכ�

עשר ועוד : דוגמה
    10 + 5חמש 

  

הבנת המשמעות   לשו�  פתוח
שמות של 

  :פעולה
, חילוק, כפל

  חיסור, חיבור

 –תצורת המילה 
  ש� המספר

 X 32 7  .א

 48:  6  .ב

 1/2+  1/5  .ג

  30%+  60%  .ד

 4כתב    – 4
  תרגילי� נכוני�  

 3כתב    – 3
  תרגילי� נכוני�  

 2כתב    – 2
  כוני�תרגילי� נ  

כתב  תרגיל   – 1
  אחד נכו�   

  רק  כתב   – 0
   לא  תרגילי�       
  נכוני�        

X –  לא השיב  
  

  

כמו , כתבו בסמיכות  10
  :בדוגמה הבאה

 –הבני	  3: דוגמה
  שלושת הבני	

  

: לי�יתצורת מ  לשו�  פתוח
  שימוש בסמיכות

  ובמספר מונה

 –תצורת המילה 
הבנת הסמיכות 

  ומשמעותה

  העצי� 5  .א
 %%% %% <

חמשת 
  העצי�

  הילדי� 2  .ב
  %%%%% <  

 שני הילדי�
  הגמדי� 7  .ג

 %%%%% <  
שבעת 

  הגמדי�

תשובות  3כתב    – 3
  נכונות  

תשובות  2כתב    – 2
  נכונות  

כתב  תשובה   – 1
  אחת נכונה  

  כתב רק   – 0
לא  ותתשוב       
   ותנכונ  

X –  לא השיב  

השלימו את   11
 בעזרתהמשפטי� 

, Hִ , Aֶ ְHIיAֶ : המילי�
 Aֶ ָHJ , Aֶ >H,  AֶKHָ.  

נקדו את המילי� 
כדי שנדע למה 

  .התכוונת�
אני שוקלת : דוגמה

המשקל . ג"ק 38
  .ג"ק 38הוא  ֶ>ִ:י

הכרת כינויי   לשו�  פתוח
  קניי� פרודי�

 –תצורת המילה 
הבנת המבנה 

והמשמעות של 
  מילה

  )זכר( Aֶ ְHI   .א
  Aֶ ָHJ   .ב

 )נקבה(
 Aֶ >H   .ג

  AֶKHָ   .ד

 4השלי�   – 4
  בות נכונותתשו  

 3השלי�   – 3
  תשובות נכונות  

  2השלי�   – 2
  תשובות נכונות  

השלי� תשובה   – 1
  אחת נכונה  

    רק השלי�   – 0
  לא  תשובות       
  נכונות       

X –  לא השיב  
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   'טקסט מתו� ספר מתמטיקה' –ריכוז ציוני תלמיד ד/   .ד7
  

  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות ספרמ__  _________:ש� משפחה _____________: ש� פרטי

  _________  : תארי� המבח� ����/��):חודש ושנה(ה יתארי� עלי___  :מספר כיתה___  : כיתה

  

  הציו�  מספר הפריט

  
  4  3  2  1  0  18לא השיב

1 X  0  1        

2 X  0  1        

3 X  0  1        

4  X  0  1        

5 X  0  1        

6  X  0  1        

7 X  0  1        

8 X  0  1        

9 X  0  1  2  3  4  

10 X  0  1  2  3    

11  X  0  1  2  3  4  

              :ס� כל הנקודות

  נקודות 19  :הניקוד המרבי

  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  � טקסט מתו� ספר מתמטיקה 

 הציו� הנקודות
19 100 

17 89 

15 79 

13 68 

11 58 

9 47 

7 37 

6 32 

5 26 

3 16 

1 5 

  

  
  

                                      
18
  .בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 
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  :הבנת הנקרא בעזרת הטבלה הזאתשל ביצועי התלמיד במדדי	 השוני	 כל לחשב את  יתוכל, ת�לנוחיו  .ה7

  

  'טקסט מתו� ספר מתמטיקה'  'ראש הכפר והאישה החכמה'  'הטקסטי	 לכיתה ט

  הציו�  מספר הפריט  הציו�  מספר הפריט  הממד

    1    1  אוצר מלי	

  3   8    

  11       

    3   2  הבנת רובד גלוי

  7   5    

  8        

  9        

    9   6  לשו�

    10    א14  

    11    ב14  

    2    א4  הבנת רובד משתמע

    4    ב4  

  5    6    

  10    7    

        א12  

        ב12  

        ג12  

  13        

      ס� כל הנקודות
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  מטרת הפרק ומבנהו  . 1
  

יש הכתיבה משימות ב. מטרת הפרק היא לבדוק ולהערי� את יכולותיו של התלמיד בהבעה בכתב בעברית

אוצר המילי� הפעיל של התלמיד  ואפשר ללמוד מה� על, מדווחת או כתיבה טיעונית/כתיבה מתארת לכתוב

  ).דקדוק ותחביר(כשירותו הלשונית  ועל) בנושא המשימה(

  .יכולתו של התלמיד להביע רעיו� של� וברור בעברית להערי� אתמאפשר בעיקר  ההבעה בכתבמבח� 

  .הכלולות בו מבנה הפרק ואת המשימות את תשלהל� מתאר הטבלה

היכולת 
  הנבדקת

המלצה לאופ�   תוכ� המשימה  המשימהסוג 
  העברת הפרק

 להציגיכולת 
  מידע בכתב

פור יסכתיבת 
  אישי

 –החג הראשו� בישראל   .1
  'ח%'לתלמידי כיתות ז

%היו� הראשו� בבית  .2
 –הספר בישראל 

  'לתלמידי כיתה ט

  

  ; עבודה אישית
היות חלק זה יכול ל

מועבר לקבוצת 
  זמנית%תלמידי� בו

התלמיד יבחר 
 משימת כתיבהב

  אחת מבי� השתיי�

הצגת עמדה 
  מנומקת

הפסקות קצרות או   .3
הפסקה אחת ארוכה 
במהל� יו� לימודי� 

לתלמידי  – ספר%בבית
  'ט% 'כיתות ז

  

  

  

  נבדקי	ה 19כישורי	ה  . 2

  
  שימוש במערכת הסמלי	 בעברית

  ת והעיצורי�בכל מערכת התנועו שימוש %

  ת/ט, כ/ק, כ/ח, ע/אופייניות לעברית אהשגיאות כתיב ללא  כתיבהיכולת  %

  לנמעני	 ת הטקסטהתאמ

  ולנמעניה� טקסטי� ברמה בינוניתשל הלשו� והתוכ� למטרה של  התאמה %

  הבעת כוונות

  רגשות ורצונות בטקסטי� קצרי� הבעת %

  דעות ועמדות הבעת, אירועי� תיאור %

  

  

  

                                      
19
 .104–102' עמ, בהלימה לתכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� נוסחוהכישורי� הנבדקי�  
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  פרקה תוכ�  . 3

התלמיד יבחר . משימת כתיבה מהדפי� מופיעהובראש כל אחד , )בכל קבוצת גיל(תלמיד כל דפי כתיבה ל שני

  .המשימות המפורטות להל� שתי מבי� משימה אחתב

  

  :שתי המשימות האלהבי� אחת מביבחרו  'ח�'בכיתות ז 	תלמידי

  החג הראשו� בישראל :משימת כתיבה של סיפור אישי. 1

הרבה הפסקות קצרות או הפסקה אחת ,  כתבו מה יותר טוב לדעתכ� :קסט טיעונימשימת כתיבה של ט.  2

  ?  ארוכה

  :שתי המשימות האלהבי� אחת מביבחרו  'בכיתה ט 	תלמידי

  הספר בישראל%היו� הראשו� בבית :משימת כתיבה של סיפור אישי. 1

ות קצרות או הפסקה אחת הרבה הפסק,  כתבו מה יותר טוב לדעתכ� :משימת כתיבה של טקסט טיעוני.  2

  ?  ארוכה

ותדאג שהתלמידי� יבצעו רק משימה אחת " לבחור"תוודא שהתלמידי� מביני� את משמעות המילה  מורהה

  .מבי� השתיי�

  

  החומרי	 הדרושי	 .4

  לתלמידי	 החומרי	 הדרושי	  מורההחומרי	 הדרושי	 ל

  מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  ל תלמידכ עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

הכולל דפי משימות כתיבה  "הבעה בכתב"פרק  •

התלמיד יבחר במשימה אחת  .כמספר התלמידי	

  .מבי� שתיי�

  מהל� ההיבחנות  .5

כאשר כל תלמיד עונה על השאלות באופ� עצמאי בדפי  ,בזוגות או ביחידי�, תקיי� בקבוצההמבח� יכול לה  

  .המבח� שלו

  .דקות 25�כ: המבח�מש� 

את ( "הבנת הנקרא"פרק מועד שבו היא מעבירה את ב "הבעה בכתב"פרק את מעבירה  המורה א�: המלצה

כדי לתת הסבר מקדי� (פרק ההבעה בכתב  אתקוד�  להעביר מומל- ,)אחד משני הטקסטי� של הבנת הנקרא

  ).זמנית%לכל התלמידי� בו

  מבח�העל הסבר . א

למטרה  המוקדשהזמ�  פרקתודיע על ו ,)חיבור קצר( לכתוב טקסט שעליה�תסביר לתלמידי�  מורהה •

תבקש מהתלמידי� להשתדל לכתוב בכתב ברור וקריא ולהשתמש בסימני  מורהה). דקות 25עד (זו 

  .פיסוק

  .מה� אחתבתקריא לתלמידי� את שתי המשימות ותזמי� אות� לבחור  מורהה •
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  מהל� המבח�  . ב

בירור : למידי� בזמ� המבח� במקרי� כגו�להיענות לפניות של ת תוכל מורהה. התלמידי� יכתבו את הטקסט  

הנוגע או כל דבר אחר הנוגע לטכניקה של הכתיבה או , בירור כתיב של מילה זו או אחרת, משימת הכתיבה

  .תכני�בלהתייעצות 

  סיו	  . ג

 .מורההתלמידי� את המבח� ליגישו בתו� הכתיבה   

א� זהו סו� המבח� . נחיות של הפרק הבאהל עליה לעבור, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורההא�   

, הסיבות לבחירה במשימה שבחרו(מהל� המבח� שחוו בבחוויות  מורההכדאי לאפשר לתלמידי� לשת� את 

  ).'דאי� פתרו בעיות שהיו לה� במהל� הכתיבה וכ, במה התקשו

 בדיקת המבח�   .ד

ותסכ�  ,)בפרק מבח� זה 6עי� ס( "הבעה בכתב"לפרק תבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת המחוו�  מורהה  

עבור כל אחד , )בפרק מבח� זה 7סעי� ( "הבעה בכתב"לפרק  'ריכוז ציוני תלמיד ד�'את התוצאות ב

 7סעי� ( 'טבלת המרה'באמצעות  %100ל 0תקבל לציו� בי� יסכו� הנקודות שלהמיר את  יש. מהתלמידי�

 .)בפרק מבח� זה
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   "הבעה בכתב"מחוו� לפרק   . 6

התלמידי� מ � של כל אחדביצועיהאת  –בעזרת המחוו� שלהל�  – מורההתסכ�  "הבעה בכתב"רק ע� סיו� פ

  . "הבעה בכתב"לפרק  'ד� ריכוז ציוני התלמיד'ב

  מדדי	

  תחו	 הציוני	

  סיפור אישי

  )'ח%'ז(החג הראשו� בישראל 

  )'ט(הספר % היו� הראשו� בבית

  הצגת עמדה מנומקת

 בעד הפסקות קצרות או בעד הפסקה

  )'ט%'ז(ספר %אחת ארוכה בבית

  התאמה לנושא

  מתאי�     % 2

  קרוב     % 1

  לא מתאי�     % 0

  מתאי�     % 2

  קרוב      % 1

  לא מתאי�  % 0

  בהירות

  כל הרעיונות ברורי� % 2

  חלק מהרעיונות ברורי� % 1

  הרעיונות לא ברורי� % 0

  כל הרעיונות ברורי� % 2

  חלק מהרעיונות ברורי� % 1

  הרעיונות לא ברורי� % 0

  כמות מילי	 

        שורות ומעלה 7כתב  % 2

  שורות 6%5כתב  % 1

   שורות %5כתב פחות מ % 0

         שורות ומעלה 7כתב  % 2

       שורות 6%5כתב  % 1

   שורות %5כתב פחות מ % 0

  אוצר מילי	

  

  מעבר למילו� הבסיסי  , מגוו� % 2

  בסיסי      % 1

   דל ביותר     % 0

, מעבר למילו� הבסיסי, מגוו� % 2
  אנר       'רלוונטי לז

בסיסי                                                    % 1

  דל ביותר  % 0

משפטי	 תקיני	 
  )תחביר(קישוריות 

  תחביר תקי� ברובו  % 1

  תחביר שגוי ברובו % 0

  תחביר תקי� ברובו % 1

  תחביר שגוי ברובו % 0

  דוקיתהתאמה דק

  קיימת ברוב המקרי� % 2

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת % 0

  קיימת ברוב המקרי� % 2

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת  % 0

  כתיב

  תקי� ברובו % 2

שגיאות מצופות בשכבת הגיל  % 1
  וברמת הביניי�

  שגוי מאוד    % 0

  תקי� ברובו % 2

שגיאות מצופות בשכבת הגיל  % 1
  יניי�וברמת הב

  שגוי מאוד   % 0
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   "הבעה בכתב"פרק לריכוז ציוני תלמיד ד/   .7

  
  :ה/פרטי התלמיד

  : מספר זהות_______________   :ש� משפחה _______________ :ש� פרטי

  _________  : תארי� המבח� ����/��):חודש ושנה( עלייהתארי� ___  :מספר כיתה___  : כיתה

  מדדי	

  / ישי סיפור א

  הערות  הצגת עמדה מנומקת

לא כתב ����/     כתב ����
20

  

    2  1  0  התאמה לנושא

    2  1  0  בהירות

    2  1  0  כמות מילי	

    2  1  0  אוצר מילי	

  משפטי	 תקיני	

  )תחביר(קישוריות 
0  1    

  

    2  1  0  התאמה דקדוקית

    2  1  0  כתיב

      :נקודותה לכס� 

  נקודות 13  :ניקוד מרבי

  
  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  �הבעה בכתב 

 ציו� נקודות
13 100 

11 85 

9 69 

7 54 

5 38 

3 23 

1 8 
  
  
  
  

                                      
20
  . בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא כתב", לצור� חישוב הציו� הכולל 



78 

  לסיכו	 ביצועי תלמידי	  דוגמות  . 8

  
  

ולהשוות בי�  "הבעה בכתב"יצועי התלמידי� בפרק להתאמ� בהערכה של ב מורהשלהל� נועדו לסייע ל דוגמותה

  .2008בי� הערכת הביצועי� בפיילוט ל על ידה של התלמידהערכת הביצועי� 

סיכו� הביצועי� ל �להערי� אות� באמצעות המחוו� ולהשוות, מומל- לקרוא את הטקסטי� שכתבו התלמידי�

  .שמופיע מתחת לכל טקסט

  

   להצגת עמדה מנומקתדוגמה 

  .הספר%אני חושב שצרי� להוסי� הפסקות קצרות בי� השיעורי� בבית

  .טוב שתהיה הפסקה אחת ארוכה ואני חושבת שיותר

  ?ומה את� חושבי�

  . הסבירו למה. הרבה הפסקות קצרות או הפסקה אחת ארוכה: כתבו מה יותר טוב לדעתכ�

  )חודשי� באר- 30(  21טקסט שכתבה תלמידה

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  הסיכו	 ביצועי התלמיד

                                      
21

התלמידי� כתבו . שגיאות כתיב ופיסוק, מעברי שורות לרבות, התלמידי�ידי % עלכתבו ני שהטקסטי� של התלמידי� הודפסו בדיוק כפ 
 .לנוחיות הקוראי� שונה הגופ�א�  ,באותיות כתב

  הערות  הצגת עמדה מנומקת  המדד

    מתאי� – 2  התאמה לנושא

  ההסבר בהיר בחלקו, עמדתה ברורה  לק מהרעיונות ברורי�ח – 1  בהירות

    שורות 6כתבה  – 1  כמות מילי	

: מלבד( מתחילי	שלב משתייכות לכל המילי�   בסיסי – 1  אוצר מילי	
  ) "בקיצור"

משפטי	 תקיני	 
  קישוריותו

קישוריות ה ;משפטי� לא תקיני� – 1
  "...בגלל ש", "ג�ו", "א� כי" :מגוונת

, "בהפסקות רבות שיהיה" :תקי� אינומבנה ה
  "למה צרחיי� אויר"

    לפעמי� – 1  התאמה דקדוקית

 ;י�מהמיל) ."..השמ"( קישורניתוק אותיות    שגוי מאוד – 1  כתיב
היידוע והמרתה ' ביטול ה ;'ה% ב'  א%ו' החלפת ע

  'בא

    13מתו�   8  ס� כל הנקודות

הפסקה רבות שיהיה כי אם לא יהיה הפסקות קצרות 

, אז באימצה השעור נגיד לאמורות שרוצים לתפנות

  אמורה יכולה לגיד לנו לא  ,רוצים לשתות

  בגלל שזה באימצה שעור אם יהיה הפסקה 

  .קצרות יכולים ללכת לשירותיים לכל משה צרכות

  וגם אחרי שעור אחד צריך הפסקה למה צרחיים

 .אויר בקיצור שיהיה הפסקות קצרות
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   לסיפור אישידוגמה 

  .הראשו� שחגגתי בישראל החג: כתבו סיפור שהכותרת שלו

  

  )חודשי� באר- 8( התלמיד הטקסט שכתב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הסיכו	 ביצועי התלמיד

  

  הערות  סיפור אישי  המדד

    מתאי� – 2  התאמה לנושא

    חלק מהרעיונות ברורי� – 1  בהירות

    שורות 6כתבה  – 1  כמות מילי	

  רחובות, שבת, טלית, מרכז קליטה  בסיסי – 2  אוצר מילי	

משפטי	 תקיני	 
  )תחביר(קישוריות ו

חסרה , רוב המשפטי� תקיני� – 1
  קישוריות

  בתו� המשפטי� וביניה�) ו החיבור"ו, ..ש(חסרות מילות קישור 

    לפעמי� –1  התאמה דקדוקית

שגיאות  ,שגיאות רגילות בעברית – 1  כתיב
במקו� ' ה(הנובעות מהגייה שגויה 

   )'ח

      ט/כ, כ/ח, ה/ע/א, ו/החלפת ב

     13מתו�   9  ס� כל הנקודות

  

  

  .היה שבת

  .עשינו שבת במרכז קליתה

  . עשיתי שבת עם המשפחה שלי

  .היה נורמלי

שויל לי לעגיד מה שאני חושבת אבל פה בישראל האנשים זה קשה ב

ועם הקיפה , תודה לזה יכולים להיות עם התלית, מחבדים השבת

  ).כמו בצרפת(ברחובות בתי מקות 

  

  אנחנו                                               
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