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

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ עדדמ )בודנביום,מ4דדמ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו"מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום:מ ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7דדמ(.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)מדדממ,Dannמ;994תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתדדמ(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףממ-ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבעברית	לכיתה	ה'מהיךבדמהשנהמ)הןש"ך(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מיהיכמ

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

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה פ "דוןמ הידכןמהךבדון,מיאתמצייןמש מ רדואום,מש מ ידוםמיש מנצוגומכקר והמ הידכןמה קציך.מ

ה בחתמ ןבססמך מןאנוןמה ו ירוםמי ןכוםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמה'.מ

שבשו ישמ הכחדוםמ ההךדאהמ ה ןייסףמ א ומ בון–ספדומ פנוםמ הךדאהמ א ומ זהמ ב בחתמ מושמ דכיןמ
ברוקןמ אכשדמ בון–ספדו,מ אןח וףמ  בחתמ סאםמ בימ כפשדמ השן שמ השנה.מ בבון–הספדמ כידעמ
ה חבדין,מנוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

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

או	למדריכות	להוראת	העברית	במחוזותמ)דשו ןמכנשומהקשדמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

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

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
	 meitzav@education.gov.il	לדוא"ל 	•	

לטלפון	03-7632888 	•	

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

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

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

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

ב בחתמנברקוםמש ישהמנישכוםמך –פומה פידטמ ה ת:

הבנת	הנקראמנברקןמבכ צךיןמש ישהמטקסטוםמ ש ישמסיגין,מיבךקביןוהםמשכ ין.מהשכ יןמ 1.מ
התמ סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמדב–בדדהמישכ יןמפןיחין(,מיבכ צךיןתמנברקוםמ  רוםמשינוםמש מ
נא  יןמשכ יןמבד יןמקישומ בא מכחרמ תמה  רוםמ יבנספח.מ הבנןמהטקסטמה פידטוםמבטב המ

שינין.

הבעה	בכתבמנברקןמבכ צךיןמ ט יןמאןובהמה פידטיןמבטב המבך ירמהזהמיגםמך –פו	התשובות	 	.2
ך מח קמ תמהשכ ין	בפרקים	של	הבנת	הנקרא.מ ט יןמהאןובהמנברקיןמך –פומ  רומההךדאהמ

ה פידטוםמבנספח.

לשון	ומטה	לשוןמ—מהןחיםמנברקמבזוקהמ טקסטוםמהנא  וםמבפדקוםמש מהבנןמהנקדכמיבזוקהמ 	.3
  ט יןמהאןובה.

הערותמשקל	יחסיפירוטתחום/נושא

	הבנת	הנקרא1
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

סיגומהטקסטום:
טקסטמסופידו •מ

טקסטמ ורךומ)אגיתמ •מ

טקסטמִ אןב–ךןמכימ
 כנצוק יפרוה(

טקסטמשו ישומ)אגיתמ •מ

טקסטמ רדועמכימ
 פךו (

  רומההבנה
ה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מ •ממ

כוןידמ ורך
הבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מ •ממ

הוסקמיהא  המך –פומהטקסט
וושים,מהךדאהמיבוקידן •ממ

כידעמא מטקסטמךרמדדעמ%דע—5%ע •ממ

 ו וםמ)ךרמשנומך ירוםמ
יחצו(.

נישכומהטקסטוםמהםמ •ממ
 ןחי ומךנוותמשינום.

•ממ ח קמ תמהטקסטוםמנ ייוםמ
קטךוםמקצדוםמ)חזיןווםמכימ

 ו י וום(.

	הבעה	בכתב2
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

סיגומהאןובה:
אןובןמסופיד •מ

אןובהמ  טדיןמטוךיתמ •מ

ישאניך
אןובןמןוכיד •מ

אןובהמ  טדיןמהסבד •מ

  רומההךדאה
ןיאת •ממ

•ממ בנה

•ממ שית

 ט יןמהאןובהמהתמבזוקהמ5%מ—%ד3
 ְטקסטמכימ  כמזוקהמכ וי.

לשון	ומטה	לשון3
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

•מ בנהמ ו ה

צידןמפיך מ •מ

פוסיק •מ

•מ ו יןמקושידמ

  רומההךדאה
האדה •ממ

הבנה •ממ

שו יש •ממ

רגשמך מה ש ךין,מך מ%דת—5%ת •ממ
הצידיןוה בנוםמיך מ

השו ישמבהם.
רגשמך מהבנןמהןפקורוםמ •ממ
ש מהדאובוםמה שינוום.מ
איןמרדושהמ צויתמהא  מ •ממ

הרקריקומכימ הגרדןמ
 ישגוםמרקריקווםמ

מ*מןאנוןמה ו ירוםמ בוןמהספדמה " מיה  "רמ"חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות"מ)ןשס"ג(,מודיש ום,מהכגףמ ןאניתממממממ
ממי פוןיחמןאנויןמ ו ירום,מה זאודיןמהפרגיגון,מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט
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נספח למפרט

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה 	.1

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	איתור	מידע	)כ–20%( א.	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט •ממ

כוןידמהגרדין,מהסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט •ממ

זוהיומְקשָדוםמ יגווםמה פידשוםמבטקסט •ממ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	היסק	והכללה	על–פי	הטקסט	)כ–60%( ב.	
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט •ממ

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט •ממ
ִכחזידמ ורך:מכדגיתמה ורךמה יפוךמבטקסטמ—מ ויתמפדוטוםמיוצודןמקטגידויןמ •ממ

הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט •ממ
הבנןמְקשָדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמבִכזאידום •ממ

השייכהמבותמדךוינין,מןאיניןמיפדטומ ורך •ממ
הבנןמטךנין–ך מי סדוםמךוקדוום •ממ

הבחנהמבותמךיברהמיבותמרךהמבטקסט •ממ

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ–20%( ג.	
הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהאןיב •ממ

הבךןמך רהמ ני קןמך מהאןיב •ממ
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמכחדום •ממ

הךדאןמ טדןימש מהטקסט •ממ
הךדאןמך רןימש מהאיןב •ממ

הבנןמהןפקורוםמש מדאובומה בנה •ממ
הבנןמהןפקורוםמש מטקסטוםמנ ייוםמ)אגיתמש ט,מ ירךה,מ פה,מטב ה,מכויד( •ממ

זוהיומ ש במה שיתמי ש ךיןי •ממ
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה 	.2

תוכן	)50%( 	•

פוןיחמהןיאת:מפודיט,מ ידאבין,מהצגןמנקיריןמדכיןמשינין,מךישדמדךוינומיאר' כ.מ

צ וריןמיד יינטויןמ  ט ןמהאןובה,מ ַנישכמי ַ טדה ב.מ

ג.מ ירךיןמ ַנ ךת:מהא  ןמה ורךמהרדישמ נ ךתמ שםמהבנןמהטקסט

מבנה	)20%( 	•

הןכ ןמה בנהמהדטידומ סיגמהאןובהמי רדושיןמה ט ה כ.מ

וצודןמדצףמהגוינומבותמ שפטום,מבותמדךויניןמיבותמח קוםמשינוםמש מהטקסטמ)קושידויןמ ב.מ
י אורין(

הצגןמהאןיבמיכדגינימך –פנומהך ירמ)אגיתמהפדרהמבותמ ו ום,מבותמפסקיןמיבותמאיןדןמ ג.מ
 טקסט(

לשון	)30%( 	•

כ.מ ש במ שינו:משו ישמב שיתמההי  ןמכןמהנישכ,מכןמהנ ךנוםמיכןמה טדה,מאפומשהםמ
 יגרדוםמב ט ןמהאןובה

כיצדמ ו ום:מךישדמ שינומירויקמב ש ךין ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקות,מהןכםמרקריקומ) ות,מ ספדמיאר'(,משו ישמנאיתמב ו יןמוחס ג.מ

פוסיק:משו ישמהי םמבסו נומהפוסיקמ)נקירה,מסו תמשכ ה,מנקירןוום,מסו תמקדוכהמ ר.מ
י ודאכיןמ צויתמצוטיט(

אןוב:מכו–הש טןמכיןויןמיהוךרדמטךיוין ה.מ

לשון	ומטה	לשון 	.3

חופישמ ו המב ו יתמ פומסרדמכ פבוןו,מחוצינומיפנו ו •מ

זוהיומ בנהמ ו ה,מןחו ויןמיסוי יןמ)אגיתמאוניווםמחבידום( •מ

וחסומ ש ךיןמבותמ ו ום:מנדרפיןמינוגירוין •מ

הבנןמה ישגמ"שידש"מיןפקורימ) שפחיןמ ו ום( •מ

זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמןקותמבהם •מ

הןכ המב ותמיב ספדמבותמש יןמךצם,מפך וםמיש יןמןיכד •מ

מהבנןמה ש ךיןמש מ ו יןמהקושידמ)אגיתמכע,מכב ,מ שיםמש...,מטדם( •מ

הבנןמהןפקורמש מסו נומהפוסיקמ)נקירה,מסו תמשכ ה,מנקירןוום,מ ודאכין,מסו תמקדוכהמ •מ
יש ישמנקירין(מ
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מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

ת,ממ,מ3,מ4,מ5,מע,מ7,מ9,מדת,מתת,מ3ת,מ4ת,מ5ת,מעת,מ7ת,מ8ת,מ9תכ,מהבנת	הנקרא
9תב,מ9תג,מדמכ,מדמב,מממ,מ3מ,מ4מ,מ5מ,מעמכ,מעמב,מ7מ,מ8מ,מ

ד3,מת3

8,מתמ,מ9מכ,מ9מב,ממ3,מ33לשון	ומטה	לשון

עא,ממת,מ5מאהבעה	בכתב

הטב המהבכהמ  פהמכןמהשכ יןמהךיסקיןמבהבנןמהנקדכמ פומסיגומהטקסטוםמ)הסיגין(מי פומ  רומ
ההבנה.

מיפוי השאלות בהבנת הנקרא לפי סוג הטקסט )הסוגה( ולפי 
ממדי ההבנה

סוג	הטקסט

ממדי	
ההבנה

שימושי/מידעסיפור
תפעולי

ה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מ
כוןידמ ורך

עמכ3ת,מ5ת,מ9תג,מ4ממ

הבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מ
הוסקמיהא  המך –פומהטקסט

4ת,מעת,מ7ת,מ8ת,מת,מ3,מ4,מ5,מ7
9תכ,מ9תב,מדמכ,מ

דמב,מממ

עמב,מ7מ,מ8מ

ד3,מת33מ,מ5מע,מ9,מדת,מתתוושים,מהךדאהמיבוקידן
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מ

הנושא: הבנת הנקרא וידע לשוני
פרק ראשון: הטקסט הסיפורי — "אל החוף המקווה"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

ת
ך מכוזימשכ המכפשדמ השובמ פומ

הקטך?מ
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמד"במ

דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

ןה" מך 'מ48—ת5,מע5—59,מ75—ע7
מהושגמנרדשמ4מ
הושגמנרדשמע

המשמעות	הגלויה	בטקסט:מזוהיומְקׁשָדוםמחצומפןיח* המקדהמכחדומ ה?מ
 יגווםמה פידשוםמבטקסט

3
 המסו נימש ישןמההבזקוםמש מ

הפנס?מ
פןיח

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ
דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

4
 ה,מ רךןאם,מהדגושימהכנשוםמ
אכשדמ חשי:מ"כברני"?מהסבודימ

כןמןשיבןאם.מ
פןיח

5
 ריך,מ רךןאם,מקדכמכחרמ
החבדוםמ הד תמ חזיד?מ

פןיחמ

ע

רתמטךתמשהח טןימש מהד תמ
הווןהמנאינהמיג ומטךנהמ

שהח טןימש מהד תמהווןהמ
 יטךון.מ ומ רךןאםמצרק?מנ קימ

כןמןשיבןאם.מ

פןיחמ

יישום,	הערכה	וביקורת:מהבךןמך רהמ
 ני קןמך מהאןיב

ד"במ ומהםמהפ וטוםמ פומהקטךמהזה?מ7
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ

ְקשָדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמ
בִכזאידוםמ

 ריךמה ו וםמבבקשהמלהתחיל	8
אןיביןמבותמ ודאכין?

לשון	ומטה	לשון:	הבנןמהןפקורמש מסו נומד"ב
הפוסיק

ןה" מך 'מ8ע—73
הושגמנרדשמ8

9
הבוכימש ישמריג כיןמש מ ו וםמ
כימש מבוטיווםמשבךזדןםמויצדמ
הסיפדמכייודהמש ממתח	וחרדה.מ

פןיח
יישום,	הערכה	וביקורת:מזוהיומ ש במ

ה שיתמי ש ךיןי

ןה" מך 'מ48—ת5,מע5—59,מ75—ע7
מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמע

דת

הךןוקימכןמה שפטמשבימח מ
שוניומחשיבמ)ִ פנֶה(מבך ו ה.מ

הסבודימ ריךמבחדןםמב שפטמ
הזה.מ

פןיח

יישום,	הערכה	וביקורת:	הך כןמהשךדיןמ
בהסן עמך מהאןיבמ

תת
הכםמהווןםמ   וצוםמ חבדואםמ
 קדיכמכןמהסופידמהזה?מנ קימ
כןמןשיבןאםמך –פומהסופיד.מ

פןיחמ
יישום,	הערכה	וביקורת:מהבךןמך רהמ

 ני קןמך מהאןיב

הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמה ופיומש מפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ  רמההבנהו  רמההךדאהמ
ש ימי קי ימבןאנוןמה ו ירום.

*מפדוטמחצומפןיחמהיכמפדוטמשבימהנבחתמכונימנרדשמ נסחמןשיבהמב שיני,מכ כמ אןיבמ ו המכימשןווםמכימ בצךמ שו יןמ כמ ו י וין.
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הנושא: הבנת הנקרא ולשון ומטה לשון
פרק שלישי: טקסט המידע — "המנורה"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

אוצרמנדכןהמה נידהמ פומספדמ3ת
המשמעות	הגלויה	בטקסט:מכוןידמפדטומפןיחשמות?מ

 ורךמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מ4מ—7מ,מ75—ע7
מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5

4ת
בשידהמ5מאןיב:מ"הםמנשכימךִ םמ
כןמה נידה".מ המפודישמה ו המ

נשאומב שפטמהזה?מ
ד"ב

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ
 ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסטמ

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמהגרדין,מד"ב שםמ המנבנהמשךדמטוטיס?5ת
הסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט

עת

צוידוםמש מ נידיןמ ךטדוםמ כזמ
יךרמהויםמבןומאנסן,מבןוםמש מ
והירוםמי טבךיןמךבדוום.מ המ

כפשדמ   ירמ אע?מ

ד"במ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ
דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

ד"ב  המהאיינהמב ו המהםמבשידהמ9ת?7ת
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ

ְקׁשָדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמ
בִכזאידום

 פומ המכנימוירךוםמכועמנדכןהמ8ת
ד"בה נידה?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ
ְקׁשָדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמ

בִכזאידום

9תכ
הש ו ימכןמה שפטמבךזדןמ ו המ

 תמהדשו המ)ןוכידומז ת(,מ פומ
ה ורךמשבקטך.מ

חצומפןיח*
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	ִכחזידמ

 ורך:מכדגיתמה ורךמה יפוךמבטקסט
9תב

הש ו ימכןמה שפטמבךזדןמ ו המ
 תמהדשו המ)ןוכידומז ת(,מ פומ

ה ורךמשבקטך.מ
חצומפןיח*

9תג
הש ו ימכןמה שפטמבךזדןמ ו המ

 תמהדשו המ)ןוכידומז ת(,מ פומ
ה ורךמשבקטך.מ

חצומפןיח*
המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמפדטומ

 ורךמה פידשוםמבטקסטמ

צוונימןב וטמכחרמה ןכדמאחתמדמכ
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	ִכחזידמפןיחממלחמות	העם	היהודי.

 ורך:מכדגיתמה ורךמה יפוךמבטקסטממ
מ צוונימןב וטמכחרמה ןכדמכןמדמב

פןיחבניית	הארץ	מחדש.

כוזימ ו המושמ חפשמב ו יתמארומתמ
לשון	ומטה	לשון:	חופישמ ו המב ו ית;מד"ב הבותמכןמה ו המהָקנים?מ

זוהיומ בנהמ ו ה,מןחו ויןמיסוי יןמ
ןה" מך 'מ8ע—73

הושגמנרדשמ8

 ריךמנבחדהמה נידהמ היפוךמממ
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמד"בבס  מ רונןמושדכ ?

דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט
ןה" מך 'מ4מ—7מ,מ75—ע7

מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5

 התמה ו וםמהאןיביןמכחדומ3מ
יישום,	הערכה	וביקורת:	הבנןמהןפקורוםמד"במה ו המלמשל?

ש מדאובומה בנהמ

 הימהקשדמבותמ דייןמודיש וםמ4מ
המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמהגרדין,מד"במיבותמה נידה?מ

הסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט

5מ

 רדועמהטוי מכ ד:מ" רךןומחשיבמ
שא מן  ורמבושדכ מובקדמבדחבןמ

האנסןמארומ דכיןמכןמרגםמ
ה נידה".מהכםמכןםמ סאו וםמ

ךםמה רדוע?מנ קימכןמןשיבןאם.

פןיח

יישום,	הערכה	וביקורת:מהבךןמך רהמ
ןה" מך 'מ35,מד4—ת4,מ77—78 ני קןמך מהאןיב

מהושגמנרדשממ
הושגמנרדשמ3

*מדכימהךדהמבך ירמ3ת.
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הנושא: הבנת הנקרא ולשון ומטה לשון
פרק רביעי: הטקסט השימושי — "מד–גשם ביתי"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

עמכ
 שםמ המזקיקוםמ ַ ספדוום,מ

 נוודמהרבקמי ַסדג ?
המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמפדטומפןיח

 ורךמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מ43—45,מ75—ע7
מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5

עמב
 ריךמחשיבמשבקביקמהפ סטוקמ

והוהמשקיף?
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמפןיח

דךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

 המפודישמעמיד	במיםמב שפטמ7מ
הזה?מ

ד"ב
הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ
 ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמ

בטקסטמ

8מ

צוונימ ורמא מכחןמ תמהשכ יןמ
כםמאפשר	לענותמך והמבךזדןמ
הטב המכימשאי	אפשרמ ךניןמ

ך והמבךזדןה.מ

חצומפןיח*מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ
קשדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט

9מכ
השםממד–גשםמניצדמ שןומ ו ום.מ
כוזימ בותמה ו וםמניצדהמברדעמ

רי ה?מ
ד"ב

לשון	ומטה	לשון:מזוהיומ בנהמ ו ה
ןה" מך 'מ8ע—73,מ94—95

הושגמנרדשמ8
9מב

 פנואםמח שמ ו ום.מהךןוקימ
 התמשתייםמשניצדימגםמהתמ שןומ

 ו ום.מ
חצומפןיח*מ

ד3

בקטךמאןיב:מ"גםמכןם,מו רומ
האוןה,מואי וםמ בניןמ ר–גשםמ

בוןו..."מהכםמכןםמ סאו וםמךםמ
האיןב?מנ קימכןמןשיבןאם.מ

פןיחמ

יישום,	הערכה	וביקורת:מהךדאןמך רןימ
ש מהאיןב

ןה" מך 'מ43—45,מ75—ע7
מהושגמנרדשמ4
הושגמנרדשמ5

ת3
 המןפקורםמש מש ישןמהכוידוםמ

ה שי בוםמבטקסט?
יישום,	הערכה	וביקורת:	הבנןמהןפקורוםמד"ב

ש מטקסטוםמנ ייום

מ3
הכםמא מכחרמ תמה שפטוםמ

לשון	ומטה	לשון:מזוהיומז נוםמיגיפוםמש מחצומפןיח*מהבכוםמאןיבמאהוראה?
ןה" מך 'מ8ע—73הפיך מישו ישמןקותמבהם

הושגמנרדשמ8
33

אןבימ ורמא מ ו המ ירגשןמ ו המ
ש ש ךיןהמהפיאה.מ

לשון	ומטה	לשון:	וחסומ ש ךיןמבותמחצומפןיח*מ
 ו ום:מנדרפיןמינוגירויןמ

*מדכימהךדהמבך ירמ3ת.
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הנושא: הבעה בכתב
הפריט

ממדי	ההערכה
	מתוך	תכנית	הלימודים	

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

עא

רתמטךתמשהח טןימש מהד תמ
הווןהמנאינהמיג ומטךנהמ

שהח טןימהווןהמ יטךון.מ
 ומ רךןאםמצרק?מנ קימכןמ

ןשיבןאם.מ

ברוקהמהי וסטוןמפןיחמ
ןה" מך 'מ35,מד4—ת4,מ77—78

מהושגמנרדשממ
הושגמנרדשמ3

פרק שני: כתיבה

מת

כתיבה	למטרות	טיעון/שכנועמ
 אןבמ  נה מ—מ כוזימאוןהמ
 הךנוקמכןמהפדס:מ אוןהמ

שן  ורוהממצטיינים	בלימודיםמ
כימ אוןהמשן  ורוהממרביםמ
להתנדב.משכנעומכןמה נה מ
בךזדןמנו יקוםמ קב מכןמ

רךןאם.

ןיאת,מ בנהמי שיתמ—מך –פומה פדטפןיחמ
ןה" מך 'מ35,מד4—ת4,מ77—78

מהושגמנרדשממ
הושגמנרדשמ3

5מא

 רדועמהטוי מכ ד:מ" רךןומ
חשיבמשא מן  ורמבושדכ מ

ובקדמבדחבןמהאנסןמארומ דכיןמ
כןמרגםמה נידה".מהכםמכןםמ

 סאו וםמךםמה רדוע?מנ קימכןמ
ןשיבןאם.מ

ברוקהמהי וסטוןמפןיחמ

ןה" מך 'מ35,מד4—ת4,מ77—78
מהושגמנרדשממ
הושגמנרדשמ3
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמ
כןמה בחתמבבון–הספדמביום	שני,	ד'	בסיוון	התש"ע,	17	במאי	2010מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

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

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחתמ)ניסחמכ'(,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מ
כםמושמחששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ

 בחידמבא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

הןווחסיןמ אי  ןמ הבחונהמ ההוךדאיןמ ויםמ מיוחדים:מ צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מקדוכהמיאןובהמהתמכבנומהוסירמש מהידכןמשפןמכם,מי אתמההוךדאיןמ
הובחניןמ ןנכומ כ ימ בון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמ שבהםמ ב קדוםמ דקמ ד יינטוןמ ןהוהמ ה ויחרןמ
 יןכ ום,מאפומש פידטמ ה תמבסךוףמב.מ.מבהןכםמ אע,מואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
מ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ הםמקשוומדכווה(מיוורךמכןמהן  ורוםמך מכיריןמההןכ יןמ
ש כמ ההןכ יןמ כיריןמ יך מ ז ת(מ יהכדאןמ ה בחתמ ב ה עמ הפסקיןמ שקטה,מ אוןהמ )  ש ,מ שוקב ימ
וקב ימ)הקדכןמשכ יןמיוכימאןובןמןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידה(.מבסךוףמב.ממ פידטיןמקביציןמ

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המבחן.  על–ידי  המתבצעת  המדידה  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
במבחן בשפת אם, אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות 
שלא  מומלץ  ולכן  המדידה,  במהות  תפגע  הקראה  מסוג  התאמה  זה,  במקרה  כתוב.  מטקסט 
לאפשר הקראת שאלות ו/או כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה. תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים יתמודדו כמיטב יכולתם עם פענוח טקסטים בעזרת הכלים העומדים לרשותם. 
עם זאת, בית–הספר יכול לשקול אם לאפשר להם התאמות אחרות, כגון היבחנות בכיתה שקטה, 

מתן הפסקות במהלך המבחן, הארכת זמן ומתן חוברת מבחן מוגדלת.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםממ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מכותמ

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

וובחנימ הכ המ הן  ורוםמ שנים:מ לשלוש	 אחת	 שנה	 בין	 בארץ	 הנמצאים	 חדשים	 עולים	 תלמידים	
באוןיןמהדגו יןמי  כמהןכ ין.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מממב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.



19 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התש"ע

נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
מן  ורוםמשכונםמזאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ)בותמשךבדימכבחיתמבורומגידםמחוצינומיבותמש כ(,מכעמ
ב ומ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ יבאןובה.מ בקדוכהמ בךוקדמ קשוומ  ורה,מ ךםמ מ ן יררוםמ
הןכ יןמ ויחרין,מיושמ ךיררמכיןםמ ךניןמך משכ יןמדביןמאא מהכפשד.מב קדוםמשבהםמוך המהצידע,מ
ןשיביןמ אןובןמ כימ הקדכהמ וא  ימ ש כמ יב ברמ א פידטמ ךו מ כ המהןכ יןמ כפשדמ ןןמ ן  ורוםמ

הן  ורוםמך –ורומה ידה.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

•מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ 5תמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמוש שמ
 שגוחמבכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה לעברית: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ ךבדוןמ פומשוקי מ 1.מ
רךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ ךבדוןמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מושמחשוביןמ
 ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבז תמ
ה בחתמבאוןיןמהנבחניןמיודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ ום.מך –פומהשכ יןמהכ המ
יך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמשושפוךימך מ

כיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

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

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

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

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

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

6.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ ךבדוןמכונימנ צכמ
באוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ ךבדון"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.ממ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר יןמיהובחניןמבאוןהמשקטה(.
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

ושמ צוותמשה בחתמ ידאבמ שכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מי שכ יןמפןיחין.מבשכ יןמהסגידיןמ 	.3
כןמ ושמ אןיבמ הפןיחיןמ בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ

הןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
הטקסטמהשו ישומ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מ
כו ימ כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מ

ה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךן,מ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ כחדמשה בחתמאי  מש ישהמטקסטום,מב קדהמהצידעמכפשדמ 1.מ
 בחיתמכןמהן  ורוםמבשנומטקסטוםמב בר.מב קדהמאזה,מ י  ץמ ייןדמך מהטקסטמהשו ישו,מי כמ

ך מהטקסטמהסופידומכימך מהטקסטמה ורךו.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ •מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ בחיתמכןמהן  ורוםמך מא מטקסטמבנפדרמב יךרוםמ •מ
שווקבךימך –ורומבון–הספד.מ

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.3. 3.מ
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין הנתונים של כלל בתי–הספר דוברי העברית. 

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
)דב–בדדהופןיחוחצומפןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימממנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימממנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

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

המשך	בעמוד	הבא  2

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון
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מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	ראשון:	הסיפור	-	"אל	החוף	המקווה"

ד"ב1

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מ ריךמהוהמקשהמ והירוםמ הואנסמ כדץ?

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

חצומפןיח2

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמכןמה ספדוםמהכ המבסרדמהבכ: 	=	2

5

3

4

ת

מ

א מסרדמכחדמש מה ספדום. 0מ=מ

ד,מ

פןיח3

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמה ןווחסןמ  סדמשהחיףמבטיחושכפשדמ ה שועמב בצך,
 ריג ה:

ש ישןמההבזקוםמהוימסו תמ אע

שכפשדמ הידורמפ וטוםמ סודהמי ש יחמכיןםמכ מהחיף. —מ

אומהחיףמבטיחמיאומהבדוטוםמכונםמנ צכוםמבכזיד. —מ

0	=	ןשיבהמה צוונןמ סדמשגיומש מההבזקום,
 ריג ה:

ש ישןמההבזקוםמסו נימשכפשדמ הןחו מבהגד ה. —מ

שכפשדמ הןחו . —מ

או:

א מןשיבהמכחדן.

ד,מ
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המשך	בעמוד	הבא  3

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:40,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח4

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמה ןכדןמכןמהדגשןמהכנשוםמב ו וםמה בוךיןמדגשיןמ
ד יינטווםמ נסובין,מאגיתמפחר,מחדרה,מבה ה,מכאזבהמיחיסדמכינום,מ

ב וייומהסבדמכימנו יקמה פדטוםמ ריךמהםמהדגושימאע,
 ריג ה:

הםמהדגושימפחרמגרי מאומהבונימשנןג ימך –ורומהבדוטום. —מ

הםמהדגושימווכישמאומהבונימשןקייןםמ הגוךמ כדץמושדכ מאבדמ —מ
 כמןןגשם.

הםמהדגושימשהאי מכביר,מי ךי םמהםמ כמוונצ י. —מ

1	=	ןשיבהמה ןכדןמכןמהדגשןמהכנשוםמ  כמהסבד.מ

0	=	א מןשיבהמכחדן.

ד-מ

פןיח5

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמהסבדמהגוינומ קדוכהמש מכחרמהחבדוםמך –פומ 	=	2
הנסוביןמש מהסופיד,מאגיתמחששמ גיד ימש מהד תודציתמ הזהודיוחששמ

 הושכדמב ךרויודציתמ הצטדףמכ וי,מ
 ריג ה:

אומהיכמרכגמׁש� כמהד תמ כמוגוךמכ מהחיףמבש ים. —מ

אומהיכמחששמ הושכדמב ומהד ת,משנהוהמה נהוגמש מהפ וטוםמך מ —מ
הכנווה.מ

א מןשיבהמכחדן, 	=	0

 ריג ה:

כחרמהחבדוםמקדכמ הד תמ חזידמאומהיכמשחהמ חיף. —מ

ד,מ

הערה:משאלה	6	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)6כ(.
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המשך	בעמוד	הבא

 4

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח6

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמב וייומנו יקמהןי עמברךה,מ
 ריג ה:

רתמצרקמ אוייתמשהד תמדצהמ כירמ ביכמ כדץמושדכ ,מיהשקוךמ —מ
 כ צוםמדבוםמארומ הגוךמכ וה.מכ נםמהיכמךזבמכןמחבדוי,מכב מ

היכמהצו מכןמחווימיהגשוםמח ים.

ג ומצרקהמ אוייתמשהד תמהוהמחוובמ רכיגמ כנשוםמשך מהכנווהמ —מ
י כמ ךזיבמכיןםמי רכיגמדקמ ךצ י.מההןנהגיןמש ימ כמהווןהמ
הןנהגיןמש מ נהוג.מהיכמהגשוםמכןמח י י,מכב מהשכודמכןמ

חבדוימ כחיד.

הערות:מ מ

ןשיבהמהאי  ןמרךהמבדידהמי ני קןמ  כמצויתמשםמהו ר ת.ממ
)רתמכימג ו(,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

ןשיבהמהןי אןמבשןומהרךיןמי ני קןמאה אה,מןוחשבמ מ.ממ
ןשיבהמנאינה.

0	=מןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ור,מכעמהנו יקמכונימד יינטומיכונימ
ןי עמברךה.

או:

רךהמ  כמנו יק.

או:

א מןשיבהמכחדן.

ד,מ
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 5

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח6כ
הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המע.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	1

ןשיבהמקצדהמש מש יש—כדבךמ ו ום,משכו–כפשדמ הךדועמכיןה. 	=	0
או:

ןשיבהמשבה	האןובהמ שיבשןמ כיר.
או:

הךןקהמגידפןמ תמהקטך.

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמהקושיד;מ
 ש במה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקנומבסו נומהפוסיק,מ  כמהקפרהמ

ך מהפוסיקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב;מכידעמהטקסט.

הערה:	כואיןמהאןובהמנברקןמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

ד,ת,5,3

ד"ב7

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מוהירוםמשנוצ ימ השיכהמינוסימ הגוךמ כדץ.מ

0	=	א מןשיבהמכחדן.מ

ד,מ

ד"ב8

לשון	ומטה	
לשון

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מארומ צוותמשה ו וםמהתמצוטיט.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח9

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבהמהאי  ןמשלושמריג כיןמ ןכו יןמש מ ו וםמכימש מבוטיווםמ
מן	הסיפורמה בוךוםמ ןחמיחדרה,

 ריג ה:

גישמשחידמיכפ  —מ

גישמשחיד —מ

חשאןמה ו ה —מ

—מ ביןוהםמרפקימאכחר.

שקטמיר  ה —מ

בנשו המךצידה —מ

"כברני",מ חשימהכנשום. —מ

"כברני" —מ

קירד —מ

בשכדוןמאיחיןוי —מ

חדרוםמיריכגום —מ

הפןקהמהגיד ון —מ

פןכים... —מ

הערה:	ןשיבה	שבהמה ו וםמכימהבוטיווםמויפוךימבןיעמ שפט,מ 	
ןוחשבמןשיבהמנאינה.

1	=	ןשיבהמהאי  ןמשתימריג כיןמנאינין.

0	=	ןשיבהמהאי  ןמריג המאחת	נאינה.

או:

ןוכידמכודיךוםמ תמהסופידמשכונםמ בוךוםמ ןחמיחדרה,

 ריג ה:

הד תמהאותמפןקכיןמידשםמך והתמ ספדום. —מ

או:

א מןשיבהמכחדן.

הערה:	 ו וםמיבוטיווםמה בוךוםמחדרהמשכונםמ יבכוםמ תמהסופיד,מ 	
ווחשבימןשיבהמשגיוה.

ד-מ
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח10

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבהמהאי  ןמ פחיןמ שפטמכחרמ שידיןמ33—39מיכןמההסבד.
המשפט:	

פןכיםמנש ךמקי מטדטידמבכייוד.מאכשדמהדו ימהפ וטוםמשך מ —מ
הסופיתמכןמךונוהם,מדכימכידיןמש מכייודית.מ"זהימכייודיתמבדוטו",מ
 חשימזהמ זה.מהטדטידמה עמיהןחזק,מדקטהמנידןהמ תמהכייודיתמ
יהכודהמכןמהכנווהמיכןמהסודהמהחיןדןמכ מהחיף.מ"כברני!"מ
 חשימהכנשום.מהכייודיתמחגמ ך מהכנווה,מידקטהמשנווהמהכודהמ

כןמהכנשוםמשך מהסופית.מדיחםמנפ ה.

פןכיםמנש ךמקי מטדטידמבכייוד. —מ

...מדכימכידיןמש מכייודית. —מ

"זהימכייודיתמבדוטו..." —מ

דקטהמנידןהמ תמהכייודית... —מ

הערה:	ןשיבהמשבהמואןיבמהן  ורמכןמןיאתמה שפטמב ו וםמש י,מ 	
ןוחשבמןשיבהמנאינה.

ההסבר:מהןווחסיןמ אעמשה שפטמויצדמ פנהמבך ו הוויצדמ צוכיןמ
חרשהמש מהר יויןוויצדמכייודהמשינהמבסופיד,

מ ריג ה:
—מ שפטמזהמחשיבמאומהיכמ ןכדמכןמהדגךמשבימהבונימהפ וטוםמ
שהםמנןפסי.מהםמאבדמ כמויא ימ דרןמ סודהמי הגוךמכ מהחיףמ

א ימקיר והםוא ןיאנת.

—מ שפטמזהמ ןכדמכןמהשוניומב צבמהדיחמש מהפ וטום.מ תמהדגךמ
הזהמהםמ כברוםמןקייהמיחשוםמווכיש.

—מ שפטמזהמ ןכדמכןמה ךבדמש מהפ וטוםמ ןקייהמ ווכיש,מכי:מ
  צבמש מרבקיןמב טדהמ  צבמש מךדפי ,מש מפחרמיש מחיסדמ

ורוךהמכםמ טדןםמכאתמןישג.

—מ שפטמזהמ ןכדמכןמהכודיךמשבימגו ימהבדוטוםמכןמהפ וטוםמך מ
הכנווה,מיש  נימיכו עמא מהפךי יןמיה חשביןמבסופידמ שןנין.

—מ שפטמזהמ סבודמכןמהסובהמ אעמשהד תמהח וטמ שניןמכןמ
ןאנוןימי ךזיבמכןמהכנווה.

—מ  שפטמזהמיכו עמגיבדוםמבסופידמה ןחמיחיסדמהבהודיןמ גבומ
 המשוקדהמבה שע.

1	=	ןשיבהמהאי  ןמכןמהךןקןמה שפטמה ןכוםמ  כמהסבד,מאומכןמ
הךןקןמה שפטמב וייומהסבדמשכונימ ןכוםמ  שפטמהנבחד.

0	=	ןשיבהמהאי  ןמהךןקןמ שפטמשכונימ צוותמשוניומכימ פנהמבסופיד.
או:

א מןשיבהמכחדן.

ד-מ
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח11

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2מ=מןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ור:מה  צןימ קדיכמכןמהסופידו
ש כמ קדיכמכןמהסופיד,מב וייומנו יקמהןי עמברךהמי סן עמבכיפתמ

 פידשמך מהסופידמהזה,
 ריג ה:

הווןומ   וצהמ חבדוומ קדיכמכןמהסופידמהזהמ אוייתמשו רוםמ —מ
אויםמחוובוםמ רךןמ המקדהמ ך םמבךבד.מ

הווןומ   וץמ חבדוומ קדיכמכןמהסופידמהזהמאומהיכמ ךנוותמ —מ
י יןח,מ ריג ה:מ"בונןווםמהידורימה  חוםמבשקטמיבזהודיןמכןמ
סי םמהכנווה";מ"הפ וטוםמנ  כימהןדגשיןמיחדרה";מ" ביןוהםמ

רפקימאכחר".

—מ כמהווןומ   וץמ חבדוומ קדיכמכןמהסופידמהזהמ אוייתמ
שהסופידמקדהמ פנומשנוםמדבין,מ פנומהק ןמ רונןמושדכ ,מךירמ

 פנומשני רני,מיזהמ כמוךנוותמכיןם.מ

1	=מןשיבהמהאי  ןמנו יקמסן ו,מיכותמבהמהןווחסיןמספצופוןמ סופיד,
מ ריג ה:

הסופידמ יןח. —מ

הסופידמ ךנוות. —מ

הסופידמ ספדמך מהךבד. —מ

הווןומ   וצהמ חבדוומ קדיכמכןמהסופידמהזהמ אוייתמשו רוםמ —מ
אויםמחוובוםמ רךןמ המקדהמבךבד.

הווןומ   וץמ חבדוומ קדיכמכןמהסופידמהזהמאומהסופידמ יןח,מ —מ
יבדגךמשכןהמ ןחו מ קדיכמכיןימכונעמואי מ הפסוק.

0	=מןשיבהמ  כמנו יק,מכימןשיבהמב וייומנו יקמשכונימד יינטומ)חיסדמ
ךִקבויןמבותמרךןמהן  ורמ בותמנו יקי(.

או:
ןשיבהמב וייומנו יקמה ניגרמ  המש סיפדמבסופיד, מ

 ריג ה:

אומהסופידמ שךשך.מ —מ

או:
ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמב וייומנו יקמשכונימ סן עמ 	

ושודיןמך מהסופידמהזה,
 ריג ה:

הווןומ   וץמ חבדוומ קדיכמכןמהסופידמהזהמ אוייתמשחשיבמ —מ
 קדיכמסופידום.מ

או:
ןשיבהמ  כמנו יק, 	

 ריג ה:

—מ כמהווןומ   וץמ חבדוומ קדיכמכןמהסופיד.

או:
א מןשיבהמכחדן.

 9

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שני:	הבעה	בכתב	—	מכתב	למנהל	בית–הספר

הבעה12
בכתב

משימת	ההבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	של	תוכן,	של	מבנה	ושל	
לשון.

0	=מאןובןמ שפטמכחרמב ברוטקסטמש כמנאןבמבסיגהמהנרדשןמ)אגיתמ
סופידמכימרוייח(.ממ

תוכן א.	

פןיח
תוכן

הצגת	העמדה 1מ

3מ=מהצגןמך רהמבדידהמי פידשןמא פומבחודהמבקדוטדוינוםמ
 הךנקןמהפדס.מ

או:
הצגןמך רהמבדידהמי פידשןמא פומהכפשדיןמ ש במכןמ

הקדוטדוינום.
או:

הצגןמך רהמבדידהמי פידשןמי פוהמכותמ קיםמ  ןתמפדס,מ
י אתמכותמצידעמבקדוטדוינום,

 ריג ה:

כותמצידעמ ןןמפדסמאומהן  ורוםמצדואוםמ הבותמכןמ —מ
החשוביןמש מהךדאוםמש בטכמהפדסמי השןר מ הןכ ץמ

בא מהןחי וםמב ומ חאיןמ פדס.מ

1	=מהצגןמך רהמשכונהמ יבהקןמיכונהמ צררןמחר– ש ךוןמ
בכחןמהכפשדיוין.

או:
ה  צהמ  נה מבכשדמ בחודהמבאוןהמ סיו ן,מכב מ
הקדוטדויתמ בחודהמ יב ךמבטוךיתמכימבןוכידמהאוןה,

 ריג ה:

כנומביחדמבאוןהמה'3מאומהן  ורוםמשבהמהםמה צטוונוםמ —מ
בויןדמב ו ירום.

0	=מהצגןמך רהמשכונהמד יינטוןמ נישכ,
 ריג ה:

כנומביחדמבאוןהמשהוכמה גיבשןמבויןדמ בחונהמ —מ
חבדןון.מ

או:
כו–הבךןמך רהמ גבומהבחודה.מ

ד,ת,3
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שני:	הבעה	בכתב	—	מכתב	למנהל	בית–הספר

הבעה12
בכתב

משימת	ההבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	של	תוכן,	של	מבנה	ושל	
לשון.

0	=מאןובןמ שפטמכחרמב ברוטקסטמש כמנאןבמבסיגהמהנרדשןמ)אגיתמ
סופידמכימרוייח(.ממ

תוכן א.	

פןיח
תוכן

הצגת	העמדה 1מ

3מ=מהצגןמך רהמבדידהמי פידשןמא פומבחודהמבקדוטדוינוםמ
 הךנקןמהפדס.מ

או:
הצגןמך רהמבדידהמי פידשןמא פומהכפשדיןמ ש במכןמ

הקדוטדוינום.
או:

הצגןמך רהמבדידהמי פידשןמי פוהמכותמ קיםמ  ןתמפדס,מ
י אתמכותמצידעמבקדוטדוינום,

 ריג ה:

כותמצידעמ ןןמפדסמאומהן  ורוםמצדואוםמ הבותמכןמ —מ
החשוביןמש מהךדאוםמש בטכמהפדסמי השןר מ הןכ ץמ

בא מהןחי וםמב ומ חאיןמ פדס.מ

1	=מהצגןמך רהמשכונהמ יבהקןמיכונהמ צררןמחר– ש ךוןמ
בכחןמהכפשדיוין.

או:
ה  צהמ  נה מבכשדמ בחודהמבאוןהמ סיו ן,מכב מ
הקדוטדויתמ בחודהמ יב ךמבטוךיתמכימבןוכידמהאוןה,

 ריג ה:

כנומביחדמבאוןהמה'3מאומהן  ורוםמשבהמהםמה צטוונוםמ —מ
בויןדמב ו ירום.

0	=מהצגןמך רהמשכונהמד יינטוןמ נישכ,
 ריג ה:

כנומביחדמבאוןהמשהוכמה גיבשןמבויןדמ בחונהמ —מ
חבדןון.מ

או:
כו–הבךןמך רהמ גבומהבחודה.מ

ד,ת,3
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח
תוכן

מביסוס	העמדה/הנמקה 2

6	=	הנ קהמד יינטוןמי פידטןוהנ קהמה  ייהמבריג כיןו
הןווחסיןמ ך רהמה ניגרןמ)נרדשמנו יקמכחרמ פידטמ

י פיןחמ כירמכימא המנו יקוםמד יינטוום(.

4	=מהנ קהמ כמ פיןחן.משו ישמבנו יקוםמד יינטווםמכעמ כמ
 פידטוםמ)נו יקמכחרמד יינטומשכונימ פיןח(.מ

2	=מהנ קהמר ה.משו ישמבריג כיןמהךי ריןמבפנומךצ ת,מ  כמ
צויתמ פידשמאוצרמהתמ בססיןמכןמהך רה.מ

חסדהמהנ קה.מ 0	=מ

ד,מ,4,ע

מבנה ב.	

פןיח
מבנה

ממסגרת	הכתיבה:	מכתב	שכנוע 1

1מ=מ כידעמא מהאןובהמקוו ןמהןווחסיןמ נ ךתמ)ברדאוםמשינין(.

הערות: מ

ת.	 בנהמש מ אןבמדש ומכונימהאדחומ)  ש ,מכותמחיבהמממ 	
מ אןיבמ"הנרית",מןכדועמיאי'(.מ

מ.מ סרדמהיפךןמהדאובוםמ)טךנהמיהנ קה(מכותמחשובין.

0	=מבטקסטמכותמהןווחסיןמ נ ךת,
 ריג ה:מ

הו רמ ספדמ המקידהמ ימבאוןה,מב ומנוסויתמ שןףמכןמהנ ךת.מ מ

ד,ת

פןיח
מבנה

מלכידות	וקישוריות 2

הטקסטמ אורמי קישד:מהדךויניןמ כידגנוםמב בנוםמ יגוום.מ 3	=מ
ושמקשדמבותמ שפטוםמיבותמפסקכיןמבכ צךיןמקשדוםמ

 יגווםמ ןכו ום.

2	=מהטקסטמ אורמיהקושידויןמח קון,מכי:מ אוריןמח קון.

0	=מהטקסטמכונימ אורמיכונימ קישד.

ד,מ,3
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

לשון ג.	

פןיח
לשון

מאוצר	מילים	ומשלב	לשון	 1

כיצדמ ו וםמךשודמי גייתו ש במ שיתמההי םמאןובהמ)י כמ 	=	2
רוביד(ושו ישמב שיתמשאניךמ)בכ צךוםמשניךרימ שאנך,מא ימ
 ו יןמבקשה,מבוטיווםמבשפהמגביההמארומ הדשום,משו ישמ

בפןג וםמיאי'(.מ

1	=מכיצדמ ו וםמר ו ש במנ יעוכותמשו ישמב שיתמשאניך.מ

0	=מ שיתמרבּודה.

ד-מ

פןיח
לשון

ממורפולוגיה	ותחביר 2

1	=מ בנהמןקנומש מ ו וםמיש מ שפטום.מהןכ המב ות,מב ספדמ
יבווריך.

0	=משגוכיןמדביןמב בנהמה שפטמיבהןכםמהרקריקו.

ד,ת

פןיח
לשון

מפיסוק 3

2	=משו ישמנאיתמבסו נומהפוסיקמ)  כמהקפרהמך מפסוקמבכ צךמ
 שפט(.

שו ישמח קומבסו נומפוסיקמ ןכו ום.מממ 1	=מ

0	=מחסדוםמסו נומפוסיקמבסיפומ שפטוםמיבסיפומפסקכיןו
שו ישמבסו נומפוסיקמשגיווםמ)יבא  מזהמשו ישמבסו נומ

פוסיקמךירפום(.

ד-מ

פןיח
לשון

מכתיבמ 4

2	=	אןובמנאית,מךרמשגוכהמכחןמ)  כמהןווחסיןמ א  ומהאןובמ
חסדמהנוקיר(.

הערה:מכותמ הידורמנקיריןמך משגוכןמאןובמכחןמכימך משגוכןממ 	 	
אןובמחיזדן.מ מ

1	=משןוום-ש ישמשגוכיןמאןוב.

0	=מכדבךמשגוכיןמאןובמיויןד.

ד-מ
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:40,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שלישי:	טקסט	המידע	—	"המנורה"

פןיח13

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה ןווחסןמ  נידהמך מא מח קוה,מך מפומהקטך,מב וייומכזאידמ 	=	2
החי דמכימב ךרוי,מ

מ ריג ה:

—מ  נידהמהוהמקנהמ דאזומש  נימוצכימשושהמקנום.

—מ  נידהמהוהמקנהמ דאזומש  נימוצכימש ישהמקנוםמ א מצר.

—מ  נידהמהוימשבךהמקנום.

—מ  נידהמהוימשבךהמקנוםמיהוכמהווןהמךשיוהמזהב.

ןשיבהמה ןווחסןמ ח קמ דאובומה נידהמכימ חי דמש  נימהוכמ 	=	1
ךשיוה,מ
 ריג ה:

—מ  נידהמהוהמקנהמ דאזו.

—מ  נידהמהוהמקנהמ דאזומיהוכמהווןהמךשיוהמזהב.

—מ  נידהמהוימש ישהמקנוםמ א מצר.

ה נידהמהווןהמךשיוהמזהב. —מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

ד-מ

ד"ב14

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ קחי 1	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

ד,ת

ד"ב15

המשמעות	
הגלויה

2	=מןשיבהמנאינה:מ)ת(מארומ הדכיןמכןמהנוצחיתמש מהדי כוםמך מ
הוהירום.מ

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

ד"ב16

הבנת	
המשתמע

2	=מןשיבהמנאינה:מ)4(מ  נידהמושמחשוביןמדבהמב סידןמש מהךםמהוהירו.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

ד"ב17

הבנת	
המשתמע

1	=מןשיבהמנאינה:מ)3(מ צוידום

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,ת

ד"ב18

הבנת	
המשתמע

2	=מןשיבהמנאינה:מ)מ(מ פומךוטידוםמשניןדימ ןקיפיןמשיניןמבךבד.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:40,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח19

הבנת	
המשתמע

1	=מ פנו א.מ

0	=מא מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

חצומפןיח

הבנת	
המשתמע

1	=מ כחדמ את ב.	

0מ=מא מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

חצומפןיח

המשמעות	
הגלויה

1	=מאוים ג.מ

0מ=מא מןשיבהמכחדן. מ

ד,ת

פןיח20

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמהאי  ןמצויתמש מןב וטמה יפוךמך מה נידה,מיבימןוכידמ א.	
ש מאחת	ממלחמות	העם	היהודי,מ

 ריג ה:
—מ  ח ןמרירמבגי וון

—מ  ח ןמה אבוםמבויינום
—מ דרמהוהירוםמבגטכיןמבז תמהשיכה

0מ=מא מןשיבהמכחדן. 	

ד,מ

פןיח

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמהאי  ןמצויתמש מןב וטמה יפוךמך מה נידה,מיבימאחדמ ב.	
הןוכידוםמש מבניית	הארץ	מחדש,מ

 ריג ה:
ח יצוםמךיברוםמכןמהכר ה. —מ

ו רוםמניטךוםמשןו וםמבכדץמושדכ . —מ
0	=	א מןשיבהמכחדן. מ

ד,מ

ד"ב21

לשון	ומטה	
לשון

2	=מןשיבהמנאינה:מ)מ(מָקנֶה

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

ד"ב22

הבנת	
המשתמע

2	=מןשיבהמנאינה:מ)מ(מהוכמ  ייהמכןמהךםמהוהירומבןקיפיןמשינין.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

ד"ב23

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=מןשיבהמנאינה:מ)3(מריג כיןמ חפצום,מ כודיךוםמי ר יוין.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

ד"ב24

המשמעות	
הגלויה

2	=מןשיבהמנאינה:מ)3(מךוציבמה נידהמהישפך,מאנדכה,מ צידןימש מצ חמ
ה דייה.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הערה:	שאלה	25	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)25כ(.

פןיח25

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמהסא ןימש מהן  ורמךםמה רדועמכימכן 	=	2
כו–הסא ןימךִ י,מב וייומנו יקמהןי עמברךהמי סן עמך מהטקסט.מ

הנו יקמוהוהמכחרמ בותמשנומהסיגום,מאמכימב.

נו יקמה ןווחסמבכיפתמ פידשמ קשדמשבותמה נידהמיבותמהויןהמ א.	מ
הס  מש מהךםמהוהירווש מ רונןמושדכ ,מ

מ ריג ה:

—מ רךןומחשובמשא מן  ורמובקדמב קיםמ אוייתמשה נידהמהוכמ
ס  מה  ייהמכןמהךםמהוהירומ דכשוןמקוי ימיךרמו וני.מהבוקידמ

ב קיםמוןדיםמ קשדמשבותמהן  ורמיבותמס  מה רונה.

—מ רךןומלא	חשובמ בקדמב קיםמי דכיןמכןמרגםמה נידה,מאומרגםמ
ה נידהמאס  מש מהךםמהוהירומ יפוךמבהדבהמ קי יןמ)בי ום,מ

ספדום,מ טבךין(.ממ

נו יקמה ןווחסמ כודיךוםמ תמההוסטידוהמהוהירוןמה יצגוםמ ב.	מ
בןב וטוםמשך מה נידה,

מ ריג ה:

—מ רךןומחשובמשא מן  ורמובקדמב קיםמ אוייתמשכפשדמ   ירמ תמ
הןב וטוםמשך מה נידהמך מה כבקמש מהךםמהוהירומ חודיןימ

ב שעמהרידין,מך מהשובהמ כדץמושדכ מיך מבנווןהמ חרש.

—מ רךןומלא	חשובמ בקדמב קיםמאומקשהמ   ירמך מכודיךוםמ תמ
ההוסטידוהמש מהךםמהוהירומך –פומןב וטוםמשך מה נידה.

נו יקמשכותמבימקושידמ פידשמבותמה נידהמיבותמהס  ויןמש הובותמ 	=	1
ה נידהמיבותמההוסטידוהמש מהךםמהוהירו.

או: 	
נו יק	ה ןווחסמ  דכהמהחוצינומש מה נידה,מ

מ ריג ה:

כנומ סאוםמךםמה רדועמאומה נידהמופהמיךנקוןמיךוטידוהמהופוםמ —מ
 נצוחוםמכןמךבירןני.

א מןשיבהמכחדן,מ 	=	0

מ ריג ה:

כנומ סאו המךםמה רדועמ פנומשא מכחרמצדועמ בקדמב קיםמש מ —מ
והירום.

ד-מ

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח25כ
הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ5מ.

בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	1

ןשיבהמקצדהמש מש יש—כדבךמ ו ום,משכו–כפשדמ הךדועמכיןה. 	=	0
או:

ןשיבהמשבה	האןובהמ שיבשןמ כיר.
או:

הךןקהמגידפןמ תמהקטך.

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמהקושיד;מ
 ש במה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקנומבסו נומהפוסיק,מ  כמהקפרהמ

ך מהפוסיקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב;מכידעמהטקסט.

הערה:	כואיןמהאןובהמנברקןמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

ד,ת,5,3

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:40,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

	פרק	רביעי:	הטקסט	השימושי	-	"מד–גשם	ֵּביתי"

פןיח26

המשמעות	
הגלויה

3	=מןשיבהמהאי  ןמהש  יןמנאיניןמש משלושתמה שפטום, א.	
 ריג ה:

...מ גזידמכןמהבקביקמ שנומח קום:מה �א מיה שפעו גזידמ ת.מ
כןמהבקביק.

...מ ךטיףמכןמהשי ווםמש משנומח קומהבקביקו אסיןמכןמ מ.מ
השי ווםמהחרוםו  ניךמשדוטיןמיחןאום.

...מ  רירמך מהְ א מ דחקמש מסנטו טדמכחרמבותמקימכחרמ 3.מ
 קימכחדו ס תמך מהְ א מקייוםמושדוםו סדטטמקייוםו

 ךשיןמקייום.

2	=מןשיבהמהאי  ןמשתימהש  יןמנאיניןמ בותמהנ" .מ מ

1	=מןשיבהמהאי  ןמהש  המאחתמנאינהמ בותמהנ" .מ מ

ןשיבהמהאי  ןמדקמצויתמפךי המ) גזידו הרבוקו ךטיףו  ריר(,מ 0	=מ מ
  כמהןווחסיןמ  ר–הגשם.

או:
א מןשיבהמכחדן.

ד-3

פןיח

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמהסבדמהגוינו,מה ןבססמך מןאינןמהשקופין, 2	=מ ב.מ
 ריג ה:

ארומשוהוהמכפשדמ דכיןמכןמגיבהמה וםמבְ א . —מ

ממ מ ןשיבהמא  וןמ  כמהןווחסיןמ ןאינןמהשקופין,מ 0מ=מ מ
 ריג ה:

ארומשויא ימ  רירמא המגשםמודר. —מ

או:

א מןשיבהמכחדן.

ד,מ

ד"ב27

הבנת	
המשתמע

2	=מןשיבהמנאינה:מ)4(מ כמנ חקמב ום.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:40,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח28

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמכןמחמשתמהסו ינוםמהכ ה: 3מ=מ

כו–כפשדמ ךנין ת.מ

כו–כפשדמ ךנין מ.מ

כפשדמ ךנין 3.מ

כו–כפשדמ ךנין 4.מ

כפשדמ ךנין 5.מ

2מ=מןשיבהמהאי  ןמארבעהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" .

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 1מ=מ

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" ,מאומפחין. 0מ=מ

ד-3

ד"ב29

לשון	ומטה	
לשון

1	=מןשיבהמנאינה:מ)מ(מ רחים א.מ

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,ת

חצומפןיח

לשון	ומטה	
לשון

הךןקןמשתימה ו וםמהבכין: 2	=מ ב.מ

ארידס  •מ

כונסיף •מ

הךןקןמ ו המאחתמ בותמהנ" .מ 1	=מ מ

הךןקןמ ו וםמכחדיןואןובןמ ו וםמש כמ תמה חסת. 0מ=מ מ

ד-מ

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התש"ע42

 18

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיחמ30

יישום,	
הערכה	
וביקורת	

2	=מןשיבהמה בוךהמכןמהסא ןמהן  ורמךםמהאיןבמכימכןמכו–הסא ןימ
ךםמהאיןב,מב וייומנו יקמה ןבססמך מה ורךמשבטקסט.מהנו יקמ

צדועמ הןווחסמ ךיברהמשהחי דוםמנגושום,מכימ  ורןמהבהודיןמש מ
ההידכין,מכימ רדגןמהקישומשבבנווןמ ר–גשם,מכימ הןכ ןמהפךו יןמ

 ו רום,
 ריג ה:

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומהחי דוםמ האנןמ ר–גשםמהםמחי דוםמ —מ
בסוסווםמהנ צכוםמבא מבון.

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומק מ בניןמ ר–גשם,מי אתמו רוםמואי וםמ —מ
  רירמכןמא יןמהגשםמשודר.

כוננומ סאוםמךםמהאיןבמ אוייתמשההידכיןמכונתמבדידיןמרוָות. —מ

1	=מןשיבהמה בוךהמכןמהסא ןמהן  ורמךםמהאיןבמכימכןמכו–הסא ןימ
ךםמהאיןבמב וייומנו יקמא  ו,

 ריג ה:

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומזהמ ךנוות. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומכפשדמ   ירמ זהמהדבה. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומאוףמ בניןמ ר–גשם. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומושמהידכין. —מ

0	=מןשיבהמה בוךהמכןמרךןמהן  ורמ  כמנו יקוב וייומנו יקמ כמד יינטו.
או:

ןשיבהמשגיוה,
 ריג ה:

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומחשיבמשו רוםמואונימ ר–גשם. —מ

כנומ סאוםמךםמהאיןבמאומא מכחרמואי מ האותמ ר–גשם. —מ

או:

א מןשיבהמכחדן.

ד-מ

ד"ב31

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=מןשיבהמנאינה:מ)3(מ ה חושמכןמהןה ועמש מבנווןמ ר–גשם.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא



43 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התש"ע

 19

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמתממבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

21-EVR-010-5A-SOF-p-net-idkun  ,14:38,26/06      21-01-05-01-01-01-009-010-05   'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

 

מיצ"ב  

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

חצומפןיח32

לשון	ומטה	
לשון

2	=	ןשיבהמהאי  ןמשישהמכימחמישהמסו ינוםמ בותמכ ה:

את ת.מ

מ.מ כ

את 3.מ

4.מ כ

את 5.מ

ע.מ כ

1	=מןשיבהמהאי  ןמארבעהמכימשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" .

0	=מןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" ,מאו	פחין.
או:

א מןשיבהמכחדן.

ד-מ

חצומפןיח33

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמשלושמ ו וםמנאינין: 	=	2

שקיףופןיחו חידדוחרוד •מ

צד •מ

ןחןית •מ

ןשיבהמהאי  ןמשתימ ו וםמנאיניןמ בותמהנ" .מ 	=	1

0	=מןשיבהמהאי  ןמ ו המאחתמנאינהמ בותמהנ" .מ

או:	 מ

א מןשיבהמכחדן.מ מ

ד-מ
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ ךבדוןמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמשדאזמ
הזה.מ הןה ועמ כןמ ו יימ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ שו ינהמ צידעמ כימ ומ השאבה,מ דאזמ כימ מה קציךמ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

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

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

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

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

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

החוצינו.ממ

בו וםמ ה נב"סמ וושי ומ ש מ ונה ןמ יהן ואהמ השודיןמ כפשדמ פניןמ  יקרמ י ן ואהמ מ הרדאהמ
כ'-ה',מבשךיןמד7:3ד-ד3:מממ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהמד5:3ת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמ-דד:4ת

ד7:3ד,מבט פית:מ03-9298111.מ

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

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

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית",מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  פיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)מ(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומ
ה וצ"במ נןינומ ך מ ה ביססוםמ הכדצוין(מ )הניד יןמ הכדצויןמ ההשייכהמ קביציןמ השאבהמ נןינומ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ ה וצבויןמ מהחוצינו.מ

"מיצ"ב	פנימי	תש"ע"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמ  ךטפה.מדכימבך ירוםמד5-ת5מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ •מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.מ ה תמא המריג כין.

דוגמאות מ

שאלה 1 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את 
התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 1. תלמיד ששגה או שלא השיב על השאלה כלל, יקבל 0 נקודות. במקרה זה 
יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.

שאלה 2 )פריט חצי פתוח(: תשובה נכונה כוללת את המספרים בסדר הבא )מימין לשמאל(: 
5, 3, 4, 1, 2. תלמיד שכתב נכון את הספרות לפי רצף האירועים, יקבל 2 נקודות. במקרה זה יש 
להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 2. תלמיד ששגה בכתיבת 

הספרות לפי רצף האירועים, או שלא השיב על השאלה כלל, יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש 
להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.
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שאלה 4 )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד כוללת תיאור של הרגשת האנשים בליווי 
הסבר מדוע הרגישו כך, כפי שמפורט במחוון. תשובה כזאת תזכה את התלמיד ב–2 נקודות. 

במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 4. תשובה 
חלקית, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד בנקודה אחת. במקרה זה יש להקיף את 

הספרה 1 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 4. תלמיד ששגה או שלא השיב על 
השאלה כלל, יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.

שאלה 12 — משימת הבעה בכתב — כתיבת טיעון/שכנוע על סמך גריין נתון )פריט 
פתוח(: ההערכה נעשית על–פי שלוש קטגוריות: תוכן, מבנה ולשון. בכל אחת מן הקטגוריות 

יש לבחון כמה מרכיבים, כפי שמפורט במחוון, ולתת ניקוד לכל מרכיב בנפרד. תלמיד שלא עמד 
בדרישות של אחד מן המרכיבים, יקבל 0 נקודות במרכיב הזה. במקרה זה יש להקיף את הספרה 

0 בדף ריכוז הציונים, בשאלה 12, בשורה המתייחסת למרכיב הנ"ל.

ה בחתמאי  משןומשכ יןמבהבנןמהנקדכ,מהנבדקות	גם	בהבעה	בכתב	)6כ	ו–25כ(.מהשכ יןמ •מ
הכ המנברקיןמבברוקהמהי וסטוןמבסי םמש מד,מת,מ3,מ5.

•מ שיתמי טהמ שיתמ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמבןחיםמהזהמ ביססמך מ ספדמקטתמוחסוןמש מ
פדוטום,מצויתמזהמך י ,מב קדוםמ סיו ום,מש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מהן  ור.מ
 פואעמ י  ץמ הצ ובמכןמה ורךמךםמהךדאיןמפנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמבכיןימנישכ.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמ  ידהמ נה מדושיםמש משכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ   ירמ

 התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ ש ישןמהנישכוםמהכ המבנפדר:מהבנת	הנקרא,	 מ
הבעה	בכתב	ולשון	ומטה	לשון.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמ

בכיןימנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבטידוםמנפדרוםמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבש ישןמהנישכום.מטייחמהצוינוםמ מ
נךמבותמדמ –דדת.
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הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהסיגה,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ
 י  ץמ הךןוקמכןמהצוינוםמש מא מן  ורמבפדוטוםמה שןוואוםמ כיןימנישכ,מיכחדמאעמ חשבמ
כןמהצויתמה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמ

אי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ •מ
בחיבדןמזימ שםמריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ •מ
)אכשדמהםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ח קמ בסוסמ ך מ —מהכחרמ )הרבדמ חוובמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה(מ צוינוםמ שנומ ב.מ ןתמ
א  מ ך מ ה ביססמ הצויתמ בא  יןי.מ ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ טקסטום(,מ שנומ )  ש מ  הטקסטוםמ

ה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמההשייכה.

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ הערה:מ
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספדמריבדומהךבדון(מך מס עמהןיצכיןמש מ
בןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמהושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמ
רי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המבךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמ
ןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמהךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמ

כןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
דמשכ המדמכדמשכ המת
דמשכ המדמבדמשכ הממ
דמשכ המתמדמשכ המ3
דמשכ המממדתמשכ המ4
דמשכ המ3מדמשכ המ5
דמשכ המ4מדמשכ המע
דתמשכ המ5מדמשכ המ7
דתמ3שכ המעמכדמשכ המ8
דמשכ המעמבדתמשכ המ9
דמשכ המ7מדתמשכ המדת
דתמ3שכ המ8מדתמשכ המתת
דתשכ המ9מכדתמשכ המ3ת

דתמשכ המ9מבדתשכ המ4ת

דתמשכ המד3מדמשכ המ5ת
דמשכ המת3דמשכ המעת
דתמשכ הממ3דתשכ המ7ת
דתמשכ המ33דמשכ המ8ת

דתשכ המ9תכ
דתשכ המ9תב
דתשכ המ9תג

הבעה	בכתבהשאלה

דת53שכ המעא
דת3שכ הממתכת
דמ4עשכ הממתכמ
דתשכ הממתבת
דמ3שכ הממתבמ
דתמשכ הממתגת
דתשכ הממתגמ
דתמשכ הממתג3
דתמשכ הממתג4
דת53שכ המ5מאמ

ציונים	באחוזים

( )
___%

59
100× =( )

___%
11

100× =( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל
	

81

23 8 5077 73 85

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
דמשכ המדמכדמשכ המת
דמשכ המדמבדמשכ הממ
דמשכ המתמדמשכ המ3
דמשכ המממדתמשכ המ4
דמשכ המ3מדמשכ המ5
דמשכ המ4מדמשכ המע
דת.משכ המ5מדמשכ המ7
דתמ3שכ המעמכדמשכ המ8
דמשכ המעמבדתמשכ המ9
דמשכ המ7מדתמשכ המדת
דתמ3שכ המ8מדתמשכ המתת
דתשכ המ9מכדתמשכ המ3ת

דתמשכ המ9מבדתשכ המ4ת

דתמשכ המד3מדמשכ המ5ת
דמשכ המת3דמשכ המעת
דתמשכ הממ3דתשכ המ7ת
דתמשכ המ33דמשכ המ8ת

דתשכ המ9תכ
דתשכ המ9תב
דתשכ המ9תג

הבעה	בכתבהשאלה

דת53שכ המעא
דת3שכ הממתכת
דמ4עשכ הממתכמ
דתשכ הממתבת
דמ3שכ הממתבמ
דתמשכ הממתגת
דתשכ הממתגמ
דתמשכ הממתג3
דתמשכ הממתג4
דת53שכ המ5מאמ

ציונים	באחוזים

( )
___%

59
100× =( )

___%
11

100× =( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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		דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התש"ע

רגיל/
עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
טקסט	המידעהסיפור

מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	תתדת79ע345מת
בסוגה

הציון	5מ4מ3מממדמבדמכ9תג9תב9תכ8ת7תעת5ת4ת3ת
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ת
מ
3
4
5
ע
7
8
9
דת
תת
מת
3ת
4ת
5ת
עת
7ת
8ת
9ת
דמ
תמ
ממ
3מ
4מ
5מ
עמ
7מ
8מ
9מ
ד3
ת3
מ3
33
34
35
ע3
37
38
39
ד4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל כל תלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבלשון	ומטה	לשון	

הכולל	
במבחן

הטקסט	השימושי

הציון	ת3ד83מ7מעמבעמכ
בסוגה

הציון	
בנושא

9מתמ8
כ

9מ
ב

33מ3
הציון	
בנושא

ע
א

מת
כת

מת
כמ

מת
בת

מת
במ

מת
גת

מת
גמ

מת
ג3

מת
ג4

5מ
הציון	א

בנושא IIIIIIIIIIIII

ת
מ
3
4
5
ע
7
8
9
דת
תת
מת
3ת
4ת
5ת
עת
7ת
8ת
9ת
דמ
תמ
ממ
3מ
4מ
5מ
עמ
7מ
8מ
9מ
ד3
ת3
מ3
33
34
35
ע3
37
38
39
ד4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.
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  יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
מה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מכוןידמ ורך —מ Iמ

מהבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מהוסקמיהא  המך –פומהטקסט —מ IIמ

מוושים,מהךדאהמיבוקידן —מ IIIמ
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  מבחן המ תועלת הפקת: 'ד פרק
  

  : להל� מודל המציג את יחידות ניתוח השאלות

 
 השאלה

 דרגת קושי  

• 
 

 המחוו�

  ממדי הבנה   •

קטגוריות שפה   
  ושיח

הכישורי�   
  הנדרשי�

ההשתמעויות   
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
  הסבר והדגמה, הרחבה

   דע שפתי במהל� מת� תשובההסברי�  על תהליכי חשיבה ודרכי שימוש בי

  

  ניתוח תשובות תלמידים
  דוגמאות ניתוח

 

  תשובות  
  ותנכונ

תשובות     
  חלקיות 

תשובות     
  שגויות

  

 ההשתמעויות להוראה
   המלצות לפעילויות מתאימות

  
  :במבח� יש שלושה פרקי� העוסקי� בהבנת הנקרא

  אל החו�: פרק ראשו�

  המנורה: פרק שלישי

  גש� ביתי  מד :פרק רביעי
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  אל החוף :שם הטקסט ומקורו

  1שאלה 

  .וסמנו את השאלה שאפשר להשיב עליה לפי הקטע הזה מסגרתשבקראו את הקטע 

  ?כמה זמ� שלטו הבריטי� באר   .1

  ?לאילו מדינות באירופה נשלחו הפליטי�  .2

  ?מתי והיכ� התרחשה השואה  .3

  ? מדוע היה קשה ליהודי� להיכנס לאר   .4
 

 השאלה

 רגת קושיד  1

?מדוע היה קשה ליהודי� להיכנס לאר . 4
 

 המחוו�

הבנת רעיונות המשתמעי� מהטקסט: הבנת המשתמע מתו� הטקסט
 

  ממדי הבנה

שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  לקרוא ולהבי� את המידע במסגרת כיחידת שיח שלימה •

  ה שאלה על הקשיי�  לקשר בי� התוכ� על הקשיי� לבי� התשובה המציג •

הכישורי� 
  הנדרשי�

רקע היסטורי –טקסט מידע קצר המלווה סיפור   .א
 

טקסט מידע: תפקיד� בסוגות השונותטקסטי� נלווי� ו  
 

  תבניות תחביריות –הכללה ופירוט   .ב

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
, תוכ� המסגרת הוא רקע היסטורי לסיפור. וכנההתלמיד נדרש לקרוא את הפסקה במסגרת ולהבי� את ת

הקושי מנוסח בצורה של פעולות שליליות של . אשר מסביר את הקושי של היהודי� להיכנס לאר 

...".חלק� נשלחו חזרה לאירופה, ...חלק� נכלאו, ...לא אישרו ליהודי�: "הבריטי�
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 ההשתמעויות להוראה
   סטורי ירקע ה –ור סיפ קצר המלווה מידע טקסט  .א

להביא לכיתה קטעי מידע נוספי� וכ� : דיו� בכיתה על המידע ההיסטורי ותרומתו להבנת הסיפור  

? מה תור� המידע להבנת הסיטואציות המתוארות ולהזדהות ע� רגשות הגיבורי�. תמונות וסרטוני�

כגו� , תאימי� אחרי�כדאי לאפשר לתלמידי� להביא לכיתה טקסטי� קצרי� נוספי� ללוות סיפורי� מ

  .'סיפורי� הקשורי� למלחמות ישראל או סיפורי טיולי� באר  וכד

  טקסט מידע : טקסטי� נלווי� ותפקיד� בסוגות השונות  

  ".מרוות ירושלי�"ראו דוגמה לטקסט נלווה על " המנורה"במבדק הנוכחי בפרק המידע   

התלמידי� יכירו טקסטי� . גת המידעכדאי להציג בפני התלמידי� דוגמאות של טקסטי� נלווי� בסו  

וינתחו , במדורי� בעיתונות ובמיוחד באתרי� רבי� באינטרנט, באנציקלופדיות, נלווי� בספרי לימוד

המידע הנלווה בטקסטי� השוני� משרת את הטקסט . את הסוגי� השוני� של הטקסטי� שקראו

נקודות מבט שונות , שגי� קרובי�התייחסות לנושאי� ולמו, הדגמות, הסברי�: המרכזי בצורות שונות

, כדאי לאפשר לתלמידי� לכתוב בעצמ� טקסטי� נלווי� לטקסט מידע נתו�. על הנושא הנדו� ועוד

ולערו� דיו� כיתתי על התרומה של הטקסט הנלווה ועל המגוו� הרב של הטקסטי� הנלווי� שכתבו 

.התלמידי� השוני�
 

  

  תבניות תחביריות  –הכללה ופירוט   .ב

מומל  . הקורא לזהות הכללות בטקסט כחלק מתיהלו� הטקסט צרי�תי� לי� הבנת הנקרא לעִ בתה  

. ואת דרכי הניסוח שלה�אות� ש בה� הכללות ולבקש מהתלמידי� לזהות יש קצרי� טקסטי�להציג 

כדאי לסמ� בטקסט את התבנית הלשונית ולהדגיש את החלק המכליל ואת הפרטי� ולנסות ולראות 

  . ור� להבנת המשפטכיצד הסימו� ת

: להל� דוגמאות  
 

:דוגמה מטקסט המסגרת •
 

 וחלק�נשלחו בחזרה לאירופה  חלק�, נכלאו חלק�, רבי� מ� הפליטי� האלה נתפסו על ידי הבריטי�"  

."לאר  ישראל, הצליחו להגיע אל החו� המקווה
 

  :20–17שורות " המנורה"דוגמה מטקסט  •

 רצפות ועלציורי� של מנורות נמצאי� על : למשל, י�במקומות שונאת דג� המנורה אפשר למצוא "  

של יהודי� וא� מופיעי� על גבי  בתי� רבי�ה� מעטרי� . מתקופות שונות קירותיה� של בתי כנסת

  ."מטבעות עבריי� עתיקי�

            תעודות –הפרטי� , מסמכי� רשמיי� –ההכללה : 38–37שורות " המנורה"ראו ג� בטקסט  •

  .מטבעות כס!, דרכוני�, זהות
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  2שאלה 

   ?מה קרה אחרי מה

  .סדרו את המשפטי� שלפניכ� לפי זמ� התרחשות� בסיפור

.כתבו את הִמספר המתאי� בכל משבצת
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

.2, 1, 4, 3, 5: תשובה הכוללת את המספרי� האלה בסדר הבא 
 

 המחוו�

בטקסט זיהוי ְקָשרי� לוגיי� המפורשי�: השתמעות הגלויה בטקסט 
 

  ממדי הבנה

שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית  
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  לאתר את האירועי� בטקסט ולסדר אות� בסדר, להתייחס לתוכ� הטקסט השל�

  .המתאי� לתוכ� הטקסט

הכישורי� 
  הנדרשי�

 / עבודה על סידור ברצ� לקידו� הבנת הנקרא: פעילות טקסטואלית של סידור ברצ�

 .האירועי� בטקסט סיכו� ושחזור
 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
צרי# להתייחס לטקסט השל� ולסדר את האירועי� לפי סדר התרחשות� על פי המידע הנתו� התלמיד 

 ,קבוצות פליטי� והבריטי�, הרמ� ;המשפטי� מתייחסי� לדמויות השונות בטקסט. לאור# הטקסט

  .רש להיעזר בדמויות ובקשר בי� הפעולות במשפטי� לבי� הדמויותהתלמיד נד .ולפעולות שלה�

  

 ההשתמעויות להוראה
 לסכ� את הטקסט או לשחזרו עבודה על סידור ברצ! כדי

בבניית פעילויות סידור . סידור  ההתרחשויות בטקסט על פי רצ� הוא חלק מתהלי� בניית מפת הטקסט

הבנת סדר התרחשות האירועי� בטקסט . זיי� בטקסטברצ� חשוב ללמד כיצד לאתר את האירועי� המרכ

מתבססת על זיהוי צייני הקישור ובמיוחד צייני הזמ� ועל יכולת ההתמקדות בדמויות ובפעולות שלה� 

  .במשפטי� הנתוני�

, נכוו� את התלמידי� לסמ� את הדמות ואת פעולתה בכל משפט נתו�, במהל� התרגול של סידור ברצ�

כ� לפי הסדר / ואחר 1מסומ� מספר " (האניה חתרה: "בשאלה הנתונה ה� יסמנו, הלדוגמ. כפעולה מקדימה

הביטוי ". נערכה הגרלה", "האנייה התגלתה, "קבוצות פליטי� התחילו לרדת", "הרמ� שחה) "בשאלה

בסיפור משמש ג� כקשר שיכול לעזור לתלמידי� לחלק את הפעולות לפי סדר התרחשות� " פתאו�"

  .הגילויבסיפור לפני ואחרי 

  



 

59 
  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  3שאלה 

  ".מרחוק נצנצו שלושה ֶהבזקי� של פנס חשמלי: "כתוב 14 –13בשורות 

?מה סימנו שלושת ההבזקי� של הפנס
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

שאפשר להמשי� במבצע/תשובה המתייחסת למסר שהחו� בטוח
 

 המחוו�

 הבנת הרעיו� המשתמע מהטקסט: הבנת המשתמע מתו� הטקסט
 

  ממדי הבנה

 תוכ� ברמת נגישות בינונית שאלת
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  פ מראה מקו� בטקסט"להבי� את הסיטואציה המוצגת בשאלה ע •

  לקשר בי� הסיטואציה ובי� מטרתה המפורשת בהמש� הטקסט   •

הכישורי� 
  הנדרשי�

שמות פעלי� ותארי� משורש משות�  /מודעות למבני� מורפולוגיי� : מבני� לשוניי�  .א

 )15שורה (נ .מ.כמו שורש ס
 

  הבחנה משלבית, נרדפות: אוצר מילי�  .ב

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
התשובה . על פי מראה המקו� בשאלה 14–13התלמיד צרי� להבי� את הסיטואציה המתוארת בשורות 

ה� "ילי� ובהמש� הסימ� מפורש במ" זה הסימ�"כתוב  15בשורה . מפורשת בצמוד לתיאור ההבזקי�

   ...".שהבריטי� אינ� באיזור...שהחו� בטוח... מסמני� לנו שאפשר להתחיל

  

  ניתוח תשובות תלמידים
  דוגמאות ניתוח

התלמיד משלי� את המידע , התשובה מלאה

בטקסט קריאות קצרות וסימו� (החסר 

.לפי ההקשר) שלוש נקודות
 

שאפשר להוריד פליטי� לסירה " •

  " ולשלוח אות� אל החו�

  תשובות
  ותנכונ

, תשובה טובה המחברת את פרטי המידע

במשלב " כי"וכ� שימוש במילת הקישור 

".ש"גבוה לעומת 
 

כי החו� בטוח וכי הבריטי� אינ� " •

  " נמצאי� באזור

.תשובה מוסברת
 

שהשטח פנוי מבריטי� ואי� בריטי " •

  " שיעצור אות�

שאפשר שלושת ההבזקי� סימנו " •  .הבנה שגויה של מטרת ההבזקי�

  " להתחיל בהגרלה

תשובות 
  שגויות

לא ברור מה , לא מפורשת, תשובה סתמית

  .מתחילי� ומה הקשר להבזקי�

  " שאפשר להתחיל" •

ההבזקי� של הפנס סימנו שזה מקו� " •  .התשובה מגלה חוסר הבנה של תוכ� הקטע

  " יהודי בגלל זה הרמ� שחה אל החו�
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 ההשתמעויות להוראה
 שמות פעלי� ותארי� משורש משות!: מורפולוגיי�מודעות למבני�   .א

, הש� וש� התואר, מטרת הפעילות הלשונית המומלצת היא פיתוח המודעות לשורש ולתבניות הפועל  

  ).15שורה ...." (ה� מסמני� לנו"אמר " זה הסימ�: "נ בטקסט.מ.כמו השימוש בשורש ס

ש�  –" ביל למטיילי� מסומ� בירוקהש"כמו , התלמידי� יחברו משפטי� מתאימי� לכל חלק דיבר  

שמות תואר , כמו כ� כדאי לחזור על הפעילות ע� שורשי� שוני� ובתבניות מגוונות של שמות. תואר

התלמידי� . מדוד, מדידה, מדדו –. ד.ד.מגוש� והשורש מ, גש�, הגשי� –. מ.ש.כמו השורש ג, ופעלי�

.יכולי� למצוא שורשי� מתאימי�
 

 הבחנה משלביתמודעות ל, נרדפות: המילי�העשרה בתחו� אוצר   .ב

טקסט סיפורי ספרותי וטקסט עיוני מאופייני� בשפה במשלב גבוה לעומת טקסט דבור שבדר� כלל   

פירוש� , העבודה על המשלב מבחינת אוצר המילי� כוללת את זיהוי המילי�. יומית/מאופיי� בלשו� יו�

� לזהות בטקסט את המילי� במשלב הגבוה מומל  לבקש מהתלמידי. והבחנה בייחוד שלה� לטקסט

הספציפית , התלמיד יפתח מודעות להבעה הייחודית. מילה נרדפת בלשו� מדוברת, ולמצוא לה� חלופה

נית� לעבוד בדר� זו על כל טקסט . להל� דוגמה להפעלה מתו� קטע מהטקסט הנתו�. במשלב הגבוה

  .מתאי�

, החו� שצפה לעברהרמ� . של פנס חשמלי הבזקי� נצנצומרחוק . חרדההפליטי� נמלאו התרגשות ו"  

  ).15/13שורות :..." (פתאו� ממקומו ניתר

?מה משות� למילי� המסומנות  .א
 

, פחד: אפשרות למחס� מילי�(החליפו כל מילה במילה נרדפת , כתבו את הטקסט בלשו� מדוברת  .ב

).אפשרות להפניה למילו�/ האירו אורות, הסתכל לכיוו�, קפ 
 

" נצנ "מה ההבדל בי� המילה  –תארו במה שונות המילי� ? מה ההבדל בי� זוגות המילי�: דיו�  .ג

דיו� בייחודיות של המילי� במשלב ". אור"למילה " הבזק"ומה ההבדל בי� המילה , "האיר"למילה 

.גבוה
 

.חברו משפטי� באמצעות שימוש נכו� במילי� אלו  .ד
 

  ).49–48, 18, 45, 4שורות : פשרות למראה מקו�א(מצאו בטקסט מילי� נוספות במשלב גבוה   .ה
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  4שאלה 
  ?)37שורה !" (6בדנו: "הרגישו האנשי� כאשר לחשו, לדעתכ�, מה

.הסבירו את תשובתכ�
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

כגו� , תשובה המתארת את הרגשת האנשי� במילי� המביעות רגשות רלוונטיי� לנסיבות

בליווי הסבר או נימוק המפרטי� מדוע ה� , וני�אכזבה וחוסר א, בהלה, חרדה, פחד

.הרגישו כ�
 

 המחוו�

הבנת הרעיו� המשתמע מהטקסט: הבנת המשתמע מתו� הטקסט
 

  ממדי הבנה

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

הבנה כוללת של הסיטואציה מתו� הטקסט •
 

רוח� " /כתוב במשלב גבוה פרשנות לגבי הרגשות מתו� הנסיבות ולפי ביטוי אחד ה •

  "נפלה

הכישורי� 
  הנדרשי�

, צירופי� וביטויי� המביעי� רגשות, מילי�: העשרה בתחו� אוצר המילי� ודרכי תיאור

   ) בטקסטי� נתוני� ובכתיבה(תיאור רגשות והתרגשות של הדמויות בסיפור 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
הבנה של הסיטואציה והנסיבות , של הרקע ההיסטורי המתואר במסגרת בפתיחההתשובה דורשת הבנה 

כמו כ� התלמיד צרי� לתאר במילי� שלו רגשות שמתאימי� ". אבדנו"של הרגע המתואר במילי� 
יש לשי� לב . השאלה דורשת ללוות את תיאור הרגשות בהסבר. לסיטואציה של בהלה וחרדה גדולה

רוח� " / כתוב במשלב גבוה , את הרגשות ברגע הגילוי על ידי הבריטי� המתאר, שהביטוי היחיד בטקסט
  ).39שורה " (נפלה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

.תיאור רגש והסבר מלווה
 

ה� הרגישו פחד גדול כי הבינו שנתגלו " •

  " על ידי הבריטי�

  תשובות
  ותנכונ

� שימוש במילי, תשובה מלאה ברמה גבוהה

אחדות המתארות רגשות יחד ע� נימוק 

, שימוש בסימני פיסוק להבעת הרגשות. נכו�

.כמו שלוש נקודות וסימ� קריאה
 

אני חושבת שאנשי� הרגישו כאשר " •

, נבהלו, רעדו, פחדו: כ�" אבדנו"לחשו 

מכיוו� שה� הבחינו ... עצובי�

שהבריטי� ראו אות� וחשבו שזה 

  "!...סופ�

להבנת , הרחבההסבר מתייחס להקשר 

.הנסיבות ההיסטוריות
 

ה� הרגישו ייאוש כי הבינו שתקוות� " •

  " להגיע לאר  ישראל כבר לא תתגש�

תשובות   " ה� הרגישו פחד גדול" •  .התשובה מתייחסת לרגשות ללא הסבר
  חלקיות 

התשובה כוללת הבעת מחשבות נכונות 

  .א� לא הבעת רגשות, ומתאימות

שרצינו אי אפשר לעשות מה : איבדנו" •

  " איבדנו את האזדמנות

שימוש בלשו� השאלה , תוכ� לא מדויק

אי� ציו� ". אבדו משהו"לתשובה " אבדנו"

  .של מילי� המביעות רגשות

ה� הרגישו שה� עכשיו לבד בלי " •

הפליטי� שנשארו על הספינה וה� 

   ."הרגישו שה� איבדו משהו

תשובות 
  שגויות

דעתי ה� הרגישו שה� אבדו ל" •  .התשובה מגלה חוסר הבנה של הכתוב

  " מהיהודי� שירדו מהעונייה

  

 ההשתמעויות להוראה
תיאור רגשות , צירופי� וביטויי� המביעי� רגשות ,מילי�: בתחו� אוצר המילי� ודרכי תיאורהעשרה 

  והתרגשות של הדמויות בסיפור 

העבודה על דרכי . י�המטרה היא לפתח את יכולת ההנאה מהסיפור ולהעשיר את אוצר המילי� והביטוי

  .ההבעה של הרגשות ושל ההתרגשות והאימו� בכתיבה מסוג זה ישפיעו על שיפור יכולת הכתיבה

  :פעילויות מומלצות

  . לסמ� בטקסט את כל המילי� והביטויי� המביעי� את רגשות הדמויות ואת התרגשות� •

נמלאו התרגשות ", ..."מאה� חששו ש"תיאור ישיר של התרגשות וחרדה כמו . א: לכתוב שתי רשימות •

תיאור עקי� של התנהגות� . ב" רוח� נפלה", "חרדי� ודואגי�", "וקרא בהתרגשות גדולה", "וחרדה

, "וכססו בעצבנות את ציפורניה�", "ליבותיה� דפקו כאחד"המעיד על רגשות והתרגשות כמו 

  ". רציני וקודר...עמד"

.משפחה או סיפור דמיוני בנושא, ל חברי�לכתוב תיאורי� קצרי� על מצבי התרגשות שלה� או ש •
 

   . לאסו� את הביטויי� השוני� שעלו בכיתה ולדו� בתרומת� לאיכות התיאור  •

  



 

63 
  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  5שאלה 

?)46שורה (קרא אחד החברי� לֶהרָמ� לחזור , לדעתכ�, מדוע
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

כגו� , יפורפי הנסיבות של הס/על, תשובה הכוללת הסבר הגיוני לקריאה של אחד החברי�

 .רצו� להצטר� אליו/חשש להישאר בלעדיו/רצו� להזהירו/חשש לגורלו של הרמ�
 

 המחוו�

הבנת הרעיו� המשתמע מהטקסט: הבנת המשתמע מתו� הטקסט
 

  ממדי הבנה

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

הבנת הסיטואציה המתוארת בשאלה •
 

מתוארות בטקסטהבעת מחשבה המתאימה לנסיבות ה •
 

   הצגת הסבר הגיוני בהתא� לתשובה •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  דיבור ישיר ודיבור עקי�: מבני� תחביריי�: מבני� לשוניי�

  דיבור ישיר כאחד ממאפייני הטקסט הסיפורי

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים

הוא צרי� להבי� את הנסיבות ). 46ה שור!" (חזור"לקריאה להרמ� , התלמיד מופנה לאירוע בטקסט

הסיטואציה מאפשרת תשובות שונות . המתוארות בטקסט ולהביע מחשבה אישית לאור המצב המתואר

בניתוח . דבר שמקל על התלמידי�, וכל תשובה הכוללת הסבר הגיוני ומתאי� לסיטואציה מתקבלת

הסברי� ברמה האישית כמו : הסברי� תשובות נכונות של תלמידי� נית� לראות הבדל בי� רמות שונות של

כמו , שה� ברמה נמוכה יותר מהסברי� ברמה של הכללה לגבי הגיבור, "חשש להישאר בלעדיו"למשל 

    ". רצו� להזהירו"למשל 
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

.תשובה מנומקת המתייחסת לגיבור
 

כי הוא דאג שמא הרמ� לא יגיע אל " •

   "� בשלו�החו

  תשובות
  ותנכונ

.התלמיד יצר הכללה בהסבר, תשובה נכונה
 

, כי הוא חשש להישאר בלי הרמ�" •

שנהיה המנהיג של הפליטי� על 

  " האונייה

אופייני (קושי , תשובה נכונה מבחינת התוכ�

.בניסוח) לגיל
 

אחד מהחברי� קרא להרמ� לחזור " •

בגלל שהבריטי� יתפסו אותו כי ה� 

שה� יכולי� לכלואה , עברו מעליו

   ."אותו

התלמיד התייחס לתוכ� הגלוי ולא ענה 

סיפר מה קרה ולא הצליח , למשתמע

  .להסביר מדוע

אחד החברי� קרא להרמ� לחזור כי " •

  "הוא שחה לחו�

תשובות 
  שגויות

לדעתי אחד מהחברי� קרא להרמ� " •  .תשובה לא רלוונטית לתוכ� הטקסט

  " ליולחזור מכיוו� שאולי הוא יתגעגע א

  

 ההשתמעויות להוראה
של דיבור ישיר ומודעות לתפקיד  ,הבנה והפקה, מודעות למבני� התחביריי�: דיבור ישיר ודיבור עקי!

  כאחד ממאפייני הטקסט הסיפוריהדמויות 

  :פעילויות מומלצות

, 37, 24, 20, 17, 15,16, 11, 10, 9, 8, 3שורות (לסמ� בטקסט את כל המבעי� המופיעי� בדיבור ישיר  •

44 ,45 ,46(.
 

?מה ה� הסימוני� הלשוניי� של הדיבור הישיר •
 

?הדוברי� במבעי� אלו/מי הדובר •
 

?מה היא התרומה לסיפור? מה משות� לתוכ� של המבעי� •
 

.שימו לב לסימני הפיסוק, בחרו חמישה מבעי� וכתבו אות� בדיבור עקי� •
 

דיו� במעבר מהדמות לדברי המספר  ?מה ההבדל מבחינת הסיפור? מי הדובר בדיבור העקי� בסיפור •
 

אפשר להדגי� בביטויי אמירה וביטויי חשיבה ולחבר משפטי� באמצעות שימוש בביטויי� אלו בדיבור  •

.עקי�
 

דווחו על מקרה שקרה באמצעות שימוש , כתבו קטע סיפורי קצר תו� שימוש במבני� של דיבור ישיר •

  .בדיבור עקי�
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  6שאלה 

לקפו  מהאנייה ולשחות אל , ת חבריוארָמ� החליט לעזוב מסופר שהֶ  47– 40בשורות 

  .החו�

ד� טע� שהחלטתו : ד� וגלי קראו את הסיפור ולאחר מכ� התווכחו על ההחלטה של הרמ�

  . וגלי טענה שהחלטתו הייתה מוטעית, הייתה נכונה

  .נמקו את תשובתכ�? ע� מי את� מסכימי�

.שורות 5 – 3כתבו 
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

בה הכוללת את דעת התלמיד בליווי נימוק התומ� בדעהתשו
 

 המחוו�

הבעת עמדה מנומקת על הכתוב: הערכה וביקורת, יישו�
 

  ממדי הבנה

  שאלה אינטרטקסטואלית
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  וללת של הסיטואציה המתוארת בטקסטהבנה כ •

  כתיבת הנמקה מהטקסט ומידע חו  טקסטואלי •

הכישורי� 
  הנדרשי�

דעה מנומקת כתיבת 
 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים
הוא צרי� להבי� . התלמיד צרי� להבי� את הטקסט כיחידה שלמה ואת הרקע ההיסטורי המופיע בפתיחה

עליו לחוות דעה לגבי מצב . את הסיטואציה הבעייתית שבה נתו� הגיבור ולנסות להבי� מצבי� לא מוחלטי�
התשובה צריכה לשלב ידע מהטקסט . כלומר להתייחס לנקודות מבט שונות, ה צורותשנית� לפירוש בכמ

התלמיד צרי� להביע את דעתו ולנסח בעצמו . וידע חו  טקסטואלי היסטורי או ספרותי או אישי משפחתי
  .נימוקי� מתאימי� לדעה שבחר
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

מקת היטב ומנוסחת תשובה טובה מאוד מנו

כתובה במבני� תחביריי� מורכבי� : היטב

.ויש שימוש נכו� בסימני פיסוק, ומקושרי�
 

אני מסכימה ע� ד� כיוו� שהרמ� רצה " •

, להציל את עצמו ולהגיע לאר  ישראל

והוא הסתכ� בכ� שקפ  לי� והתחיל 

א� כנראה , לשחות חסר כוח ובחוש�

הוא ימות , חשב שא� ישאר באוניה

   ."� לא יגיע לאר  ישראלובחיי

  תשובות
  ותנכונ

שימוש נכו� , מנומקת היטב, תשובה טובה

  .בסימני פיסוק

כלומר אני חושב , אני מסכי� ע� ד�" •

, שהחלטתו של הרמ� הייתה נכונה

מכיוו� שא� הרמ� לא היה שוחה לחו� 

הוא היה נתפס בשבי , של אר  ישראל

נשלח בחזרה לאירופה , של הבריטי�

  ." י� היו כולאי� אותואו שהבריט

בנייה טובה של הנימוקי� , תשובה טובה

  .הכוללת הכללות וכתיבה טובה ותקינה

גלי צדקה מכיוו� שהרמ� היה חייב " •

לדאוג לאנשי� שעל האונייה ולא לעזוב 

ההתנהגות . וג רק לעצמואאות� ולד

. שלו לא הייתה התנהגות של מנהיג

אבל השאיר , הוא הגשי� את חלומו

  " .בריו מאחוראת ח

התשובה טובה מבחינת היכולת לראות את 

הניסוח . שתי נקודות המבט ולנמק אות�

  .לקוי ולא מדויק

אני מסכי� א� שניה� כי שניה� " •

צודקי� ד� אמר נכו� כי הוא רצה 

להימלט כמה שיותר מהר וגלי אמרה 

לא נכו� כי היה יכול לקרות לו משהו 

  " .מסוכ� מאוד

טי מעיד על חוסר הבנה של נימוק לא רלוונ

  .הסיטואציה המתוארת בטקסט

אני מסכימה ע� גלי מכיוו� שכדי לו " •

להישאר את� ולא לעזוב אות� כי 

  " .יתגעגעו או ירצו לראות אות�

תשובות 
  שגויות

מקיוו� שיותר , אני מסכימה ע� ד�" •  .נימוק סתמי ולא רלוונטי לטקסט

טוב לוא ללכת לאר  ישראל מאשר על 

  ." ההספינ
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 ההשתמעויות להוראה
  כתיבת דעה מנומקת

כדאי למצוא טקסטי� קצרי� או חלקי טקסטי� מתאימי� כדי . המטרה היא לתרגל הבעת דעה מנומקת

  .הצגת� והסבר�, לתרגל בחירת נימוקי�

  :פעילויות מומלצות

הגותו של למשל תלמיד שמצדיק את התנ: לסמ� בטקסט משפטי� שמתאימי� לדעה של התלמיד •

" ועקבו במבטי קנאה אחרי הסירה שנבלעה בחשיכה: "הרמ� יעתיק מהטקסט את המשפטי� הבאי�

חלק� נשלחו , חלק� נכלאו. נתפסו על ידי הבריטי�...רבי�: "בטקסט הרקע במסגרת, "אבדנו"

...".לאירופה
 

שנתפס על ידי מי  :למשל משפט כמו. לי� אחרות כדי להפו� אותו להסברלכתוב את תוכ� המשפט במי •

.התקווה הגדולה של הרמ� היא להגיע לאר . הבריטי� לא יגיע לאר 
 

למשל הסכנה לשחות בי� . הסיטואציה כדי לבסס את הנימוקהתחו� ו, להעלות מחשבות על הרקע •

. גבורתו של האד�, אישיותו של האד�, הצור� לפעול מהר, ההיסוס, ולהיתפס על ידי הבריטי�

.חויבות אישית ועודמחויבות לקבוצה מול מ
 

מתבצעת ע� התלמידי� בכיתה ההעבודה . לעבוד על כתיבת הנימוק והרחבתו על ידי הסבר והדגמה •

ת מבני� לשוניי� ומבני� תחביריי� בתשובות משפטי� מנומקי� בטקסטי� והדגמהיא ניתוח של 

  .תלמידי�
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  7שאלה 

  ? טע הזהמיה� הפליטי� המוזכרי� בק .לפני הסיפור מופיע קטע במסגרת

  . יהודי� שהפליגו מאר  ישראל לאירופה .1

  . אנשי� שעמדו על החו� וחיכו לניצולי� .2

  . יהודי� שניצלו מהשואה וניסו להגיע לאר  .3

. אנשי� שאסרו על יהודי� להיכנס לאר  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

יהודי� שנצלו מהשואה וניסו להגיע לאר   .3
 

 המחוו�

הבנת ְק9ָרי� בתו� הטקסט באמצעות הסתייעות : טקסטהבנת המשתמע מתו� ה

בִאזכורי�
 

  ממדי הבנה

שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה  
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  קריאת קטע נתו� לפי מראה מקו� •

  "הפליטי� האלה"הבנת האזכור הגלוי  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

 "הפליטי� האלה"סוגי אזכורי� בטקסט ותרומת� להבנה כמו בביטוי 
 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

עליו לקרוא את שני המשפטי� הראשוני�  . סקההשאלה מפנה את התלמיד למסגרת הפותחת את הפִ 

מופיעה , התשובה גלויה ומפורשת וצמודה לאזכור". הפליטי� האלה"בביטוי " האלה"ולהתייחס לאזכור 

: 3מסיח , בניסוח זהה לניסוח התשובה הנכונה" השואהיהודי� שנצלו מ"במשפט הראשו� במילי� 

  ...".יהודי� שנצלו מהשואה"
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 ההשתמעויות להוראה
  התמקדות באזכורי�

ניתוח אזכורי� בטקסטי� ,  מודעות לתפקיד האזכורי� בהבנת הטקסט, היכרות ע� דרכי הרימוז השונות

 .טבי באזכורי�שימוש מי בעזרתהפקה של טקסטי� קצרי�  ועבודה על

. בתהלי� הבנת הנקרא הקורא נדרש לזהות את האזכורי� ולהבי� אות� לצור� בניית מפת הטקסט

והקישור בי� רכיבי הטקסט הוא הבסיס להבנת , האזכורי� ה� הדר� הרגילה לבנות טקסט לכיד ומקושר

    . הטקסט

  : פעילויות מומלצות

כדאי להזכיר את תפקיד הכינויי� ותפקיד . כדאי לתת ללומדי� לנתח אזכורי� בטקסטי� קצרי� •

האיש ", "בעל הבית", "הוא", "מר כוה�"כמו טקסט שמדבר על  ,מילות התוכ� לאזכור באותו טקסט

  ".הזה

הטקסטי� המתאימי� . שימוש באזכורי� בעזרתבשלב שני אפשר להציע להפיק טקסטי� קצרי� 

  . גמה שלפניכ�פי הדו/לתרגול צריכי� לכלול דרכי רימוז מגוונות על

כדאי לבקש מהתלמידי� לנתח כל אזכור . כל אזכוריו מודגשי� בקו: מומל  להדגי� מהטקסט הנדו� •

וכ� אפשר לבקש מהתלמידי� לכתוב את . פ הטקסט"למי הכוונה ע, מבחינת סוג האזכור ותפקידו

  .פעולה המחייבת לדעת למה האזכור מכוו�, המשפטי� ללא אזכורי�

  :טקסטלהל� הדגמה מתו� ה

  :דוגמה מטקסט המסגרת

רבי� מ� . ... אליהלפני הקמתה של מדינת ישראל שלטו הבריטי� באר  ולא אישרו ליהודי� להיכנס "

כינויי� פרודי� וכינוי חבור במילה ..." (נכלאו �חלק, נתפסו על ידי הבריטי� האלההפליטי� 

  ").חלק�"

  ):6שורה (דוגמה מהטקסט 

  ....". ה�אחד מ. ננעצו באפלה ה�ומבטי ...הפליטי� עמדו על הסיפו�"
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   8שאלה 

  ?כתובות בי� מירכאות) 17שורה ( בבקשה להתחילמדוע המילי� 

  . כדי לציי� שהמילי� ה� ציטוט  .1

  .כדי לציי� את חשיבות� של המילי� .2

  .כדי לציי� שהמילי� נאמרו בהתרגשות .3

. כדי לציי� שמשמעות המילי� שונה מ� הכתוב  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  3

כדי לציי� שהמילי� ה� ציטוט  .1
 

 המחוו�

לשו� ומטה
 

הבנת התפקיד של סימני הפיסוק: לשו�
 

  ממדי הבנה

 המירכאות /סימני פיסוק : תבניות לשוניות
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  הכרת סימ� הפיסוק מירכאות ותפקידיו •

  הבנת ההקשר התוכני הנתו� •

  � לשוניי� להבעתויכולת הפרדה בי� תוכ� לבי� סימני •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  תפקידי המירכאות: סימני פיסוק: תבניות לשוניות

דה בי� תפקידי הבעת תוכ� כמו הפיכת המשמעות לבי� תפקידי� תחביריי� אחרי� של רהפ

תפקיד המירכאות בהבעת דיבור ישיר בטקסט סיפורי  .מירכאות כמו ציטוט ודיבור ישיר

  ). 5ראו ג� שאלה (

ויות ההשתמע
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
התלמיד צרי� . השאלה דורשת מהתלמיד לפרש את תפקידו של סימ� המירכאות במקו� מסוי� בטקסט

להבי� את הסיטואציה המתוארת בשאלה ולקשר בי� התוכ� , להכיר את סימ� המירכאות ואת תפקידיו
רדה בי� תפקידי הבעת תוכ� שוני� כמו הפיכת נדרשת יכולת הפ: ולבי� סימני הפיסוק המביעי� אות

. לבי� תפקידי� תחביריי� אחרי� של מירכאות כמו ציטוט ודיבור ישיר בהתא� להקשר הנתו� ,המשמעות
א� היא מסומנת בטקסט על ידי סימ� קריאה , בשאלה זו מתוארת סיטואציה של קריאה בהתרגשות

  .ט מסמנות ציטוטואילו המירכאות כמו בכל הטקס ,!"בבקשה להתחיל"
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 ההשתמעויות להוראה
 תפקידי המירכאות ומודעות לתבניות לשוניות ולסימני פיסוק

הפרדה בי� תפקידי הבעת תוכ� כמו הפיכת המשמעות לבי� תפקידי� תחביריי� אחרי� של מירכאות כמו 

סימני המירכאות בטקסט הסיפור שלנו כל ). 5ראו השתמעויות להוראה שאלה (ציטוט ודיבור ישיר 

  .משמשי� לסימו� הבעה של דיבור ישיר

מומל  לערו� פעילות הכוללת מירכאות כדי להעלות למודעות התלמידי� את התפקידי� המגווני�  •

 . שלה� כמו ציטוט והבלטת שמות

כדאי להסב את תשומת הלב של התלמידי� לתפקיד הרטורי של מירכאות בתור סימ� פיסוק המציי�  •

 . וסר אמתאירוניה או ח

וכתיבה של משפטי� , כדאי לאפשר לתלמידי� לתרגל ניתוח של תפקידי המירכאות בטקסטי� שוני� •

  .ות קצרות שבה� ישלבו מירכאות בתפקידי� האלהאושל פסק
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  9שאלה 

הביאו שלוש דוגמאות של מילי� או של . וחרדה מתחברובו של הסיפור :וררת אווירה של 

.פר את האווירה הזאתביטויי� שבעזרת� יוצר הסו
 

 השאלה

 דרגת קושי  3

המביעי�  מ� הסיפורדוגמאות מתאימות של מילי� או של ביטויי�  שלושתשובה הכוללת 

.ראו מחוו� מלא. ועוד" קודר", "בנשימה עצורה", "גוש שחור ואפל"כגו� , מתח וחרדה
 

 המחוו�

זיהוי משלב הלשו� ומשמעותו: הערכה וביקורת, יישו�
 

  הממדי הבנ

  שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

למצוא בטקסט מילי� וצירופי� : לקשר בי� התוכ� לבי� הלשו� המביעה את התוכ� •

  .  המביעי� תיאור מעול� הרגש

הכישורי� 
  הנדרשי�

מילי� וביטויי� המביעי� רגשות והתרגשות ותרומת� : העשרה בתחו� אוצר המילי�

  .4ראו שאלה . יפורליצירת האווירה בס

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

. התלמיד צרי� להתייחס לכל הטקסט ולמצוא בו מילי� וביטויי� המבטאי� אווירה של מתח וחרדה

, התוכ� הוא מופשט. השאלה דורשת מהתלמיד לקשר בי� תוכ� הטקסט לבי� בחירת המילי� להבעת התוכ�

 .לרגשות ולכ� עולה דרגת הקושי למצוא את המילי� והביטויי� המתאימי�, רהתוכ� המתייחס לאווי

ביטויי� , "שקט ודממה"שמות כמו : המילי� והביטויי� מפוזרי� לאור� הטקסט וה� שוני� ומגווני�

   .ועוד" פתאו�"ו" בנשימה עצורה"תוארי פועל כמו , "ליבותיה� דפקו כאחד"בשילוב של פעלי� כמו 
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  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

.שלוש דוגמאות מתאימות
 

המלחי� לא הרידו עוג� כי חששו .1" •

חרדי� . 2שמא ישמע רעש השלשלאות 

" אבדנו. "3ודאגי� כססו בעצבות 

  ". לחשו האנשי�

  תשובות
  ותנכונ

בדוגמה השנייה המתח והחרדה מתוארי� 

נוצרו על ידי הקריאות ה� , בעקיפי�

.החוזרות
 

חזור . 2נמלאו התרגשות וחרדה . 1" •

אבדנו . 3!! קרא אחד החברי� חזור

   "לחשו האנשי�

המילי� והביטויי� לא הופרדו מהטקסט 

אלא ה� מופיעי� בתו� ההקשר הרחב של 

.המשפט
 

רקטה נורתה מ� האוירו� והאירה את " •

האונייה ואת הסירה החותרת אל 

" אבדנו לחשו האנשי�. החו�

ורקטה , מעל האוניה האווירו� חג."2

שנייה האירה את האנשי� שעל הסיפו� 

הפליטי� עמדו על . 3" רוח� נפלה

  ". הסיפו� בנשימה עצורה

 
כגוש שחור ואפל חתרה האניה . 1" •

פתאו� נשמע כל . "2... בחשכת הלילה

  ".רוח� נפלה. "3" טרטור באויר

התלמיד לא הבי� את השאלה ולא ציטט 

אלא כתב שלוש , מילי� וביטויי� מהטקסט

  .מילי� המביעות מתח וחרדה

תשובות   " הכזבה. 3דאגה . 2פחד . 1" •
  שגויות

תשובה אסוציאטיבית ולא רלוונטית 

  .לסיפור

שקשוק . 3גו� בחו  . 2" צמרמורת. 1" •

  " רגליי� במי�

התשובה מתייחסת לגורמי� למתח ולחרדה 

ולא לביטויי� בסיפור המתארי� מתח 

  .וחרדה כנדרש

. 3אווירו� בריטי . 2בלעו בחשכה נ. 1" •

   "רקטה נורתה מ� האווירו�

  

 ההשתמעויות להוראה
העשרה בתחו� אוצר  – מילי� וביטויי� המביעי� רגשות והתרגשות ותרומת� ליצירת האווירה בסיפור

  .4ראו שאלה  .המילי� והביטויי�
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  10שאלה 

  .של הסיפור בעלילה) ִמְפֶנה(העתיקו את המשפט שבו חל שינוי חשוב 

. הסבירו מדוע בחרת� במשפט הזה
 

 השאלה

 דרגת קושי  3

והסבר הכולל התייחסות לכ�  39 – 33תשובה הכוללת לפחות משפט אחד משורות 

 .ראו מחוו� מלא.  שהמשפט יוצר מפנה בעלילה ויוצר מציאות חדשה של הדמויות
 

 המחוו�

תובהעלאת השערות בהסתמ� על הכ: הערכה וביקורת, יישו�
 

  ממדי הבנה

שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  הבנה כוללת של מבנה הטקסט השל� •

  הבנת הרעיו� של נקודת מפנה •

  הסבר המצדיק את הבחירה של נקודת המפנה   •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ההשתמעויות   נקודת התפנית: מבנה סיפור
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
נדרשת הבנה כוללת של הטקסט השל� וכ� הבנה של , רשת מהתלמיד התייחסות לסיפור השל�השאלה דו

התלמיד צרי� להבי� את הרעיו� של נקודת מפנה מבחינת השינוי שחל בתוכ� הטקסט . מבנה הטקסט
השאלה דורשת ג� למצוא את המשפט המתאי� לנקודת מפנה וג� להסביר כיצד מנקודה זו . מנקודה זו
  .מציאות אחרת, אות חדשהנוצרה מצי
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  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

.הסבר נכו� ומתאי�
 

פתאו� נשמע קול טרטור : המשפט" •

המשפט חשוב כי הוא : ההסבר .באויר

מתאר את הרגע שבו הבינו הפליטי� 

שה� נתפסו ולא יוכלו לרדת מהסירה 

  " .אל החו�

  תשובות
  ותנכונ

.לנקודת תפנית הסבר נכו� ומתאי�
 

פתאו� נשמע קול טרטור : המשפט" •

בחרתי במשפט זה כי : ההסבר... באויר

בסיפור מספרי� על זה שה� מגיעי� 

לחופי האר  בשטח פנוי שאי� ש� 

בריטי� ופתאו� באי� בריטי� וטפסו 

  ." אות�

המשפט נכו� וההסבר מציי� את השינוי 

.במצב הפליטי�
 

: הסברה. בריטי אווירו� זהו: המשפט" •

 ה� בריטי אווירו� ראו כשהניצולי�

  ." הרוסה התכנית וכל אות� שגילו ידעו

.ניסוח קצר המבהיר את השינוי במצב�
 

 את והאירה נורתה רקטה: המשפט" •

 כי אבודי� ה� פתאו�: ההסבר הסירה

  " אות� תפסו

התלמיד מצא את נקודת התפנית א� 

ההסבר לא של� מבחינת תיאור המציאות 

  .ל הפליטי�החדשה ש

: זהו אוירו� בריטי ההסבר: המשפט" •

העלילה השתנתה מפני כי אז שמישהו 

אמר את המשפט הזה כול� התחילו 

   "להתמלאות חרדה ופחד

תשובות 
  חלקיות 

. פתאו� נשמע קול טרטור מפחיד"  •  .ההסבר לא נכו�, נקודת המפנה נכונה

הבריטי היגיעה הבריטי : ההסבר

   "אווירו�

יהה את נקודת המפנה התלמיד לא ז

  .בסיפור

הבזקי� של  3מרחוק נצצו : המשפט" •

בגלל שעכשיו ה� : ההסבר. פנס חשמלי

מצליחי� להיכנס לאר  ישראל שה� 

   "חלמו עליה

תשובות 
  שגויות

התלמיד הבי� שצרי� להיות שינוי אחר 

א� לא הבי� את מבנה , נקודת התפנית

  .הסיפור ולא זיהה אותה

הירות אל רב הוא ניגש במ: המשפט" •

החובל וקרא בהתרגשות גדולה 

מקוד� הוא היה מפחד וחרדה :ההסבר

ועכשיו הוא אומר את המשפט ממש 

   ..."בהתרגשות גדולה

תשובה לא רלוונטית מגלה חוסר הבנה של 

  ".נקודת תפנית"המושג 

 בינתי� הורידו המלחי�: המשפט" •

: בשקט את הסול� של האוניה ההסבר

שה� בשקט  בחרתי במשפט זה מפני

   "בשקט הורידו סול�
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  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

 ההשתמעויות להוראה
  התמקדות בנקודת התפנית: ה הסיפורמבנ

  .לאחר הפתיחה מתחילה שרשרת אירועי� עד לסיו�. אחד מאפיוני מבנה הסיפור הוא נקודת התפנית

. סיפוראותו אירוע שגור� לשינוי במצב הגיבור או הגיבורי� של ה, בסיפורי� רבי� קיימת נקודת תפנית

נקודת התפנית מחלקת את הסיפור מבחינת התוכ� לשני חלקי� והיא באה לידי ביטוי לשוני במילי� 

  .ועוד" ובזמ� הזה", "ואז", "לפתע" "פתאו�"וביטויי� המרמזי� על שינוי כמו 

  :פעילויות מומלצות

.מה התפקיד של נקודת התפנית בסיפור שלפנינו, דיו� על התוכ� והמבנה של הסיפור •
 

.להציג בפני התלמידי� סיפורי� קצרי� ולמצוא את נקודת התפנית ותפקידה בסיפור •
 

  .               לכתוב סיפורי� אישיי� קצרי� תו� התמקדות בנקודת התפנית כחלק ממבנה הטקסט  •
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  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  11שאלה 
  ? הא� היית� ממליצי� לחבריכ� לקרוא את הסיפור הזה

.פי הסיפור/נמקו את תשובתכ� על
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

 תשובה הכוללת את המלצת התלמיד בליווי נימוק המסתמ� על הסיפור
 

 המחוו�

הבעת עמדה מנומקת על הכתוב: הערכה וביקורת, יישו� 
 

  ממדי הבנה

שאלה אינטרטקסטואלית  
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  הבנת הטקסט כיחידה שלמה   •

  קריאת סיפורי�בחירת המלצה והבעת רעיונות לנימוקי� מידע עול� על  •

  כתיבת הנימוקי� תו� הסתמכות על הכתוב בסיפור •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  )6ראה שאלה (כתיבת דעה מנומקת  •

  הצגה/סרט/ספר/כתיבת המלצה לקריאה של סיפור •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
רי� להתייחס לסיפור השל� התלמיד צ. התלמיד נשאל על המלצתו או אי המלצתו לקריאת הסיפור הזה

הנימוקי� דורשי� להכיר את הסיפור וכ� התייחסות חו  . ולהביע עמדה בנושא המלצה לקרוא סיפור
חשיבות היסטורית ותרבותית , חשיבות המידע, מתח, טקסטואלית מעול� ההמלצות לקריאה כמו עניי�

  .כ� הסיפור הנתו�השאלה דורשת מהתלמיד לנסח נימוקי� באמצעות הסתמכות על תו. ועוד
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  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

התשובה כוללת נימוק מתאי� המבוסס על 

.הסיפור הזה ועל התאמתו לילדי�
 

 הסיפור את לחברי ממליצה הייתי" •

 בו יש. ומרתק מרגש שהסיפור כיו� הזה

 אוהבי� וילדי� והרפתקה רב מתח

  ." זה מסוג סיפורי� לקרוא

  בותתשו
  ותנכונ

התשובה מנמקת את ההמלצה בתוכ� 

  .הסיפור

 סיפור לקרוא לחברי ממלי  הייתי אני" •

 ניצולי אי� שמספר סיפור שזה מפני זה

 א� ישראל באר  לחיות רצו השואה

 לא זו בתקופה באר  ששלטו הבריטי�

  ." ישראל לאר  להיכנס ליהודי� הרשו

הנימוק מתייחס לתוכ� הסיפור ולרמת 

וכ� לעובדה שנותני� המלצה לפי  העניי�

  .הניסיו� האישי

 את לקרוא ילחבריהייתי ממליצה  אני" •

מספר על  שהוא בגלל, הזה הסיפור

על מה שקרה פע� ששלטו , העבר

הבריטי� וזה מעניי� אותי אז בטח ג� 

  ." את חבריי

הנימוק מתייחס ג� לחשיבות המידע וג� 

  .לעניי� שבא לידי ביטוי במתח ובחרדה

 על מידע יש כי ממליצה הייתי ניא" •

 מתח וג� האנשי� ועל המדינה

  ." והתרגשות

" אוהבי�" ,הנימוק נכו� א� ההסבר סתמי

במקו� התעניינות בשואה או חשיבות לדעת 

  .על השואה

 את לקרוא לחברי ממליצה הייתי אני" •

 השואה על סיפור שזה מכיוו� הסיפור

  ." השואה על סיפור אוהבי� וחברי ואני

שובות ת
  חלקיות 

 שיכול ומביע מעניי� סיפור הוא כי כ�" •  .הנימוק סתמי ולא מתייחס ישירות לסיפור

  ." דעת

 דומה משהו לה� יקרה שא� כדי, כ�" •  .נימוק לא רלוונטי לתוכ� הסיפור

 מפני להינצל שידעו... אז, בסיפור כמו

 ממי להיתחמק ויאכלו כאלה דברי�

  ." אות� שיתפוס

תשובות 
  שגויות
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  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  המנורה :שם הטקסט ומקורו

  13שאלה 

?שמותכיצד נראתה המנורה לפי ספר 
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

בליווי אזכור החומר שממנו , על פי הקטע, תשובה נכונה מתייחסת למנורה על כל חלקיה

.היא עשויה או בלעדיו
 

 המחוו�

  הממדי הבנ  איתור פרטי מידע המפורשי� בטקסט: המשמעות הגלויה בטקסט

קטגוריות שפה   שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה
  ושיח

  לקרוא את שתי השורות הראשונות •

  לכתוב את הפרטי� הגלויי� על מראה המנורה •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  תיאור של סמל  •

  .7שאלה " אל החו�"ראו פרק  / סוגי אזכורי� ותרומת� להבנת הטקסט  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 םהכישורים הנדרשי
הנמצאי� במשפט הראשו� ומפורטי� בפסקה , התלמיד נדרש לאתר את הפרטי� הגלויי� בטקסט

לקנה המרכזי ולשישה : פ הקטע"תשובה נכונה צריכה לכלול התייחסות לכל חלקי המנורה ע. הראשונה
עשויה כולה " –התיאור המלא של המנורה כולל את החומר שממנו עשויה המנורה . הקני� משני הצדדי�

  ".זהב
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  ע"תשה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

מנוסחת היטב וכוללת סימני , תשובה מלאה

.פיסוק
 

היה לה . המנורה נראתה כולה זהב" •

קנה אחד וממנו יצאו שישה קני� 

   ."שלושה מכל צד, נוספי�

  תשובות
  ותנכונ

תיאור מדויק ושימוש בדימוי , תשובה טובה

.המופיע בסו� הטקסט
 

ע� " מרוות ירושלי�: "כמו הצמח" •

שבעה קני� שלושה בכל צד ואחד 

  ." אמצעי

.התיאור מדויק ונכו�
 

למנורה היה קנה מרכזי שממנו יצאו " •

  ." קני� מכל צד

תשובה מינימלית א� נכונה כי היא 

מתייחסת למרכיב העיקרי של תיאור 

.המנורה
 

  ." למנורה היו שבעה קני�" •

לחלק אחד ממרכיבי התשובה מתייחסת רק 

  .המנורה

תשובות   ." למנורה היה קנה מרכזי" •
  חלקיות 

ולא לתיאור , התשובה מתייחסת רק לחומר

  .הצורה של המנורה

המנורה לפי ספר שמות נראתה כולה " •

  ." זהב

המופיע , התשובה מנסה לקשר לספר שמות

לא רלוונטי , הקישור סתמי. בשאלה

 אי� תיאור של המנורה כמו, לשאלה

  .שמתבקש בשאלה

המנורה נראתה כ� לפי ספר שמות " •

  " מסופר שנדדו במדבר בדרכ� במצרי�

תשובות 
  שגויות
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 ההשתמעויות להוראה
  התמקדות בביטויי התמצאות במרחב ובאזכורי� : תיאור של סמל

אה לידי ביטוי המזמ� שילוב בי� קידו� החשיבה וההבנה ובי� קידו� כתיבה הב, סמל הוא מושג חשוב

התלמידי� צריכי� להתייחס ג� . המושג סמל כולל את הרעיו� ואת הסימ� המייצג אותו. ביכולת התיאור

תיאור מסוג זה מחייב שימוש במילי� . לרעיו� וג� ליכולת לתאר את הפרטי� המרכיבי� את הסמל

באזכורי� המקשרי� בי�  וכ� יכולת שימוש. 'מסביב וכד, בצד, מתחת, מעל: המציינות מקו� במרחב כמו

בצידיה שני ענפי זית , מנורה ולה שבעה קני�"...פותח בתיאור הסמל " המנורה"הקטע . חלקי הסמל

  ".ישראל"ומתחתיה כתוב 

  :פעילויות מומלצות

שני  בצידיה, מנורה ולה שבעה קני�"...לדוגמה , לסמ� בטקסט את המילי� המציינות מקו� במרחב •

המציינת מיקו� חוזרת מספר פעמי� בתיאור הדג� " על"המילה ". ישראל"כתוב  ומתחתיהענפי זית 

).35 – 26שורות (של המנורה מול רחבת הכנסת 
 

שני  יהבציד, שבעה קני� המנורה ול"...לדוגמה  , לסמ� בטקסט את האזכורי� לש� המרכזי בתיאור •

."ישראל"כתוב  יהענפי זית ומתחת
 

אפשר . נועת נוער או של אגודה או חברה המוכרת לה�סמל של ת, לתאר סמלי� כמו דגל ישראל •

.המציע חומר בנושא סמלי המדינה' החוויה החינוכית'להיעזר באתר 
 

.לאפשר לה� למצוא סמלי� ולתאר אות� •
 

.לבנות סמל של הקבוצה או הכיתה ולתאר אותו •
 

.לנסות לבנות סמל לפי תיאור וכ� לשפר את התיאור •
 

  :)כינויי שייכות, כינויי� חבורי�( טקסטסוגי אזכורי� ותרומת� להבנת ה

  .7שאלה " אל החו�"ראו פרק  
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  14שאלה 

  ". ה� נשאו ִעמ� את המנורה: "... כתוב 5בשורה 

  ?במשפט הזה נשאומה פירוש המילה 

1
.

 

  נדדו

2
.

 

  לקחו

3
.

 

  הדליקו

4
.

 

שמרו
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

לקחו  .2
 

 המחוו�

בהסתמ� על הכתוב בטקסטהבנת מילי� וביטויי� : הבנת המשתמע
 

  ממדי הבנה

אוצר מילי�
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

פירוש מילה מתו� ההקשר
 

הכישורי� 
  הנדרשי�

ראו ) התמקדות בפועל( מודעות להבחנה משלבית, נרדפות: העשרה בתחו� אוצר המילי�

  .16שאלה " מנורה"פרק , 3שאלה " אל החו�"פרק 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 ים הנדרשיםהכישור
, "את המנורהנשאו עימ� "כתוב  5בשורה . במשלב גבוה לפי ההקשר, פועל, התלמיד נדרש לפרש מילה

התלמיד צרי� להבי� שה� ". ממצרי� לאר% ישראלכאשר נדדו בני ישראל במדבר בדרכ� "כתוב  4בשורה 
תשובה המתאימה ה. דבר ממקו� למקו� "נושאי�"כלומר , את המנורה ממצרי� לאר  ישראל" נשאו"

  ".לקחו"להקשר זה היא 

  

 ההשתמעויות להוראה

   )התמקדות בפועל(מודעות להבחנה משלבית , נרדפות: העשרה בתחו� אוצר המילי�

  .3שאלה " אל החו�"פרק בראו הסבר ופעילויות מומלצות 

, )10 שורה" (רבנח", )25, 8שורות " (הציבו", )5שורה " (נשאו: "להל� רשימת הפעלי� במשלב גבוה בטקסט

  ).    19שורה " (מעטרי�"
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  15שאלה 

  ?לש� מה נבנה שער טיט;ס ברומא

1
.

 

    .כדי להראות את הניצחו� של הרומאי� על היהודי�

2
.

 

    . כדי להנציח את כלי הקודש שנשדדו מבית המקדש

    . כדי לתאר שבויי� יהודי� הנושאי� את המנורה  .3

4
.

 

 . ה ליהודי�כדי להדגיש עד כמה המנורה חשוב

 השאלה

 דרגת קושי  2

כדי להראות את הניצחו� של הרומאי� על היהודי�  .1
 

 המחוו�

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

  ממדי הבנה

קטגוריות שפה   שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה
  ושיח

  בניית שער טיטוס : לאתר את הנושא •

  ה הכתובה בצמוד לנושאלאתר את הסיב •

הכישורי� 
  הנדרשי�

שימוש בש� ובש� הפועל בטקסט עיוני להבעת  :מבני� מורפולוגיי�: מבני� לשוניי�

  פעולה ותהלי�  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

את  כדי לענות על השאלה עליו לאתר את המשפט המזכיר". שער טיטוס"התלמיד נשאל שאלה בנוגע ל

לזכר הניצחו� שלה� בנו ) "14שורה . (התשובה לשאלה כתובה במפורש באותו משפט . השער ולקרוא אותו

    ...".כדי להראות את הניצחו�"ומכא� גלויה התשובה " הרומאי� ברומא את שער טיטוס

  

 ההשתמעויות להוראה
  הטקסט העיוני עבודה על שמות פעולה לעומת פעלי� כחלק מתהלי# הבנת : מבני� לשוניי�

  .הבנת הטקסט כפעלי� כחלק מתהלי�פעולה השמות הבעת התלמידי� יתאמנו ב

  :פעילויות מומלצות

בצד כל ש�  כתבו  .בטקסטמסומני� שמות הפעולה  ."המנורה"בטקסט  35עד  33לפניכ� שורות  •

התבליטי� שעל : "פעולה את צורת הפועל ובהמש� כתבו את המשפטי� בעזרת שימוש בפעלי�

) שבו( השיבהאת , של הע� היהודי על חירותו במש� דורות) נאבקו(המאבק מנורה מסמלי� את ה

      ."מחדש) בנו( בנייתהלאר  ישראל ואת 

ה� משפטי� וה� קטעי� קצרי� מתו� טקסטי� מידעיי� , הציג בפני התלמידי� דוגמאות נוספות •

למשל המשפט . ני למשפט פועליולהתאמ� במעבר ממשפט שמ, מחומר הלימוד ומספרי הלימוד שלה�

  ".בתחרות ינצחוהמטרה שלה� היא שה� " = "לנצח בתחרות/ניצחו�המטרה שלה� היא "
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  16שאלה 

, אנו יודעי� שציורי� של מנורות מעטרי� מאז ועד היו� בתי כנסת 20 –18לפי שורות 

  .בתי� של יהודי� ומטבעות עבריי�

  אפשר ללמוד מכ� כי

1
.

 

  .כי מסחרהמנורה שימשה לצור

2
.

 

  .   המנורה היא סמל של המלחמה ברומאי�

3
.

 

  . בעבר שימשה המנורה להפצת אור בבתי היהודי�

4
.

 

.למנורה יש חשיבות רבה במסורת של הע� היהודי
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

למנורה יש חשיבות רבה במסורת של הע� היהודי  .4
 

 המחוו�

  ממדי הבנה  עי� מ� הטקסטהבנת רעיונות המשתמ: הבנת המשתמע מתו� הטקסט

קטגוריות שפה   שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  ושיח

  )פתיחה וסיו�(יכולת התייחסות כוללת לטקסט  •

  לקשר בי� העיטורי� הרבי� של מנורות לבי� תפקיד� במסורת הע� היהודי  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ראו ) דות בפועלהתמק(מודעות להבחנה משלבית , נרדפות: העשרה בתחו� אוצר המילי�

  .14שאלה " מנורה"פרק , 3שאלה " אל החו�"פרק 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
השאלה דורשת מהתלמיד התייחסות לרעיו� כללי מופשט של תפקיד� של עיטורי המנורה במסורת של 

נדרשת . ות שוני�השאלה מציינת שהעיטורי� היו קיימי� בתקופות שונות ובמקומ. הע� היהודי
התשובה על חשיבות המנורה במסורת היהודית מוזכרת ג� בפתיחה וג�  –התייחסות כוללת לטקסט 

רק המסיח הנכו� מתייחס לכל התקופות ולכל המקומות המוזכרי� ונות� לתלמיד את . בסיו� הטקסט
  .ההכללה הנכונה

  

 ההשתמעויות להוראה
   )התמקדות בפועל(עות להבחנה משלבית מוד, נרדפות: העשרה בתחו� אוצר המילי�

  .14שאלה " מנורה"פרק , 3שאלה " אל החו�"ראו פרק 
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  17שאלה 

  ?19בשורה  ה�למה הכוונה במילה 

1
.

 

  לקירות

2
.

 

  ליהודי�

3
.

 

  לציורי�

4
.

 

לבתי כנסת 
 

 השאלה

 דרגת קושי  3

לציורי�  .3
 

 המחוו�

תו� כדי הסתייעות בִאזכורי� הבנת ְק9ָרי� בתו� הטקסט: הבנת המשתמע מתו� הטקסט
 

  ממדי הבנה

אזכורי�: מבני� לשוניי�
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  לקרוא ולהבי� את כל הפסקה •

  "מעטרי�"ולהבי� את פירוש הפועל שלו " ה�"להכיר את האזכור  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  סוגי אזכורי� ותרומת� להבנת הטקסט

  .13שאלה " המנורה", 7שאלה " אל החו�"ראו 

תמעויות ההש
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
כאזכור " ה�"התלמיד נדרש להכיר את השימוש בכינוי . 19השאלה מפנה את התלמיד לאזכור בשורה 

מוזכרי�  18בשורה ". ה�"כדי לדעת למי הכוונה במילה ) 21 – 17שורות (ולקרוא ולהבי� את כל הפסקה 
התלמיד נדרש להבי� את ההקשר ". ה�"המי� והמספר לכינוי  המתאימי� מבחינת" בתי כנסת"ו" קירות"

  ".ה�"מתאימי� בהקשר זה לכינוי " ציורי�"כדי לדעת שרק " מעטרי�"ואת משמעות הפועל במשלב גבוה 

  

 ההשתמעויות להוראה

 סוגי אזכורי� ותרומת� להבנת הטקסט

   13שאלה " המנורה", 7שאלה " אל החו�"ראו 

 28 – 27ובשורות " ה�ועל קירותי ה�על רצפותי"...  18ראו תיאורי� בשורה , טדוגמאות חשובות מהטקס

  ...".השל... השל... הוגובה...  הרוחב"...
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  18שאלה 

  ".כ� אנחנו יודעי� היו� אי� נראתה המנורה לפני שני� רבות: "כתוב 25 –24בשורות 

  ?לפי מה אנו יודעי� אי� נראתה המנורה

  ".מרַוות ירושלי�"לפי הצורה של הצמח   .1

  .לפי עיטורי� שנותרו מתקופות שונות בעבר  .2

  .לפי דג� המנורה המוצב מול הכנסת  .3

.לפי הסמל הרשמי של מדינת ישראל  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

לפי עיטורי� שנותרו מתקופות שונות בעבר  .2
 

 המחוו�

  ממדי הבנה  תייעות בִאזכורי�הבנת ְק9ָרי� בתו� הטקסט תו� כדי הס: הבנת המשתמע מתו� הטקסט

קטגוריות שפה   אזכורי�: מבני� לשוניי�
  ושיח

  קריאה והבנה של הפסקה השלמה •

  הכרת האזכור והתייחסות בתשובה להכללה המתארת את הסיטואציה •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ראו ג� ") כ�"תואר הפועל (לסיטואציה  אזכור: סוגי אזכורי� ותרומת� להבנת הטקסט

  .7שאלה " אל החו� ", 17, 13שאלות 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
אזכור  זהו". כ�"ודורשת מהתלמיד לפרש את האזכור ..." כ� אנו יודעי�"השאלה מתייחסת לציטוט 

כאזכור " כ�"ת השימוש במילה התלמיד צרי� להכיר א. 23 – 17לסיטואציה המתוארת בשורות 
לפי העיטורי� : "לסיטואציה ולהבי� שהתשובה היא הכללה המתארת את הקטע שנמצא לפני הציטוט

  ".שנותרו מתקופות שונות בעבר

  

 ההשתמעויות להוראה
  ")כ#"תואר הפועל (אזכור לסיטואציה : סוגי אזכורי� ותרומת� להבנת הטקסט

   .7אלה ש " אל החו�", 17, 13ראו ג� שאלות 

, "כמוהו", "זמ�באותו ", "ש�", "כ�" כמו במילי� שימושבעזרת להדגי� אזכורי� של תואר הפועל  מומל 

  ".כזה"

  ".כל שנה ש�אוהב לבקר  ואני בקיבו  גדלתי" למשל
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  19שאלה 

  . לפי המידע שבקטע, השלימו את המשפטי� בעזרת מילי� מ� הרשימה שלפניכ�

  

  מכ� לאחר  כאשר  כ� לפני  כיו�  אחרי  פע�  לפני

  

  . שבית המקדש היה קיי�                           המנורה הייתה מוצבת ַ<משכ�   .א

  . המנורה לרומא ה� העבירו את                           הרומאי� החריבו את בית המקדש ו   .ב

.מול רחבת הכנסת                           דג� המנורה ניצב    .ג
 

 אלההש

 דרגת קושי  1 –. ג, 1 –. ב, 3 –. א

כיו�. ג, לאחר מכ�. ב, לפני  .א
 

 המחוו�

ארגו� המידע המופיע בטקסט, ִאחזור מידע: הבנת המשתמע מתו� הטקסט  .א
 

ארגו� המידע המופיע בטקסט, ִאחזור מידע: הבנת המשתמע מתו� הטקסט  .ב
 

  .בטקסט איתור פרטי מידע המפורשי�: המשמעות הגלויה בטקסט  .ג

  ממדי הבנה

שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  איתור מידע המפוזר לאור� הטקסט •

  מילי� המציינות זמ� –השלמה מתו� רשימת מילי� נתונה  •

  קישור בי� האירועי� לבי� הזמני� לפי המידע בטקסט •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ההשתמעויות   מידע תבניות תחביריות ואוצר מילי� לציו� זמ� בטקסט
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

. מבחינת סדר הזמני�, בשאלה זו נדרש התלמיד להבי� את המידע ההיסטורי המפוזר לאור� כל הטקסט

כל סעי� . על התלמיד להבי� את האירועי� ולהשלי� מילות זמ� מהרשימה הנתונה לפי סדר האירועי�

  .מתקשר לפסקה אחרת

והתלמיד ..." המנורה הייתה מוצבת"משו� שהמשפט כתוב בסביל ) 3רמה (מת קושי גבוהה בר. סעי� א

ה� הציבו את המנורה "האירוע מתואר בפסקה בצורת פעיל . נדרש להשלי� אירוע שקד� לאירוע הראשו�

  ).8שורה " (במשכ�

והתלמיד צרי� , )פעיל(מוצגת פעולה אחר פעולה בלשו� הטקסט  /) 1רמה (רמת הקושי נמוכה . סעי� ב

  ".לאחר מכ�"להוסי� את מילת הקישור 

כיו� ניצב דג� של "משו� שהמשפט כתוב בלשו� הטקסט , )1רמה (ג� הוא ברמת קושי נמוכה . סעי� ג

   .מהטקסט" כיו�"והתלמיד נדרש להשלי� את המילה , )26שורה (בפתיחה של פסקה " מנורה
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 ההשתמעויות להוראה
 ר מילי� לציו� זמ� בטקסט מידע תבניות תחביריות ואוצ

  .מכ� לאחר, כאשר, כ� לפני, אחרי, פע�, לפני: זמ� לציו� וצירופי� מילי� 7 מוצגי� זו בשאלה

  :מומלצות פעילויות

.הזמ� במילות שימוש בעזרתמשפטי�  לחבר •
 

, "שלשו�", "אתמול", "זמ�באותו " כגו� זמ� ביטויי .נוספי�משפטי�  וליצורביטויי זמ�  להוסי� •

.ועוד" זמ�כעבור ", "הימי�במרוצת ", "לפני�", "מחר"
 

, היסטורי תיאור, ביוגרפיה כגו�לעבודה על ציו� זמ�  המתאימי�טקסטי�  התלמידי� בפני להציג •

.שקרה אירוע תיאור
 

  .  זמ� בביטויי שימוש בעזרתכתיבת קטעי� קצרי� : כתיבה של התלמידי� פעילות •
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  20שאלה 

  ועל הבסיס שלה מופיעי� " מנורת הכנסת"על הָקני� של , 33 –28לפי שורות 

  .המתארי� את מלחמות הע� היהודי ואת בנייתה של אר  ישראל מחדש תבליטי�

  .אחת ממלחמות הע� היהודיציינו תבליט אחד המתאר   .א

.בניית האר% מחדשציינו תבליט אחד המתאר את   .ב
 

 השאלה

2  .א
 

  3  .ב

 דרגת קושי

 ממלחמות אחתיו� של תבליט המופיע על המנורה ובו תיאור של תשובה הכוללת צ •

מרד היהודי� , מלחמת המכבי� ביווני�, מלחמת דוד בגוליית: לדוגמה, היהודי הע�

.בגטאות בזמ� השואה
 

בניית התיאורי� של  אחדתשובה הכוללת ציו� של תבליט המופיע על המנורה ובו  •

ילדי� נוטעי� שתילי� באר  , מהחלוצי� עובדי� את האד: לדוגמה, האר  מחדש

.ישראל
 

 המחוו�

ארגו� המידע המופיע בטקסט: אחזור מידע: הבנת המשתמע מתו� הטקסט
 

  ממדי הבנה

שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •
 

  שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

קטגוריות שפה 
  ושיח

  :הבנת הִ?סקה ומיו� המידע לשני נושאי� בהתא� לשני הסעיפי� בשאלה

לבי� פרטי� המרמזי� על מלחמה כגו� " מלחמות הע� היהודי"לקשר בי� הנושא  •

..."מרד היהודי�", ..."מלחמת המכבי�"
 

חלוצי� "לבי� פרטי� ללא רמז למטרת� כגו� " בניית האר  מחדש"לקשר בי� הנושא  •

  ...".ילדי� נוטעי�"ו..." עובדי�

הכישורי� 
  הנדרשי�

  .  תיאור של סמל

  .13ראו שאלה 

שתמעויות הה
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

השאלה . התלמיד נדרש לקרוא ולהבי� את הפסקה. 33 –28שורות : ה מתייחסת לפסקה נתונההשאל

התלמיד נדרש . מלחמות הע� היהודי ובניית האר  מחדש: מציגה לתלמיד הכללות ומיו� לשני נושאי�

  .אחת מההכללות בשאלה לבחור דוגמה מהטקסט ולציי� תבליט מתאי� לכל

המילה : משו� שנית� למצוא בכתוב רמיזות למלחמות) 2רמת קושי (ברמת נגישות בינונית . סעי� א

והמילה " המכבי� נלחמי� ביווני�"בדוגמה " נלחמי�"המילה , "הקרב בי�  דוד וגוליית"בדוגמה " הקרב"

  ".מרד היהודי� בתקופת השואה"בדוגמה " מרד"

התלמיד נדרש להבי� שהפרטי� . משו� שאי� רמזי� בטקסט) 3רמת קושי (שות נמוכה ברמת נגי. סעי� ב

   . ה� דוגמאות לבניית האר  מחדש" נטיעות"ו" חלוצי�"
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  'סעיף א
רוב התשובות הנכונות בחרו בדוגמה 

.הראשונה הזו
 

  תשובות  ". מלחמת דוד וגוליית" •
  ותנכונ

 

  "הקרב בי� דוד וגוליית" •

 

  "מלחמת המכבי� ביווני�" •

 

  "מרד היהודי� בגטאות בזמ� השואה" •

בשורה " תבליט"התשובה מקושרת למילה 

  .ולא עונה לפי מראה המקו� בשאלה 15

שער טיטוס שציו� תבליט המתאר את " •

  " מלחמת הע� היהודי

תשובות 
  שגויות

אירועי� ודמויות מ� , י� עתיקי�חפצ" •  .התייחסות לתיאור התבליט בקטע אחר

   "העבר

. כתובה בסעי� א. התשובה של סעי� ב

בתשובתו של אותו תלמיד כתוב . בסעי� ב(

  ").מנורת הכנסת"

החלוצי� עובדי� את אדמה וילדי� " •

  " נוטעי� שתילי� באר  ישראל

  'סעיף ב

 

  תשובות  "ילדי� נוטעי� שתילי� באר  ישראל" •
  ותנכונ

 

    "י� את האדמהחלוצי� עובד" •

התלמיד השתמש בלשו� השאלות לתיאור 

  .תבליט ולא נת� דוגמה לפי הנדרש בשאלה

התבליטי� שעל המנורה מסמלי� את " •

המאבק של הע� היהודי על חירותו 

במש� דורות ואת השיבה לאר  ישראל 

  "מחדש

תשובות 
  שגויות

תשובה לא נכונה המבלבלת בי� אזכורי 

  .בשאלההתבליט המתוארי� בטקסט ו

בליט הסמל של מדינת ישראל מציי� ת" •

  " המתאר את מלחמות הע� היהודי

  " נושאי� את המנורה על כתפיה�" •  .פרטי� לא רלוונטיי� לשאלה

  

 ההשתמעויות להוראה
 תיאור של סמל  

  .13ראו שאלה 
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  21שאלה 

  ..."על הָקני� שלה ועל הבסיס שלה: "כתוב 28בשורה 

  .אפשר להיעזר במילו� ָקני�הכדי להבי� את המילה 

  ?איזו מילה יש לחפש במילו�

  ָקִני  .1

  ָקֶנה  .2

  ָקֶניָה   .3

ָקִני�  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

ָקֶנה  .2
 

 המחוו�

תחיליות וסיומות, זיהוי מבנה מילה :חיפוש מילה במילו�: ו� ומטה לשו�לש
 

  ממדי הבנה

ושימוש במילו�) צורני נטייה(צורני ש� העצ� : מבני� מורפולוגיי�: מבני� לשוניי�
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  )רבי�, יידוע(להכיר את צורני הנטייה של הש�  •

  להכיר את מבנה המילו� ואופ� השימוש בו •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ההשתמעויות   ותפקיד� הפרשני  ) מספר, מי�, יידוע: מוספיות(צורני נטייה : ש� העצ�: מבני� לשוניי�
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 כישורים הנדרשיםה
שהיא , ומבקשת ממנו למצוא את צורת היסוד" הָקני�"השאלה מציגה לתלמיד ש� עצ� מיודע ברבי� 

ואת התבניות הלשוניות " קנה"התלמיד נדרש להכיר את המילה ביחיד . הצורה המילונית של המילה
 בנה המילו� ואת השימוש בוכמו כ� עליו להכיר את מ". י�"הידיעה וצור� הרבי� ' צור� ה: המורפולוגיות

  ".קני�"כדי לדעת לבחור במילה שהיא צורת היסוד של המילה 

  

 ההשתמעויות להוראה

  ותפקיד� הפרשני ) מספר, מי�, יידוע: מוספיות(צורני נטייה : ש� העצ�: מבני� לשוניי�

  : פעילויות מומלצות

סט על ידי פירוק� ומציאת הער� כלומר מציאת פירוש של מילי� מורכבות בטק ,מילו�בעזרת עבודה  •

  ".וכשבראוהו" "במכתביות" כגו�מילי� , המילוני

אותיות , החיבור' ו, הידיעה' מוספיות כמו ה+  עבודה מורפולוגית של ניתוח מילי� מורכבות בנטייה •

, "ולשדות התעופה", "ובסכיניו"  כגו�למשל פירוק מילי� . השעבוד' � וש"השימוש בכל

   ".וכשראיתיה"
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  22שאלה 

  המנורה נבחרה להופיע בסמל מדינת ישראל כי, לפי הקטע

  .היא מופיעה בשער טיט;ס  .1

  .היא מלווה את הע� היהודי בתקופות שונות  .2

  .היא דלקה במשכ� יומ� וליל  .3

.היא נשדדה מבני ישראל בתקופות שונות  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

.היא מלווה את הע� היהודי בתקופות שונות  .2
 

 המחוו�

  ממדי הבנה  הבנת רעיונות המשתמעי� מ� הטקסט: הבנת המשתמע מ� הטקסט •

קטגוריות שפה   שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  ושיח

  הבנה כוללת של הטקסט השל� •

  התייחסות למסגרת הטקסט לפתיח ולסגיר •

  )3שורה (לאתר את התשובה הכתובה בלשו� הטקסט  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ההשתמעויות   פתיח וסגיר ותרומת� להבנת הטקסט /מבנה הטקסט : ידעיאפיו� טקסט מ
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
התלמיד נדרש להתמצא בטקסט השל� ולמצוא את . השאלה מתייחסת לרעיו� כללי הנובע מהטקסט

בלשו�  מנוסחת, התלמיד יכול לגלות את התשובה בפתיח הקטע. הסיבה לרעיו� בחירת המנורה כסמל
  ).3שורה " (המנורה מלווה את הע� היהודי מאז ראשית קיומו עד ימינו"המסיח בשאלה 
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 ההשתמעויות להוראה
  פתיח וסגיר ותרומת� להבנת הטקסט : מבנה הטקסט

. בתהלי� הבנת הנקרא הקורא צרי� ליצור תמונה של הטקסט כיחידה שלמה ולהבי� מה נושא הטקסט

אות� למקד היא להשתמש באסטרטגיה של קריאת הפתיחה והסיו� כדי  התלמידי� ע� עבודהמטרת ה

אינה יכולה להחלי� את תהלי�  היאיש לציי� שזו רק אחת האסטרטגיות ו. נושא המרכזי של הטקסטב

.ההבנה של כל הטקסט
 

  .  הנושא המרכזי של הטקסט נתלהב הדרכי�אחת  היא, סיו�הפתיחה וה, מסגרת הטקסט קריאת

  :מומלצות לויותפעי

הסגיר ואת הפתיח את לקרוא •
 

 נושא את המציגי� המשפטי� את ולכתוב" המנורה"הטקסט  של

  .בטקסט המרכזי והרעיו� הטקסט

המידע  מהו לכתוב מה�ולבקש " מד הגש�"את התלמידי� לפתיח של טקסט ההפעלה  להפנות •

.)אותו לבנות היכולת, "גש�מד " ומה(החשוב המוצג בפתיחה 
 

.  להדגמה בהתא�ולתרגל  אנציקלופדי ער� כגו�טקסטי� מתאימי�  התלמידי�בפני  להציג •
 

 ה�מ ולבקשאפשר להפנות אות� לספרי הלימוד שלה�  .מתאימה דוגמה למצוא מהתלמידי� לבקש •

  .הפתיח לפי המרכזי הנושא את לכתוב
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  23שאלה 

טי� המתארי� על הָקני� שלה ועל הבסיס שלה מופיעי� תבלי: "כתוב 31–28בשורות 

  , אירועי� ודמויות מ� העבר של הע� היהודי, חפצי� עתיקי�

  ..." המכבי� נלחמי� ביווני�, הקרב בי� דויד לגוליית, לוחות הברית: למשל

  :ה� למשלהמילי� הכתובות אחרי המילה 

  .תוצאות של מלחמות שהתנהלו בעבר  .1

  .מסקנות מאירועי� שהתרחשו בעבר  .2

  .לאירועי� ולדמויות, דוגמאות לחפצי�  .3

.אירועי� ודמויות, סיבות לבחירת חפצי�  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

לאירועי� ולדמויות, דוגמאות לחפצי�  .3
 

 המחוו�

  ממדי הבנה  הבנת התפקידי� של רכיבי המבנה: יישו� הערכה וביקורת

קטגוריות שפה   מבני� תחביריי� וביטויי� להדגמה: מבני� לשוניי�
  ושיח

  תבניות הלשוניות להבעת הדגמההכרת ה •

  הבנת היחס בי� ההכללה לבי� הפירוט  •

  בתבנית של הדגמה" למשל"הכרת המילה  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ההשתמעויות   מבני� תחביריי� וביטויי� להדגמה: מבני� לשוניי�
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
התלמיד צרי� ". למשל"כו מילת הקישור השאלה מציגה לקורא משפט מורכב מבחינה תחבירית ובתו

... תבליטי� המתארי� חפצי� עתיקי�"להתייחס לתוכ� המשפט השל� ולהבי� את היחס בי� ההכללה 
בתבנית תחבירית " למשל"התלמיד צרי� להכיר את מילת הקישור ...". לוחות הברית"לבי� הפירוט 

  ".אירועי� ודמויות, דוגמאות לחפצי�"בתפקיד של הדגמה וכ� לזהות שהמילי� שמופיעות אחריה ה� 
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 ההשתמעויות להוראה
  מבני� תחביריי� וביטויי� להדגמה

מחייבת יכולת להבי� את הקשרי� הלוגיי� בתו� , הבנת טקסטי� עיוניי� ובה� טקסטי� לימודיי�

ביטויי  התלמיד צרי� להכיר את. אחד הקשרי� החשובי� להבעת הסבר הוא קשר של הדגמה. המשפטי�

, "למשל"המילי� והביטויי� החשובי� להדגמה ה� . ההדגמה ואת התבניות התחביריות להבעת הדגמה

  ".כגו�"ו" לדוגמה"

:פעילויות מומלצות
 

הדגישו , )37, 30, 17שורות (כתבו את המשפטי� . שלוש פעמי�" למשל"בטקסט שלנו מופיעה המילה  •

: הביטוי המכליל, 18למשל בשורה . ת ההדגמהסמנו את הביטוי המכליל וא, את מילת ההשוואה

...".על רצפותיה�... על קירותיה�: "ההדגמה, "מקומות"
 

לכתוב את , הציגו לתלמידי� טקסטי� קצרי� של מידע ובקשו מה� למצוא את ביטויי ההדגמה •

.המשפטי� השלמי� ולנתח את ההכללות ואת הדוגמאות
 

.מהלחבר משפטי� הכוללי� את מילות ביטויי ההדג •
 

  .לכתוב פסקה קצרה הכוללת ביטויי� מכלילי� והדגמות בעזרת שימוש בביטויי ההדגמה •
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  24שאלה 

  ?מהו הקשר בי� מרוות ירושלי� ובי� המנורה, לפי הקטע שבמסגרת

  .בהרי יהודה מגדלי� מרווה מכיוו� שצורתה דומה למנורה  .1

  .מרוות ירושלי� והמנורה ה� סמלי� של הע� היהודי  .2

  .מצורתו של צמח המרווה, כנראה, יצוב המנורה הושפעע  .3

.משערי� כי בעבר השתמשו במרווה לקישוט המנורה  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  2

.מצורתו של צמח המרווה, כנראה, עיצוב המנורה הושפע  .3
 

 המחוו�

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

  ממדי הבנה

ת תוכ� ברמת נגישות גבוההשאל
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  קריאה של טקסט קצר לפי מראה מקו� •

  לאתר את המידע הגלוי הקשור לצורת המנורה •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ההשתמעויות   תמונות ותפקיד� –שילוב טקסטי� ויזואליי� 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים
תלמיד מופנה למראה מקו� כדי למצוא את הקשר שבי� ה. השאלה מתייחסת לטקסט הנתו� במסגרת

: וזו מפורשת במשפט האחרו� שבמסגרת, התלמיד צרי� לאתר את התשובה. הצמח לבי� המנורה
  ."החוקרי� טועני� שבני ישראל בנו את המנורה על פי צורתה של מרוות ירושלי�"

 

 ההשתמעויות להוראה
 בטקסט לקידו� הבנתו שימוש בתמונות –שילוב טקסטי� ויזואליי� 

תמונה עשוי  כגו�מוש באמצעי ממחיש יש. אחת המטרות של שילוב תמונה בטקסט היא לקד� את הבנתו

כדאי להציג לתלמידי� את השימוש בתמונה כאסטרטגיה נוספת המאפשרת  .הלו� הטקסטלתמו� בִת 

  .שאלות על הטקסטלעוני� ר שאנוס� כמידע להסתמ� על מקור 

  :תיולפעילו ותהצע

 מהתמונה למדנו מה: בעבודה ע� תלמידי� מומל  להתייחס לתפקיד התמונה בהקשר לטקסט הנתו� •

 את להפנות כדאי .לדעת� צורפה תמונה לטקסט מדוע לשאולאפשר ? "ירושלי�מרוות " צמח של

  .הטקסט להבנת בתרומת� ולדו�" הגש�מד " ההפעלה טקסט את המלווי� לאיורי� התלמידי�

לת התלמידי� להיעזר בתמונות בתהלי� הקריאה כדאי להביא לה� מגוו� דוגמאות כדי לקד� את יכו •

כמו כ� חשוב לכוו� . ממגוו� ספרי לימוד מתחומי דעת שוני� ולדו� בתרומת התמונות להבנת הטקסט

להציג בכיתה , להבנת� וי� בתמונות ולדו� בתרומת התמונותמל;האת התלמידי� למצוא טקסטי� 

  .וב על כ�את הדוגמאות ולכת
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  25שאלה 

  מדרי� הטיול אמר שלדעתו . ִתכננו לצאת לטיול לירושלי� 2תלמידי כיתה ה

  .חשוב שכל תלמיד בישראל יבקר ברחבת הכנסת כדי לראות את דג� המנורה

  .נמקו את תשובתכ� בעזרת הקטע על המנורה? הא� את� מסכימי� ע� המדרי�

.שורות 3 –2כתבו 
 

 השאלה

 דרגת קושי  3

הנימוק . ובה נכונה כוללת דעה בליווי נימוק התומ� בדעה ומסתמ� על הטקסטתש

הסמל של הע�  –מתייחס לעובדה שחשוב שכל תלמיד בישראל יכיר את דג� המנורה 

הנימוק מתייחס לעובדה שחשוב שכל תלמיד בישראל יכיר אירועי� מ�  או, היהודי

.ההיסטוריה היהודית המוצגי� בתבליטי� שעל המנורה
 

 המחוו�

  ממדי הבנה  הבעת עמדה מנומקת על הכתוב: יישו� הערכה וביקורת

קטגוריות שפה   שאלה אינטרטקסטואלית
  ושיח

  הבנה כוללת של הטקסט והבנת הסיטואציה המתוארת בשאלה •

  טקסטואלי/הבעת דעה המבוססת על ידע חו  •

  על הטקסט בהסתמ�נימוק לדעה  כתיבת •

הכישורי� 
  הנדרשי�

ההשתמעויות   דיו� וכתיבה: יבות אתרי� היסטוריי� תרבותיי� לאומיי�חש: נושא תוכ�
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
עליו . תרבותי בנוגע למנורה/התלמיד נדרש לקרוא את הטקסט השל� ולהבי� את המסר העיקרי ההיסטורי

אשר בה , חבת הכנסתלהבי� את הסיטואציה המתוארת בשאלה ולהתייחס לרעיו� של חשיבות הביקור בר
/הנימוק יכול להסתמ� ה� על הטקסט וה� על ידע חו . עליו להביע דעה ולנמקה. בהווה, נמצאת המנורה

קשר זה בא לידי . טקסטואלי בכל הנוגע לחשיבות הקשר בי� התלמידי� ובי� ההיסטוריה שלה� ותרבות�
  .ביטוי בטיולי� במקומות בעלי זיקה היסטורית
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  ובות תלמידיםניתוח תש

  דוגמאות ניתוח

מנומקת היטב , תשובה טובה מאוד

.ומנוסחת היטב
 

אני מסכימה ע� המדרי� מפני שדג� " •

המנורה חשוב לנו ולהיסטוריה של 

מדינתנו מפני שהמנורה ליוותה אותנו 

  ." בתקופות שונות של הע� היהודי

  תשובות
  ותנכונ

תשובה טובה המתייחסת ג� לתפקיד הסמל 

.קיד הביקור בעיר הבירהוג� לתפ
 

אני מסכימה ע� המדרי� מפני שכל " •

ילד צרי� להיות בעיר הבירה של ארצו 

  " .ולדעת אי� נראה סמל מדינתו

.ניסוח לא מדויק, תשובה מלאה
 

כי כול� שצריכי� לדעת מה סמל , כ�" •

שלה� ואיפה נמצאת הרשות 

  " .המחוקקת

תשובה טובה ומנומקת לפי תיאור המנורה 

.טבטקס
 

אני מסכימה ע� המדרי� כיוו� שג� " •

חשוב שכל ילד יבקר ויראה את  ילדעת

מנורת הכנסת הגדולה שבה מוזכרי� 

אירועי� חשובי� שחייבי� לזכור 

  ..." אות� תמיד

דעה מנומקת היטב ומתייחסת למנורה 

.כסמל
 

לדעתי לא חשוב לבקר ולראות את " •

דג� המנורה כי הסמל של המנורה 

בולי� , קומותמופיע  בהרבה מ

   ".ומטבעות

חסר קישור מפורש בי� המנורה לבי� 

  .הסמליות שלה

מפני שכל אחד יהודי אמור לדעת , כ�" •

  ." על המנורה או על רחבת הכנסת

תשובות 
  חלקיות 

אנו מסכימי� כי אנו צריכי� לדעת על " •  .חסר הסבר מדוע המנורה חשובה

כי מאוד מאוד חשובה ומאוד , המנורה

  ." עתיקה

הנימוק מתייחס למראה החיצוני של 

  .המנורה

המדרי� צודק בגלל שכל ילד צרי� " •

לבקר ברחבת הכנסת כדי לראות את 

כי יש כאלה שלא יודעי� . דג� המנורה

  ." אי� המנורה נראתה פע�

מיכוו� שאי אפשר לדעת א� זה , לא" •  .התייחסות לא רלוונטית לנושא המנורה

  ." יציב או לא וצרי� להיזהר

תשובות 
  שגויות

כי זה מקו� חשוב בישראל ולמה לא " •  .אי� נימוק המסביר מדוע זה חשוב

  ." לראות מקו� שכזה

אני מסכימה א� המדרי� מכיוו� " •  .חזרה על השאלה ללא נימוק והסבר

שכדי שכל תלמיד יבקר ברחבת הכנסת 

  ." ושיראה את המנורה
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 ההשתמעויות להוראה
   דיו� וכתיבה: תרבותיי� לאומיי� סטוריי�יחשיבות אתרי� ה

אתרי� המזכירי� מאורעות ; דיו� בנושא אתרי� היסטוריי� כולל מודעות לסיבות השונות לחשיבות�

אתרי� , "הכותל המערבי", "קברי האבות: "אתרי� שהוזכרו במקרא, לדוגמה. חשובי� ואישי� חשובי�

� בהתפתחות היישוב באר  כגו� יישובי אתרי� חשובי, "הר הרצל"חשובי� בהתפתחות הציונות כגו� 

שער "למשל במלחמת השחרור , אתרי� חשובי� במלחמות ישראל, "ניר דוד –תל עמל "חומה ומגדל 

  . ועוד" הגיא

  .אפשר להביא לכיתה את חוק שימור האתרי� ולדו� בסיבות לחקיקה

כל תלמיד יבחר שני . רזי�להפנות את התלמידי� למידע על אתרי� היסטוריי� ועל הגני� הלאומיי� המוכ

  .יתאר אות� ויציג את חשיבות הביקור בה�, אתרי� שוני� מבחינת התקופה שלה�
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  גשם ביתי - מד :שם הטקסט ומקורו

  26שאלה 

  .גש� ֵ<יתי כוללת כמה חפצי�/רשימת הציוד הדרוש להכנת מד

  ?תיגש� ֵ<י/ לש� מה זקוקי� לכל אחד מהחפצי� האלה בזמ� ההכנה של מד  .א

  :השלימו כל משפט לפי הקטע שקראת�  

  .    מספריי� דרושי� כדי  .1

  .    נייר ֶדבק דרוש כדי  .2

  .      סרגל דרוש כדי   .3

 ?חשוב שבקבוק הפלסטיק יהיה שקו�, לדעתכ�, מדוע  .ב

 השאלה

2  .א
 

  1  .ב

 דרגת קושי

  .א

  .לגזור את הבקבוק/הְמכל והמשפ�: לגזור את הבקבוקי� לשני חלקי�...  .1

למנוע /לכסות את השוליי� החדי�/לעטו� את השוליי� של שני חלקי הבקבוק...  .2

  .שריטות וחתכי�

לסמ� על המכל /למדוד על הְמכל מרחק של סנטימטר אחד בי� קו אחד לקו אחר...  .3

  .לעשות קווי�/לסרטט קווי�/קווי� ישרי�

.תשובה הכוללת הסבר הגיוני המתבסס על תכונת השקיפות  .ב
 

 המחוו�

איתור פרטי מידע המפורשי� בטקסט: המשמעות הגלויה בטקסט  .א
 

    הבנת רעיונות המשתמעי� מ� הטקסט: הבנת המשתמע מתו� הטקסט  .ב

  ממדי הבנה

שאלות תוכ� ברמת נגישות בינונית  .א
 

  שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית  .ב

קטגוריות שפה 
  ושיח

יוד לבי� הפעולותלקשר בי� פרטי הצ: לקשר בי� פרטי מידע גלוי  .א
 

  ")יהיה שקו�("להבי� רעיו� מופשט ולהיעזר בתוכ� השאלה   .ב

הכישורי� 
  הנדרשי�

תבניות : מבני� לשוניי� להבעת הוראות: מורפולוגיה ותחביר: מבני� לשוניי�  .א

.וע� ש� הפועל) נושא סתמי(+תחביריות ע� פעלי� 
 

. 32ראו ג� שאלה   
 

  .פ ומודעות לביטויי� בשימוש מטפורי.ק.התוכ� של שהעשרה סביב עול� : אוצר מילי�  .ב

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
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 הכישורים הנדרשים
  ". גש� ביתי/להכנת מד"השאלה מציגה לתלמיד רשימת ציוד ומציינת את המטרה 

 ולקשר בי� שלושת פרטי הציוד לבי� תפקיד�" אופ� ההכנה"התלמיד נדרש לקרוא את החלק של . סעי� א

בסמו� לכל פריט נמצא פועל המתאר את פעולת , המידע הוא גלוי. בבניית מד הגש� לפי התיאור בקטע

...". סרגל בעזרתהמקל  לרוחב קווי� מסמני�", ..."עוטפי� בנייר דבק", ..".גוזרי� במספריי�": הפריט

הקישור  התלמיד נדרש לנסח את הפעולות כמטרות על ידי השלמת המשפטי� המופיעי� אחרי מילת

  ........"כדי":  "..... כדי"

השאלה מציגה לתלמיד את רעיו� חשיבות שקיפותו של החומר ומבקשת מהתלמיד שיסביר מדוע . סעי� ב

  .ההסבר משתמע מתיאור תהלי� מדידת המי�. שקיפות זו חשובה

 

  ניתוח תשובות תלמידים
  דוגמאות ניתוח

  'סעיף א

 

1.    

: לגזור את המשפ� לשני חלקי�" •

"המכל והמשפ�
 

להכי� את המשפ� ולהכי� את " •

"המיכל
 

"לגזור את בקבוק לשניי�" •
 

  "לגזור את השליש העליו�" •

  תשובות
  ותנכונ

 

2.    

"לעטו� את שולי הבקבוק החדי�" •
 

 "לעטו� את השוליי� החדי�" •

  "לכסות את השוליי� החדי�" •

 

3.  
 

"לסרטט את הקווי� של מד הגש�" •
 

"י�כדי לסמ� את הגבהי� של המ" •
 

"כדי לסמ� על המיכל קווי� ישרי�" •
 

"לסמ� קווי� לרוחב המיכל" •
 

  "למדוד סנטימטר" •

השלמות נכונות  שתיתשובות הכוללות  •  

  .שתי נקודות מתו� שלוש –

 –נכונה  אחתתשובות הכוללות תשובה  •

  .נקודה אחת מתו� שלוש

תשובות 
  חלקיות 
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  

  .סות למד הגש�חסרה התייח

1.  

  "לגזור"   •

תשובות 
  שגויות

  

  .לא ההדבקה יצרה צורת משפ�, לא מדויק

  .חסרה התייחסות למד הגש�

2.  

  "להדביק בצורה של משפ�"  •

  "להדביק"  •

  

  

  .הסרגל דרוש לסימו� הקווי�, לא מדויק

  .חסרה התייחסות למד הגש�

3 .  

  "מ"לסמ� ס"  •

  "לסרטט"  •

  'סעיף ב
מבחינה תוכנית קיימת  תשובה נכונה

.התייחסות לשקיפות
 

כדי שיראו את המי� לא� ה� " •

  " מגיעי�

  תשובות
  ותנכונ

.תשובה נכונה מנוסחת היטב
 

חשוב שבקבוק הפלסטיק , לדעתי" •

ה אפשר יהיה שקו� מיכיוו� שיהי

  " לראות את כמות המי� שנמדדה

תשובות   " מה גש� ירדכדי שיוכלו למדוד כ" •  .אי� בתשובה התייחסות לתכונת השקיפות
  שגויות

תשובה כללית ללא התייחסות לתכונת 

  .השקיפות

כדי שיוכלו לראות מה עושי� ומה זה " •

   ..."אומר וכל מיני
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 ההשתמעויות להוראה
  : מבני� לשוניי� להבעת הוראות

נות להבעת תוכ� עבודה על תבניות תחביריות להבעת הוראות במטרה להעלות את המודעות לדרכי� שו

  ": ִגזרו במספריי�" –" יש לגזור במספריי�"  / " גוזרי� במספריי�"כגו� , זהה
 

  )נושא סתמי(+תבנית ע� פועל בהווה רבי� " גוזרי� במספריי�"

  ). פועל בתפקיד נושא+ ש� הפועל ל ) +  אפשר, כדאי, צרי�(תבנית ע� נשוא תוארי " יש לגזור במספריי�"

  .תבנית ע� פועל בצורת ציווי "ִגזרו במספריי�"

המאפיי� את תבנית " באיטיות", "בזהירות", "במספריי�"כגו� " תואר הפועל"כמו כ� נית� לעבוד על 

  .ההוראות שמתארת פעולה ומלווה את ההוראה בהסבר כיצד לבצע את ההוראה

  :פעילויות מומלצות

כל " אופ� ההכנה"בחלק של : למצוא בטקסט את כל תבניות ההוראה ולמיי� אות� לפי התבנית •

בחלק השני כל הדוגמאות שייכות . ועוד" עוטפי�", "גוזרי�: "הדוגמאות שייכות לתבנית הראשונה

.ועוד" צרי� לחבר", "צרי� להניח: "לתבנית השנייה
 

ולבקש מה� ) הטקסטי� יכללו את שלוש התבניות(להציג בפני התלמידי� כמה טקסטי� של הוראות  •

.המתאימות למצוא את התבניות
 

.לבקש מהתלמידי� לכתוב את ההוראות בתבניות שונות •
 

.לבקש מהתלמידי� למצוא את תוארי הפעולה בטקסטי� אלו •
 

כדאי "כגו� , לתת לתלמידי� לנסח חמישה משפטי הוראה לכל תבנית ולשלב במשפטי� תוארי פועל •

".לבית הספר כדי לא לאחר מוקד� לצאת
 

".להיפגע כדי לא בזהירותאת הכביש  חוצי�" •
 

  ".ההכנה כדי להבטיח את הצלחתכ� לכל הוראות במיוחד שימו לב" •

   פ ומודעות לביטויי� בשימוש מטפורי.ק.סביב עול� התוכ� של שבתחו� אוצר מילי� העשרה 

בכל טקסט אפשר למצוא ביטוי מתאי� כדי לעבוד על . מטרת התרגול היא העשרה ומודעות לגיוו� הלשוני

.   אי� שהטקסטי� מזמני�עולמות תוכ� לפי נוש
 

  : "שקו�"צירופי� וביטויי� מעול� התוכ� של , מילי� •

הוסיפו ). היעזרו במילו�, שימוש נכו� ומדויק(חברו משפטי� והשתמשו במילי� הבאות  •

  .שמות ותארי�, פעלי�: שימו לב שהמילי� מחלקי דיבר שוני�. ביטויי�/צירופי�/מילי�

 ,גלוי, מוב�, שקו�תארי� כמו  ,בח�, ראה, הביט, השקי�� כמו פעלי: להל� רשימה חלקית של מילי� •

  .משקי�, שק�, שקיפותשמות כמו 

או " רמז שקו�"מילה שקו� בביטויי� בהילדי� לשימוש המטפורי לב� של כדאי להסב את תשומת  •

  .ולבקש מה� לחבר משפטי� מתאימי�" דעה שקופה"
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  27שאלה 

  מסמני� קווי� לרוחב : "כתוב) 3י� סע(הגש� /בתיאור אופ� ההכנה של מד

  ". הְמָכל בעזרת סרגל ובעזרת עט עמיד במי�

  ?במשפט הזה במי� עמידמה פירוש 

  . צובע את המי�  .1

  .פני המי�/צ� על  .2

  .  לא שוקע במי�  .3

.לא נמחק במי�  .4
 

 השאלה

 דרגת קושי  1

לא נמחק במי�  .4
 

 המחוו�

  ממדי הבנה  וביטויי� בהסתמ� על הכתוב בטקסטהבנת מילי� : הבנת המשתמע מתו� הטקסט

קטגוריות שפה     אוצר מילי�
  ושיח

הכישורי�   הבנת ביטוי על פי ההקשר הנתו� בשאלה
  הנדרשי�

ההשתמעויות   טפורי  מביטויי� בשימוש מודעות לו ד.מ.עהעשרה סביב עול� התוכ� של : אוצר מילי�
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
עמיד "המילה מופיע בהקשר . ונשאל על הפירוש ,"עמיד", ש� תואר במשלב גבוה, ד מקבל מילההתלמי
התלמיד נדרש להיעזר בהקשר הקרוב הנמצא בביטוי ובהקשר הרחב הגלוי של מטרת הפעולה ". במי�

  .למדידת המי�

  

 ההשתמעויות להוראה
  י� בשימוש מטפורי  ד ומודעות לביטוי.מ.סביב עול� התוכ� של ע ת אוצר מילי�העשר

.מטרת התרגול היא העשרה ומודעות לגיוו� הלשוני הקיי� סביב אותו עול� תוכ�
 

": עמיד"צירופי� וביטויי� מעול� התוכ� של , מילי�
 

הוסיפו ). ו�ילהיעזרו במ, שימוש נכו� ומדויק(חברו משפטי� והשתמשו במילי� הבאות  •

  .שמות ותארי�, פעלי�: קי דיבר שוני�שימו לב שהמילי� מחל. ביטויי�/צירופי�/מילי�

, חסי�, חזק, מידתארי� כמו ע,  ק�, נעמד, העמיד, פעלי� כמו עמד: להל� רשימה חלקית של מילי� •

  .עמידות וחסינות, מעמד, עמדה, שמות כמו עמידה, מחושל, מחוס�

  ". ידחלב עמ"כדאי להסב את תשומת לב� של הילדי� לשימוש המטפורי במילה עמיד בש� המוצר  •
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  28שאלה 

.לפניכ� טבלה שהכי� תלמיד שהשתת� בפעילות
 

  טבלה לרישו� גובה מי הגש�

  הגש�' גובה המי� במד  היו�

  )מ"בס(

  2  יו� ראשו�

  6  יו� שני

  4  יו� שלישי

  0  יו� רביעי

  1  יו� חמישי

  13  הכול'ס#

 

  או בעזרת הטבלה עליה אפשר לענותציינו ליד כל אחת מ� השאלות א� 

  .עליה בעזרתה לענות אפשר' איש

מדוע ביו� רביעי לא ירד   .1

  ?גש� כלל
  אפשר לענות/אי  �2  אפשר לענות  �1

הא� חמשת הימי� האלה   .2

  ?היו הגשומי� ביותר בשנה
  אפשר לענות/אי  �2  אפשר לענות  �1

באיזה יו� כמות מי הגש�   .3

  ?הייתה הקטנה ביותר
  אפשר לענות/אי  �2  אפשר לענות  �1

  רי חמשת הימי� הא� אח  .4

  שבה� נערכו המדידות ירד 

  ?גש�

  אפשר לענות/אי  �2  אפשר לענות  �1

הא� בכל אחד מהימי�   .5

  ?ירדה כמות שווה של גש�
  אפשר לענות/אי  �2  אפשר לענות  �1

 

 השאלה

 דרגת קושי  2

  :הסימוני� האלה חמשתתשובה מלאה היא תשובה הכוללת את 

אפשר לענות/אי  .1
 

ותאפשר לענ/אי  .2
 

אפשר לענות  .3
 

אפשר לענות/אי  .4
 

אפשר לענות  .5
 

 המחוו�

  הבנת קשרי� לוגיי� שאינ� מפורשי� בטקסט: הבנת המשתמע מהטקסט
 

  ממדי הבנה

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
 

קטגוריות שפה 
  ושיח
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  ידע בקריאה ובארגו� מידע בטבלה •

  היסק מתו� פרטי� בטבלה •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  גו� מידע בטבלהקריאה ואר
 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
הוא נדרש לדעת לקרוא את הטבלה ולהבי� . התלמיד מקבל טבלה ובה מידע על גובה מי הגש� לפי ימי�

והתלמיד נדרש להסיק לגבי כל סעי� הא� המידע , כל סעי� מציג נתו�. את הנתוני� על פי ארגונ� בטבלה
  .הסקת המסקנות היא ברמה של נתוני הטבלה ולא ברמה רעיונית מבחינת הטקסט. או לאנמצא בטבלה 

 

 ההשתמעויות להוראה
   קריאה וארגו� מידע בטבלה

יכולת הבנת המידע מתו� קריאת הכותרות והנתוני� , מטרת העבודה היא מודעות לארגו� החומר בטבלה

  .המתאימי� להוראות

".גובה המי�"ו" היו�: "אשר מקשרת בי� מידע  המופיע בשני טורי� הטקסט שלפנינו מציג טבלה פשוטה
 

  :פעילויות מומלצות

  . כדאי לעבוד על חומרי� מספרי לימוד שוני� ומעיתוני�. לתרגל עבודה ע� טבלאות

  :אפשרויות לתרגול

  .השלימו את הטבלה על פי הנתוני� בטקסט. לפניכ� טקסט ולִצדו טבלה •

  .רצי� את המידע שבטבלהכתבו בטקסט . לפניכ� טבלה •

הלומד צרי� (צרו טבלה המסכמת את המידע שבטקסט , לפניכ� טקסט נתו�: פעילות ברמה גבוהה •

  ).   לבחור את הקריטריוני� של הטבלה ולנסח את ההכללות, להבי� את הטקסט
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  29שאלה 

  . נוצר משתי מילי� גש�' מדהש� 

  ? איזו מבי� המילי� הבאות נוצרה בדר� דומה  .א

  מדריכי�   .1

  מדחו�  .2

  מדפסת  .3

  מדרו�  .4

  . שנוצרו ג� ה� בדר� זו שתיי�העתיקו מה� . לפניכ� חמש מילי�  .ב

  מדרגה  אינסו�  מתרגש  כדורסל  תחזית
 

 השאלה

1  .א
 

  2  .ב

 דרגת קושי

מדחו�. 2  .א
 

.אינסו�, כדורסל: המילי� הבאות שתיהעתקת   .ב
 

 המחוו�

זיהוי מבנה מילה: לשו� ומטה לשו�
 

  ממדי הבנה

 מורפולוגיה: מבני� לשוניי�
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

ידע לשוני ומודעות לשונית למבנה המילי�
 

הכישורי� 
  הנדרשי�

חיבור : ויתשמות שנוצרו בדר� קו: דרכי תצורה של שמות. מורפולוגיה: מבני� לשוניי�

  ".פסנתר�"ו� או חיבור מילה ע� תחילית או סופית כג" כדורסל", "גש�/מד"למשל , מילי�
 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
התלמיד נדרש להכיר דרכי תצורה . ושואלת על דר� התצורה של מילה זו, "גש�/ מד", השאלה מציגה מילה

בסעי� ". מדחו�"כמו המילה , של מילי� ולהיות מודע למבנה של מילה המורכבת מֶהְלח� של שתי מילי�
כלומר , שנוצרו באותה דר� תצורה, לבחור בשתי מילי� מתו� חמש מילי� נתונות השני הוא צרי�

  ".אינסו�"ו" כדורסל: "שמורכבות משתי מילי�
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 ההשתמעויות להוראה
  שמות שנוצרו בדר# קווית: דרכי תצורה של שמות: מבני� מורפולוגיי�

  ."פסנתר�"ית או סופית כמו וחיבור מילה ע� תחיל" כדורסל" ,"גש�/ מד"כמו  חיבור מילי�

  :פעילויות מומלצות

.להציג בפני התלמידי� מילי� רבות שנוצרו בדר� זו ולבקש מה� למיי� אות� לשתי קבוצות •
 

לבקש מהתלמידי� למיי� את קבוצת המילי� שנוצרו על ידי חיבור שתי מילי� ולנמק את דר� המיו�  •

, "גש�/מד"לי� הכתובות כשתי מילי� כמו הכתובות כמילה אחת לעומת מי" כדורגל"מילי� כמו (

")גש�/ומד" מדחו�"מילי� שיש לה� בסיס משות� כגו� 
 

 "סרבנות",  "מוסיקאי"ו" חשמלאי: "לדוגמה, למיי� את כל המילי� שנוצרו ע� צור� נוס� לפי הצור� •

 ".מחויבות"ו
 

  .)להיעזר במילו�(למצוא מילי� שנוצרו בדר� דומה  •
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  30שאלה 

  ..." גש� ֵ<יתי/יכולי� לבנות מד, ילדי הכיתה, ת�ג� א: "בקטע כתוב

. נמקו את תשובתכ�? הא� את� מסכימי� ע� הכותב
 

 השאלה

2
 

 דרגת קושי

דרגת , בהירות ההוראות, נגישות החומרי�: הנימוקי� צריכי� להתייחס לנושאי� הבאי�

 .התאמת הפעילות לילדי�, הגש�/הקושי שבבניית מד
 

 המחוו�

  הערכת עמדתו של הכותב: ה וביקורתיישו� הערכ
 

  ממדי הבנה

קטגוריות שפה   שאלה אינטרטקסטואלית
  ושיח

  הבעת דעה תו� התייחסות לטקסט השל� •

  טקסטואלי הקשור לנושא/ כתיבת הנמקה מתו� הטקסט ושימוש במידע חו  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

.)על פי קריטריוני�(כתיבת הערכה מנומקת לטקסט הפעלה  •
 

, קריטריוני� להערכת יכולת ביצוע של הוראות כתובות": סט הפעלהטק"דיו� ב

  .וכתיבת הערכה מנומקת לטקסט

, "נגישות"כגו� , להבעת הקריטריוני� שמות מופשטי� .מורפולוגיה: שוניותלתבניות  •

  "...דרגת קושי", "בהירות"

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
/ יכולי� לבנות מד, ילדי הכיתה, ג� את�"ותב המבוססי� על המידע בטקסט  השאלה מתייחסת לדברי הכ

התלמיד נדרש להתייחס לטקסט כיחידה שלמה . ומבקשת מהתלמיד להביע דעה ולנמק..." גש� ביתי
טקסטואלי כדי להסביר /כמו כ� עליו להתבסס על ידע חו , הגש�/ולהבי� את כל רכיביה באשר לבניית מד

בהירות , נגישות החומרי�: על התלמיד לדו� ברמת הקושי או הקלות של המשימה. ההסכמ/הסכמה או אי
   .  התאמה לגיל, ההוראות
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  ניתוח תשובות תלמידים
  דוגמאות ניתוח

מנוסחת , תשובה טובה מביאה שני נימוקי�

.היטב ומשתמשת בפיסוק
 

אני מסכי� ע� הכותב בנוגע לעמדה " •

/מדנה של מכיוו� שתבליט ההכ, זאת

, לא צור� מצרכי� מיוחדי� גש�

הגש� בדקות /ואפשר להכי� את מד

  ."ספורות בלי בעיות כלל

  תשובות
  ותנכונ

תשובה טובה ומנומקת היטב ומנוסחת 

  .היטב

/מדאני מסכימה ע� הכותב מכיוו� ש" •

נית� להכנה , זה הוא אינו מסוכ� גש�

ביתית ועשוי מחומרי� שנמצאי� 

   ."בבית

הסבר לא מלא וכתוב בלשו� , התשובה נכונ

  .   דיבורית

כי זה לא בעיה להכי� רק צרי� את , כ�" •

  ". המצרכי� וזה יהיה פשוט וקל

מפני שאנחנו יכולי� לקרוא את , כ� •  .נימוק אחד לא מוסבר, תשובה נכונה

  ". ההוראות ולהכי� אותו בבית

" מבח�"נימוק מתחו� , תשובה נכונה

  .הביצוע

זה : אי� הכותב כי אני מסכימה, כ�" •

שהילדי� בכיתה הצליחו : עובד בגלל

   ."גש� ביתי/ לבנות מד

כ� כי צרי� כמה חומרי� וזה אפשר " •  .דעה ונימוק כללי

  . "ביתי גש�/ מדלבנות 

תשובות 
  חלקיות 

אני מסכי� איתו כי זה דבר פשות " •  .דעה ונימוק כללי

  ". מאוד וקל להחנה

הכותב כי כי� לבנות  אני מסכי� ע� •  .דעה ונימוק כללי

  ". גש�/מד

/מדכ� אנחנו באמת יכולי� להכי� " •  .חסר נימוק

  ". גש�

תשובות 
  שגויות

בשביל ללמוד דברי� מכיני� : כ� כי" •  .נימוק לא רלוונטי

  ". �מנסי� וככה לומדי� דברי� חדשי

חזר אצל תלמידי� , נימוק לא רלוונטי

  .אחדי�

כ� כדי לדעת כמה גש� ירד בימי� " •

  . "ואל

חזר אצל תלמידי� , נימוק לא רלוונטי

  .אחדי�

  ". גש�/לדי� יכינו מדכי חשוב שי, כ�" •
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 ההשתמעויות להוראה
 )על פי קריטריוני�(כתיבת הערכה מנומקת לטקסט הפעלה 

להתייחס  הדיו� צרי�. קריטריוני� להערכת יכולת ביצוע של הוראות כתובות": טקסט הפעלה"דיו� ב •

התאמת  ,ל ביצוע המשימהדרגת הקושי ש, בהירות ההוראות, נגישות החומרי�: אי�לנושאי� הב

  .קהל היעדהפעילות ל

את דעתו של התלמיד והנימוקי� וההסברי�  להכתיבה צריכה לכלו: כתיבת הערכה מנומקת לטקסט •

    .יתייחסו לקריטריוני� שנדונו בכיתה
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  31שאלה 

  .בקטע משולבי� שלושה איורי�

   ?מה תפקיד�

  .לשכנע את התלמידי� שכדאי למדוד את כמות הגש�  .1

  .להציג שיטות אחרות למדידת כמות הגש�  .2

  .גש�/להמחיש את התהלי� של בניית מד  .3

 .לקשט את הקטע כ� שייראה יפה  .4
 

 השאלה

1
 

 דרגת קושי

גש�/להמחיש את התהלי� של בניית מד  .3
 

 המחוו�

  ממדי הבנה    ל טקסטי� נלווי�הבנת תפקידי� ש: יישו� הערכה וביקורת

קטגוריות שפה   שאלה אינטרטקסטואלית
  ושיח

  להבי� את היחס בי� האיורי� לבי� תוכ� הטקסט •

  טקסטואלי על תפקיד� של איורי� בטקסטי�/ידע חו  •

הכישורי� 
  הנדרשי�

   בטקסט �שילוב תמונות ותפקיד: שילוב טקסטי� ויזואליי�

  24שאלה " המנורה"ראו פרק 

ויות ההשתמע
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
. שלושת האיורי� בטקסט נמצאי� בפרק אופ� ההכנה.  השאלה מפנה את התלמיד לאיורי� של הטקסט

נדרשת הבנת הטקסט המתאר את . התלמיד נדרש להבי� את תפקיד האיורי� על פי הקשר שלה� לטקסט
כדי לבחור בתשובה הנכונה . איורי� מלווי� טקסט טקסטואלי על תפקידי� של/שלבי העבודה וכ� ידע חו 

 /צרי� התלמיד לקשר בי� ההקשר הטקסטואלי והידע החו " גש�/להמחיש את תהלי� של בניית מד"
  .טקסטואלי בנושא

  

 ההשתמעויות להוראה
 בטקסט  �שילוב תמונות ותפקיד: שילוב טקסטי� ויזואליי�

     24שאלה " המנורה"ראו פרק 
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  32שאלה 

  ?הוראהכהא� כל אחד מ� המשפטי� הבאי� כתוב 

  .לאאו  כ�סמנו ליד כל משפט 

  .שנאספו בְמכל עליכ� למדוד בכל יו� את גובה מי הגש�  .1

  .אתמול ביצענו את הפעילות ורשמנו את המספרי� בטבלה  .2

   .הגש� כ� שלא יתהפ�/ יש להעמיד את מד  .3

  ?גש�/הא� כל אחד יכול לבנות מד  .4

   .את המשפ� לתו� הְמכלַהכניסו   .5

.מדויק הגש� יהיה/מומל  להקפיד על כ� שמד  .6
 

 השאלה

2
 

 דרגת קושי

  :הכוללת שישה או חמישה סימוני� מבי� אלה תשובה

כ�  .1
 

לא  .2
 

כ�  .3
 

לא  .4
 

כ�  .5
 

לא  .6
 

 המחוו�

הוראות להבעת תחביריות ותבניות פועלשל ה צורות זיהוי :לש� ומטה לשו�
 

  ממדי הבנה

מורפולוגיה ותחביר  : � לשוניי�מבני 
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

ידע לשוני ומודעות לצורות הפועל ולתבניות תחביריות להבעת הוראות
 

הכישורי� 
  הנדרשי�

  מורפולוגיה ותחביר: ניות לשוניותתב

    .26ראו שאלה . צורות הפועל ותבניות תחביריות: צורות לשוניות מגוונות להבעת הוראות

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
התלמיד נדרש לזהות את משפטי . משפטי המלצה ומשפטי שאלה, השאלה מציגה לתלמיד משפטי הוראה

ותבניות " הכניסו"צורות ציווי של פועל כמו : עליו להכיר את התבניות הלשוניות להבעת הוראות. ההוראה
, כמו כ� על התלמיד לשי� לב לתוכ� המשפט". יש להעמיד"ו" עליכ� למדוד"תחביריות ע� ש� הפועל כמו 

  .שיש לו תבנית זהה לתבנית הוראות ותוכ� של המלצה..." מומל  להקפיד"כמו למשל במשפט 

  

 ההשתמעויות להוראה
 מורפולוגיה ותחביר: ניות לשוניותתב

  .  צורות הפועל ותבניות תחביריות: צורות לשוניות מגוונות להבעת הוראות

      .26ג� שאלה  ראו
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  33שאלה 

  . כתבו מילה שמשמעותה הפוכה מזו של המילה המודגשת, בכל שורה בטבלה

  

  המשמעות ההפוכה  צירופי המילי� 

          קטנה כמות   גדולה כמות    :דוגמה

                בקבוק   אטו� בקבוק  .1 

                   ֶ?תח    רחב ֶ?תח  .2 

                   ק ֵחל  עליו� ֵחלק  .3 
 

 השאלה

2
 

 דרגת קושי

  :מילי� נכונות שלושנכונה היא תשובה הכוללת  תשובה

חדיר/מחורר/פתוח/שקו� •
 

צר •
 

תחתו� •
 

 המחוו�

נרדפות וניגודיות: יחסי משמעות בי� מילי�: לשו� ומטה לשו�
 

  ממדי הבנה

 אוצר מילי�
 

קטגוריות שפה 
  ושיח

  ידע מילוני של שמות תואר •

  הפיכות, לי� ביחס של ניגודידע מי •

הכישורי� 
  הנדרשי�

  העשרה בתחו� ש� תואר: אוצר מילי� •

  נרדפות והפיכות של שמות תואר •
 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
השאלה מציגה צירופי� שמניי� של שמות עצ� ע� שמות תואר ודורשת מהתלמיד לכתוב שמות תואר 

להכיר : התלמיד נדרש לידע לשוני בתחו� אוצר מילי�). ניגודיות(חס של הפיכות אחרי� לאות� שמות בי
היא ש� תואר במשלב " אטו�"המילה הראשונה . את המילי� שמתאימות לשמש כניגוד למילי� הנתונות

ולכ� היא דורשת ידע מילוני ספציפי ברמה גבוהה לעומת שתי המילי� , "עליו�"ו" רחב"גבוה לעומת 
  .הבאות
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

י "נכתב ע, מתקבל כנכו�, פחות מדויק(

  )תלמידי� רבי�

 

  ,"מחורר", "חדיר", "שקו�"  .1

" פתוח"  
 

  "צר"  .2

  "תחתו�"  .3

  תשובות
  ותנכונ

.צורת נקבה במקו� מילה מנוגדת
 

.צורת נקבה במקו� מילה מנוגדת
 

  ".בגד רחב"תשובה בהשפעת הביטוי 

  .נקבה במקו� מילה מנוגדת צורת

". אטומה"  .1
 

   ."רחבה"  .2

  . "צמוד"  .3

   ."עליונה"  .4

תשובות 
  שגויות

  

 ההשתמעויות להוראה
  נרדפות והפיכות של שמות תואר    : העשרה של אוצר מילי� בתחו� ש� תואר

ות לגיוו� וכ� מודע, מטרת התרגול היא העשרה ומודעות לתפקיד ש� התואר כמרחיב את המידע על הש�

, לראות כיצד ה� מעשירי� את הטקסט, בכל טקסט אפשר למצוא תארי�. הלשוני בשימוש בתארי�

.   למצוא לה� מילי� נרדפות ומילי� מנוגדות
 

:פעילויות מומלצות
 

היעזרו במילו� , שימוש נכו� ומדויק( ובמילי� נרדפותחברו משפטי� והשתמשו בשמות תואר  •

  ."נהדר, נפלא, מקסי�אמרו עליו שהוא ", "יפהראינו סרט : "הלדוגמ"). נרדפות"הממוחשב ב

  ."רזי�ה� , שמני�לאחר הדיאטה ה� כבר לא : "לדוגמה. חברו משפטי� הכוללי� ש� תואר והיפוכו •

סלנג (ולדו� בנרדפות וברמות הלשו� של המילי� הנרדפות " עצוב"ו" שמח"אפשר להתייחס לתארי�  •

ובדיו� על " משמח", "משעשע", "מבדר"נתייחס למילי� " שמח" בדיו� על ש� התואר). ומשלב גבוה

ולמילי� בלשו� סלנג כמו " נואש"ו" קודר"נתייחס למילי� במשלב גבוה כמו " עצוב"ש� התואר 

  ".מבואס"ו" מצוברח"
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  )'ע ה"ב תש"מיצ(טבלת סיכום  –השתמעויות להוראה 

הנושאי� המופיעי� . ל שלושת הטקסטי�בניתוח השאלות ששאוזכרו  הטבלה מסכמת את כל הנושאי�

  : עיקריי� בהתא� למיומנויות השפה והשיח תחומי�לשלושה  מוינובפרק ההשתמעויות להוראה 

פי אפיוני הסוגה כמו למשל מבנה טקסט /תוכ� המפרטי� פעילויות הוראה על נושאי / ראשו�החלק ב

שילוב טקסטי� , וארגו� מידע בטבלה קריאה, סידור ברצ� כגו�נריות גמידע ופעילויות טקסטואליות 

  . ויזואליי� ועוד

שמות פעולה ושמות  כגו�נושאי� הקשורי� למבני� לשוניי� מורפולוגיי� ותחביריי�  /חלק השני ב

  . אזכורי� ועוד, תואר

  . משמעות מטפורית ועוד, מילי� נרדפות והפיכות ,השתמעויות בנושא אוצר מילי� /חלק השלישי ב

  . )הטקסט ומספר השאלה כותרת(מופיעי� מראי המקו� טבלה שמאל של הבצד 

הטבלה . � לקידו� התלמידי� בהבנת הנקראירלבנטיהנושאי� ההמורה יכול להיעזר בטבלה בבחירת 

בשאלות ות למורה להתמצא בחומר הנתו� ולקשר בי� הדוגמאות השונות ודרכי העבודה המוצע מאפשרת

   .זהמבדק ב

 

מד "טקסט הפעלה  /פרק רביעי , "המנורה"טקסט מידע  –פרק שלישי , "החו� אל"סיפור  /פרק ראשו�  

  "גש�

  

  מראה מקו�

 )מספר השאלה+ כותרת הטקסט (

  תחו�  השתמעויות

  תוכ�    

1אל החו� 
 

  : טקסטי� נלווי� ותפקיד� בסוגות השונות

רקע  /טקסט מידע קצר המלווה סיפור  

 סטורייה
 

  

11, 6אל החו� 
 

תכתיבת דעה מנומק
 

  

10אל החו�  
 

  נקודת התפנית: מבנה סיפור
 

  

11אל החו�  
 

של  כתיבת המלצה לקריאה

הצגה/סרט/ספר/סיפור
 

  

20, 13המנורה  
 

עבודה על סמלי�, תיאור של סמל
 

  

22המנורה  
 

פתיח : מבנה הטקסט: אפיו� טקסט מידע

וסגיר ותרומת� להבנת הטקסט
 

  

24המנורה  
 

מונות ת –שילוב טקסטי� ויזואליי� 

� ותפקיד
 

  

25המנורה  
 

סטוריי� תרבותיי� יחשיבות אתרי� ה

דיו� וכתיבה: לאומיי�
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: פעילות טקסטואלית של סידור ברצ�  2אל החו� 
 

עבודה על סידור ברצ� לקידו� הבנת 

  סיכו� ושחזור האירועי� בטקסט /הנקרא 

  

מבני�     
  לשוניי�

 1אל החו� 
 

 תבניות תחביריות   /הכללה ופירוט 
 

  

3אל החו�  
 

שמות פעלי� : מודעות למבני� מורפולוגיי�

נ .מ.ותארי� משורש משות� כגו� שורש ס

) 15שורה (
 

  

 5אל החו� 
 

  דיבור ישיר ודיבור עקי�: מבני� תחביריי�

דיבור ישיר כאחד ממאפייני הטקסט 

 הסיפורי
 

  

)5( 8אל החו�  
 

הפרדה  /תפקידי המירכאות : סימני פיסוק 

הבעת תוכ� כגו� הפיכת  בי� תפקידי

המשמעות לבי� תפקידי� תחביריי� אחרי� 

של מירכאות כגו� ציטוט ודיבור ישיר
 

  

15המנורה  
 

שימוש בש� ובש�  :מבני� מורפולוגיי�

הפועל בטקסט עיוני להבעת פעולה ותהלי�  
 

  

19המנורה 
 

תבניות תחביריות לציו� זמ� בטקסט מידע 
 

  

21המנורה  
 

צורני  / ש� העצ�: יי�מבני� מורפולוג 

) מספר, מי�, יידוע: מוספיות(נטייה 

ותפקיד� הפרשני  
 

  

 23המנורה 
 

 מבני� תחביריי� להדגמה
 

  

  32, 26מד גש�  

 

 תחביריי� ומורפולוגיי� מבני� לשוניי�

תבניות תחביריות ע� : להבעת הוראות

.וע� ש� הפועל) נושא סתמי(+פעלי� 
 

  

  7אל החו�  

18, 17, 13המנורה 
 

סוגי אזכורי� בטקסט ותרומת� :  אזכורי�

להבנה
 

  

  

 
 

  

 
 

  אוצר מילי� 

  3אל החו�  

16, 14המנורה 
 

מילי� נרדפות  –הבחנה משלבית ונרדפות 

במשלבי� שוני�
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9, 4אל החו�  
 

צירופי�  ,מילי� : אוצר מילי� ודרכי תיאור

תיאור רגשות , וביטויי� המביעי� רגשות

בטקסטי� (יפור והתרגשות של הדמויות בס

)  נתוני� ובכתיבה
 

  

19המנורה  
 

אוצר מילי� לציו� זמ� בטקסט מידע
 

  

23המנורה  
 

מילי� וביטויי� להדגמה
 

  

27, 26מד גש�  
 

סביב עול� התוכ� של מילונית העשרה 

 ד.מ.וסביב עול� התוכ� של ע פ.ק.ש

ומודעות לביטויי� בשימוש מטפורי
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