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ה"ראמ  
הרשות הארצית 
 למדידה והערכה

 מדינת ישראל
 המזכירות הפדגוגית משרד החינו�

רי�"אג� המפמ  



 ,ה/מורה נכבד

. יתספר�ביתפני� במסגרת  ' הה לכיתבעברית המבח� העביר את לל�נועד לסייע  שלפניי� מדרי�ה

חישוב המדדי� לוב הציוני� ושחיל ,הערכתול , בכיתותלהעברת המבח� בנוגע פרטי�כולל המדרי� 

� . הכיתתיי

ולווה על ידי ועדת היגוי שכללה , )ה"ראמ( הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינו� בידי פותח המבח�

נושאי . מדריכי� ומורי� להוראת המקצוע, מפקחי� וכ�, ה וצוותעבריתה ית להוראתר"את המפמ

לכ� יש לראות במבח� . ' העד סו% כיתהומתאימי� לחומר הנלמד  תכנית הלימודי�משקפי� את המבח� 

 במהל� ,הכיתה ושל שתוצאותיו יתווספו לסל נתוני ההערכה הפנימיי� של התלמיד,  כלי הערכה נוס%זה

� .השנה או לאור� השני

 לשימוש מיועד ל�הוא . ב החיצוני"ספר במסגרת המיצ�ז בבתי"מבח� זה הועבר בשנת הלימודי� תשס

 הספר� צוות בית.מסכ� ספרי�יתאפשר להשתמש בו כתחלי% למבח� בו ,)ב פנימי"מיצ(הספר �פנימי בבית

ב הפנימי "תוצאות המיציש לזכור כי  .ינתח את הממצאי� וילמד את התוצאות, יבדוק את המחברות

נהלת המטרה היא לאפשר לה .שהוא לדווח עליה� לכל גור� יידרשהספר לא  ובית,לשימוש פנימינועדו 

� הכיתה וברמת תכנית הלימודי� הביתברמת, ברמת התלמיד(תובנות  שיג להצוות המורי�להספר ו�בית

התמקד ביעדי� יסייעו לה� להתובנות האלה . שלה�מצאי� המ� מתהלי� בדיקת המבחני� ומ ,)ספרית

 � .קד� את הישגי התלמידי�לוחינוכיי� ולימודיי

יקראו בעיו�  בבית הספר צוות מורי העבריתכי מומל' , הספר�ההיערכות להעברת המבח� בבית� כחלק מ

כי  יש לציי�.  בהתא� להנחיות המופיעות בויפעלו ו,יומיי� לפני העברת המבח� בכיתה�כיו�דרי� את המ

, א� המבח� יועבר בשלמותו או בחלקו, למשל( לקבוע את המתכונת של העברת המבחני� יוכלהספר �בית

יישמרו  כללי ההעברה וההערכה המופיעי� במדרי� שככל חשוב לזכור כי, ע� זאת). או כל שינוי אחר

 ויהיה אפשר להשוות אות�, תקפות יותר, מהימנות יותריהיו כ� התוצאות של המבח� , בקפדנות

, ב החיצוני"פי תוצאות המיצ נורמות אלה מחושבות על.  של ההישגי� במבח� זהארציותלנורמות הכלל

 .ה בחודשי� הבאי�"ידי ראמ�שיפורסמו על

 �, מזל שניאק' כנית הלימודי� נית� לפנות לגבכני המבח� ובקישור� לתובתבנושאי� הקשורי

עברית להוראת המדריכות לאו  5602928�02או בפקס  5603605�02 בטלפו�,  להוראת העבריתיתר"מפמה

 ).הכריכה האחורית של חוברת זוגבי  נמצאת על רשימת המדריכות (במחוזות

ה שכתובתו  "האינטרנט של ראמלאתר לפנות  אפשר, ב הפנימי ולחומרי עזר"לפרטי� נוספי� לגבי המיצ

il.gov.education.rama://http , ז"ב פנימי התשס"מיצ"בקטגוריה ." 

 או il.gov.meitzav@education ל"ב הפנימי אפשר לפנות באמצעות דוא"מיצהנוגעת לבכל שאלה 

הכניסה לפורו� מיועדת למורי� בלבד והיא נעשית דר� אתר . ב הפנימי"באמצעות פורו� המיצ

 pnimi: ש� המשתמשבאמצעות ") ז"ב פנימי התשס"מיצ"בקטגוריה (ה "האינטרנט של ראמ

 .pnimi7 :והסיסמא

 
� :המדרי� שלפני� כולל את הפרקי� הבאי
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 מחוו� .6
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 :ובה� נבדקי� שלושת הנושאי� המפורטי� להל�)  שאלות25(ארבעה פרקי� כולל המבח� 

השאלות . ובעקבותיה� שאלות, משלוש סוגות,  נבדקת באמצעות שלושה טקסטי�הבנת הנקרא .1

 �ובה� נבדקי� ממדי� שוני� , ")פתוחות"בררה ושאלות �גו� שאלות מסוג רבכ(ה� מסוגי� שוני

   .  להל�1המפורטי� במפרט המוצג בטבלה מספר , של הבנת הטקסט

 16התשובה לשאלה וכ� וכ� על פי  ,)25שאלה (מטלת כתיבה  נבדקת באמצעות הבעה בכתב .2

 ). להל�6פרק , במחוו�יפורט  (השייכת לפרק הבנת הנקרא

לטקסטי� הנכללי� בפרקי� של הבנת הנקרא ובמטלות   נבדקת בזיקהלשוניתטההבנה מ .3

 .הכתיבה

. 2006אוקטובר כבר ב ה" באתר האינטרנט של ראמ�פורסאשר   המבח�מפרטמוצג  1מספר טבלה ב

 .  והערותמידע על הניקוד של כל נושא, את נושאי המבח�כוללת הטבלה 

 
 ז"תשס', העברית לכיתה מפרט המבח� ב: 1' טבלה מס

מספר  פירוט נושא 
 הנקודות
לכל 
� * *תחו

 הערות

הבנת  1
 הנקרא

�:                   סוגי הטקסטי
 

טקסט סיפורי                         •

 כגו�(טקסט מידעי  •
 )      ער� אנציקלופדי

 יטקסט שימוש •
 כגו� למטרות        (

 )       הפעלה

 *ממדי ההבנה 

 הבנת המשמעות  •
ה בטקסט הגלוי

 )איתור מידע(

הבנת המשמעות  •
הסמויה בטקסט 

 )פרשנות והיסק(

 הערכה וביקורת •

�הבנה מטה •
 טקסטואלית

 
 
 ' נק63

 500אור� כל טקסט עד  •
 � מילי

•  �נושאי הטקסטי� ה
� מתחומי עניי� שוני

הטקסטי� נבדקי� על פי  •
 �ממדי ההבנה המפורטי

 * בנספח

הבעה  2
 בכתב

משימות הכתיבה מתו� 
 :אלההסוגי� ה

 סיפור •

כגו� הבעת (טיעו�  •
 )עמדה

כגו� מעשה (תיאור  •
 )או חוויה

כגו� תופעה (הסבר  •
 )או תהלי�

 

 
 :ממדי ההערכה

 תוכ� •

 מבנה  •

 לשו� •
 

 
 
 ' נק25

מטלות הכתיבה  •
 �מוערכות על פי המדדי

 המפורטי� בנספח

מטלות הכתיבה ה�  •
בזיקה לטקסט או ללא 

 זיקה אליו

הבנה  3
מטה

 לשונית

 *מונחי� ומושגי� לשוניי� הכרת שמות של  •

זיהוי והבנה של רכיבי� במערכת הצורות  •
 * ובתחביר

הכרת התפקיד של סימני הפיסוק והשימוש  •
� *  בה

 
 
 ' נק12

דגש על המשמעות של  •
המבחני� ועל / הצורות

 �למטרות (השימוש בה
חיפוש , הבנת הנקרא

 )במילו� וכתיב נכו�

דרישה לאזכור הכלל אי�  •
 ודקדוקי או להגדרתה

    ראה פירוט בנספח למפרט  * 

 .) להל�6פרק (ראה מחוו� , וסעי% למידע על הניקוד של כל שאלה**    

 

 

 

 

 תיאור המבח�. 1
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 הנספח למפרט

 
  פירוט ממדי ההערכה–הבנת הנקרא  .1

 )איתור מידע(הבנת המשמעות הגלויה בטקסט  .א 

 איתור מידע מפורש המצוי בפסקה מסוימת או בטקסט כולו •

 )באמצעות מילות קישור ואזכורי�, לדוגמה(רשי� בי� חלקי הטקסט הבנת יחסי� מפו •
 
 )פרשנות והיסק(הבנת המשמעות הסמויה בטקסט  .ב

• � ומשפטי�צירופי� , הבנת מילי
 עמדת הכותב / המסר המרכזי/ הבנת הרעיו�  •

 יצירת הכללות •

 הסקת מסקנות •

•  � קסטשאינ� מפורשי� בט) לרבות רצפי� כרונולוגיי�(הבנת קשרי� לוגיי
 
 על תוכ� הטקסט) רפלקציה(הערכה וביקורת  .ג

 הבנה של מטרות הטקסט •

 הבחנה בי� דעה ובי� עובדה •
 העלאת השערות בזיקה לטקסט •

 הבעת עמדה מנומקת של הקורא •
 
 )אופ� הכתיבה(טקסטואלית הבנה מטה .ד

•  � )כגו� פתיחה וסיו�(זיהוי רכיבי מבנה ותפקיד

•  � )מטפורות וחזרות,  דימויי�כגו�(הבנת השימוש באמצעי� רטוריי

 זיהוי משלב הלשו� ומשמעותו •

 )איורי� וסמלי�, כגו� הערות(זיהוי מאפייני� הקשורי� בסוגת הטקסט  •
 

  פירוט ממדי ההערכה–הבעה בכתב  .2
 )50%(תוכ�  • 

 'עושר רעיוני וכד, הצגת נקודות ראות שונות, מורכבות, פירוט: פיתוח התוכ� .א
  לנושא הכתיבה ולמטרתהצמידות ורלוונטיות .ב
 הכללת המידע הדרוש לנמע� לש� הבנת הטקסט: מודעות לנמע� .ג

 )20% (מבנה •
 התאמה לסוג הכתיבה ולדרישות המטלה: מבנה רטורי .א
בי� רעיונות ובי� חלקי� שוני� של הטקסט , קשר ורצ% הגיוניי� בי� משפטי�: מבנה לוגי .ב

 )קישוריות ולכידות(
בי� פסקות ובי� , הפרדה בי� מילי�(פני העמוד מבחינה גרפית �וב וארגונו עלסידור הכת: היצג .ג

 )כותרת לטקסט

 )30% (לשו� •
 עושר לשוני ודיוק במשמעות: אוצר מילי� .א
 שימוש נכו� במילות יחס; )'מספר וכד, מי�(התא� דקדוקי ; מבנה משפט תקי�: תחביר .ב
מירכאות סימ� קריאה ו, נקודתיי�, ימ� שאלהס, נקודה(ימוש הול� בסימני הפיסוק ש: פיסוק .ג

 )לציו� ציטוט
 השמטת אותיות והיעדר טעויות�אי: כתיב .ד
כפי שה� מוגדרי� , את הנמעני� ואת המטרה, שימוש בלשו� ההולמת את הנושא: משלב לשוני .ה

 במטלת הכתיבה
 לשוניתהבנה מטה .3

 )משפחת המילי�(הבנת המושג שורש ותפקידו  • 

 בזמני� שוני� ובגופי� שוני�, רות הפועל ושימוש תקי� בצורות הפועל זיהוי צו •

• � פעלי� ושמות תואר, התאמה במי� ובמספר בי� שמות עצ

 ראשי תיבות, תחיליות וסיומות, מבנה מילה, סדר אלפביתי, חיפוש מילה במילו� •

•  � סימ� קריאה ,נקודתיי�, סימ� שאלה, נקודה(הבנת התפקיד של סימני הפיסוק ושימוש תקי� בה
 )ומירכאות
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 .  ובהבעה בכתבלשונית�בהבנה מטה, הבנת הנקראמוצגי� מספרי השאלות העוסקות ב 2בטבלה מספר 

 
 לפי החלוקה לנושאי� השוני�שאלות המבח� : 2טבלה מספר       

 שאלות המבח� נושא

 הבנת הנקרא
 

1�5 ,13�7 ,22�15 

לשוניתהבנה מטה  
 

6 ,14 ,23 ,24 

 בהבעה בכת
 

16 ,25 

 . נבדקת ה� כשאלת הבנת הנקרא וה� כמטלת הבעה בכתב16שאלה : הערה
 

 

ולפי ממדי ) סוגות(הבנת הנקרא לפי סוגי הטקסטי� העוסקות בשאלות ה ממפה את 3טבלה מספר 

 . לא בכל הצלבה של סוגה וממד הבנה יש מספר שווה של פריטי�, כפי שאפשר לראות. ההבנה

 
 ממדי ההבנהלפי  ו)סוגה( הטקסט וי שאלות המבח� בהבנת הנקרא לפי סוגמיפ: 3טבלה מספר    

  סוג הטקסט

שימושי/תפעולי מידעי סיפורי  
הבנת המשמעות 

 הגלויה בטקסט
 1 18 ,19  

הבנת המשמעות 

 הסמויה בטקסט
9 ,11 ,12  3, 4  17 ,22  

ערכה ה  

 וביקורת
10 ,13 ,16  2 ,7 ,8  20 ,21  

 

 

 

ממדי 

 ההבנה

טה הבנה מ

 טקסטואלית
15 5  
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אלה ההנחיות את החשוב לקרוא . הספר�בפרק זה מוצגות הנחיות כלליות לקראת העברת המבח� בבית

  . ולהיער� למבח� בהתא�,מראש

להעביר  יש. 'להעברה לקראת סו% שנת הלימודי� של כיתה ה מבח� זה נועד: מועד העברת המבח� 2.1

, מאיב 29(ב החיצוני בעברית "תקיי� מבח� המיציהספר מיד לאחר המועד שבו �את המבח� בבית

2007( , � העברת המבח� במועד אחר עלולה לפגוע ברלוונטיות של :שימו לב. 2007,  יוני3�12בתאריכי

 .תוצאות המבח� ובאפשרות להשוות את ההישגי� שיתקבלו לנורמות הארציות

היק% החומר על , ידי� בכיתות הנבחנות על מועד המבח�תלמל הודיעלמומל'  :תלמידי�ל הדעהו 2.2

יו� הצהא�  (הספר�בית בהתא� להחלטת כל אלה, יובתוצאות שייעשושימושי� הועל  והנכלל ב

 ).  ?שלח הודעה להורי�י הא� ת?תעודהב יתבטאציו� ה הא� ?לתלמידיימסר 

מל' להעביר את המבח� מו :הספרהספר ומחו. לבית בתו� ביתשמירה על סודיות שאלות המבח� 2.3

כיתות המקבילות עלולה בהעברה של המבח� בהפרשי זמ� . אותו יו� ובאותה שעהב' כיתות הלכל 

�בבתימאחר שמדובר במבח� שיועבר ,  על כ� נוס%.של השאלות" דליפה"לגרו�  ל�יש , ספר רבי

ועד  התקיי� כברהמבח� שג� לאחר , זהמדרי� על חיסיונו של  המבחני� ונ� שללשמור על חיסיו

� .לסו% שנת הלימודי

המבח� �  אילו חלקי� מיוכל להחליטהספר �בית :הספרפי החלטת בית שינויי� בתוכ� המבח� על 2.4

�ספר יחליט לבטל שאלות �א� א� בית, בשלמותומומל' להעביר את המבח� . יועברו לתלמידי

ש השלכות על חישוב  לביטול שאלות י!שימו לב. מבח� במחברות הXיש לסמ� עליה� , מסוימות

�� של בית הציוני�ביכולתכ� להשוות אתוהדבר עלול לפגוע , הציוני�  לנורמות הארציותספרכ

�על בית, א� יש חשש להעתקות במבח�). 'נוסח א(מדרי� זה מתייחס לנוסח אחד בלבד  :מבח�נוסח ה 2.5 

� .  אחרלתגבר את ההשגחה בכיתה או ליזו� פתרו� ארגוני , למשל, הספר להיער� בהתא
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25� 4.3סעי% , )ב(4/על פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע סד ,�, נית� סיוע ללקויי למידה בכל התחומי

ומטרת , א� באשר היא�קריאה וכתיבה ה� ממהות הוראת שפת. ובלבד שאינו פוגע במהות המקצוע

, במקרה זה, הקראה.  כתוב היא לבדוק את שליטת� של התלמידי� בהפקת משמעות מטקסטמבח�ה

 שכתוב התשובותאו של /ו לא לאפשר התאמה של הקראהולכ� ההמלצה היא , מבח�פגע במהות הית

תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� יתמודדו ע� פענוח הטקסטי� כמיטב יכולת� בעזרת הכלי� . במבח� זה

, היבחנות בכיתה שקטההתאמות אחרות כגו� לה� לתת א� הספר יכול לשקול �בית ,ע� זאת. שרכשו

 . 'הארכת זמ� וכד, מת� הפסקות במהל� המבח�

 

� :להל� התייחסות לקבוצות התלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 המבח� האמור נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר :תלמידי� הלומדי� בכיתות של החינו� המיוחד 3.1

 התאמות , שיקול דעתועל פי ,צעהספר יכול לב�בית ולכ� ,הלימודי� על פי תכנית הלימודי� הכללית

כמו , ע� זאת).  להל�3.4ראו סעי% (של כל תלמיד ) תכנית חינוכית יחידנית(י "תחל א�למבחני� בהת

 . אלההתלמידי� את האי� חובה לבחו� , ב החיצוני"במיצ

וכ� תלמידי� בכיתות אולפ� או בכיתות (תלמידי� עולי� חדשי� הנמצאי� פחות משנה אחת באר.  3.2

המבח� האמור נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודי� של תלמידי� השולטי� בשפת  ):קלט

הספר �בית, ע� זאת. זה אינו מתאי� לאוכלוסיית תלמידי� זוהמבח� ה לכ�. המבח� ברמה בסיסית

 על פי מידת שליטת� בשפה ועל פי היכולת הרשאי לשקול את האפשרות לבחו� את התלמידי� האל

 .  הכתובשלה� להבי� את

3.3 �הספר יקבע א� לבחו� �בית: הנמצאי� באר. בי� שנה אחת לשלוש שני�, תלמידי� עולי� חדשי

וא� לתת לה� התאמות ובלבד ,  בכיתות הרגילות או בכיתות נפרדותהאלהתלמידי� את ה

 ).הקראה או שכתוב(שההתאמות לא תהיינה מהסוג שצוי� למעלה 

ההחלטה א� תלמידי השילוב ייבחנו : מתכנית השילובתלמידי� בכיתות רגילות הזכאי� לתמיכה  3.4

מאחר שהמבח� מבוסס על תכנית . הספר�ביתב הפנימי נתונה לשיקול הדעת של צוות "במיצ

יש חשיבות , ע� זאת. אלההתלמידי� הייתכ� שאינו מתאי� להיק% הלמידה של , הלימודי� הכללית

 א�הספר ישקול �ביתצוות לכ� . ה� לכיתהייבחנו יחד ע� עמיתיה� רגשית וחברתית לעצ� העובדה ש

רגשיות והחברתיות ועל פי �וזאת על פי יכולותיה� הקוגניטיביות,  ישתתפו בבחינההתלמידי� האלה

הספר לפטור את התלמידי� האלה מחלקי� מסוימי� של �ביתיוכל , כמו כ�. י של כל תלמיד"התח

 .או לפצל את המבח� לכמה מקטעי�, המבח� או משאלות קשות

בקבוצה זו נכללי� תלמידי�  :תלמידי� בעלי לקויות למידה שאינ� זכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 3.5

א�  ,)שלאגור� חיצוני ובי� בידי ברו אבחו� שעבי� (שאינ� זכאי� לתמיכה מתכנית השילוב 

 �התלמידי� האלה ייבחנו בכיתות הרגילות . כתיבהבקריאה ובבעיקר , קשיי למידהמתמודדי� ע

כמיטב , יש לעודד את התלמידי� לבצע את המבח� בשלמותו. יקבלו התאמות מיוחדותמבלי ש

� .יכולת

 

3 .� התייחסות לתלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי
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העברת המבח� על פי ההנחיות האחידות תשפר . בפרק זה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבח� בכיתה

ותית� לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ורמת שליטתו בחומר , את מהימנות המבח�

� . הלימודי

   מש� המבח� 4.1

גורמי� בסביבה  ואי� , מומל' לקיי� את המבח� בשעות שבה� התלמידי� ערניי�:שעת המבח� 4.1.1

�, ב החיצוני מתקיי� בשעות הלימוד השלישית והרביעית"המיצ. העלולי� להפריע להצלחת

 . ומומל' להעביר ג� את המבח� הפנימי בשעות אלה

מש� זמ� זה . ללא הפסקות, )למבח� המועבר בשלמותו(  דקות90 הזמ� המוקצב למבח� זה הוא 4.1.2

א� התלמידי� , ע� זאת. על כל שאלות המבח�בנינוחות תוכנ� כ� שהתלמידי� יוכלו להשיב 

 על,  של זמ�אפשר לתת לה� תוספת קצרה,  לכמה דקות נוספות כדי להשלי� את המבח�יזדקקו

 . הספר�פי שיקול הדעת של בית

 אול� במהל� המבח� אי� ,חילת המבח� על מש� הזמ� העומד לרשות�יש להודיע לתלמידי� בת 4.1.3

� .ואי� לכתוב על הלוח את מש� הזמ� הנותר לסיו� המבח�, לזרז את התלמידי

 לפני הזמ� יישארו  את עבודת�הספר יקבע א� תלמידי� שסיימו�בית: לפני תו� הזמ� סיו� המבח� 4.2

 מו את המבח� לפני הזמ� לבדוק את תשובותיה�רצוי לעודד תלמידי� שסיי. יצאו החוצהש או הבכית

 .ורק לאחר מכ� למסור את מחברותיה�, שנית

השגחה בכיתת 4.3 � הא

לפני תחילת המבח� מומל' לאפשר למורה של תחו� הדעת לתת הבהרות כלליות לתלמידי� בנוגע 

למידי� כמשגיח על הת, שאינו מלמד את תחו� הדעת,  רצוי למנות מורה אחד לפחות.כני המבח�ולת

 . בעת ביצוע המבח�

 : בכיתה בשעת המבח�המשגיחתפקידי 

 . לשמור על הסדר ועל טוהר הבחינותו, לפקח על המהל� התקי� של המבח� 4.3.1

 . לוודא כי כל תלמיד עובד באופ� עצמאי 4.3.2

אי� להשיב על ). חוברת פגומה וכדומה, דפוס לא ברור(בעיות טכניות פתרו� לסייע לתלמידי� ב 4.3.3

אי� לרמוז על התשובה הנכונה ו, אי� להקריא את שאלות המבח�, בתחו� התוכ�שאלות העוסקות 

 .או לכוו� את התלמידי� לתשובה הנכונה

שתאפשר לתלמידי� לבטא את הידע ,  זמ� שלללא לח', ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה 4.3.4

 � . ביותרבדר� הטובהשלה

 . ולא לדלג על שאלות,לת�לעודד את התלמידי� להשיב על כל שאלות המבח� כמיטב יכו 4.3.5
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4.4 � הסברי� לתלמידי� בעת חלוקת המבחני

 :מוצע להתייחס לנקודות הבאות

 .את מטרת המבח�לתלמידי� להסביר  .א

 .לציי� כמה זמ� עומד לרשות� .ב

בשאלות הסגורות יש . ושאלות פתוחות") אמריקאיות("המבח� מורכב משאלות סגורות כי לציי�  .ג

בשאלות הפתוחות יש לכתוב את . להקי% אותה/די� לסמ�תשובה אחת נכונה ועל התלמי

 .התשובה במקו� המיועד לכ�

 . לפני הזמ�מבח�את הלתלמידי� מה עליה� לעשות א� סיימו להסביר  .ד

 .להשיב על כל השאלות ולא לדלג על א% שאלה אחת, לבקש מהתלמידי� לעבוד ברצינות המרבית .ה

 ).'שאילת שאלות וכו, אכילה, ציאה לשירותי�י ( בשעת המבח�התנהגותהנוהלי לה� את להסביר  .ו

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  ז"תשס, 'ה לכיתה עברית ב פנימי מבח�–מדרי� למורה 

 

 

  

  

מוצע שרכז המקצוע או רכז , כמו כ�. הספר�ביתמורי העברית בהמבחני� ייבדקו בידי צוות מוצע כי 

 . זההתהלי� את הילווה , הספר�או מי שימונה לצור� זה בידי מנהל בית, השכבה

אפשר להיעזר בד% ריכוז ). 6ראה פרק (מחוו� המצור% יש לבדוק את המבחני� בהתא� ובצמידות ל

  7 בפרק ראה;  עותקי� של ד% ריכוז הציוני�40במעטפה יש (הציוני� לכל תלמיד המצור% במעטפה 

כלי זה הותא� ).  ציוני�ריכוזריק של לד% ודוגמה  ,חושבו בו הציוני�ש ,ריכוז ציוני�מלא של  לד% הדוגמ

�ד לאפשר למורי בית ונוע,ב הפנימי"להעברת המיצ� .הספר בדיקה נוחה ויעילה של המבחני

 :ס והמנבסו�"הספר שעובדי� ע� המנבבתי

 

 

 

 

 

 

 

 

שאפשר להוריד מאתר האינטרנט של  ,אקסלמבוסס , ממוחשב ייעודיפותח באופ� ניסיוני כלי , כמו כ�

). ב החיצוני"לאחר מועד המיצ" (ב פנימי"מיצ" בקטגוריה il.gov.education.rama://httpה בכתובת "ראמ

 �ומיועדת למורי� ,  ריכוז הציוני�הדפי� הידניי� שלהעבודה ע� הכלי מחליפה את העבודה ע

ריכוז � הידניי� של  בדפימומל' להשתמשמי שאינו מיומ� בעבודה באקסל ל. המיומני� בעבודה באקסל

� .הציוני

 :בעת בדיקת המבח�" ידניי�"חיות כלליות למילוי דפי ריכוז הציוני� הלהל� הנ

5.1 .�בדיקת שאלות המבח� לפי המחוו� המצור  

 מצוינות ובהתא� לכ� ה�,  מראש במחוו�הוגדרואפשרויות הניקוד בכל סעי% ובכל שאלה  5.1.1

� . יש לסמ� על גבי ד% ריכוז הציוני� את הניקוד לכל שאלה. בד% ריכוז הציוני
  :וגמאותד

 4 -תזכה את התלמיד בהכוללת ארבעה מקורות של התלמיד מלאה  תשובה ,)שאלה פתוחה (1בשאלה  )1

אם  . 4את הספרה , 1בשורה המתייחסת לשאלה , במקרה זה יש להקיף בדף ריכוז הציונים. נקודות

 הספרה  נקודות ויש להקיף את3 הוא יקבל , בלבדמקורותשלושה  הכוללת תלמיד כתב תשובה חלקיתה

הוא יקבל ,  כלל לא השיב על השאלהאם התלמיד כתב תשובה שגויה או .וכך הלאה,  בדף ריכוז הציונים3

 .  נקודות0

 תזכה אותותשובה חלקית ו , נקודות3 -תזכה את התלמיד בתשובה מלאה , )שאלה פתוחה (2בשאלה  )2

אין  . נקודות0א יקבל הו,  או השיב תשובה שגויה, התלמיד לא השיב על השאלהאם. נקודה אחתב

 . על שאלה זו נקודות2אפשרות לתת 

סידר נכון את תלמיד ש.  3, 4, 1, 2  הרצף של משפטיםהתשובה הנכונה היא) שאלה סגורה (3בשאלה  )3

 תלמיד . במקום המתאים3ולכן בדף ריכוז הציונים יש להקיף את הספרה ,  נקודות3 יקבל המשפטים

אין אפשרות לתת ניקוד חלקי .  נקודות0או לא השיב על השאלה יקבל ) באופן חלקי או מלא(שטעה ברצף 

 . על שאלה זו

 

5 .� בדיקת המבחני� וחישוב הציוני

תמיכה אפשר לפנות למוקד השירות ללהדרכה ו. ב הפנימיי�"מיצס והמנבסו� הותאמו למבחני ה"המנב

בי� השעות , 'ביו� וו, 22:30 � 07:30בי� השעות ', ה�'ס בימי� א"והתמיכה של מינהלת יישומי המנב

07:30 �929811103: טלפו�, 14:00  . 

�07:30 בי� השעות , שישי ושבתביו� מוזמני� לפנות ג� דוברי השפה הערבית  י�מורי� מהמגזר 16:30. 

 moked-manbas@kishurim.k12.il: ל לתמיכה"דוא

 manbas@manbas.k12.il: ל למידע כללי"דוא

 manbas/il.gov.education.www: ס" המנבאתר האינטרנט של מינהלת יישומי
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5.1.2 � של השאלה על פי מספר הנקודות הכולליש לחשב את , בשאלות הכוללות כמה סעיפי

כוללות ה שאלות יש ששבמבח� זה  .ורק אז לסמ� את הניקוד בד% ריכוז הציוני�, המחוו�

� .)19, 18, 15, 14, 11, 6(  סעיפי

  

- הנחלקת לארבעה תתשאלה פתוחה(' וסעיף ב) פתוחהשאלה (' סעיף א:  יש שני סעיפים6בשאלה  ,מהדוגל

תזכה ' סעיף בסעיף ב-כל תת ותשובה נכונה בנקודה אחתב תזכה את הנבחן' תשובה נכונה בסעיף א). סעיפים

 אפשרויות הניקוד הן ריכוז הציונים בדףו, 5 - ל0טווח הניקוד של השאלה נע בין  לכן.  אחתנקודהגם כן ב אותו

  אך שגה בשאר,2ב- ו1הסעיפים ב-וגם על תת' תלמיד השיב נכון על סעיף א,  למשל,אם. 5 - ו4, 3, 2, 1, 0

 . 3בדף ריכוז הציונים יש לסמן את הספרה , במקרה זה.  הזאת נקודות על השאלה3הוא יקבל , הסעיפים

השיפוט נעשה על פי הממדי� , )25 ושאלה 16אלה ש(יש לשי� לב כי במשימות ההבעה בכתב  5.1.3

ראה  (מרכיבי�בתו� כל אחד מ� הממדי� האלה יש להתייחס למספר . מבנה ולשו�, תוכ�

ואת התוצאה לכתוב ,  לסכ� את הנקודותכ��אחר,  בנפרדמרכיביש לתת ניקוד לכל ). מחוו�

� . בד% ריכוז הציוני

מבוסס על מספר קט� לשונית �בהבנה מטהיד מאחר שהציו� של כל תלמ �הבנה מטה לשונית  5.1.4

שלא לייצג נאמנה את רמת שליטתו של , במקרי� מסוימי�, ציו� זה עלול, של פריטי�יחסית 

לפיכ� מומל' להצליב מידע זה ע� הערכות פנימיות אחרות שהועברו בכיתה בנושא . התלמיד

 .זה

 0בשני המקרי� התלמיד יקבל . די� שאלה שלא ענו עליה כדי� תשובה שגויה, מבחינת הניקוד 5.1.5

יהיה  כ� .שאלות שהתלמידי� לא השיבו עליה�ה של רישו� לנהלמומל' , ע� זאת. נקודות

 . אות�ו בה� או לא למדי�הכיתה מתקשתלמידי אפשר להסיק מסקנות לגבי נושאי� ש

 . ריכוז ציוני� ריק של ד%דוגמה ל ואחריהריכוז ציוני� מלא של  דוגמה לד% מוצגת 7בפרק  5.1.6

   במבח�נושאחישוב הציו� לכל  5.2

הבעה , הבנת הנקרא: כל אחד משלושת הנושאי� הבאי�בעבור כל תלמיד יש לחשב ציו� ב 5.2.1

 סכו� הנקודות הכולל שצבר פי�עלחושב יהציו� בכל נושא . לשונית�בכתב והבנה מטה

 ).כל נושא מופיע בטור נפרד בד% ריכוז הציוני� לתלמיד(התלמיד באותו נושא 

 ויש לוודא כי הציו� שקיבל , בכל נושא מופיע בתחתית הטבלה� הטווח האפשרי לציו,שימו לב 5.2.2

 .הזה בטווח נמצאהתלמיד 

5.2.3 �לגבי כל תלמיד וברמת , אפשר לחשב את ציוני התלמידי� בכל נושא בנקודות ובאחוזי

 .דר� החישוב באחוזי� מוצגת בד% הידני של ריכוז הציוני�. הכיתה

שיחשב את הציוני� האלה באופ� , כמפורט בעמוד הקוד�, אפשר להיעזר בכלי האקסל 5.2.4

 .אוטומטי

  במבח�וללחישוב הציו� הכ 5.3

פי סכו� הנקודות שצבר התלמיד במבח� בשלושת   במבח� מחושב עלכוללהציו� ה 5.3.1

 �טווח הציוני� של הציו�  ).לשונית�הבעה בכתב והבנה מטה, הבנת הנקרא(התחומי

� ל0הכולל נע בי�  100.  
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 הכיתתי וחישוב מדדי� כיתתיי�ד� המיפוי  5.4

בתו� הבדיקה מומל' להעתיק את הציוני� הכוללי� ואת הציוני� בכל נושא לד% המיפוי  5.4.1

  .  בכיתהממוצע של כלל התלמידי�הציו� ה לחשב את כ��אחרו, )8פרק (הכיתתי 

.  כוללות תלמידי� המקבלי� תמיכה מתכנית השילוב ועולי� חדשי�אינ�הנורמות הארציות  5.4.2

יש , )כאשר נתוני� אלה יתפרסמו( כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנורמה הארצית ,לכ�

 .אלההתלמידי�  של הקבוצותהלחשב את הממוצע הכיתתי ללא 

את כיתתי הכולל את התלמידי� בעלי לקויות למידה והממוצע את המומל' לחשב כמו כ�  5.4.3

 ההיבחנות שלה� שוני� בעיקר א� תנאי, אלההתלמידי� את הכיתתי שאינו כולל הממוצע ה

 .בתכלית
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,  על כ�נוס%. המחוו� מפרט את התשובות הנכונות ואת אופ� הניקוד של תשובות מלאות וחלקיות 6.1

סוג הטקסט ואת   שלהממד ההבנהאת , שלההמחוו� מציי� לגבי כל שאלה ושאלה את הנושא 

 . בו היא עוסקתש) סוגה(

א� מותאמי� , ב החיצוני"% מתבססי� על המחוו� של המיצהמחוו� והניקוד שנית� לכל שאלה וסעי 6.2

 .אי� לתת לה ניקוד חלקי, א� במחוו� אי� התייחסות לניקוד חלקי בשאלה. ב הפנימי"למיצ

6.3 �, בה�שתכנו מצבי� יי, ע� זאת. האפשרככל נעשה מאמ' לפתח מחוו� מפורט , לנוחיות המורי

אלה על כבמקרי� . ה זו או אחרתתשובי� לתת לבנוגע לניקוד שצר בהירות�תהיה אי, למרות המחוו�

 .  כמה נקודות יקבל התלמידולהחליט ושיקול דעתאת המורה להפעיל 

 

 :זכרו

 .יש לתת ניקוד לכל סעי% בנפרד •

ואת התוצאה לרשו� בד% ריכוז הציוני� , יש לחבר את סכו� הנקודות של כל סעיפי השאלה •

 ).חשב אחרכלי ממובאו (אקסל הקוב' בלתלמיד או להקליד 

 . נקודות על כל שאלה שלא השיב עליה0התלמיד יקבל  •

,  יש להתייחס לשאלה שבה התלמיד סימ� יותר מתשובה אחת–) ברירה�רב(בשאלות סגורות  •

 ).ולא לזכות אותו בנקודות(כאילו הוא לא השיב עליה 

• �.  במחוו�לפי המפורט, מבנה ולשו�, תוכ�: במשימות ההבעה בכתב  יש לתת ציו� נפרד לממדי

 לסכ� את כ��אחרלתת לו ניקוד ו,  המופיע במחוו� בנפרדמרכיביש לשפוט כל , בכל ממד

 .את התוצאה יש לרשו� בד% ריכוז הציוני�. הנקודות

 המחוו�. 6
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 ז"ב פנימי תשס"מיצ –' מחוו� למבח� בעברית לכיתה ה

 

ניקוד  ממדי הבנה נושא שאלה סוגה
 לשאלה

�סוג  סעי
�/ הסעי
 השאלה

ניקוד 
� לסעי

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  1 מידעי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הגלויה 
 בטקסט

0�תשובה הכוללת את ארבעת המקורות  = 4  פתוח  4
 :פי הקטע�על ,שמה� מגיעה הפסולת 
 � מפעלי�/תעשייה/ מפעלי תעשייה
 �  חוות חקלאיות
 �  מכוניות
 �� בתי�/ בתי� פרטיי
לושה מבי� הגורמי� תשובה הכוללת ש=  3

 .הרשומי� לעיל 
2 =  �תשובה הכוללת שניי� מבי� הגורמי

 .הרשומי� לעיל 
1 =  �תשובה הכוללת גור� אחד מבי� הגורמי

 .הרשומי� לעיל 
 .לא השיב/תשובה שגויה  =0

הבנת  2 מידעי
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

 :תשובה מלאה הכוללת את = 3  פתוח  0,1,3
 ה ריקי� בקבוקי קול–הפירוט  
כי ה� אינ� נרקבי� במש� זמ� " –הנימוק  
 :נימוק בהשוואה למזו�: או, "רב 
כי : "או, "כי המזו� נרקב במהירות" 
 �חומרי� כמו : "או, "האחרי� נרקבי
זכוכית ופלסטיק נרקבי� במש� , מתכת 
 ".זמ� רב 
בקבוקי "שבה יצוי� , תשובה חלקית = 1

ע� " בקבוקי קולה"או , ללא נימוק" קולה 
 .נימוק שגוי 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  3 מידעי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 :סדר המשפטי� הנכו�=  3  פתוח  0,3
       2 

       1 

       4 

       3 

לא /כל סדר משפטי� אחר: תשובה שגויה = 0
 .השיב 

הבנת  4 מידעי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

תשובה מלאה הכוללת את הסבר  = 3  פתוח  0,1,3
מי הגשמי� סוחפי� את חומרי : התהלי� 
  �ההדברה שחקלאי� משתמשי� בה
 �, המי� מזדהמי�. לנהרות ולנחלי
 �למות בעלי חיי� /וגורמי� למות הדגי
 �תשובה שאינה כוללת את : או, אחרי
מות בעלי חיי� /מות הדגי�: התוצאה 
 � .אחרי
: של התהלי� תיאור חלקי  תשובה הכוללת =1

 �או לא הוזכרה , לא הוזכרו מי הגשמי
או תשובה הכוללת העתקה , הסחיפה 
 .גורפת מ� הטקסט 
כשהחקלאי : "לדוגמה, תשובה שגויה=  0

ה� , והחיות לא יודעות, מדביר את גידוליו 
, יכולות לאכול ממה שהחקלאי הדביר 
לא "/והחיה שאכלה מזה יכולה למות 
 .השיב 

הבנת  5 דעימי
 הנקרא

הבנה מטה 
 טקסטואלית

 : 1התלמיד סימ� את תשובה  = 3  סגור  0,3
 � להדגי� ולהמחיש את הסכנות שבזיהו
סימ� יותר  /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
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ניקוד  ממדי הבנה נושא שאלה סוגה
 לשאלה

�סוג  סעי
�/ הסעי
 השאלה

ניקוד 
� לסעי

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשו�

לי� יתשובה הכוללת שתיי� מבי� המ = 1 0,1 פתוח א 
 .מזוה�, מזהמי�, לזה�: האלה 
לי� יתשובה הכוללת מילה אחת מבי� המ = 0

שלעיל או תשובה הכוללת מילה שאינה מ�  
 או מילה שאינה מ� השורש, הקטע 
" זיהו�: "אחת משתי המילי�או , מ�ה�ז 
 .לא השיב/"לזיהו�"או  

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 נהרות = 1 0,1 פתוח 1ב 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 ערי� = 1 0,1 פתוח 2ב 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 בתי חרושת = 1 0,1 פתוח 3ב 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

 

6 

הבנת 
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 

0�5 

 שאריות מזו� = 1 0,1 פתוח 4ב
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  7 מידעי
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

 : 4התלמיד סימ� את תשובה  = 3  סגור  0,3
למסור מידע על הגורמי� לזיהו� ועל  
 הנזקי� לסביבה 
 סימ� יותר  / לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .אחתמתשובה  
הבנת  8 מידעי

 הנקרא
הערכה 
 וביקורת

 תשובה הכוללת את דעת הנבח� על  =3  פתוח  0,1,3
השאלה א� הטלת הקנס מוצדקת ונימוק  
 � .רלוונטי לסוגיה של הזרמת השפכי� לי
: נימוק ללא הבעת דעה :תשובה חלקית = 1

�פי שהפסולת לא תפגע בבני�על�א% �, אד
 .הפסולת תפגע בי� ובחיותיו 
תשובה שאינה , לא רלוונטיתתשובה  = 0

 �תשובה ללא הסבר , מתייחסת לזיהו� הי
 �אני לא חושב שצרי� , לא: "לדוגמה, הול
ה� , להיפ�, חרושת�לתת קנס לבתי 
במבה , תורמי� לנו מזו� כמו שוקולד 
 ."ועוד 

הבנת  9 סיפור
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 4ת תשובה התלמיד סימ� א = 3  סגור  0,3
 .הוא לא יוכל לדאוג לפרנסת משפחתו 
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  10 סיפור

 הנקרא
הערכה 
 וביקורת

:  תשובה המתקשרת לעני� הפיתוי ְלרמות =2  פתוח  0,1,2
הוא רצה את הגרז� שלו ולא התפתה לגרז�  
/ הוא לא שיקר/הוא לא רימה: או, הזהב 
וא לא התפתה לשקר כדי להשיג גרז� ה 
 .יקר יותר 
שהקשר שלו לשאלה תשובה הכוללת מסר  = 1

, הוא רצה את שלו היש�: משמעי�אינו חד 
הוא : או, ולא משהו שהוא לא שלו וחדש 
, דחה את גרז� הזהב ואת גרז� הכס% 
 .וביקש את גרז� הברזל הפשוט שלו 
או תשובה שאינה  תשובה שגויה = 0

 .לא השיב/תרלוונטי
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ניקוד  ממדי הבנה נושא שאלה סוגה
 לשאלה

�סוג  סעי
�/ הסעי
 השאלה

ניקוד 
� לסעי

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  סיפור
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 3התלמיד סימ� את תשובה  = 2 0,2 סגור א
 .ל כדי להשיג כס%ואד� המוכ� לעשות הכ 
סימ� יותר /לא השיב/שובה שגויהת = 0

 .מתשובה אחת 
 סיפור

11 

הבנת 
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

0,2,4 

 : 4התלמיד סימ� את תשובה  = 2 0,2 סגור ב
 .חי בעוני 
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  12 סיפור

 הנקרא
הבנת 

המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 2ימ� את תשובה התלמיד ס = 2  סגור  0,2
 א� 
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  13 סיפור

 הנקרא
הערכה 
 וביקורת

 

הלקח המרכזי של תשובה הכוללת את  = 3  פתוח  0,1,3
תשובה : או, מנומקת לפי הסיפור, הסיפור 
 �: הכוללת הסבר של הפתג� ונימוק מתאי
, "תל�כדאי להיות ישר כי בסו% זה מש" 
כמו ,  סופו שיפסיד–מי שמשקר : "או 
אד� צרי� להיות שמח : "או, "שקרה לשכ� 
 �לא טוב : "או, "בחלקו כמו חוטב העצי
 � ".לקנא בחבר� כי זה לא משתל
 .העתקת הפתג� בלבד ללא נימוק = 1
תשובה הכוללת את סיפור :  תשובה שגויה =0

ללא הכללה , או חלקי� ממנו, המעשה 
או ציו� לקח שגוי ,  לקח רלוונטי�וללא ציו 
 .לא השיב/ 

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 הגרז� שלו/גרז� שלו = 1 0,1 פתוח א 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 הסיורי� שלו/סיורי� שלו = 1 0,1 פתוח ב 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 עבודתה = 1 0,1 פתוח ג 
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

 

14 

הבנת 
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 

0�4 

 הבני� שלנו/בני� שלנו = 1 0,1 פתוח ד
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  סיפור
 הנקרא

הבנה מטה 
 טקסטואלית

 : 3התלמיד סימ� את תשובה  = 3 0,3 סגור א
 � .להדגיש את דברי חוטב העצי
סימ� יותר /יבלא הש/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
 סיפור

15 

הבנת 
 הנקרא

הבנה מטה 
 טקסטואלית

0,3,6 

 : 1התלמיד סימ� את תשובה  = 3 0,3 סגור ב
השכ� הופתע ממצבו הטוב של חוטב  
 � .העצי
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
 16 סיפור

הבנת 
 נקרא

הבנת 
 הנקרא

הערכה 
 וביקורת

 

תשובה הכוללת הבעת דעה המנומקת  = 3  פתוח  0,1,2,3
כל  דעה תיחשב תשובה נכונה . כהלכה 
לרבות תשובה , ובלבד שתהיה מנומקת 
 .המצדדת במעשה של השכ� 
הבעת דעה מפורשת ללא תשובה הכוללת   =2

 .נימוק 
תשובה הכוללת התייחסות למעשיו או  = 1

ללא הבעת דעה , לאופיו של השכ� 
 ".צעהשכ� היה רוד% ב: "מפורשת 
 .לא השיב/תשובה לא רלוונטית = 0
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 הבעה בכתב 16שאלה
ממדי  נושא שאלה

 הבנה
ניקוד 
 לשאלה

סוג 
 השאלה

ניקוד 
� לסעי

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

 א16
 תוכ�

הבעה 
 בכתב

 תוכ�  פתוח 2�0 תוכ�
 .י�יונימוקי� רלוונטטקסט הכולל הצגת עמדה מפורשת = 2     
או נימוק ללא , הכולל עמדה ללא נימוק הול� סטטק= 1     

 .עמדה 
 .לא השיב/לא רלוונטיתתשובה  = 0     

 ב16
 מבנה

הבעה 
 בכתב

 מבנה  פתוח 1�0 מבנה
: הכולל את שני רכיבי המבנה, טקסט לכיד ומקושר= 1     

 .דעה ונימוק 
 .לא השיב/ואינו מקושר הטקסט אינו לכיד = 0     

 ג16
 לשו�

הבעה 
 בכתב

 לשו�  פתוח 2�0 לשו�
ורק ,  בנפרדלכל אחד ממרכיבי הלשו� לתת נקודותיש , שימו לב

 . לכתוב בד% ריכוז הציוני�הנקודות סכו�את 
 .משלב לשוני הול�, אוצר מלי� עשיר= 1     
הקפדה על מבנה המשפט (תקינות מורפולוגית ותחבירית = 1     

 � .פיסוק וכתיב תקיני�, )ועל תצורת המילי
 .אי� להוריד נקודות על שגיאת כתיב אחת 

 :ג16ו ב16, א16ת הסעיפי� שהערה לשלו      
 ).לא הציג עמדה(הנבח� חרג מ� הסוגה הנדרשת  = 0

 
ניקוד  ממדי הבנה נושא שאלה סוגה

 לשאלה
�סוג  סעי

�/ הסעי
 השאלה

ניקוד 
� לסעי

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  17 שימושי
 אהנקר

הבנת 
המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

: 2התלמיד סימ� את תשובה  = 3  סגור  0,3
משחק , בהתנהגות בשעת הליכה 
 ורכיבה 
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  שימושי

 הנקרא
הבנת 

המשמעות 
 הגלויה בטקסט

 תשובה הכוללת אחד מ� המקומות  =1 0,1 פתוח א
 :האלה 

 מדרכה  –  

 הרחק משפת הכביש  –  

מול כיוו� , צד שמאל של הכביש  –  
 התנועה   

 מעבר חצייה –  
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

הבנת  שימושי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

 תשובה הכוללת אחד מ� המקומות  =1 0,1 פתוח ב
 :האלה 

 –  � כבישי

 מדרכות  – 

 מגרשי חנייה – 
 .לא השיב/ה שגויהתשוב = 0

 שימושי

18 

הבנת 
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

0�3 

 תשובה הכוללת אחד מ� המקומות  =1 0,1 פתוח ג
 :האלה 

 צד ימי� של הדר�  – 

 דרכי� שבה� התנועה אינה  – 
 סואנת   

 שבילי� מיוחדי� לרוכבי  – 
  � אופניי

 –  � מגרשי� מתאימי
 .לא השיב/תשובה שגויה = 0

 :18בשאלה ' ג'הערה לסעיפי� א        
, שחלקה נכו� וחלקה שגויתשובה 

 .תיחשב תשובה שגויה
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ניקוד  ממדי הבנה נושא שאלה סוגה

 לשאלה
�סוג  סעי

�/ הסעי
 השאלה

ניקוד 
� לסעי

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

הבנת  שימושי
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

 לאהתלמיד סימ�  = 1 0,1 סגור א
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  שימושי

 הנקרא
הבנת 

המשמעות 
 הגלויה בטקסט

  כ�התלמיד סימ� = 1 0,1 סגור ב
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
 שימושי

19 

הבנת 
 הנקרא

הבנת 
המשמעות 

 הגלויה בטקסט

0�3 

 כ�ד סימ� התלמי = 1 0,1 סגור ג
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  20 שימושי

 הנקרא
הערכה 
 וביקורת

 : 4התלמיד סימ� את תשובה  = 3  סגור  0,3
 לחנ� לבטיחות בתקופת החופשה       
סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה  = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  21 שימושי

 הנקרא
הערכה 
 וביקורת

 : 3התלמיד סימ� את תשובה  = 3  סגור  0,3
       ד� גלש בגלגיליות במגרש 

 .משחקי�ה 
סימ� יותר /לא השיב/יהתשובה שגו = 0

 .מתשובה אחת 
הבנת  22 שימושי

 הנקרא
הבנת 

המשמעות 
הסמויה 
 בטקסט

 : 3התלמיד סימ� את תשובה  = 3  סגור  0,3
        לקיי� הוראות

ימ� יותר ס/לא השיב/ תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  23 
 הנקרא
מטה 
 לשו�

 : 2התלמיד סימ� את תשובה  = 1  סגור  0,1 
�        זהירות בדרכי

סימ� יותר /לא השיב/תשובה שגויה = 0
 .מתשובה אחת 

הבנת  24 
 הנקרא
מטה 
 לשו�

, תשובה הכוללת שני כללי בטיחות = 2  פתוח  0,1,2 
�המנוסחי� על  �פי המשפטי
בחיוב או , וצגי� בשאלההמ 
 . בשלילה 
  �הכללי� יכולי� להיות מנוסחי
�בהווה �בלשו�  ,בש� פועל, רבי
" צרי�" המילי�  או באמצעות ,ציווי 
יש ללכת : "דוגמאות". יש"או  
אסור : "או, "הרחק משפת הכביש 
: או "קרוב לשפת הכבישללכת  
יש להקפיד על , לפני חציית הכביש 
 ." תעבורעצור בטר�"הכלל  
, תשובה הכוללת כלל בטיחות אחד = 1

�המנוסח על  �פי המשפטי� המוצגי
 .בחיוב או בשלילה, בשאלה 
�הכלל יכול להיות מנוסח בהווה 
 �בש� פועל ובלשו� ציווי , רבי
  � ".יש"או " צרי�"בעזרת המילי
, שני כללי� המנוסחי� כהלכה: או 
 .סמ� הטקסט הנתו��א� לא על 
שבה תשובה : יהתשובה שגו = 0

 �, המשפטי� אינ� מנוסחי� ככללי
/ ג� א� ה� נכוני� מבחינת התוכ� 
 .לא השיב 
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תרומה לילדי� בבתי: " הבעת עמדה הבעה בכתב 25שאלה � "חולי
ממדי  נושא שאלה

 הבנה
ניקוד 

 לשאלה

ניקוד 

� לסעי

 התשובה הנכונה ופירוט אפשרויות הניקוד

 תוכ� 
 סכו� הנקודותורק את ,  בנפרדיש לתת נקודות לכל אחד ממרכיבי התוכ�, שימו לב

� .לכתוב בד% ריכוז הציוני

0� .הצגת ההצעה  =3 • 3
 .ההצעה חלקית של הצגה=  2    
 .הטקסט אינו עונה על הדרישה=  0    

0� .תלבטות בהצעהאו ה ,תמיכה בהצעה או התנגדות להצעה באופ� מפורש=  3 • 3
 .הבעת עמדה לא מפורשת=  1    
 .אי� הבעת עמדה=  0    

  א25
 תוכ�

הבעה 
 בכתב

10�0 תוכ� 

0�4 • 4 =� דוגמאות לביסוס עמדת הכותב/ סיבות/ הסברי�/  נימוקי
 התייחסות לטיעוני� שכנגדכדי תו�           
 ברמת פיתוח נימוקי� לפחותהטקסט כולל נימוק רחב ומפורט או שני : הערה 
 .נמוכה יותר 

    3 = � .דוגמאות לביסוס עמדת הכותב/ סיבות/ הסברי�/ נימוקי
 ללא התייחסות לטיעוני� שכנגד         
 .הטקסט כולל נימוק לא מפורט=  2    
 .הטקסט כולל נימוק דל=  1    
 .הטקסט אינו עומד בדרישה=  0    

 מבנה 
 סכו� הנקודותורק את ,  בנפרדרכיבי המבנהיש לתת נקודות לכל אחד ממ, שימו לב

� .לכתוב בד% ריכוז הציוני

0� .כתיבה לעיתו� ולא תשובה לשאלה או תור בדיבור: מסגרת הכתיבה=  1 • 1
 .הטקסט אינו עונה על הדרישה=  0    

0� .הבעת דעה והנמקה, ההצעה:  את הרכיבי� הנדרשי� במטלההטקסט כולל=  2 • 2
 .הבעת עמדה ללא הצגת ההצעה או ללא הנמקה: אחד מרכיבי השאלהחסר =  1    
 .הטקסט אינו עונה על הדרישה=  0    

  ב25
 מבנה

הבעה 
 בכתב

5�0 מבנה 

0� ).קשר לוגי ולשוני בי� משפטי� ובי� רעיונות(הטקסט לכיד ומקושר =  2 • 2

 .קישוריות חלקית=  1 
 .הטקסט אינו לכיד ואינו מקושר=  0 

 לשו� 
 סכו� הנקודותורק את ,  בנפרדיש לתת נקודות לכל אחד ממרכיבי הלשו�, שימו לב

� .לכתוב בד% ריכוז הציוני

0� אוצר מלי� ומשלב לשוני • 2
 .)דיבור ולא(משלב לשוני ההול� כתיבה אוצר מלי� עשיר ומגוו� ו = 2    
 .משלב נמו�ו אוצר מלי� דל = 1    
 .לשו� דבורה=  0    

0� מורפולוגיה ותחביר • 1
    1  =� במספר וביידוע, התאמה במי�. מבנה תקי� של מלי� ושל משפטי
  במבנה המשפט ובהתא� הדקדוקישגיאותהרבה =  0    

0� פיסוק • 1
 )ללא הקפדה על פסיק באמצע המשפט( נכו� בסימני הפיסוק שימוש=  1    
 אי� סימני פיסוק בטקסט=  0    

  ג25
 לשו�

הבעה 
 בכתב

5�0 לשו� 

0� כתיב • 1
 אי� ). ללא התייחסות לכללי הכתיב המלא( נכו� כתיב=  1    
          להוריד נקודות על שגיאת כתיב אחת או על שגיאת כתיב חוזרת  

 מעל שגיאת כתיב אחת=  0    

תוכ� 
מבנה 
 ולשו�

     � ):ג25ב ו25, א25(הערה לכל שלושת הסעיפי
העתיק מ� /ח� לא הציג עמדההנב: למשל, הנבח� חרג מ� הסוגה הנדרשת במטלה=  0

 .כתב משפט אחד בלבד/הטקסט העתקה גורפת 
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 ' עברית לכיתה ה)חישוב ידניל (תלמידד� ריכוז ציוני� ללמילוי  דוגמה 7.1
 ש� התלמידה :דנית      כיתה: ה1

.יש לסמ� את מספר הנקודות לכל שאלה בהתא� למפורט במחוו�  

בהבעה בכת הבנת הנקרא   
-הבנה מטה
ה לשונית

וג
ס

 

 

 נושא

 ניקוד ניקוד ניקוד

1שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0 1 2 3 4 המשמעות הגלויה בטקסט

2שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1  3  הערכה וביקורת

3שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

4שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0 1  3  המשמעות הסמויה בטקסט

5שאלה   
, הבנת הנקרא  

                  0   3  הבנה מטה טקסטואלית

6שאלה   0 1 2 3 4 5                  לשון-מטה, הבנת הנקרא 

7שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0   3  הערכה וביקורת

ון
ש
א
ר
ק 
ר
פ

 :
עי
ד
מי
ה
ט 
ס
ק
ט
ה

 

8שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1  3  הערכה וביקורת

9שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

10שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1 2   הערכה וביקורת

11שאלה   
הבנת ,  הנקראהבנת

                  0  2  4 המשמעות הסמויה בטקסט

12שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0  2   המשמעות הסמויה בטקסט

13שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1  3  הערכה וביקורת

14שאלה   0 1 2 3 4                   לשון-מטה, הבנת הנקרא 

15שאלה   
, הבנת הנקרא  

                  0   3 6 הבנה מטה טקסטואלית

16שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1 2 3  הערכה וביקורת

16שאלה         0 1 2              הבעה בכתב- תוכן 

16שאלה         0 1               הבעה בכתב- מבנה 

ני
ש
ק 
ר
פ

 :
רי
פו
סי
ה
ט 
ס
ק
ט
ה

 

16שאלה         0 1 2              הבעה בכתב- לשון 

17שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

18שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא
ויה בטקסטגלהמשמעות ה   3 2 1 0                  

19שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא
ויה בטקסטגלהמשמעות ה   3 2 1 0                  

20שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0   3  הערכה וביקורת

21שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0   3  הערכה וביקורת

22שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

23שאלה   0 1                      לשון-מטה, הבנת הנקרא 

שי
לי
ש
ק 
ר
פ

 :
לי
עו
פ
ת
ה
ט 
ס
ק
ט
ה

 

24שאלה   0 1 2                     לשון-מטה, בנת הנקראה 

25שאלה         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      הבעה בכתב- תוכן 

25שאלה         0 1 2 3 4 5           הבעה בכתב- מבנה 

עי
בי
ר
ק 
ר
פ

 

25שאלה         0 1 2 3 4 5           הבעה בכתב- לשון 
 

68686868% 

    
43434343 x100 = 

              63 
 

88888888%    22222222 x100=  

      25 
 

83838383% 

 

10101010 x100 = 
            12 

 ציונים
 באחוזים

 הבעה בכתב  הבנת הנקרא

 

  לשונית-הבנה מטה

 )לשונית�הבנה מטה, הבעה בכתב, סכו� הנקודות בהבנת הנקרא(נקודות  נקודות  נקודות  נקודות      75757575   ציון סופי

 ' לכיתה העברית תלמיד ד� ריכוז ציוני� ל. 7
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 ) עותקי� של ד% זה מצורפי� במעטפה ( לחישוב ידניתלמיד� לד� ריכוז ציוני 7.2   

 שם התלמיד/ה:                                               כיתה:                      

ז"תשס ב פנימי" מיצ' לכיתה העברית  – )לחישוב ידני (תלמידד� ריכוז ציוני� ל  
 .מפורט במחוו�יש לסמ� את מספר הנקודות לכל שאלה בהתא� ל

 

 הבעה בכתב הבנת הנקרא 
-הבנה מטה
ה לשונית

וג
ס

 

 

 נושא

 ניקוד ניקוד ניקוד

1שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0 1 2 3 4 המשמעות הגלויה בטקסט

2שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1  3  הערכה וביקורת

3שאלה   
הבנת , ת הנקראהבנ

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

4שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0 1  3  המשמעות הסמויה בטקסט

5שאלה   
, הבנת הנקרא  

                  0   3  הבנה מטה טקסטואלית

6שאלה   0 1 2 3 4 5                  לשון-מטה, הבנת הנקרא 

7שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0   3  הערכה וביקורת

ון
ש
א
ר
ק 
ר
פ

 :
עי
ד
מי
ה
ט 
ס
ק
ט
ה

 

8שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1  3  הערכה וביקורת

9שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

10שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1 2   הערכה וביקורת

11שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0  2  4 המשמעות הסמויה בטקסט

12שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0  2   המשמעות הסמויה בטקסט

13שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1  3  הערכה וביקורת

14שאלה  ן לשו-מטה, הבנת הנקרא                    4 3 2 1 0 

15שאלה   
, הבנת הנקרא  

                  0   3 6 הבנה מטה טקסטואלית

16שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0 1 2 3  הערכה וביקורת

16שאלה         0 1 2              הבעה בכתב- תוכן 

16שאלה         0 1               הבעה בכתב- מבנה 

ני
ש
ק 
ר
פ

 :
רי
פו
סי
ה
ט 
ס
ק
ט
ה

 

16שאלה         0 1 2              הבעה בכתב- לשון 

17שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

18שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא
ויה בטקסטגלהמשמעות ה   3 2 1 0                  

19שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

ויה בטקסטגלעות ההמשמ   3 2 1 0                  

20שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0   3  הערכה וביקורת

21שאלה   
, הבנת הנקרא  
                  0   3  הערכה וביקורת

22שאלה   
הבנת , הבנת הנקרא

                  0   3  המשמעות הסמויה בטקסט

23שאלה   0 1                      לשון-מטה, אהבנת הנקר 

שי
לי
ש
ק 
ר
פ

 :
לי
עו
פ
ת
ה
ט 
ס
ק
ט
ה

 

24שאלה   0 1 2                     לשון-מטה, בנת הנקראה 

25שאלה         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      הבעה בכתב- תוכן 

25שאלה         0 1 2 3 4 5           הבעה בכתב- מבנה 

עי
בי
ר
ק 
ר
פ

 

25שאלה         0 1 2 3 4 5           הבעה בכתב- לשון 
 

 

____________________________________% 

 

 =100 x )____(          

               63 
 

____________________________________% 

 

=100 x )____( 

               25 
 

________________________________________% 

 

 =100 x)___( 
 ציונים 12             

 באחוזים

 הבעה בכתב  הבנת הנקרא

 

  לשונית-הבנה מטה

 )לשונית�הבנה מטה, הבעה בכתב, סכו� הנקודות בהבנת הנקרא(נקודות  נקודות  נקודות  נקודות      ____________________________________________   ון סופיצי
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 כיתה: ______________ 

� .ולחשב את הממוצע הכיתתי, הרשומי� בדפי� של ריכוז הציוני�, יש  להעתיק לד% זה את הציוני� של כל התלמידי

 

 

ציו�  ש� התלמיד
בהבנת 
 הנקרא

ציו� 
הבעה ב

 בכתב

ציו� 
בהבנה 
מטה 
 לשונית

ציו� ה
כוללה  

ציי� א� התלמיד 
משולב או , עולה

 לקויי למידה

1 .        

2 .        

3 .        

4 .        

5 .        

6 .        

7.        

8.        

9 .        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        
28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

 �      ממוצע כיתתי לכל התלמידי

 � ממוצע כיתתי ללא תלמידי
� משולבי� ועולי

     

 

8 . � ז"תשס ב פנימי" מיצ' לכיתה ה עברית  מיפוי כיתתיד

 



 21  ז"תשס, 'ה לכיתה עברית ב פנימי מבח�–מדרי� למורה 

 

 )נורמות (נתוני קבוצות ההשוואה. 9

 ' כיתה ה–ז "א� עברית התשס במבח� בשפת

. לשונית�הבעה בכתב והבנה מטה, הבנת הנקרא: בדק שלושה נושאי�' א� עברית לכיתות ה�המבח� בשפת

 .'המבח� הועבר לבתי הספר באשכול ג
א� עברית קבוצת בתי הספר שנבחנה כוללת את כל תלמידי בתי הספר �במבח� בשפת: לתשומת לב�

נתוני בית ספר� במקצוע , על כ�).  לעיל1קבוצה (והיא זהה לקבוצת כלל בתי הספר , שהשתתפו במבח�

 ).  בתי ספר דוברי עברית( אחת בלבד )רמהקבוצת נו (עברית יוצגו להל� אל מול נתוני קבוצת השוואה

� :שיש למלא במבח� זה )נורמההקבוצת נתוני ( של קבוצת ההשוואה להל� התאי

  
 

שפתא� עברית, התשס"ז, כיתה ה'

הנורמה

83

71

76

79

הבעה בכתב

הבנה מטהלשונית

ציו� כולל במבח�

הנושאסוג הנורמה (קבוצת ההשוואה):

הבנת הנקראבתי ספר דוברי עברית
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�: יחסיותהתפלגות הציו� הכולל לפי רמות הישגי  

ב "בכל מבח� מיצ. ב בכלל בתי הספר"נקבעו לפי הישגיה� של הנבחני� במיצרמות ההישגי� היחסיות 

� 1"ברמת ההישגי� . "רבעוני�" לארבע קבוצות הקרויות ,לפי הציו� הכולל במבח�, חולקו הנבחני

, "נמוכה בינונית2"ברמה , רבע הנבחני� בעלי הציוני� הנמוכי� ביותרברמה הארצית נמצאי� " נמוכה

 �שבה , " גבוהה4"לרמה וכ� הלאה עד , רבע הנבחני� שציוניה� גבוהי� מעט יותרברמה הארצית נמצאי

עבור , על בסיס חלוקה זו נגזר. רבע הנבחני� בעלי הציוני� הגבוהי� ביותרברמה הארצית י� נמצא

 . היחסיות במבח� זהכל אחת מרמות ההישגי�המשק%   טווח הציוני�',המבח� בעברית לכיתות ה

 

 רמות הישגי� יחסיות לפי, 'הנבחני� בעברית לכיתות ה שיעור

 רמת הישגי� יחסית
 טווח הציוני� במבח�

ס"בכלל בתיה  
   עד–מ  

  דוברי עבריתס"בתי

71  – 0    נמוכה1  25% 

מוכה נ–   בינונית 2  72 – 82   25% 

בוהה ג–   בינונית 3  83 – 89  25% 

 25%  100 – 90    גבוהה4
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 '   במבח� בעברית לכיתות היתור מיקו� בית ספר�א
 בעשירוני ההישגי� של בתי הספר  באר. 

 :ני בתי הספר באר. לעשירוני�אופ� חלוקת ציו

של תלמידיו שנבחנו בתחו� זה  'במבח� בעברית לכיתות הממוצע ציו� כולל כ חושב ציו� בית ספרי .1

) �100�0בסול(. 

כאשר , לעשירוני�במבח� חולקה  באר. בתי הספרז של כל "ב החיצוני התשס"המיצהתפלגות ציוני  .2

� בעלי הציוני� הביתהארצית ס בהתפלגות" בתיה10%העשירו� התחתו� כולל את  �ספריי� הנמוכי

�ס בעלי הציוני� הבית ספריי�" בתיה10%ביותר באר' ואילו העשירו� העליו� כולל את  �הגבוהי

  .ביותר באר'

3. �ת הספר י של בו הארציי� מלמד על מיקומ� מסוי� בהתפלגות העשירוני� בעשירופרהס תי במיקו

בעשירו� השביעי של התפלגות ממוצעי , � נמצא למשל  א� בית ספר.ביחס לתמונת המצב הארצית

 מבתי הספר ממוצע הציו� הכולל היה זהה 70% �משמעות הדבר היא כי בכ, הציוני� בכלל בתי הספר

 .לממוצע הציוני� בבית ספר� או נמו� ממנו

  
 במבח� בעבריתכדי לקבל את תמונת בית ספר� כל שעלי� לעשות הוא להשוות את ממוצע בית ספר� 

 לטווחי הציוני� של בתי הספר הנכללי� בכל אחד מעשירוני ההישגי� של כלל בתי הספר דוברי 'לכיתות ה

 .עברית באר' באמצעות הלוח שלהל�

 
 'טווחי הציוני�  בעשירוני ההישגי� במבח� בעברית לכיתות ה

 בבתי ספר דוברי עברית  באר.

�) עד–מ (אר. ס דוברי עברית ב"טווח הציוני� במבח� בבתיה עשירוני  

1 7027 

2 7471 

3 7575 

4 7776 

5 7978 

6 8080 

7 82-81 

8 83-83 

9 85-84 

10 93-86 

 משמעות הדבר היא שבית הספר 1במידה וציו� בית הספר נמו� מהציו� המינימלי בעשירו� , לתשומת לב

מידה וציו� בית הספר גבוה מהציו� ב. ב החיצוני"קיבל ציו� הנמו� מציוני כל בתי הספר אשר נבחנו במיצ

ב הפנימי ציו� הגבוה מציוניה� של כל בתי הספר "משמע כי בית הספר קיבל במיצ, 10המקסימלי בעשירו� 

 .ב החיצוני"אשר נבחנו  במבח� זה במיצ

אל מול )  בודדתנתוני כיתה(כיתתיי� יש לנקוט זהירות בהשוואת נתוני� . בית ספריי�הנתוני� המדווחי� הנ� נתוני� : הערה
 �הביתחלוקת העשירוני� הארצית  של הציוני�שנתוני� כיתתיי� מבוססי� על מספר תלמידי� קט� יותר , זאת כיוו�. ספריי

 .ועל רמות פיזור אחרות מאלו המאפיינות נתוני� ברמת בית הספר כולו

 

 

 


