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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 6דדע )בודנביום,מ4דדע;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

ה ןאינןמהחרשהמ ש בןמהךדאהמבון–ספדוןמה ןבצךןמבכ צךיןמא וםמחוצינווםמ)" וצ"במחוצינו"מ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
כןמבון–הספדמב ברמ)" וצ"במפנו ו"(.מה וצ"במהפנו ומ ישןןמך משו יבמש מש ישהמ דאובום:מ)כ(מ
הךבדןמ בחתמכדצומחוצינו–כיבווקטובו,משפיןחמך –ורומדכ "המבשוןיףמיךריןמ קציךויןמי פ "דום,מ
ה בחתמ ש מ פנו וןמ ברוקהמ )ב(מ הבנה;מ יש מ ורךמ ש מ יכןמהסטנרדטוםמ ה ו ירוםמ ןאנוןמ כןמ ה שקףמ
יקביצןומ כושומ ה כפשדןמ הפוקמ שיבמ ה צידףמ  בחת(,מ )בסויךמ חייתמ בון–הספדמ צייןמ ך –ורומ
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,מ7דדע(.

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 )כ99מ ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)עדדעמ,Dannמ;994ממ,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,ממדדע(.מ

ממ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףמע-מ.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
)הןשס"ט(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מ היךבדמהשנהמ ה'מ לכיתה	 בעברית	  בחתמה וצ"במ

יהיכמ 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	לא	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 –ורומהדכ "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	במחוזות.

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

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
לדוא"ל meitzav@education.gov.il	או	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 ויחרוםמיהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחת.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנו,מב נב"סוב נבסיתמכימב וצבוןמ—מא ומה ביססמך מכקס (מיהסבדוםמ
ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון,משוןפדס ימ

ב יךרמ כיחדמויןד.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:מ ורךמיריג כיןמ נוןיחמח קמ הפדוטוםמב בחתמןשס"ט,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 יןמהתמ 1.מ
 סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמ סיגמדב–בדדהמישכ יןמפןיחין(,מיבכ צךיןתמנברקוםמ  רוםמשינוםמ
ש מהבנןמהטקסטמה פידטוםמבטב המיבנספח.מבא מכחרמ תמה  רוםמנא  יןמשכ יןמבד יןמקישומ

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.

ידע	לשונימ—מהנישכמנברקמבזוקהמ טקסטוםמהנא  וםמבפדקוםמש מהבנןמהנקדכמיבזוקהמ  ט יןמ 	.3
האןובה.

הערותמשקל	יחסיפירוטתחום/נושא

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

סיגומהטקסטום:
טקסטמסופידו •מ

טקסטמ ורךומ)אגיתמ •מ

טקסטמ אןב–ךןמכימ
 כנצוק יפרוה(

טקסטמשו ישומ)אגיתמ •מ

טקסטמ רדועמכימ
 פךו (

  רומההבנה
ה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מ •ממ

כוןידמ ורךמיִכחזידי
ה שן ךמ ןיעמהטקסט:מ •ממ

הוסקמיהא  המך –פומהטקסט
וושים,מהךדאהמיבוקידן •ממ

כידעמא מטקסטמךרמדד5מ%ד6—65% •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%ע—%ד3
 טקסטמכימ  כמזוקהמכ וי.

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

האדןמחיקומה שיתמיהשו ישמבהםמ פומרדושןמןאנוןמ
ה ו ירוםמ) ה תמהפודיט(.

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

השו ישמבהם.
כותמרדושהמ צויתמהא  מ •ממ

הרקריקומכימ הגרדןמ
 ישגוםמרקריקוום.

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	וִאחזורו	)כ–20%( א.	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט •ממ

כוןידמהגרדין,מהסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט •ממ
כדגיתמפדטומ ורךמה פידשוםמבטקסט •ממ

זוהיומְקשָדוםמ יגווםמה פידשוםמבטקסט •ממ

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

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט •ממ
כדגיתמה ורךמה יפוךמבטקסט:מ ויתמפדוטוםמיוצודןמקטגידוין •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 מהדאובוםמה שינוום •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

מטה	לשון 	.3

הבנןמ בנהמה ו המ)אגיתמןחו ויןמיסיפוין( 	•

ח קומהרובידמהבכום:משםמךצם,מפיך ,משםמןיכד,מאוניומגיף 	•

צידיןמהפיך מ)אגיתמפךו ,מסבו ,מךןור,מצוייו,מוחור,מדבום( 	•

הצודיףמהש נו:מס ואין,משםמךצםמישםמןיכדמ) וירךמיב ןומ וירך( 	•

•	 ו יןמהקושידמ

סו נומהפוסיק 	•

שםמה ספד 	•
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מיפוי המבחן א.2 
שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

מ,מע,מ3,מ4,מ5,מ6,מ7,מכ,מ9כ,מ9ב,מממ,מעמ,מ4מכ,מ4מב,מ5מ,מ6מ,מהבנת	הנקרא
7מ,מכמ,מ9מ,ממע,מעע,מ3ע,מ4ע,מ5ע,מ6ע,מ9ע,מד3,ממ3

דמכ,מדמב,מדע,מ7עכ,מ7עב,מכעכ,מכעבידע	לשוני

7א,מעמא,מ3מהבעה	בכתב

י פומ )הסיגין(מ סיגומהטקסטוםמ הנקדכמ פומ בהבנןמ הךיסקיןמ הטב המש פנואםמ  פהמכןמהשכ יןמ
  רומההבנה.מבא מ  רמהבנהמושמ ספדמשינהמש מפדוטום.

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

סוג	הטקסט

ממדי	
ההבנה

שימושי/מידעיסיפורי
תפעולי

4מכ,מ4מב,מ6מ,ממ,מ9כהבנןמה ש ךיןמהג יוהמבטקסט
7מ,מכמ

4ע

ע,מ3,מ4,מ5,מכ,מה שן ךמ ןיעמהטקסט
9ב,מממ,מעמ

6ע,מ9ע5מ,מ9מ,מעע

5ע,מד3,ממ3מע,מ3ע6,מ7מוושים,מהךדאהמיבוקידן
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הנושא: הבנת הנקרא וידע לשוני
פרק ראשון: הטקסט הסיפורי — "שלמה המלך והדבורה"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

המשמעות	הגלויה	בטקסט:מכוןידמפןיח ריךמהכרוםמכפימש מה  ע?מ
הסבדוםמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מכ4—מ5,מ56—59,מ75—76
הושגמנרדשמ4מ

המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמ ו וםמד"ב המפודישמה ו הממשתאים?ע
יבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט

3
 שםמ המצוייהמה  עמ כסיףמכןמ

החדקום?
המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמקשדוםמד"ב

 יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט

4
" ומ אםמהךזמ ךשיןמזכןמ

מ   ע?"
  המהאיינהמב ו המזאת?

פןיח
המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמקשדוםמ

בןיעמהטקסטמבכ צךיןמכזאידום

5
 פומ המכפשדמ   ירמשהרבידהמ

הווןהמחסדןמנוסוית?
המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמדךויניןמד"ב

ה שן ךוםמ תמהטקסט

6
 ריךמבחדמבוכ וקמ אןיבמאע:מ“ ומ

היכמז–ז–זהמיכומז–ז–זהמהיכ"?
יישום,	הערכה	וביקורת:מהבנןמהןפקורוםמפןיח

ש מהדאובוםמה שינוום

7
הכםמהח טןמהרבידהמהווןהמ
נבינה?מנ קימכןמןשיבןאם.

יישום,	הערכה	וביקורת:	הבךןמך רהמפןיח
 ני קןמך מהאןיב

כ
 המפודישמהבוטיומ"סדהמ ך וימ

דיחימהדךה"?
המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ ו וםמד"ב

יבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט

המשמעות	הגלויה	בטקסט:מכוןידמפדטומד"ב המהווןהמהחורהמהכחדינה?9כ
 ורךמה פידשוםמבטקסט

המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמדךויניןמפןיחאוצרמפןדמה  עמכןמהחורה?9ב
ה שן ךוםמ תמהטקסט

אןבימכןמה ו המדבריהמבשןומדמכ
 ו ום.

ידע	לשוני:מזוהיומ בנהמה ו ה,מןחו ויןמחצומפןיח*
יסוי יןמ—מאוניווםמחבידום

ןה" מך 'מכ6,מד7
הושגמנרדשמכ

אןבימכןמה ו המבידיךמבשןומדמב
 ו ום.

ממ
  המהןאיינהמהרבידהמאשכ דהמ

המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמדךויניןמד"בלהשיב	לך	כגמולך?
ןה" מך 'מכ4—מ5,מ56—59,מ75—76ה שן ךוםמ תמהטקסט

הושגמנרדשמ4
עמ

 הימ יסדמההשא מש מהסופיד?מ
נ קימכןמןשיבןאם.

המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמטךנין–ך מפןיח
י סדוםמךוקדוום

*מדכימהךדהמבך ירמ5מ.
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הנושא: הבעה בכתב
הפריט

ממדי	ההערכה
	מתוך	תכנית	הלימודים	

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

7א
ןשיבהמ פדוט:מהכםמהח טןמ

הרבידהמהווןהמנבינה?מנ קימכןמ
ןשיבןאם.

פןיח
מבנה	ולשון	בלבד

ןה" מך 'מ35,מד4—מ4,מ77—כ7
הושגמנרדשמ3מ

עמא
ןשיבהמ פדוט:מ הימ יסדמ

ההשא ?מנ קימכןמןשיבןאם.
פןיח

פרק שני: כתיבה

3מ
אןובהמ  טדיןמטוךיתמישאניך:מ
 אןבמ שאנוםמ—מבקשןמדשיןמ

 שחקמב ק ט.
פןיח

ןה" מך 'מ35,מד4—מ4,מ77—כ7תוכן,	מבנה	ולשוןמ—מך –פומה פדט
הושגוםמנרדשוםמע,מ3מ

הנושא: הבנת הנקרא וידע לשוני
פרק שלישי: הטקסט המידעי — "ד"ר חיים ויצמן"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

4מכ
אןבימשןומריג כיןמ פךו יויןמ
ש מיוצ תמ  ךתמהךםמהוהירו.

המשמעות	הגלויה	בטקסט:מכוןידמפדטומפןיח
 ורךמה פידשוםמבטקסטמ

ןה" מך 'מ4ע—7ע,מ75—76
הושגמנרדשמ4

4מב
אןבימשןומריג כיןמ פךו יויןמ
ש מיוצ תמ  ךתמקוריםמה רך.

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמפדטומפןיח
 ורךמה פידשוםמבטקסט

 המפודישמה ו המאףמב שפטמ5מ
"יכףמחונאי...?"

המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמקשדוםמד"ב
 יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט

6מ
 המהווןהמהבךוהמשהןךידדהמ

ב  ח ןמהךי םמהשנווה?
המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמד"ב

הסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט

7מ
אוצרמןד המה צכןימש מיוצ תמ

 הק ןמ רונןמושדכ ?
המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כוןידמד"ב

הסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט

 המקדהמכחדומ ה?מכמ
חצומפןיח*מ
סורידמבדצף

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	כדגיתמפדטומ
 ורךמה פידשוםמבטקסט

9מ
צוונימשןומריג כיןמ אעמשייוצ תמ

המשתמע	מתוך	הטקסט:	הבנןמדךויניןמפןיחהוהמבעל	יוזמה.
ה שן ךוםמ תמהטקסט

היסופימנקודתיים	ומירכאותמדע
בפסקה.

מחצומפןיח*
היספןמ
סו נומ
פוסיקמ

ידע	לשוני:מהבנןמהןפקורמש מסו נומ
הפוסיק

ןה" מך 'מכ6,מע7
הושגמנרדשמכממ

מע
בכו ימשנימ קי יןמבארץמארכומ

 בקד?
הסבודימ ריך.

פןיח
יישום,	הערכה	וביקורת:	וושיםמהנ  רמ תמ

הטקסטמבהקשדוםמכחדום

ןה" מך 'מ4ע—7ע,מ75—76
הושגמנרדשמ4 עע

יוצ תמבנכי ימהבוךמ שכ ה,מ
א י ד...

המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ ו וםמד"ב
יבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט

 הימהןפקורמהעיקרי	ש מ3ע
הן ינהמבך 'מעמ?

יישום,	הערכה	וביקורת:	הבנןמהןפקורוםמד"ב
ש מדאובומה בנה

*מדכימהךדהמבך ירמ5מ.
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הנושא: הבנת הנקרא וידע לשוני
פרק רביעי: הטקסט השימושי )מדריך ומפעיל( — כללי התנהגות לקראת ל"ג בעומר

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

4ע
הש ו ימבטב המכןמהא  וםמיכןמ

הנו יקוםמה ןכו ום.
המשמעות	הגלויה	בטקסט:מזוהיומקשדוםמפןיח

 יגווםמה פידשוםמבטקסט
ןה" מך 'מ43—45,מ75—76

הושגמנרדשמ4 כוזהמ שפטמ ןכדמהתנהגות	לפי	5ע
הכללים?

יישום,	הערכה	וביקורת:מוושיםמהנ  רמ תמד"ב
הטקסטמבהקשדוםמכחדום

6ע
הךןוקימא  וםמ פומהש בוםמ

בהר קןמה רידה.
המשתמע	מתוך	הטקסט:מכדגיתמה ורךמפןיח

ה יפוךמבטקסט,מ ויתמפדוטום

7עכ
הקופימש ישמ ו וםמ תמהשידשמ

חצומפןיח*ד–ל–ק.
ידע	לשוני:מהבנןמה ישגמשידש

ןה" מך 'מכ6,ממ7
הושגמנרדשמכמ

7עב
בכוזימשידהמא מה ו וםמהתמ תמ

ד"בהשידשמב–ט–ח?

כעכ
הש ו ימפיך מ ןכוםמ פומהשידשמ

חצומפןיח*ש מהפיך מלהיכנס.
הש  ה

ידע	לשוני:מזוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מ
ישו ישמןקותמבהם

כעב
הש ו ימפיך מ ןכוםמ פומהשידשמ

ש מהפיך מלהשאיר.

המשתמע	מתוך	הטקסט:מהבנןמ ו וםמד"ב המפודיש	הישג	ידם	של	ילדים?9ע
יבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט

ןה" מך 'מ43—45,מ75—76
הושגמנרדשמ4 ד3

 ריךמחשיבמ פדסםמכןמהקטךמ
הזה?

יישום,	הערכה	וביקורת:מהךדאןמ טדןימפןיח
ש מהטקסט

מ3
כופהמךירמארכומ פדסםמכןמ

הא  וםמהכ ה?
יישום,	הערכה	וביקורת:מוושיםמהנ  רמ תמפןיח

הטקסטמבהקשדוםמכחדום

מ*מפדוטמחצומפןיחמהיכמפדוטמשבימהנבחתמבןשיבןימכונימנרדשמ נסחמכןמהןשיבהמב שיני,מכ כמ אןיבמ ו המכימשןוום,מכימ פסקמ שפטום,מכימ
ממ סרדמ שפטוםמבדצף,מכימ הקוףמ ו ום.
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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, 
המורה  לתפקידי  בכיתה,  המבחן  העברת  לאופן  מיוחדים,  צרכים  בעלי  לתלמידים  להתייחסות 

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,	ב'	בסיוון	התשס"ט,	25	במאי	2009,מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזה.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.ע.מבהןכםמ אע,מואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
מ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ הםמקשוומדכווה(,מיוורךמכןמהן  ורוםמך מכיריןמההןכ יןמ
שוקב ימ)  ש ,מאוןהמשקטה,מהפסקיןמב ה עמהבחונה,מהכדאןמז תמיארי ה(מיך מכיריןמההןכ יןמ
ש כמוקב ימ)הקדכןמשכ יןמיוכימהאןבהמש הת(.מבסךוףמב.עמ פידטיןמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ



17 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התשס"ט

התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי2. 
יש לאפשר לתלמידים רבים ככל האפשר מקרב קבוצות אלו להיבחן בתנאים נאותים והוגנים, כדי 
שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות המדידה המתבצעת על–

ידי המבחן. במבחן בשפת אם, אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת 
משמעות מטקסט כתוב. במקרה זה, התאמה מסוג הקראה תפגע במהות המדידה, ולכן מומלץ 
שלא לאפשר הקראת שאלות ו/או הכתבה שלהן. 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 וכדומה.

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.

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

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
מן  ורוםמשכונםמזאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ)בותמשךבדימכבחיתמבורומגידםמחוצינומיבותמש כ(,מכעמ
וובחנימבאוןיןמהדגו יןמב ומ מ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מן  ורוםמכ המ
הןכ יןמ ויחרין,מיושמ ךיררמכיןםמ ךניןמך משכ יןמדביןמאא מהכפשד.מב קדוםמשבהםמךי המהצידע,מ

כפשדמ ןןמ ן  ורוםמכ המהןכ יןמא פידטמ ךו מיב ברמש כמוא  ימהקדכהמכימהאןבה.
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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 5ממ 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,מי ד יזמך מהןשיבהמהנאינהמכימ אייתמ

כןמהן  ורוםמ ןשיבהמהנאינה.

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.עמ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין,מהובחניןמבאוןהמשקטהמיארי ה(.
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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
ושמ אןיבמכןמהןשיבהמ יך והםמ ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמ נאינהמכחןמ ושמןשיבהמ

ב 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 רךןמ 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. בראשית הפרק יוצגו המחוון

וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים, ההנחיות לבדיקת המבחנים וחישוב הציונים )באופן 
ידני, במנב"ס/במנבסון או במיצבית — כלי המבוסס על אקסל(. כמו כן, יוצגו הסברים על ההשוואה 
בין הנתונים של בית–הספר ובין הנתונים של כלל בתי–הספר דוברי העברית, שיתפרסמו במועד 

מאוחר יותר.

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
יכןמ )דב–בדדהופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

טייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

ושמ ןןמנוקירמ א מסךוףמבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

"טייחמהךדאוםמ ןשיבה",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמ בך ירהמשאיןדןהמ •מ
הנוקירמ)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2,1,0,מ
הן  ורמואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימעמנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמ

נקיריןמכימעמנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

בשכ יןמסגידיןמ)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, התשס"ט

	מספר
הפריט

	סוג
ציון	על–פי	רמות	הביצועהפריט

	טווח
הערכים	
לתשובה

המספר	
המקסימלי	

של	
הנקודות

פרק ראשון: הסיפור — "שלמה המלך והדבורה"

פןיח1

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה צוונןמכןמהגורםמ אעמשכפימש מה  עמהכרום,מ 	2	=מ
מ ריג ה:מ

כפימש מה  עמהכרוםמאומהרבידהמךקצהמכיןי.מ מ—מ
כפימש מה  עמהכרוםמבג  מךקוצה. מ—מ

אומרבידהמךקצהמכיןי. מ—מ
בג  מךקוצה. —מ

א מןשיבהמכחדן.מ 0	=מ

עמנק'ד,ע

ד"ב2

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ יפןךום. 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

ד"ב3

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ)מ(מה  עמדצהמ ג יןמ ומ החדקוםמךקץמכיןי. 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

פןיח4

המשתמע

ןשיבהמה ןווחסןמ ךקוצהמכימ " ךקיץ", 	2	=מ
מ ריג ה:

מ—מ ךקוצהמשהרבידהמךקצהמכןמה  ע.
—מ ומהךזמ ךקיץמכןמה  עמבכף?

או: 		
ןשיבהמשכונהמ זאודהמכןמךנוותמהךקוצה,מכב מ ןווחסןמ

מ ןיצכיןוה,
 ריג ה:

—מ גדיםמ   עמסב מדב. ממ
—מ האכובמ   ע.

ןשיבהמהאי  ןמחזדהמך מה ורךמשבשכ המב שיתמכחדן, 	0	=מ
מ ריג ה:

" ומ אםמהךזמ ךשיןמכןמהרבדמהזהמ   עמדקמב ו וםמ מ—מ
ויןדמופין". ממ

מ—מ ומךשהמכןמה ךשהמהזהוהרבדמהזה?
	או:

ןשיבהמשכונהמ ןווחסןמ ךקוצהמכימ ןיצכיןוה.

או:מ ממ
א מןשיבהמכחדן.

עמנק'ד,ע

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
ציון	על–פי	רמות	הביצועהפריט

	טווח
הערכים	
לתשובה

המספר	
המקסימלי	

של	
הנקודות

ד"ב5

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ"ךרוותמ כמ  רןומ הבחותמבותמכףמ בותמפדח." 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

פןיח6

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמה ןווחסןמלכוונהמכימלמטרהמש מהסיפדמבאןובןמה שפטמ 2	=מ
מבכיפתמהזה,
מ ריג ה:מ

אומהסיפדמדצהמ ןןמ קידכוםמןחישהמש מ'בכ ן'. —מ
הסיפדמדצהמ חקיןמבאןובןימכןמז זיםמהחדקוםמ —מ ממ

ה ךיפפום.ממ מ
הסיפדמדצהמ ה חושמכןמז זיםמהרבידום.מ —מ מ

ארומ ה חושמכןמז זיםמהרבידום.מ —מ מ
ןשיבהמה ןווחסןמ צליל	של	"זזז",מי ךיברהמשאעמהרבידוםמ 1	=מ
 ז ז ין,מכעמכונהמ ןווחסןמ איינהמכימ  טדהמש מהסיפדמ

מבאןובןמה שפטמבכיפתמהזה,
מ ריג ה:

—מ כיןמז'מושמצ ו מהרי המ צ ו מש מז זיםמהרבידום.
א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

עמנק'ד,מ,ע

הערה:	שאלה	7	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)7כ(.

פןיח7

יישום,	
הערכה	
וביקורת

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

הח טןמהרבידהמהווןהמנבינהמאומן ורמצדועמ הגורמכןמ מ—ממ
הכ ן,מגםמכםמהוכמאיכבןמיגםמכםמבג  מהכ ןמושמסאנהמ ממ

שווגדםמנזק.מ ממ
הח טןמהרבידהמהווןהמנבינהמ אוייתמשהוכמ קחהמך מ מ—מ

ךצ המכןמהכחדויןמ  ךשהמיבאעמזואןהמכןמוןדמ ממ
החדקום. ממ

מ—מ בחתמהןיצכהמ יאוחמשההח טהמהווןהמנבינהמ—מה  עמ
בכ ןמס חמ ה. מ

הח טןמהרבידהמ כמהווןהמנבינהמ אוייתמשהוכמ כמהווןהממ —מ מ
ואי המ רךןמ המוקדהמכםמהוכמןגורמכןמהכ ן. מ

ןשיבהמ  כמנו יק,מכימןשיבהמב וייומנו יקמשכונימד יינטו, 	0	=מ
מ ריג ה:מ

הח טןמהרבידהמהווןהמנבינה:מהוכמכ דהמשהוכמךשןהממ —מ
כןמה ךשה,מכב מבסיףמהסופידמהוכמךזדהמ   ע. מ

או:	 	
א מןשיבהמכחדן. מ

עמנק'ד,ע

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התשס"ט26

	מספר
הפריט

	סוג
ציון	על–פי	רמות	הביצועהפריט

	טווח
הערכים	
לתשובה

המספר	
המקסימלי	

של	
הנקודות

פןיח7כ

הבעה	
בכתב

מהןיאתמנברקמבשכ המ7.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואיןמאןובהמ וטבון. 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון. 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה. 	=	0

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמ
הקושיד;מ ש במה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקותמבסו נומ
הפוסיק,מ  כמהקפרהמך מהפוסיקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:	כואיןמהאןובהמנברקןמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

5מנק'ד,5,3

ד"ב8

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ)3(מאךסימח ף. 2	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

עמנק'ד,ע

ד"ב9

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מכוזהמ בותמהפדחוםמהיכמהכ וןו? 2מ=מ א.	

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ מ

עמנק'ד,ע

פןיח

המשתמע

ןשיבהמה צוונןמכןמהרבידהמיאת	האופןמשבימסווךהמ 	=	2 ב.	
מ   ע,

מ ריג ה:מ
ה  עמפןדמכןמהחורהמבךזדןמהרבידהמהקטנה,ממ —ממ
שנך רהמך מפדחמהשרה.מאעמורךמה  עמשוןדממ ממ

הפדחוםמהםמ ךשהמורומכרם. ממ
הרבידהמך רהמ ך מהפדחמהכ וןומאומרבידוםמ מ—ממ
נ שאיןמ ציףמהנ צכמדקמבפדחוםמכ וןוום. מ

ןשיבהמה צוונןמכןמהרבידה,מכע	לא	את	האופןמשבימ 	=	1 	
מסווךהמ   ע,

מ ריג ה:מ
הרבידהמגו ןהמ י. מ—ממ
בךזדןמהרבידהמ —מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0 	

עמנק'ד,מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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לתשובה

המספר	
המקסימלי	

של	
הנקודות

פןיח10

ידע	לשוני	
)אוניוומ
שוואין(

הרבדוםמש המ 	=	1 א.	

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ 	

הערות:	 מ

אןובןמהןשיבהמ  כמווריךמ)רבדוםמש ה(,מןוחשבמגםמאתמ מ.מ מ
ןשיבהמנאינה.

שגוכןמאןובמ)ש כ,מש ך,מ  ש (,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ ע.מ מ

ממנק'ד,מ

פןיח

ידע	לשוני	
)אוניוומ
שוואין(

ורווםמש עמ 	=	1 ב.	

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ 	

הערות:	 מ

אןובןמהןשיבהמ  כמווריךמ)ורווםמש ה(,מןוחשבמגםמאתמ מ.מ מ
ןשיבהמנאינה.

שגוכןמאןובמ)ש חה,מ  ש (,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ ע.מ מ

ממנק'ד,מ

ד"ב11

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ)4(מ ךזידמ   עמבן ידהמ אעמשוס חמ ה. 3	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

המשך	בעמוד	הבא
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המקסימלי	

של	
הנקודות

	הערה:	שאלה	12	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)12כ(.

פןיח12

המשתמע

ןשיבהמה ניסחןמבהא  המיאי  ןמ יסדמהשא מד יינטומ סופידמ 3	=מ
ינו יקמהנשךתמך מהסופיד.מגםמריג המ תמהסופידמואי המ ש שמ

נו יק.

ריג כין:ממ מ

הגיר מ כמקיבךמאומגםמרבידהמקטנהמואי המ ךזידמ   ע. —ממ ממ
מ—ממ כמצדועמ  ג גמך מ ושהימשהיכמקטתמ  עמאומכי ומהיכמ

ויא מ ךזידמ עמבךןור,מא ימשהרבידהמךזדהמ   ע. ממ
גםמכנשוםמיגםמבך ומחווםמח שוםמי סאנוםמואי וםמ הבוכמ מ—ממ

ןיך ן,מאומגםמהרבידהמהקטנהמךזדהמ   ע. ממ
ארכומ ס יחמאומזהמושן םמבךןור.מ —ממ

ןשיבהמה ןכדןמ סקנהמקינקדטוןמ תמהסופיד, 	1	=מ
מ ריג ה:

רבידהמקטנהמואי המ ךזיד. מ—מ
	או:מ

מןשיבהמ  כמנו יק,
מ ריג ה:

ן ורמצדועמ הגורמכןמהכ ן. —מ

ןשיבהמהאי  ןמ יסדמהשא משכונימד יינטו,מכימןשיבהמ 0	=מ
ה ןכדןמפדטוםמ ןיעמהסופיד,מכב מכונהמאי  ןמ יסדמהשא מ

מיהא  המבקשדמ  המשכפשדמ   ירמ  ני,
מ ריג ה:

סיףמ ךשהמב חשבהמןחו ה. מ—מ
כפשדמ   ירמ תמהסופידמהזהמ יסדמהשא . מ—מ

הרבידהמךזדהמ   עמאומהיכמךזדמ ה.מ מ—מ
	או:מ

א מןשיבהמכחדן.

3מנק'מד,מ,3

פןיח12כ

הבעה	
בכתב

מהןיאתמנברקמבשכ המעמ.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואיןמאןובהמ וטבון. 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון. 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה. 	=	0

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמ
הקושיד;מ ש במה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקותמבסו נומ
הפוסיק,מ  כמהקפרהמך מהפוסיקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:	כואיןמהאןובהמנברקןמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

5מנק'ד,5,3

המשך	בעמוד	הבא
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פרק שני: הבעה בכתב — מכתב לשכנים

משימת	ההבעה	בכתב	נבדקת	על–פי	הקטגוריות	של	תוכן,	מבנה	
ולשון.

הבעה	13
בכתב

0	=מהטקסטמאי  מ שפטמכחרמב בר,מכימשבטקסטמ כמבכהמ ורומ
בוטיומהסיגהמהנרדשןמב ט ה:מטקסטמטוךיתושאניך.

תוכן א.	

מפןיח
	תוכן

הצגת	הבקשה/הבעיה מ	 מ

הצגןמהבקשהמיהדקךמ בקשהמ)חםמבחיץ,מחיפשה,מ 3	=מ 	 		
הוךרדמ קיםמכחדמ  שחקום,מסאנהמ שחקמבדחיב(. ממ

הצגןמהבקשהמיהצגהמח קוןמש מהדקך. 	2	=מ
הצגןמהבקשהמב בר. 	1	=מ

הטקסטמכונימךינהמך מהרדושה, 	0	=מ
ממ ריג ה:מ

טקסטמשנאןבמך –ורומהשאנוםמה ביגדום. מ

מ3מנק'מד,מ,ע,3

מפןיח
תוכן

שימוש	באמצעי	שכנוע ע	 מ

שאניךמהנ ךנוםמ ן יעמבבקשהמןיעמארומשו ישמ 6	=מ 	 		
בכ צךוםמ גיינוםמי פיןחום,מאגיתמנו יקוםמ ממ

ממ בקשה,מהצךיןמ פןדינין,מהבטחין,מהןנצ ין,
וצודןמהזרהיןמיאי'. ממ

שו ישמבכ צךומשאניךמשכונםמ פיןחוםמרוום. 	=	4	
שו ישמבכ צךומשאניךמר ום,מכימשו ישמבנו יקוםמ 	2	=מ

אפומשהםמאןיבוםמב ט המ)חםמבחיץ(. ממ
הטקסטמכונימךינהמך מהרדושה.מ 0	=מ

6מנק'ד,ע,6,4

הערה	לקטגוריית	התוכן:מןשיבהמשןא י מך רהמ 	 	
 ניגרןמ זימשב ט ה,מיןני קמאה אה,מןוברקמ

בקטגידויןמ בנהמי שיתמב בר.

מבנה ב.	

מפןיח
	מבנה

מסגרת	הכתיבה מ	 מ
1	=מ אןבמ שאנוםמ)י כמןשיבהמ שכ המכימןידמברוביד(. 	 	
הערה:	 כמנרדשמ בנהמש מ אןבמכב מנרדשמרוכ יגמ מ מ ממ

ךםמהנ ךנום. ממ
0	=מהטקסטמכונימךינהמך מהרדושה.

ממנק'ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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מפןיח
	מבנה

לכידות	וקישוריות מ 		מ ע 	
הטקסטמ אורמי קישד.מהדךויניןמ כידגנוםמ 4	=מ 		
ב בנוםמ ןכו ום:מטוךיתמיהנ קה,מןוכידמ ממ

יהרג ה,מבךוהמיפןדית.מושמדצףמבותמ שפטוםמיבותמ ממ
פסקכיןמישו ישמבקשדוםמ יגווםמ ןכו ום.מ מ

הטקסטמ אורמיהקושידויןמח קון,מכי:מ אוריןמ 2	=מ ממ
ח קון. מ

הטקסטמכונימ אורמיכונימ קישד. 0	=מ מ

4מנק'ד,ע,4

לשון ג.	

מפןיח
לשון

אוצר	מילים	ומשלב	לשון מ	

כיצדמ ו וםמךשודמי גייתמי ש במ שיתמההי םמ 	=	2 		
אןובהמ)י כמרוביד(.מ ממ

1	=מכיצדמ ו וםמר ו ש במנ יע.

0	=מ שיתמרבּודה. מ

עמנק'ד,מ,ע

מפןיח
לשון

מורפולוגיה	ותחביר מ	 ע

1	=מ בנהמןקותמש מ ו וםמיש מ שפטום.מהןכ המ ממ
ב ות,מב ספדמיבווריך. מ

0	=משגוכיןמדביןמב בנהמה שפטמיבהןכםמהרקריקו. מ

ממנק'ד,מ

מפןיח
לשון

פיסוק מ	 3

1	=משו ישמנאיתמבסו נומהפוסיקמ)  כמהקפרהמך מ ממ
פסוקמבכ צךמ שפט(.מ מ

0	=מחסדוםמסו נומפוסיקמבטקסט. מ

ממנק'ד,מ

מפןיח
לשון

כתיבמ ממ 4

2	=	אןובמנאיתמ)  כמהןווחסיןמ א  ומהאןובמה  כ(.ממ מ
כותמ הידורמנקיריןמך משגוכןמאןובמכחןמכימך מ ממ

שגוכןמאןובמחיזדן.מ ממ
1	=מךרמכדבךמשגוכיןמאןוב.

0	=מ ך מכדבךמשגוכיןמאןוב. מ

עמנק'ד,מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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 פרק שלישי: הטקסט המידעי — 
"ד"ר חיים ויצמן"

פןיח14

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמשןומפךו יויןמ בותמכ ה: 1	=מ 	א.	
הק ןמהקביצהמ"שפהמבדידה"מךםמחבדוימבבוןמ  •מ

הספדמהןואית. ממ
כוסיףמןדי יןמ והירוםמבכדץמושדכ מ פנומקיםמ  •מ

ה רונה. ממ
ווסירמהכינובדסוטהמהךבדון.  •מ

ווסירמ איתמיוצ תמ  רך.  •מ
קשודןמקשדוםמךםמ נהוגוםמבדוטוםמבזאיןמ  •מ
ה צכןמהשוטהמ הפקןמכצטיתמ זדךומןודס. ממ

אהינהמאנשוכמ רונןמושדכ . •מ

ןשיבהמהאי  ןמפךו יןמכחןמ בותמהנ" . 0	=מ ממ
	או:

מןשיבהמשגיוה,
מ ריג ה:

מ—מ  ךתמהךםמהוהירו.
מ—מ  רמבחרדמןידה.

	או:מ
א מןשיבהמכחדן.

ממנק'ד,מ

פןיח

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמשןומפךו יויןמ בותמכ ה: 1	=מ 	ב.	
ה צכןמהשוטהמ הפקןמכצטיתמ זדךומןודסמארומ  •מ

ממ ווצדמחי דמנפץ.
ווסירמ איתמיוצ תמ  רך.  •מ

ווסירמהכינובדסוטהמהךבדון.  •מ
קוריםמה חקדמבושדכ .  •מ
ה צכןמא–דעממה צכין. •מ

ןשיבהמהאי  ןמפךו יןמכחןמ בותמהנ" . 0	=מ ממ
	או:

מןשיבהמשגיוה,
מ ריג ה:

כשןימהווןהמדיפכה. מ—מ
ןדםמהדבהמ כיר. מ—מ

	או:
א מןשיבהמכחדן.

ממנק'ד,מ

ד"ב15

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ)3(מגם. 2	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

עמנק'ד,ע

המשך	בעמוד	הבא
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ד"ב16

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מהוהמ חסידמבךצום,מש הםמהפוקימָכֵצטֹותממ 1	=מ
ממממממ וצודןמחי דמנפץ. מ מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

ממנק'ד,מ

ד"ב17

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מה צכןימש מיוצ תמסווךהמ וצודןמקשדוםממ 2	=מ
ךםמהבדוטום. מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

עמנק'ד,ע

פןיח18

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמכןמה ספדוםמהכ המבסרדמהבכ: 	=	2	
מ3
מע
מ5
מ4
מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

עמנק'ד,ע

פןיח19

המשתמע

ןשיבהמהאי  ןמשןומריג כיןמשיניןמ  ךשוםמשךשהמיוצ תמ 	=	2
	ביוזמתו,
מ ריג ה:

היכמהוהמבותמ קו ומקביצהמבשםמ"שפהמבדידה". מ—מ
היכמכסףמןדי יןמארומ ךזידמ והירוםמשחוימבכדץ. מ—מ

היכמה צוכמשוטהמ הפקןמכצטיתמ זדךומןודסמב קיםמ מ—מ
הפקןימ ךצום. ממ

היכמווסרמכןמ איתמיוצ תמ  רך. מ—מ
היכמהוהמבותמה ווסרוםמש מהכינובדסוטהמהךבדון. מ—מ

היכמה צוכמא–דעממה צכין. —מ

ןשיבהמהאי  ןמריג המכחןמ בותמהנ" . 	=	1
או: 		

ןשיבהמהאי  ןמשןומריג כיןמהקשידיןמ כיןהמפךי ה,מהכחןמ
בהא  המיהכחדןמבפודיט,מכימשןוהתמבהא  ה.

ןשיבהמהאי  ןמהוגרוםמשכונםמריג כיןמ  ךשוםמשךשהמיוצ תמ 	=	0
	ביוזמתו,מא ימןפקורוםמש ו כמיןכדוםמשזאהמ הם,

 ריג ה:
בהויןימבתמ5עמהיךנקמ ימןיכדמ"ריקטידמ  רךום". —מ 		

יוצ תמנבחדמ נשוכמ רונןמושדכ . מ—מ
	או:

א מןשיבהמכחדן.

עמנק'ד,מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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המספר	
המקסימלי	

של	
הנקודות

פןיח20

ידע	לשוני	
)סו נומ
הפוסיק(

היספןמנקודתייםמומירכאותמב קי יןמהבכום:מ 	=	2	
מבטדםמהןחו מיוצ תמכןמנכיםמההשבךהמש י,מהיכמהןאיפףמכ 

ךיזדימי חשמ י:מ"כונומואי מ רבד".מאךבידמדגךמכ דמשהא מבסרד,מ
יהןחו מכןמנכי י.

הערה:	ןשיבהמשבהמ"נכיםמההשבךה"מוואןבמגםמאתמבותמ ודאכין,מ 	
ןוחשבמןשיבהמנאינה.מ

היספהמנאינהמש מנקודתיים	בלבד	כימש ממירכאות	בלבד. 	=	1	
	או:

היספהמש מנקודתייםמימירכאותמב קי יןמה ןכו וםמיךירמ
מהיספהמכחןמשגיוה.

	או:
היספהמנאינהמש מנקודתיים	בלבדמכימש ממירכאות	בלבדמיךירמ

היספהמשגיוהמכחן.

היספןמנקודתייםמכיממירכאות	ב קי יןמלא	נכונים. 	=	0	
	או:

היספהמש מנקודתייםמימירכאותמב קי יןמה ןכו וםמיךירמ
משןומהיספיןמשגיוין,מכימויןד.

	או:
מכו–היספןם.

	או:
א מןשיבהמכחדן.

עמנק'ד,מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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פןיח21

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמצויתמש משני	מקומות	בארץ,	ושני	הסברים	 2	=מ
מהניןנוםמ ךנהמבדידמ בחודןמה קים,

מ ריג ה:מ
המקום:מבוןמחווםמיוצ תמבדחיבין מ—מ

ההסבר:מאומ תמהבוקידמבבוןימכפשדמ   ירמאוצרמהיכמחו,מ ממ
בכו ימא וםמהיכמהשן שמיבכו ימדהוטוםמדיהטמבוןי. ממ

המקום:מבוןמחווםמיוצ תמבדחיבין מ—ממ
ההסבר:מאומ תמהבוןמכפשדמ   ירמך מהןקיפהמשבהמהיכמ ממ

חומיך מ ךשוי. ממ
המקום:מבוןימש מיוצ ת מ—מ

ההסבר:מאומה קיםמהזהמ ש שמ יזכית. מ

המקום:מ" איתמיוצ תמ  רך" —ממ ממ
ההסבר:מ אוייתמשב איתמהזהמ ןבצךוםמ חקדוםמ רךווםמ ממ

חשיבוםמבד המבונ כי ון. ממ
	או:

צויתמש מ קיםמכחרמיהסבדמ ןכוםמ+מצויתמש מ קיםמכחרמיהסבדמ
ח קו.

ריג המ הסבדמח קו: ממ
המקום:מהבוןמש מיוצ ת. מ—מ
ההסבר:מאומזהמ ךנוות. מ

ןשיבהמהאי  ןמצויתמש מ קיםמכחרמיהסבדמ ןכום. 	1	=מ
או:	ןשיבהמהאי  ןמצויתמש משנומ קי יןמיהסבדוםמר וםו כמ

ד יינטום.
המקום:מהכינובדסוטהמהךבדון —מ ממ

ההסבר:מאומשםמוזאדימכיןימן ור. מ

או:	ןשיבהמהאי  ןמשנומהסבדוםמ צוותמ קיםמכחר, ממ
 ריג ה:

המקום:מדחיבין —מ ממ
ההסבר:משםמנ צכמהבוןמש מיוצ ת. מ

המקום:מדחיבין —מ ממ
ההסבר:משםמנ צכמ איתמה רך. מ

ןשיבהמהאי  ןמצויתמש מ קיםמכחרמב ברמיהסבדמ כמד יינטו. 	0	=מ
	או:	ןשיבהמהאי  ןמצויתמש משנומ קי יןמ  כמהסבדום.

	או:	ןשיבהמשבהמ ציונוםמשנומ קי יןמשכונםמ יזאדוםמבקטך.
	או:	ןשיבהמשבהמ ציונוםמ קי יןמבחי" .

או:מא מןשיבהמכחדן.

עמנק'ד,מ,ע

ד"ב22

המשתמע
ןשיבהמנאינה:מ)3(מיוצ תמהבוךמןקייהמבנכי י. 2	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ
עמנק'ד,ע

ד"ב23
יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ היסוףמ ורךמך מהאןיבמבקטך. 1	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

ממנק'ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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 פרק רביעי: הטקסט השימושי — 
"כללי התנהגות לקראת ל"ג בעומר"

פןיח24

המשמעות	
הגלויה

אןובןמש ישמהש  יןמנאיניןמ פומהקטך,מישבהתמקוו ןמ 2	=מ
מהןכ המבותמהא  מיבותמהנו יק,מ

	לדוגמה:
אומכפשדמ הופצךמ תמה ס דוםמשך מהקדשום. מ.מ

אומושמ הןגינתמ פנומגִצום.מ ע.מ 	

כותמ זדיקמ כשמחי דוםמר וקוםובןיםמההר קהמושמ 3.מ 		
ממ הדחוקמ תמהשטחמא מחי דמר וקוכותמ הר וקמ רידיןמ

בקדבןמ ןקנומר ק. מ

ןשיבהמהאי  ןמשןומהש  יןמנאיניןמכימהש  המכחןמנאינה.מ 1	=מ

א מש ישמההש  יןמשגיוין. 0	=מ

עמנק'ד,מ,ע

ד"ב25

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ממ ןשיבהמנאינה:מ)מ(מכחןמהן  וריןמהבוכהמךִ המ  רידהמ 3	=מ
פ סטדום,מןחבישיןמיויר. מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

המשך	בעמוד	הבא
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פןיח26

המשתמע

הךןקןמשלושהמא  וםמ תמהקטך,משא מכחרמ הםמ ןכוםמ ש במ 2	=מ
מכחדמבןה ועמהר קןמה רידהמיאוביוה.מ

הערה:מןשיבהמשבהמהא  וםמוואןבימב שיתמהן  ורמיוןבססימך מ
מהקטך,מןוחשבמגםמאתמןשיבהמנאינה.מ

דוגמאות	לכללים:
בעת	כיבוי	המדורהבזמן	שהמדורה	דולקתלפני	הדלקת	המדורה

הוזהדימ חופישמקדשוםמב קי יןמ
שבהםמהצ חווהמגביהה.

כותמ הואנסמ כןדומבנווה.

ושמ כסיףמקדשוםמ  כמ ס דום.

כותמ הבךודמ רידהמ ןחןמ
 קייומחש  מיוכימ קייומט פיתמ

יוכימבקדבןמךצוםמישוחוםמיוכיממ
בקדבןמ ןקנומר ק.

ההר קהמןוךשהמך –ורומ ביגדמ
ב בר.

בןיםמההר קהמושמ הדחוקמ תמ
השטחמא מחי דמר וק.

ושמ הדחוקמכןמחי דומההר קהמ
) הושגמורםמש מו רום(.

ושמ הדחוקמכןמחי דומההר קהמ
) הושגמורםמש מו רום(.

ושמ הדחוקמכןמחי דומ
ההר קהמ) הושגמורםמש מ

ו רום(.
צדועמ גרדמכןמה רידהמבכבנום,מ
)ארומשו רוםמ כמוןקדבימכ וה(.

צדועמ גרדמכןמה רידהמבכבנום,מ
)ארומשו רוםמ כמוןקדבימכ וה(.

ושמ ש ידמך מ דחקמגרי מרוימ
בותמ רידהמ  רידה.

מושמ נךי מנך ווםמגביהיןמיוכי
  בישמ אנסווםמכדיאום.

ושמ נךי מנך ווםמגביהיןמיוכימ
  בישמ אנסווםמכדיאום.

ושמ נךי מנך ווםמגביהיןמ
יוכימ  בישמ אנסווםמ

כדיאום.
כותמ זדיקמ כשמחי דוםמר וקוםמ

הך י וםמ הןפיצץ.
כותמ זדיקמ כשמחי דוםמ

ר וקוםמהך י וםמ
 הןפיצץ.

חיבהמ רכיגמ אוביומ
מ יח טמש מה רידהמ
) פנומךזובןמהשטח(.

 י  ץמ הצטוורמבןוקמךזדהמ
דכשינהובט פיתמס י דוובשנומ

ר וומ ום.

 י  ץמ הצטוורמבןוקמךזדהמ
דכשינהובט פיתמס י דוובשנומ

ר וומ ום.

 י  ץמ הצטוורמבןוקמ
ךזדהמדכשינהובט פיתמ
ס י דוובשנומר וומ ום.

הךןקןמשנומא  וםמ בותמהנ" ,מה ןכו וםמ שנווםמ הש בוםמ 1	=מ
בןה ועמש מהר קןמה רידהמיאוביוה,מכימאןובןמשנומא  וםמ

ב שיתמהן  ור.
הךןקןמא  מכחרמ בותמהנ" ,מה ןכוםמ ש במכחרמבןה ועמש מ 0	=מ
מהר קןמה רידהמיאוביוה,מכימאןובןמא  מכחרמב שיתמהן  ור.מ

	או:
מא מןשיבהמכחדן.

עמנק'ד,מ,ע

המשך	בעמוד	הבא
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פןיח27

ידע	לשוני	
)השידש(

הקפהמכימא מסו יתמכחדמש מש ישמה ו ום: 2	=מ א.	

הר קה •מ מ ממ
ר ק  •מ

•מ ר וק

הקפהמכימא מסו יתמכחדמש משןומ ו וםמ בותמהנ" ,מכימ 1	=מ 	
ש משןומ ו וםמ בותמהנ" מ+מ ו המשגיוה,מכימש מש ישמ

ה ו וםמהנ" מ+מ ו המשגיוה.

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ מ

עמנק'ד,מ,ע

ד"ב

ידע	לשוני	
)השידש(

ןשיבהמנאינה:מ)3(מבטוחין;מביטחן;מ הבטוח 2מ=מ ב.	

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ מ

עמנק'ד,ע

פןיח28

ידע	לשוני	
)הפיך מ
בהטוין(

ןואנסי 1	=מ א.מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ מ

ממנק'ד,מ

פןיחמ

	ידע	לשוני
)הפיך מ
בהטוין(

ושכודי 	=	1 ב.	

הערה:מ"השכודי"מי" שכודום"מווחשבימגםמאתמןשיבהמ 	 	
נאינה.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0 	

ממנק'ד,מ

ד"ב29

המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ קיםמשק מ ו רוםמ הגוךמכ וי. 2	=מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

עמנק'ד,ע

המשך	בעמוד	הבא
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פןיח30

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמה בהודהמכןמחשוביןמהפדסיםמב טדהמ  ניךמןכיניןמ 3	=מ
מב "גמךי ד.
מ ריג ה:

מ—מ  ניךמסאניןמב "גמבךי ד.
מ—מ וורךמכןמהקידכוםמכועמ הןנהגמ ורמה רידה.

מ—מ וורךמכןמהקידכוםמבא  ומהבטוחיןמש מ "גמבךי ד.
ארומשואודימ)אי ם(מכןמהסאניןמ תמהש ש. מ—מ

הערה:מןשיבהמה ןווחסןמ חשוביןמהפדסיםמ שםמהצ ןמחווםמ
כימ בטוחיןמא  וןמש מהקידכום,מןןקב מגםמאתמאןשיבהמ

מנאינה,
מ ריג ה:

חשיבמ פדסםמכןמהקטךמארומ הצו מחוום.

הןווחסיןמ סאניןמש מה רידהמ  כמהןווחסיןמ חשוביןמ 2	=מ
משבפדסים,
מ ריג ה:

אומכשמזהמרבדמ סיאת. מ—מ
אומו רוםמה שחקוםמבכשמואי וםמ הופגך. —מ

ןשיבהמא  וןמשכונהמ בהודהמכןמהקשדמ סאנהו  רידהו 	1	=מ
מ  "גמבךי ד,

מ ריג ה:
שצדועמ הוזהד. —מ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ א  מספוצופומכחרמ ןיעמהטקסט, 	0	=מ
מ ריג ה:

ושמ נךי מנך ווםמבקדבןמ רידה. —מ

3מנק'ד,מ,ע,3

המשך	בעמוד	הבא
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פןיח31

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמה קיםמכימכןמךדיץמהןקשידןמשבהםמ 3	=מ
ארכומ פדסםמכןמהא  וםמונימוקמכימנימוקיםמד יינטווםמ

מה ןווחסוםמ נגושיןו ןפיצה,
מ ריג ה:מ

ב אןבמ הידוםמ קדכןמ "גמבךי דמאומה אןבמוגוךמ א ממ —מ
בון.מאעממההידוםמו  רימכןמהא  וםמיוש דימך מהו רוםמ ממ

ממ פנומפגוךין.
ב יחמה ירךיןמבאנוסהמ בון–הספדמארומשא מ ומשדיצהממ —מ

ממ הר וקממ רידהמוקדכמכןמהא  וםמיוקפורמך והם.
הערה:מןשיבהמשכונהמ ןווחסןמ  קיםמספוצופומכ כמ

 ןווחסןמבהא  המ  קיםמבי טו  קיםמצובידו,מןוחשבמגםמאתמ
ןשיבהמנאינה.

ןשיבהמהאי  ןמכןמה קיםמכימכןמךדיץמהןקשידןמשבהםמ 2	=מ
ארכומ פדסםמכןמהא  וםמינו יקמשכונימד יינטומכימנו יקמ

מד יינטומשנישכמהנגושיןוהןפיצהמכונימאןיבמבימבכיפתמ פידש,
מ ריג ה:

בבון–הספדמאומ י רוםמשםמך מ "גמבךי ד. —מ

ןשיבהמהאי  ןמצויתמש מ קיםמכימש מךדיץמןקשידןמשבהםמ 1	=מ
מארכומ פדסםמכןמהא  ום,מ  כמנו יק,

מ ריג ה:
ושמ פדסםמכןמהא  וםמב יחמ ירךין. —מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

3מנק'ד,מ,ע,3

המשך	בעמוד	הבא
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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 ו ייהמכןמהןה ועמ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ כימ ומשו ינהמ צידעמ דאזמהשאבה,מ כימ מה קציךמ

ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.מ(מיבצ וריןמכ וי.

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
קב ןמ י כפשדוםמ ן  ורוםמ קביציןמ בותמ הנוןנוםמ השייכהמ נןינוםמ יגםמ ספקוםמ כיטי טו,מ בכיפתמ
ןדשו וםמבד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ בןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמ

בש  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

בדיקת	המבחן	וחישוב	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,מי ש ידמכיןםמאכודיךמהךדאהמה שן במבןאנוןמההךדאהמש מבון–הספד.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןמד7:3ד-ד3:עעמ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהמד5:3מ(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמד7:3ד-דד:4מ,מ

בט 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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בדיקת	המבחן	וחישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית",מ חושיבמההושגוםמ מ
ב וצ"במהפנו ומי  פיוָם.מהמיצביות	שפותחו	בעבור	כל	אחד	ממבחני	המיצ"ב	הפנימי	הן	קובצי	
אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמהצוינוםמ

ש מן  ורומהאוןהמב בחתמה וצ"במהפנו ו,מי ספקןמן ינןמ צבמש מהושגומהאוןהמב בחת.מ
מה וצבוןמהשאבןוןמ ספקןמנןינוםמשינום:מ)מ(מך מהושגומא  מהן  ורוםמבשאבה;מ

)ע(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומ
השאבהמ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ)הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ
מהחוצינו.מה וצבויןמופידס ימבכןדמדכ "המבאןיבן:מhttp://rama.education.gov.ilמבקטגידוהמ

"מיצ"ב	פנימי	התשס"ט"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

ה וצבויןמואי יןמ הח וףמכימ הש וםמכןמהךבירהמשנךשןהמבכ צךיןמרפומדואיזמהצוינוםמהורנוום,מ מ
יהתמ ויךריןמ  ידוםמה וי נוםמבךבירהמבכקס .מ  ומשכונימ וי תמבךבירהמבכקס ,מ י  ץמ השן שמ

ברפומדואיזמצוינוםמורנוום.

בדיקת	המבחן	וחישוב	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 ירוםמ47-46מריג 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 ה.מ ה תמא המריג כין:

דוגמאות מ

שאלה 2 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את 
התלמיד ב–3 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 3 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 2. אם התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. 
במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 2.

שאלה 18 )פריט חצי פתוח(: התשובה הנכונה היא 3, 2, 5, 4, 1 )הספרה 3 ליד המשפט 
הראשון(. תלמיד שסידר נכון את המשפטים יקבל 2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 

2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 18. תלמיד שטעה ברצף או שלא השיב 
על השאלה, יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 18.
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שאלה 12 )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד כוללת את מוסר ההשכל בסיפור ונימוק 
מתאים, כפי שמפורט בדוגמאות שבמחוון. תשובה כזאת תזכה את התלמיד ב–3 נקודות. 

במקרה זה יש להקיף את הספרה 3 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתחייסת לשאלה 12. תשובה 
חלקית, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד בנקודה 1. במקרה זה יש להקיף את הספרה 

1 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 12. אם התלמיד לא השיב על השאלה, או 
שהשיב תשובה שגויה, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז 

הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 12.

שאלה 13 — משימת הבעה בכתב — טיעון ושכנוע על סמך גריין נתון )פריט פתוח(: 
ההערכה נעשית על–פי שלוש קטגוריות: תוכן, מבנה ולשון. בכל אחת מן הקטגוריות האלה יש 
לבחון כמה מרכיבים )כפי שמפורט במחוון(. יש לתת ניקוד לכל מרכיב בנפרד. אם התלמיד לא 

עמד בדרישות של אחד מן המרכיבים, הוא יקבל 0 נקודות במרכיב הזה. במקרה כזה יש להקיף 
את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, במקום המתאים למרכיב הנ"ל.

12כ(.מבשכ יןמ )7כ,	 גם	בהבעה	בכתב	 הנבדקות	 אי  משןומשכ יןמבהבנןמהנקדכ,מ ה בחתמ •מ
הכ המנברקיןמהקטגידויןמ בנהמי שיתמב בר,מבסי םמש מד,מ3,מ5.

ורךמ שינומ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמבורךמ שינומ ביססמך מ ספדמקטתמוחסוןמש מפדוטום,מ •מ
זהמך י ,מב קדוםמ סיו ום,מש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מהן  ור.מ פואע,מ צויתמ

 י  ץמ הצ ובמכןמה ורךמךםמהךדאיןמפנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמבכיןימנישכ.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמונה 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
הן  ורמ שצבדמ הנקיריןמ סאיםמ ך –פומ נישכמ בא מ הצויתמ כןמ לשוני.מ חשבוםמ וידע	 בכתב	 הבעה	

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 –דדמ.



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה' התשס"ט44

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.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מן  ורוםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמאוןןומשכונימ •מ
אי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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התאמת בדיקת המבחן לצורכי בית–הספר ג.3 
מתן	ציון	לנבחן:מה וצ"במהפנו ומניךרמ שו ישמפנוםמבון–ספדומי אתמהיכמואי מ הויןמ דאובמבחושיבמ
ושמ ב ןאינןימה  כה,מ היךבדמ ה בחתמ גםמכםמ בון–הספד.מ הח טןמ יזכןמ פומ בןךירה,מ הסיפומ הצויתמ

כפשדיןמ חשבמכןמצוינומהן  ורוםמבכיפנוםמשינום.מ ה תמא המדךוינין:

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.

השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במ
החוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמהושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמ
זימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המבךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמ
ב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמהךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומ

קביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשס"ט

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ
הבעה	בכתבידע	לשוניהבנת	הנקראהשאלה

דעשכ הממ
ד3שכ המע
ד3שכ המ3
דעשכ המ4
ד3שכ המ5
דמעשכ המ6
דעשכ המ7
ד53שכ המ7א
דעשכ המכ

דעשכ המ9כ
דמעשכ המ9ב
דמשכ המדמכ
דמשכ המדמב
ד3שכ המממ
דמ3שכ המעמ
ד53שכ המעמא

דמע3שכ המ3מכמ
דע64שכ המ3מכע
דמשכ המ3מבמ
דע4שכ המ3מבע
דמעשכ המ3מגמ
דמשכ המ3מגע
דמשכ המ3מג3
דמעשכ המ3מג4
דמשכ המ4מכ
דמשכ המ4מב
דעשכ המ5מ
דמשכ המ6מ
דעשכ המ7מ
דמעשכ המכמ
דמעשכ המ9מ

ציונים	באחוזים

( )
___%

60
100× =( )

___%
10

100× =( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בידע	לשוניציון	בהבנת	הנקרא

82	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בידע	לשוני	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל 	

ידע	לשוניהבנת	הנקראהשאלה
דמעשכ המדע
דמעשכ הממע
דעשכ המעע
דמשכ המ3עמ
דמעשכ המ4ע
ד3שכ המ5ע
דמעשכ המ6ע

דמעשכ המ7עכ
דעשכ המ7עב
דמשכ המכעכ
דמשכ המכעב
דעשכ המ9ע
דמע3שכ המד3
דמע3שכ הממ3

857 51708024
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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	התשס"ט
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

הבעה	בכתבידע	לשוניהבנת	הנקראהשאלה
דעשכ הממ
ד3שכ המע
ד3שכ המ3
דעשכ המ4
ד3שכ המ5
דמעשכ המ6
דעשכ המ7
ד53שכ המ7א
דעשכ המכ

דעשכ המ9כ
דמעשכ המ9ב
דמשכ המדמכ
דמשכ המדמב
ד3שכ המממ
דמ3שכ המעמ
ד53שכ המעמא

דמע3שכ המ3מכמ
דע64שכ המ3מכע
דמשכ המ3מבמ
דע4שכ המ3מבע
דמעשכ המ3מגמ
דמשכ המ3מגע
דמשכ המ3מג3
דמעשכ המ3מג4
דמשכ המ4מכ
דמשכ המ4מב
דעשכ המ5מ
דמשכ המ6מ
דעשכ המ7מ
דמעשכ המכמ
דמעשכ המ9מ

ציונים	באחוזים

( )
___%

60
100× =( )

___%
10

100× =( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בידע	לשוניציון	בהבנת	הנקרא

	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בידע	לשוני	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

את	המקרא	של	ממדי	ההבנה	ראו	בעמוד	הבא.

ידע	לשוניהבנת	הנקראהשאלה
דמעשכ המדע
דמעשכ הממע
דעשכ המעע
דמשכ המ3עמ
דמעשכ המ4ע
ד3שכ המ5ע
דמעשכ המ6ע

דמעשכ המ7עכ
דעשכ המ7עב
דמשכ המכעכ
דמשכ המכעב
דעשכ המ9ע
דמע3שכ המד3
דמע3שכ הממ3
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשס"ט
רגיל/

עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
הטקסט	המידעיהטקסט	הסיפורי

מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	עמממ9ב9ככ34567עמ
בסוגה

הציון	3עעעמע9מכמ7מ6מ5מ4מב4מכ
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

מ
ע
3
4
5
6
7
כ
9
דמ
ממ
עמ
3מ
4מ
5מ
6מ
7מ
כמ
9מ
דע
מע
עע
3ע
4ע
5ע
6ע
7ע
כע
9ע
ד3
מ3
ע3
33
34
35
36
37
כ3
39
ד4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבידע	לשוני

הכולל	
במבחן

הטקסט	השימושי

הציון	מ3ד93ע6ע5ע4ע
בסוגה

הציון	
בנושא

דמ
כ

דמ
ב

מ7עדע
כ

7ע
ב

כע
כ

כע
הציון	ב

בנושא

7
א

עמ
א

מ3מ
כמ

מ3מ
כע

מ3מ
במ

מ3מ
בע

מ3מ
גמ

מ3מ
גע

מ3מ
ג3

מ3מ
הציון	ג4

בנושא IIIIIIIIIIIIII

מ
ע
3
4
5
6
7
כ
9
דמ
ממ
עמ
3מ
4מ
5מ
6מ
7מ
כמ
9מ
דע
מע
עע
3ע
4ע
5ע
6ע
7ע
כע
9ע
ד3
מ3
ע3
33
34
35
36
37
כ3
39
ד4
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  יצךמאוןןומ א מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
I	—מה ש ךיןמהג יוהמבטקסטמ

II	—מה שן ךמ ןיעמהטקסט

וושים,מהךדאהמיבוקידן III	—מ
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  מבחן המ תועלת הפקת: 'ד פרק
  

הניתוח כולל הבנת  .הפרק כולל ניתוח פעילויות הבנת הנקרא של הפרקים צמודי הטקסט במבחן

מטרת הפרק . איתורם והמלצות לעבודה צמודת טקסט בעיקר במסגרת ההוראה בכיתה, הקשיים

הבנת , המבחןהוא מציע הבנה מעמיקה של משימות : היא לתרום להפקת תועלת בעקבות המבחן

  .כפי שבאו לידי ביטוי בביצועים השונים של התלמידים, הקשיים בשליטה במיומנויות שנבדקו

מספר היחידות זהה למספר  .כל שאלה היא יחידה נפרדת .במבחן השאלות סדר לפי זה בנוי פרק

: היחידות מוצגות במסגרות נפרדות. כל יחידה כוללת עד ארבע יחידות ניתוח. השאלות במבחן

: וכוללת ראשי פרקים של כל סעיפי הניתוח השאלה ניתוח תקציר – טבלה היא הראשונה היחידה

הכישורים הנדרשים וההשתמעויות , )בהתאמה לניתוח הכישורים הנדרשים(ממדי ההבנה , המחוון

וכוללת הסברים על הכישורים  הניתוח של והעמקה הרחבה היא השנייה היחידה. להוראה

 היחידה. על סוג הקשיים ועל בניית ידע על תוכן הטקסט, תשובה נכונההנדרשים לכתיבת 

לאור תהליכי  וניתוחן תלמידים תשובות של הדגמהשייכת רק לשאלות פתוחות וכוללת  השלישית

וכוללת  להוראה ההשתמעויות את מציגה הרביעית היחידה. ההבנה שהוצגו ביחידה הקודמת

  .   שבאו לידי ביטוי בשאלה, לויות מתאימות לקידום כישוריםנושאים מתאימים להוראה והמלצות לפעי
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  : להל� מודל המציג את יחידות ניתוח השאלות

  

 

 השאלה

  

  

המחוו� 
 )תקציר(

  

 

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  

  

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
  הסבר והדגמה, הרחבה

   י�  על תהליכי חשיבה ודרכי שימוש בידע שפתי במהל� מת� תשובההסבר

  

  ניתוח תשובות תלמידים

   הנדרשי�הדגמה של תשובות תלמידי� וניתוח� לאור הכישורי� 

  דוגמאות ניתוח

 
  תשובות  

  ותנכונ

תשובות     
  חלקיות 

תשובות     
  שגויות

  

 ההשתמעויות להוראה
   המלצות לפעילויות מתאימות

  

  :בח� יש שלושה פרקי� העוסקי� בהבנת הנקראבמ

  סיפור –" שלמה המל� והדבורה: "פרק ראשו�

    טקסט מידעי –" ר חיי� ויצמ�"ד: "פרק שלישי

  טקסט שימושי –" ג בעומר"כללי התנהגות לקראת ל: "פרק רביעי
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  'ט נוסח א"ב תשס"מיצ" שלמה המלך והדבורה" :שם הטקסט ומקורו

  1שאלה 
� השאלה ? ו של המל�מדוע ֶהאדי� 

המחוו�   לכ� שאפו של המל� האדי� הגור�תשובה המציינת את 
 )תקציר(

 המפורשי� בטקסט איתור הסברי�: השתמעות גלויה בטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לאתר מידע לוקאלי •

  .לקשר סיבה לתוצאה ללא מילת קישור מפורשת •

הכישורי� 
רשי� הנד

  )רשימה(

 –כללי� "ראו ג� ; )ג� ללא מילות קישור מפורשות(מבני� תחביריי� של סיבה ותוצאה 

  .24שאלה , "ג בעומר"ל

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
ולקשר בי� התוצאה  , המוזכרת בשאלה, "אפו האדי�" )השאלה דורשת לאתר את המידע על התוצאה 

אי� בטקסט מילת קישור בי� הסיבה . נמצא בפסקה הראשונה והתוצאה קרובה לסיבההמידע . לסיבה
המל� ... "הדבורה עקצה: א� הקרבה בי� הסיבה לתוצאה מקלה על התלמיד באיתור התשובה, לתוצאה

  .מכא� שהתשובה נמצאת בטקסט ברמת נגישות גבוהה...". אפו האדי� כרימו�. הקי* משנתו בכאב

  

  מידיםניתוח תשובות תל

  דוגמאות ניתוח

המל� האדי� כי הדבורה  אפו של" • .ניסוח במבנה תחבירי של� ותקני
  ."עקצה אותו

  תשובות 
  נכונות 

אי� הבעה של : א� הניסוח חסר, התוכ� נכו�
 .תשובה במשפט של�

  ".בגלל העקיצה" •

 :הדברי� בטקסט התשובה נצמדת לסדר
היא " אפו האדי�"המילה הצמודה למידע 

  ". הקי* משנתו בכאב"במשפט  "בכאב"

לדעתי מרוב שהא+ שלו כאב הוא " •
  ."נהפ� להיות אדו�

תשובות 
  שגויות

התשובה מתייחסת למידע בשורה השנייה 
מדוע "על הדבורה הקטנה ועונה על השאלה 

ולא על השאלה " ?היא עקצה את המל�
התלמיד לא הצליח לקשר בי�  .המבוקשת

  .התוצאה הנתונה לסיבה הנכונה

פני שדבורה קטנה חשבה שהא+ של מ" •
  ".המל� הוא פרח

 

 ההשתמעויות להוראה
לזמ� לתלמידי� טקסטי� מתאימי� כדאי . קשר של סיבה ותוצאה הוא קשר בסיסי בכל סוגי הטקסטי�

לעבוד על הדרכי� השונות להביע קשרי�  יש כמו כ� ,ולאפשר לה� למצוא בה� קשרי� של סיבה ותוצאה
ואפשר לתאר , באמצעות מילות סיבה או תוצאה, ת הקשר הסיבתי בצורה מפורשתאפשר להציג א. אלה

  . השתלשלות ענייני� כ� שהקשר הסיבתי נשע� על הרצ+ הכרונולוגי

הא� אפשר ? הא� הקשר הלוגי מפורש או סמוי: במהל� העבודה בטקסטי� כדאי לדו� בשאלות האלה
כיצד אפשר לנסח את הדברי� בצורות ? ו התוצאהמה� מילות הסיבה א? להבי� אותו מתו� רצ+ המשפטי�

, ...הואיל ו, עקב, ...מכיוו� ש"לרבות מילי� במשלב גבוה כמו , כדאי לעבוד על מילות סיבה שונות? שונות
  ...".מאחר ש
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  2שאלה 
 השאלה ?7בשורה  ִמשתאי�מה פירוש המילה 

המחוו�   מופתעי�
 )תקציר(

 בהסתמ� על הכתוב בטקסט טויי�הבנת מילי� ובי: המשתמע  מתו� הטקסט •

 פועל במשלב גבוה: אוצר מילי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

 .לפרש פועל במשלב גבוה •

  .לפרש מתו� ההקשר •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .משלבי�, נרדפות, "משתאי�"עבודה על עול� התוכ� של : העשרה, אוצר מילי� •

רה ובשפה הכתובה בייחוד בסוגת פקיד� בשפה הדב-ת: דיבור ישיר ודיבור עקי+ •

 .פה)ובעלהפקה בכתב : הסיפור

  ;נקודתיי� ומירכאות: הפיסוק המתאי� לציטוט •

  .20שאלה  "ויצמ�"וב 16ג� שאלה ראו 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
לב גבוה ומופיע הפועל במש. פועל בצורת בינוני בבניי� התפעל, "משתאה"השאלה דורשת לפרש את הפועל 

ה אינו בשימוש בשפה /י)א)קשה לפרש את המילה מתו� השורש כי השורש ש. רק בטקסטי� ספרותיי�

התלמידי� נעזרי� בתבנית של בניי� התפעל כדי לחפש משמעות מתאימה וכ� . במילי� מוכרות אחרות

" ?ֶזה)ז)ועל מה? ֶזה)ז)מה? מה הדבר: כול� ִמשתאי�, כול� מזמזמי�, כול� מעופפי�: "בהקשר התוכני

המסיח המבלבל כא� . לאחר הפועל באות שאלות של פליאה ע� סימני שאלה, מבחינת התוכ�). 8–7שורות (

ואפשר , בסימו� נקודתיי� וציטוט, בהמש� המשפט מופיע הדיבור, כי בצמוד לפועל, "מקשיבי�"הוא 

ית הלשונית של בניי� התפעל מבחינת התבנ. לחשוב שהפועל המתאי� בצמוד לדיבור מתייחס להקשבה

או ... ולא לפועל יוצא כמו מקשיבי� ל, הסתרק, כמו בפעלי� התלבש, נצפה לפעולה החוזרת לְמבצע

  .רחוק ביותר מבחינת התוכ� ולכ� אינו מטעה, המתאי� לתבנית, "מתאוששי�"המסיח , ...משיבי� ל

  

 ההשתמעויות להוראה
עבודה על . מופתעי� ומתפלאי�, "משתאי�"� התוכ� של העשרה בתחו� עול, עבודה על אוצר מילי� •

לא האמי� "ו" לא האמי� למראה עיניו"צירופי� וביטויי� להבעת השתוממות כמו , על מילי�, נרדפות

 ".למשמע אוזניו

כדאי . שבא לידי ביטוי באוצר המילי� בסיפור עבודה ע� התלמידי� על המשלב הגבוה הספרותי •

ה� בטקסט שלפנינו ) כמו כינויי� חבורי�(משלב גבוה וכ� צורות לשוניות למצוא בטקסט עוד מילי� ב

) 3שורה " (הקי*", )1שורה " (לנו�"למשל בטקסט הנוכחי המילי� . וה� בסיפורי� קצרי� נוספי�

 .כדאי לדו� בתרומה של המשלב לאיכות הספרותית של הסיפור). 10שורה " (החרישו"ו

עבודה על זיהוי ועל . מודעות לציטוט ולפיסוק הנכו�. הסיפור הדיבור הישיר כחלק ממאפייני לשו� •

כדאי לבקש מהתלמידי� לזהות את . 37, 32–31, 21–20, 18–15, 9למשל בטקסט שורות  .הפקה

ולהפיק , להוסי+ פיסוק בדוגמאות של ציטוט, לסמ� בטקסט את הנקודתיי� ואת המירכאות, הפיסוק

 .דוגמאות ולפסק אות�

" משתאי�"המרת המילה  –להדגמה ; ת של מילי� על סמ  ההקשר של המשפטעבודה על פרשנו •

  .במילי� מהמסיחי� ובדיקת התאמת� להקשר ה� מבחינה תוכנית וה� מבחינה לשונית
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  3שאלה 
  ? היתושי� והזבובי�, כל הדבורי� אתלש� מה ציווה המל� לאסו+ 

  .המל� רצה לגלות מי מהחרקי� עק* אותו  .1

  .וק מי מה� יכול להקל את כאבוהמל� ביקש לבד  .2

  .המל� ביקש לבדוק א� כל החרקי� ִנשמעי� לו  .3

 .המל� רצה להוכיח כי כול� מביני� את 8ְפתו   .4

 השאלה

המחוו�   .המל� רצה לגלות מי מהחרקי� עק* אותו  .1
 )תקציר(

 הבנת קשרי� לוגיי� שאינ� מפורשי� בטקסט: המשתמע מתו� הטקסט •

 שות גבוההשאלת תוכ� ברמת נגי •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

 .לאתר את המידע על מצוות המל� לאסו+ את הדבורי� •

  .ל למידע על דברי המל� לדבורי� כדי למצוא את מטרתו"לקשר בי� המידע הנ •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

עויות ההשתמ  .הבעת מטרה ע� קשרי� לוגיי� ללא מילות קישור מפורשות, מבני� רטוריי� של תכלית
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
, והיא דורשת לאתר את המידע על מצוות המל� לאסו+ את הדבורי�, בשאלה אי� ציו� של מראה מקו�

כדי לענות על השאלה התלמידי� צריכי� להמשי� לקרוא את הטקסט ולקשר את . 5–4הנמצא בשורות 

קרא המל� " –כא� מסופר על המל� .  9בשורה " ?מי מכ� העז לעשות זאת למל�"המידע לדברי המל� 

וכ� התלמידי� מכווני� לאתר את התשובה על מטרת , "הדבורי�"ולא " המל�"הנושא הוא   –" בקול

 4–2המסיחי� . כמו כ� המסיחי� מקלי� על התלמידי� להתאי� מטרה למצב הנתו� בשאלה.  האסיפה

  .בטקסט בהקשר הקרובאינ� מתאימי� לסיטואציה המתוארת ואינ� נרמזי� 

  

 ההשתמעויות להוראה
למצוא קשרי� של מטרה בטקסטי� לאפשר לה� , לזמ� לתלמידי� טקסטי� ע� דוגמאות מתאימותכדאי 

ולעבוד על הדרכי� השונות להביע משמעות זו במשפטי� שיש בה� קשרי� מפורשי� ובמשפטי� ללא 

, "על מנת"ו" כדי"ות מילות קישור כמו באמצע, אפשר להציג את הקשר בצורה מפורשת .קשרי� אלה

מבנה של נזמ� לתלמידי� . ואפשר לתאר השתלשלות ענייני� כ� שהקשר נשע� על הרצ+ הכרונולוגי

למשל תבניות של הבעת מטרה בלשו� . בדומה למבנה במשפטי סיבה ותוצאה, חוברי�מ, משפטי� צמודי�

בדומה לתבניות של סיבה , "מוקד� ואגיע בזמ� יצאתי"או " יצאתי מוקד� כדי להגיע בזמ�: "יומית)יו�

  ".עבדתי כל היו� ואני עייפה"או " אני עייפה כי עבדתי כל היו�: "ותוצאה

הא� אפשר ? הא� הקשר הלוגי מפורש או סמוי: במהל� העבודה ע� הטקסטי� כדאי לדו� בשאלות האלה

? את הדברי� בצורות שונות כיצד אפשר לנסח? מה� מילות המטרה? להבי� אותו מתו� רצ+ המשפטי�

  ...".במטרה ל", "על מנת"לרבות מילי� במשלב גבוה כמו , כדאי לעבוד על מילות מטרה שונות
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  4שאלה 
  " ?מי מכ� ֵהעז לעשות זאת למל�: "כתוב 9בשורה 

 ?זאתלמה הכוונה במילה 

 השאלה

המחוו�  "לעקו*"תשובה המתייחסת לעקיצה או ל
 )תקציר(

 באמצעות אזכורי� הבנת קשרי� בתו  הטקסט: טקסטהמשתמע מתו� ה •

 אזכורי� :מבני� לשוניי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .האזכור בטקסט לזהות את •

 .המשמשת אזכור" זאת"הצורה הלשונית  להכיר את •

  .השימוש באזכור בטקסט להבי� את •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  :עבודה על אזכורי� בטקסטי� שוני�

  .י הרימוז השונותדרכ הכרת •

  .מודעות לתפקיד האזכורי� בהבנת הטקסט •

 .ניתוח אזכורי� בטקסטי� •

  .שימוש באזכורי� ובה�הפקה של טקסטי� קצרי�  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
מתייחסת  9בשורה " זאת"המילה . שהוא מתייחס לסיטואציההשאלה דורשת לזהות את האזכור ולהבי�  

ובגלל העקיצה האדי� אפו וסבלו היה , הדבורה עקצה את אפו של המל�: 3טואציה המתוארת בשורה לסי

    . לאתר אותה בטקסט ולענות בהתא�, התלמידי� צריכי� להבי� את הקישור לסיטואציה. רב

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

תשובה נכונה וממוקדת בסיטואציה 

 .המתאימה לתיאור האזכור

  תשובות  ."לעקיצה שהדבורה עקצה את המל�" •
  נכונות

השורה  מבוססת על, תשובה בלשו� הטקסט

 .9שורה , בשאלה המצוטטת

  "?מי העז לעקו* את המל� בא+" •

 ,"דבורה"מתאי� ל, האזכור הוא בנקבה

והתשובה מתייחסת לתפקיד השכיח של 

  .לגיבורי� התייחסות –האזכור 

תשובות   "לדבורה" •
  שגויות

ובה חוזרת על השאלה במילי� התש

 בצדק כתב התלמיד" זאת"במקו� : אחרות

א� הוא , "הדבר הזה"לשהכוונה היא 

הסביר את השאלה ולא כתב את התשובה 

  .כלומר את תוכ� האזכור, הנכונה

  "?מי עשה את הדבר הזה" •
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 ההשתמעויות להוראה
. ות� לצור  בניית מפת הטקסטלזהות את האזכורי� ולהבי� אבתהלי� הבנת הנקרא הקורא חייב 

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

כדי להכיר את דרכי . בכל תחומי הדעת חשוב לפתח מיומנות בסיסית זו התלמידי�בעבודה ע� . הטקסט

יש לשי� לב במיוחד . בטקסטי� קצרי�לנתח אזכורי�  לתלמידי�כדאי לתת  �השימוש בהאת הרימוז ו

בשלב שני אפשר ". כ�"או בטקסטי� אחרי� במילה " זאת"לאזכור של סיטואציה כמו בשאלה זו במילה 

הטקסטי� המתאימי� לתרגול צריכי� לכלול . שימוש באזכורי� ובה�להציע להפיק טקסטי� קצרי� 

  .שלפניכ� אותהדוגמ לפי ,דרכי רימוז מגוונות

  : בסיפור אזכורי� שוני� לגיבורי הסיפור ולמצבי�, קסט הנתו�מהט דוגמאות

 ..."מעופפי� כול�" ,) 5–4ות שור" (...את כל היתושי� ואת כל הזבובי�, כל הדבורי�את ... לאסו+"...

  ).7שורה (

   "...סלח לה הוא המל�וכטוב לב . הרעה ורוח יוסרה מעל...) "15שורה ..." (המל�שאג "...

  )16שורה ( ."זאתרק מטיפשות עשיתי .".. ,)3–2 ותשור" (.אותועקצה ו וישבה על אפ ...דבורה קטנה"...

  )22–21 ותשור..." (יהא� דבר ...נאלמה דו� הדבורה הקטנה"

  )28–27 ותשור." (בחידות וולנסות החליטה לבוא לארמונו היאו ,מלכת שבאהגיעה ל" ...
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  5שאלה 
  . הדבורה הייתה חסרת ניסיו� סמנו את המשפט שממנו אפשר ללמוד כי

  !"אדוני המל�, הנני בידי�ָ "  .1

  ."עדיי� לא למדתי להבחי� בי� א+ לבי� פרח"  .2

  !"אני החוטאת"...   .3

 ."  כי רק ִמטיפש-ת עשיתי זאת, אדוני המל�"...   .4

 השאלה

המחוו�  ."עדיי� לא למדתי להבחי� בי� א+ לבי� פרח"  .2
 )תקציר(

 הבנת רעיונות המשתמעי� מהטקסט: טהמשתמע מתו� הטקס •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לאתר בטקסט את הרעיו� המוזכר בשאלה •

 . בשאלה" חסרת ניסיו�"להבי� את הביטוי  •

  .להבי� את הניסוח המתאי� לרעיו� זה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

שאלה " ויצמ�"וב, 6עויות להוראה שאלה ראו התייחסות לנושא בהשתמ. דיבור ישיר •

20 . 

" חסר"נרדפות וצירופי� שיש בה� , "חסרת ניסיו�"הביטוי : אוצר מילי�, העשרה •

 ".ניסיו�"ו

 .לשו� המקורות המופיעה בסיפור ובמסיחי� של שאלה זו •

 ).16הלקוח משורה , 4ראו מסיח (תחבירי של הדגשה /מבנה רטורי •

  .ליחהטיעוני� בסיטואציה של בקשת ס •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
ולהבי� את ) 17שורה " (חסרת ניסיו�"השאלה דורשת לאתר בטקסט את המשפט הכולל את הביטוי 

כדי למצוא מבי� " חסרת ניסיו�"התלמידי� צריכי� להבי� את משמעות הביטוי . משמעות הביטוי הזה

כל המסיחי� ה� ציטוטי� של דברי הדבורה . הביטוי הזההמסיחי� את המשפט המתאי� לתוכ� של 

מה שמקל על ) באותה שורה(המשפט הנכו� צמוד בטקסט לביטוי . ומנוסחי� בלשו� המקורות במשלב גבוה

  .התלמידי� לענות על השאלה
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 ההשתמעויות להוראה
 תבעל"והפיכות כמו " ו�ניסי תעדרנ"נרדפות כמו  ,"חסרת ניסיו�"הביטוי  :עבודה על אוצר מילי� •

המילה ו ,"חסר חשיבות", "חסר דאגה", "חסר אוני�"כמו  ,"רחס"המילה  שיש בה�צירופי�  ,"ניסיו�

 ".תקופת ניסיו�"ו" שפ� ניסיונות"כמו " ניסיו�"

בשאלה הנוכחית  .לשו� הספרותית של הסיפורהת ללשו� המקורות כחלק מעבודה על מודע! •

כדאי לעיי� בכל !". אני החוטאת"ו!" אדוני המל�, הנני בידי�" המסיחי� שבשפת המקורות ה�

בפתיחה " ויהי היו�"לאתר בה� ביטויי� בלשו� המקורות כמו , ל"הסיפור ובאגדות מוכרות בלשו� חז

, לכינויי�, כדאי להפנות את תשומת הלב לצורות הפועל. של סיפורנו ולכתוב אות� בלשו� ימינו

בעברית החדשה  –..." ויל� המל�("נשוא )נושא במקו� נושא)לי� נשואולמבנה המשפטי� כמו סדר מי

 ...").המל� הל�"

כי רק מטיפשות עשיתי : "...כמו בטקסט הנוכחי תחבירי של הדגשה/עבודה על מודעות למבנה רטורי •

 :דוגמה לניסוח בהדגשה). 16הלקוח משורה  4מסיח ." (עשיתי זאת מטיפשות"לעומת הניסוח ." זאת

מבני� אחרי� של הדגשה כמו כדאי להכיר ". כא� אני מרגיש בנוח"לעומת  ."אני מרגיש נוח רק כא�"

 ". אני לא רוצה אלא את טובת�"למשל  ,"...אלא ...לא"

יש לשי� לב לעובדה  .ומקומה המשתנה במשפט" רק"תפקידי� השוני� של המילה ה עבודה על •

רק ת� לי "לבי� " ת� לי רק עגבניות" ההבדל בי�: שהמקו� של המילה קובע את משמעות המשפט

בטקסטי� עיוניי� ובטקסטי�  במשמעויות שונות" רק"שימושי� בכדאי לשי� לב ל". עגבניות

 ,"יש לי רק שאלה אחת"וכ� בלשו� הדיבור  "בלבד", "...לא יותר מ"ו במשמעות כמ ,ספרותיי�

  ."שאני עסוקה היו� הייתי באה אליי� רק" :בלשו� הדיבור לדוגמה, במשמעות של ניגודו

את המל�  וכיצד ה� עשויי� לשכנע, שמעלה הדבורה בכל אחד מהמשפטי� לבחו� מה הטיעוני�כדאי  •

  .לסלוח לה

 :לדוגמה

  ... לא חכמה וז ,אני הקטנה ואתה הגדול – !"אדוני המל� ,הנני בידי�"  –

  , לא התכוונתי להרע, מודיש לי הרבה לל, אני קטנה – ."פרחבי� עדיי� לא למדתי להבחי� בי� א+ ל"  –

  .הא+ של המל� יפה כמו פרח  

  בקשת סליחה – !"אני החוטאת"  –

  הדגשת הניגוד מול , טעיתי, לא התכוונתי להרע – ."פשות עשיתי זאתיכי רק מט, אדוני המל�"  –

  .המל� החכ�  

אחד בה� נדרש צד ש ,הספר או מהבית)מוכרי� לילדי� מביתהבעקבות הסיפור אפשר לבחו� מצבי� 

, ה� מבחינת הלשו� והמבנה, זו הזדמנות לשכלל את יכולת הטיעו�. לשכנע את הצד האחר שיסלח לו

    .וה� מבחינת ההבנה של התפקיד הרטורי של הטיעוני�
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  6שאלה 
  " ?ֶזה הוא)ז)ז)ֶזה ואי)ז)מי הוא ז: כתוב 12בשורה 

 ?� הזהבחר חיי� נחמ� ביאליק לכתוב את המשפט באופ, לדעתכ�, מדוע

 השאלה

המחוו�  של הסופר בכתיבת המשפט באופ� הזה מטרהאו ל כוונהתשובה המתייחסת ל
 )תקציר(

 פרשנות המתייחסת לקשר בי� לשו� לטקסט: המשתמע מ� הטקסט •

 לשוניי�/מבני� רטוריי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

 .הטקסט יכולת להתייחס לנקודת המבט של כותב, להתייחס לרכיבי� מעבר לטקסט •

  .להבי� אמצעי� לשוניי� ספרותיי� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 .נקודת המבט של כותב הטקסט •

 . מודעות לבחירה סגנונית של הכותב ביצירה ספרותית ובכתיבה בכל סוגה •

עבודה על כתיבת תוכ� זהה בניסוחי� שוני� ועמידה על ההבדלי� בי� דרכי ההבעה  •

  .השונות

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/ושאנ(

 

 הכישורים הנדרשים
. כל כותב אחרשל השאלה דורשת הבנה של המושג בחירה סגנונית בתהלי� הכתיבה של הסופר או 

להבי� את ומבט של הסופר המנקודת כיחידת שיח שלמה לבחו� את הטקסט  י�מתבקש י�התלמיד

המובעת בבחירת המילי�  להבחי� בלשו� הזמזו�עליה� . הזאת בניסוח השאלההנקודתי האמצעי הרטורי 

באה להמחשה ולשיתו+ הקורא בטקסט לשו� הזמזו� ש ולהבי� ,"זה)ז)ז"ובצורת הרישו� המיוחדת 

  .קוראל "חיה" התחוש ונותנת
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

התייחסות לתפקיד הניסוח של  לפנינו
  .הסופר

 תחושה לקוראי� לתת רצה הסופר כי" •

  ".'באמת' של
  תשובות
  נכונות

יש בתשובה התייחסות נכונה למטרת 
 .הסופר

 את בכתיבתו לחקות רצה הסופר" •

  ".המעופפי� החרקי� זמזו�

ניסוח מדויק המתייחס למטרת  לפנינו
 .הסופר

 זמזו� את להמחיש רצה הסופר" •

  ".הדבורי�

ההתייחסות התשובה נכונה מבחינת 
 סותאי� בה התייחא�  ,אמצעי הלשוניל

  .למטרת הסופר בכתיבה זו

 של לצליל הדומה צליל יש 'ז לאות" •

  " .הדבורי� זמזו�

  

  תשובה 
  חלקית

התשובה מייחסת למל� את הדברי� 
. החרקי� ומכא� נובעת הטעות אמרוש

שאינו  ,"מעוצב�"התלמיד משתמש בסלנג 
  .  הול� כתיבת תשובה לשאלה

לפי דעתי חיי� נחמ� ביליק כתב את " •
� זה כי המל� היה המשפט באופ

מעוצב� מאד על זה שעקצו אותו והוא 
   ".רצה מאד לדעת מי עק* אותו

תשובות 
  שגויות

לבחירה של , התשובה מתייחסת לטקסט
  .הסופרהמל� בסגנו� דיבורו ולא לסגנו� של 

בגלל שהדבורי� והזבובי� והיתושי� " •
מזמזמי� אז הוא דיבר בזמזו� כדי 

   ."שיבינו אותו

ובה מנסה להסביר את דיבורו ג� כא� התש
  .לסופרמתייחסת  ואינהשל המל� 

כי הוא ידע לדבר בשפת הדבורי� " •
והוא דיבר כמו דבורה כי הוא רצה 

  ".לשאול  מי הוא זה ואי זה הוא

  

 ההשתמעויות להוראה
לרבות , עבודה על הנושא של בחירה סגנונית של כותב כחלק מתהלי  כתיבה של טקסט בכל סוגה

לדוגמה , יו�)הספר או בחיי היו�) הסגנונית של תלמידי� בכתיבה הנוגעת לפעילויות שונות בבית בחירת�
  .בניסוח דואר אלקטרוני

, צרי� לזמ� לתלמידי� טקסטי� ומשפטי� רבי� .מודעות לאמצעי� לשוניי� שה� חלק מבחירה סגנונית
" דיבור ישיר", "שאלות"� כמו לאמ� אות� באיתור ניסוחי� במשלב גבוה או במבני� רטוריי� ייחודיי

ובעיקר לדו� עמ� על השינויי� הלשוניי� , יומית)ובניסוח המסר הזה בלשו� יו�, "שיבושי מילי�"ו
  . שיכולי� ליצור ניסוח שונה

הבנה גלובלית של הסיפור ולבחו� א� דר� האמירה  על התלמידי� להישע� על ,ונת המחברכדי לפרש את כו
אולי דר� : לדוגמה ,עולי� ממנו או תורמת לאווירה שניסה המחבר ליצורמחזקת רעיונות כלליי� ש

אולי הנימה ההומוריסטית מתאימה לנימה ההומוריסטית ? האמירה מאפיינת את הדמויות טוב יותר
  ?בסיפור כולו

שבא לידי ביטוי  אלא מדובר בעיקרו� דידקטי עקבי, פעמי בסוגיה כגו� זו) מוב� שאי� להסתפק בטיפול חד
כדאי להתבונ� בתשובות שונות של תלמידי� ולשאול א� התשובה עוסקת  .6שאלה בהק בשאלה כגו� מו

בדל בי� מספר הסיפור כ� יתחדד הה. מתייחסת לשיקולי הדוברשהיא בשיקולי� הרטוריי� של המחבר או 
ולדו�  יש להתבונ� בבחירות סגנוניות אחרות בסיפור זה ובסיפורי� אחרי�, על כ� נוס+ .לבי� הדובר
  . במשמעות�

גילי� ומשחקי� בדיבור או אפשר להציע תר, האלהכדי לחדד את החשיבות של הבחירות הרטוריות 
ביניה� ובהשפעה של  הולעסוק בהשווא ,התרחשותהשוני� מספרי� על אותה  תלמידי�בה� שבכתיבה 
  .הבנת הקוראי� המבניות והתוכניות על, הסגנוניותהבחירות 
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  7שאלה 
  ? החלטת הדבורה להודות במעשה הייתה החלטה נבונה, תכ�לדע, הא�

  . נמקו את תשובתכ�

 .שורות 5–3כתבו 

 השאלה

המחוו�  תשובה הכוללת את דעת התלמיד בליווי נימוק התומ� בדעה
 )תקציר(

 הבעת עמדה מנומקת על הכתוב :הערכה וביקורת, יישו� •

 שאלה אינטרטקסטואלית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

 .בי� את הטקסט השל� ולהסתמ� על תוצאות מעשי הדבורהלה •

להביע דעה ולנמקה על סמ� ידע חו* טקסטואלי הקשור לסיטואציה של בחירה  •

  .להודות באשמה

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 .עבודה על הבעת דעה מנומקת על סמ� הטקסט ועל סמ� ידע חו* טקסטואלי •

  ".בחירה להודות באשמה"דיו� כיתתי וכתיבה אישית על מצבי� של  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
להבי� שהדבורה בחרה להודות באשמה ולהתייחס לתוצאות , השאלה דורשת לקרוא את כל הטקסט

התלמידי� צריכי� לשלב את הידע מ� הטקסט על הצלחת הבחירה של הדבורה ע� הידע . המעשה שלה

לפי " להתבונ� בעיניי� של הדבורה"כמו כ� ה� נדרשי� . רה להודות באשמהוהניסיו� שלה� בנוגע לבחי

  .התיאור בטקסט ולנמק את דעת�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  על פי המחוו�

החלטת הדבורה הייתה נבונה כי " •
ג� א� , תמיד צרי� להגיד את האמת

היא כואבת וג� א� בגלל האמת יש 
  ."שייגר� נזק סכנה

החלטת הדבורה הייתה נבונה מכיוו� " •
שהיא לקחה על  עצמה את האחריות 

 למעשה ובכ� זיכתה את יתר
  ."החרקי�

מבח� התוצאה מוכיח שההחלטה " •
  ".המל� באמת סלח לה –הייתה נבונה 

  תשובות
  נכונות 

התשובה כוללת דעה אישית ונימוק ולכ� 
 ,שהתשובות הקודמות א+ ,היא מתקבלת

 ,על הטקסט וג� על ניסיו� אישי בוססתהמ
  .ממנהרלוונטיות ומתאימות 

החלטת הדבורה לא הייתה נבונה " •
מכיוו� שהיא לא הייתה יכולה לדעת 
  ".מה יקרה א� היא תגיד את האמת

היא : החלטת הדבורה הייתה נבונה" •  .הנימוק אינו רלוונטי
אבל , אמרה שהיא עשתה את המעשה

   ."מל�בסו+ הסיפור היא עזרה ל

תשובות 
  שגויות

הנימוק אינו נכו� כי הוא מתייחס לסליחה 
  .ולא לבחירה להודות באשמה

כי כל מי , החלטת הדבורה היה נבו�" •
שסולח או עושה משהו למע� חברי� 

  ". מקבל ג� יחס כזה

והנימוק , התשובה כתובה בניסוח משובש
אינו מתאי� לסיטואציה של הדבורה 

של החלטה  אלא לסיטואציה, בסיפור
. להודות באשמה במצב של חקירות

התשובה מבוססת על ידע אישי שאינו 
  .רלוונטי לסיפור וכתובה במשלב דיבורי

לדעתי כ� כי בסופו של דבר המל� היה " •
מגלה זות או שהיא היתה אומרת בסו+ 

ואי אפשר לשמור דבר כזה כל כ� 
הרבה זמ� בסו+ זה היה ניפלת לה והיא 

  ". היתה מספרת

נימוק עונה על שאלת התוצאה בסיפור ה
ואינו מתאי� לסיטואציה של החלטת 

  .הדבורה לפני שהתוצאות ידועות

וג� , כי אז המל� יכול לסלוח, כו" •
הוא יוכל לדעת , אחרי שמלכת בא תגיע
על פי מה , איזו דבורה זאת היתה

  ". שאמרה

  

 ההשתמעויות להוראה
י למצוא טקסטי� קצרי� או חלקי טקסטי� מתאימי� כדא. לתרגל הבעת דעה מנומקתמטרה היא ה •

  . הצגת� והסבר�, כדי לתרגל בחירת נימוקי�

סמנו בטקסט את . נתחו את הדעה ואת הנימוקי�. א .לפניכ� טקסט של הבעת דעה: אופ� התרגול המומל*
  .ת ונמקו אותה/הביעו את דעתכ� על דברי הכותב. ב. או שניי�אחד הדעה ונימוק 

כדאי לתת לתלמידי� . מזמנת דיו� כיתתי על מצבי� של בחירה להודות באשמה יתהנוכח השאלה •
הסיפורי� האישיי�  אחרי שמיעת. הקשור לסיטואציה זו )מציאותי או דמיוני(לכתוב סיפור אישי 

  .ולהעשיר את הנימוקי� שלה� טיעו� עודלתלמידי� לכתוב  כדאי לאפשר
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  8אלה ש
  ". ה מעליו רוחו הרעהסר: "כתוב הביטוי 23–22בשורות 

  ?מה פירוש הביטוי בסיפור הזה

  .הדבורה עפה  .1

  .בריאותו השתפרה  .2

  .כעסו חל+  .3

 .הסערה התחזקה  .4

 השאלה

המחוו�  .כעסו חל+  .3
 )תקציר(

  על סמ� הכתוב בטקסט הבנת מילי� וביטויי�: המשתמע מתו� הטקסט •

 ביטוי מורכב במשלב גבוה: אוצר מילי� •

  ממדי ההבנה 
רישות וד

 השאלה

 .להבי� ביטוי מורכב במשלב גבוה •

  .לפרש על סמ� ההקשר •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

עבודה באמצעות מילו� על צירופי� וביטויי� שיש בה� המילה : העשרה, אוצר מילי� •

  ".רוח"

  ).2ראו שאלה (עבודה על פירושי ביטויי� על סמ� ההקשר  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 ם הנדרשיםהכישורי
.  רוח רעה סרה מעליו, רוח רעה סרה, רוח רעה: השאלה דורשת לפרש ביטוי במשלב גבוה ובמבנה מורכב

רוחו הרעה סרה : "סדר המילי� בביטוי אינו הסדר המקובל בעברית החדשה, מבחינת המבנה התחבירי

התלמידי� נדרשי� . ורותכמו בלשו� המק, "סרה מעליו רוחו הרעה: "אלא הנשוא קוד� בו לנושא, "מעליו

לפני : סדר האירועי� תומ� באיתור התשובה הנכונה 23–22בשורות . לפרש את הביטוי על סמ� ההקשר

". הוא סלח לה ולכל הדבורי�"אחרי הביטוי כתוב , "צחוק על פני המל�)דבריה העלו בת"הביטוי כתוב 

אחרי� אינ� מתאימי� ואינ� המסיחי� ה". כעסו חל+"מכא� שבי� החיו� לסליחה מתאי� הפירוש 

  .  מוזכרי� בשורות אלה

  

 ההשתמעויות להוראה
רוחו "כמו  צירופי� במשלב גבוהלבחור , מילו� באמצעותכדאי לעבוד . צירופי� 167יש  "רוח"למילה  •

לשלב אות� במשפטי� ו ,"שלט ברוחו"ו, "עברה ביניה� רוח רעה", "שבה אליו רוחו", "טובה עליו

 .האלהמתאימות לשימוש בביטויי� היות סיטואצ המתארי�

בשאלה זו . של צירופי� ושל ביטויי� על סמ  ההקשר, להדגי� לתלמידי� פירוש של מילי�כדאי  •

  ).2ראו שאלה (כדאי לסמ� בטקסט את המשפטי� המתאימי� וכ� ג� בדוגמאות נוספות 
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  ב-א ו 9שאלה 
  . בחידותמלכת ְ=ָבא בחנה את חכמתו של המל� , לפי הסיפור

  ?מה הייתה החידה האחרונה שלה  .א

  ?מי העז לעקו* את המל�  .1

  ?איזה מבי� הפרחי� הוא האמיתי  .2

  ?מי הוא האיש החכ� ביותר בממלכה  .3

  ?איזה מבי� הפרחי� הוא היפה ביותר  .4

 .הסבירו כיצד פתר המל� את החידה הזאת  .ב

 השאלה

  ?איזה מבי� הפרחי� הוא האמיתי  .2  .א

  .שבו סייעה למל� ואת האופ�המציינת את הדבורה  תשובה  .ב

המחוו� 
 )תקציר(

  .א

  איתור פרטי מידע המפורשי� בטקסט: המשמעות הגלויה בטקסט •

  שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה  •

  .ב

 הבנת רעיונות המשתמעי� מ� הטקסט: המשתמע מתו� הטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

 .א

 .  לאתר את המידע על החידה האחרונה •

  .ב

את התנהגות הדבורה , להבי� את הסיטואציה השלמה הכוללת את החידה של המלכה •

 .ואת המסקנה של המל�

  .להסביר את הקשר בי� התנהגות הדבורה לבי� פתרו� החידה על ידי המל� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 .ת לחכמהדיו� על עול� החידות ועל הקשר בי� חידו •

 ". חד חידות"בצירו+ " חד"הצורות הלשוניות של המילה חידות כמו הצורה  •

תיאור התופעה ויצירת קשרי� , התמקדות בתיאור הסיטואציה: כתיבת הסבר •

  .בעיקר של סיבה ותוצאה, לוגיי�

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
להבי� את החכמה  –ובחלק ב , ה של מלכת שבאבחלק א דורשת השאלה לאתר את החידה האחרונ

התלמידי� צריכי� לאתר את הפסקה על מלכת . המשתמעת מהחידה ומפתרונה ולהסביר את הפתרו�

כדי לענות על סעי+ ב ה� נדרשי� להבי� את . וכ� לענות על סעי+ א, לאתר את החידה האחרונה שלה, שבא

התלמידי� נדרשי� . ת פתרו� החידה על ידי המל�החידה ואת הקשר בי� התנהגות הדבורה לבי� יכול

שבאה לידי ביטוי , לכתוב הסבר המבוסס על הבנת הקשר בי� התנהגות הדבורה לבי� חכמתו של המל�

  .בפתרו� החידה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

התשובה מקשרת בי� מעשה הדבורה לבי� 

  .ידיעת המל� את הפתרו�

 

 בעזרת ההחיד את פתר המל�" •

 פרח על שנעמדה ,הקטנה הדבורה

 הפרחי� שיתר המל� ידע כ�. השדה

  ."אד� מעשה ידי ה�

  תשובות
  נכונות 

התשובה מתייחסת להתנהגות הדבורה 

התנהגות זו היא ההסבר לפתרו� . בלבד

  .ידי המל�)החידה על

 כי האמיתי הפרח מעל עמדה הדבורה" •

 רק הנמצא נמשכות לצו+ דבורי�

  ."י�אמיתי בפרחי�

התשובה אינה מסבירה את הקשר בי� 

הרחת הפרחי� לבי� ידיעת המל� את 

התלמיד לא הבי� שעצ� הרחת . הפתרו�

ואי� צור� , הפרח האמיתי היא התשובה

  .לבוא למל� ולגלות לו אותה

והריחה את הפרחי� , הדבורה באה" •

וגילתה לו את , ואז היא באה אליו

  ". התשובה

  תשובה
  שגויה

  

 ת להוראהההשתמעויו
 .  בספרות ובמקורות היהודיי�, עיסוק בעול� החידות ובתפקידי החידות במציאות שלנוהסיפור מזמ�  •

התייחסות לרכיבי התופעה או הסיטואציה , התופעה, ההסבר דורש תיאור ההתרחשות: כתיבת הסבר •

, חינה לשוניתמב. בדר� כלל בקשר של סיבה ותוצאה, ובחירת דר� הגיונית ליצור את הקישור הלוגי

כדאי להציג לתלמידי� טקסטי� של הסברי� טובי� מבחינת . בדר� כלל נמצא שימוש בזמ� הווה

  .�המבנה והלשו� ולאפשר לה� ניתוח של רכיבי ההסברי� כרקע לאימו� בכתיבת הסברי, התוכ�
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  ב-א ו 10שאלה 
  . לפניכ� משפטי� מ� הסיפור

  .שתי מילי�כתבו את המילה המודגשת ב

  ..."צחוק) העלו בתדבריה א� "  .א

  ...______ א�

  !"אדוני המל�, ידי ָ הנני ב"...   .ב

 ...____הנני ב

 השאלה

  הדברי� שלה  .א

  ידיי� של�  .ב

המחוו� 
 )תקציר(

 כינויי� חבורי� –תחיליות וסיומות , זיהוי מבנה המילה :ידע לשוני •

 כינויי� חבורי� –צורני נטייה של ש� העצ�  :מבני� לשוניי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

הכישורי�   .מילה נפרדת לתיאור שייכות לפי דוגמה נתונה+ להמיר שמות ע� כינוי חבור בשמות  •
הנדרשי� 

  )רשימה(

 .הכרת המבני� המורפולוגיי� של הכינויי� •

 .4ראו שאלה ; שימוש בכינויי� החבורי� בטקסט כאזכורי� •

  .קסט ספרותי במשלב גבוההכינויי� החבורי� כמאפייני טקסט עיוני וט •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
מילה נפרדת + המרת שמות ע� כינוי חבור בשמות : השאלה דורשת ידע לשוני מתחו� המורפולוגיה

התלמידי� צריכי� לקרוא את המשפט ולכתוב את המילה המודגשת בשתי מילי� על סמ� . לתיאור שייכות

  .השני נגיש לתלמידי� כי הוא מקובל וטבעי בלשו� הדיבורהמבנה . ההקשר

  

 ההשתמעויות להוראה
. הכינויי� החבורי� כחלק מלשו� הטקסט הספרותי והעיוני במשלב גבוהכדאי לעבוד ע� התלמידי� על 

אפשר להדגי� מ� . ייעשו בהקשר של הטקסט) הנזכרי� לעיל(תרגילי� בשני המבני� לתיאור שייכות 

התלמידי� יכתבו את הטקסט ". וִסבלו" "משנתו", "אפו", "שבגנו"שונה של הסיפור במילי� הפסקה הרא

  .וימירו את הצורות החבורות בצורות נפרדות וידונו בהבדלי� בי� הטקסטי�
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  11שאלה 
  ". אולי יבוא יו� ואוכל להשיב ל� ִ@גמול�ָ : "אומרת הדבורה למל� 19בשורה 

 ַB גמול ָ להשיב ל  ִ% מילי� למה התכוונה הדבורה?  

  .לא להטריד עוד את המל�  .1

  .לאסו+ למל� צו+ מפרחי השדה  .2

  .לשל� למל� עבור פרחי השדה  .3

 .לעזור למל� בתמורה לכ� שיסלח לה  .4

 השאלה

המחוו�  .לעזור למל� בתמורה לכ� שיסלח לה  .4
 )תקציר(

 הבנת רעיונות המשתמעי� מ� הטקסט: המשתמע מתו� הטקסט •

 ביטוי במשלב גבוה :צר מילי�או •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

 להכיר ביטוי •

  לפרש ביטוי מתו� ההקשר •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 "השיב"צירופי� וביטויי� שיש בה� הפועל : העשרה •

  נרדפות ומילי� וצירופי� נוספי� מאותו השורש  –" גמול"המילה  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הנדרשיםהכישורים 
נדרשת שלילת מסיחי� ובחירת המסיח הנכו� לפי . השאלה דורשת לפרש ביטוי על סמ� ההקשר התוכני

מבי� המסיחי� רק . מקדימות את הביטוי..." אולי יבוא יו�... סלח לי"...המילי� . ההקשר של המשפט

בתמורה לכ� שיסלח  לעזור למל�"ולכ� המשפט , מזכיר פעולה עתידית בעקבות הסליחה של המל� 4מסיח 

   .הוא התשובה הנכונה" לה

  

 ההשתמעויות להוראה
השיב "עבודה על ביטויי� כמו ". תשובה"ו" שיבה", "השיב"מעול� התוכ� של  עבודה על מילי� וביטויי�

  ".השיב מלחמה שערה"ו" השיב את הסדר על כנו", "השיב רעה תחת טובה", "אש

כמו ש� " גמול"תו� כדי שימוש במילי� מעול� התוכ� של  טי�עבודה במילו� ועבודה על משפטי� וטקס

  ".תגמול"בסביל וכ� שמות מאותו השורש כגו� " נגמל"בפעיל ו" גמל"הפעלי� , "גמילה"הפעולה  
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  12שאלה 
  . נמקו את תשובתכ�? שאפשר ללמוד מ� הסיפור הזה) הֶלקח(מהו מוַסר הה8ֵ@ל 

 .שורות 5–3כתבו 

 השאלה

 .הסיפור על הנשע� לסיפור ונימוק רלוונטי השכל מוסר וכוללת בהכללה וסחתהמנ תשובה
  .נימוק לשמש יכולה הסיפור מ� דוגמה ג�

המחוו� 
 )תקציר(

 הבנת טענות ומסרי� עיקריי�: המשתמע מתו� הטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

 .להבי� את הכוונה העיקרית בסיפור •

 .ת מה הוא מוסר ההשכללדע •

 .לנסח את מוסר ההשכל בהכללה •

  .לנמק את התשובה מתו� הטקסט •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 .דיו� ברעיו� של מוסר השכל בסיפורי� •

  .מודעות ללשו� מוסר השכל וניסוח מוסר השכל בהכללה •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
כוונת הסיפור . ולהבי� את הכוונה העיקרית בסיפור שיח שלמהכיחידת סט להבי� את הטק השאלה דורשת

ומכא� , בסו+ הסיפור מוסר ההשכל משתמע ואינו מנוסח בצורה מפורשת. באה לידי ביטוי במוסר ההשכל
השאלה דורשת מהתלמידי� ג� להבי� את הרעיו� של . שהשאלה מבחינת התוכ� היא ברמת נגישות נמוכה

התלמידי� נדרשי� לכתוב את מוסר ההשכל בלשו� של הכללה . לנמק את התשובהמוסר ההשכל וג� 
   . לצור� ההנמקה ה� יכולי� להביא דוגמה מתו� הטקסט. ולכתוב ג� הנמקה רלוונטית

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

לא צרי� ללגלג על מישהו שהוא קט� " •
 ממ� כי אולי הוא יוכל לעזור ל�

  ."כמו שהדבורה עזרה למל�, בעתיד

ג� אנשי� וג� בעלי חיי� חלשי� " •
כי ג� , ומסכני� יכולי� להביא תועלת

  ."הדבורה הקטנה עזרה למל�

  תשובות
  ותנכונ

מתאי� להתרחשות  ואינוהלקח כללי 
  .בסיפור

שלא צרי� להיות תמיד : הלקח הוא" •
הצודק אפשר להיות חכ� ולראות כמה 

   ".זה עוזר ל� בחיי�

תשובות 
  שגויות

א� הוא אינו , מצהירה על לקחג� תשובה זו 
נובע  אינוהלקח  ;על כוונת הסיפור מבוסס

  .הסיפור לפימנומק  ואינומהסיפור 

מושר ההשכל הוא שלא צרי� להיות " •
לא חכ� ולעקו* את המל� כי כבר ע� 

יתה חושבת מה היה קורה היא יהיא ה
    ".יתה עוקצת את המל�ילא ה

  

 עויות להוראהההשתמ
, כדאי להציג לתלמידי� ניסוחי� של מוסר השכל. שלי�כמו ְמ  השכלעבודה על סיפורי� שיש בה� מוסר 

אפשר לתת . להדגיש במיוחד את לשו� ההכללה ,וה� מבחינה לשונית תוכנית הלנתח אות� ה� מבחינ
ללה בצורת מוסר לתלמידי� משפטי� המתאימי� בתוכנ� למוסר השכל ולבקש מה� לנסח משפטי� בהכ

    .השכל
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  'ט נוסח א"ב תשס"מיצ" חיים ויצמן ר"ד" :שם הטקסט ומקורו

  ב-א ו 14שאלה 
  . ויצמ� פעל למע� הע� היהודי ולמע� קידו� המדע

  .כתבו דוגמאות לכ� לפי הקטע ולפי הכתוב מתחת לתמונות

  :  פעילויות למע� הע� היהודי  .א

1.  __________  

2.  __________  

  : ות למע� קידו� המדעפעילוי  .ב

1.  __________  

2.  __________ 

 השאלה

ייסוד האוניברסיטה , "שפה ברורה"הקמת הקבוצה : שתי פעילויות מבי� אלה  .א

  ...ייסוד מכו� ויצמ� למדע, העברית

  המצאת , קידו� המחקר בישראל: שתי פעילויות מבי� אלה  .ב

 ...ייסוד מכו� ויצמ� למדע, המצאות 120)כ

 המחוו�
 )תקציר(

פרטי� , המפורשי� בטקסט איתור פרטי מידע: המשמעות הגלויה בטקסט ;ב)א ו •

  מקומות שוני� בטקסטב הנמצאי�

 שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .מידע במקומות שוני� בטקסטלאתר  •

     .)ב)סעיפי� א ו(עקרונות המוצגי� בשאלה ההמידע לשתי קבוצות לפי  למיי� את •

  .דוגמאות מתאימות חמששתי דוגמאות מתו�  למצוא בטקסט •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .כללה ודוגמאות כחלק ממבנה טקסט עיוניה •

  ;קריטריוני� נתוני�לפי לקבוצות פרטי� בטקסט מיו�  •

  .26שאלה " ג בעומר"ל –כללי� "ראו ג� 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
הפעולות מפוזרות לאור� . ר חיי� ויצמ�"פעולות של דבו אלה דורשת לקרוא את כל הטקסט ולאתר הש

פעולות למע� הע� : למיי� את הפעולות לפי העקרונות המוצגי� בשאלה התלמידי� צריכי�. הטקסט

. המידע בטקסט אינו מחולק באופ� מפורש לפי העקרונות האלה. היהודי ופעולות למע� קידו� המדע

, ."וכבר אז פעל למע� הע� היהודי:  "...כתוב 6בשורה . במידע הגלויהמפוזרי� ברמזי�  י�נעזר תלמידי�ה

בתחו� המדע הצטיי� ויצמ� " :כתוב 19בשורה . א סעי+מתאימות לוהפעולות הצמודות למידע זה 

ת הצמודות והפעולו, ".חיי� ויצמ� פעל רבות למע� קידו� המדע בישראל" :כתוב 27בשורה ו ."כממציא

, )9שורה " (תלמידי� יהודי�"כמו  נוספי� לסעי+ א נמצאי� במילי�רמזי� . סעי+ בלמידע זה מתאימות ל

). 28שורה " (לחקר המדע"רמזי� כמו   –ולסעי+ ב ). 26שורה (" לע� היהודי", )18שורה " (לעזור ליהודי�"

שש פעולות למע� הע� : אחדות הטקסט מציע דוגמאות. השאלה דורשת לכתוב שתי דוגמאות בכל סעי+

   .היהודי וחמש פעולות לקידו� המדע

  



 

  ט"תשסה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות 71

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות  .א
  ותנכונ

התשובה מנוסחת בקיצור וברמזי� 
 .לעובדות רלוונטיות

  . שפה ברורה: הקי� קבוצה בש�  .1" •
  ". אס+ ויצמ� תרומות למדינה. 2

 על פי המחוו�

אחד ממיסדי ויצמ� היה   .1" •
  . האוניברסיטה העברית

" שפה ברורה"הקי� קבוצה בש� . 2
  ".שעזרו לזכור את השפה העברית

  .ב

 על פי המחוו�

  . המצאות 120)רש� על שמו כ  .1" •
שממנו הכינו " אצטו�"המציא את ה. 2

  ".חומר נפ*

התשובה מנוסחת בקיצור וברמזי� 
  .לעובדות רלונטיות

המציא . 2 הקי� את מכו� ויצמ�. 1" •
  ". המצאות 120

תשובות   .א
  שגויות

  תשובה (
  חלקית 
  נחשבת 
  תשובה 
  )שגויה

בתשובה אי� הבחנה בי� פעולה למע� הע� 
בסעי+ ; היהודי לבי� פעולה למע� המדע

השני נוספה הערה על ההמצאות שה� למע� 
  .היהודי�

במלחמת העול� הראשונה עזר . 1" •
המציא . 2להכי� אצטו� חומר נפ* 

  ". מצאות למע� היהודי�ה

  .ב

התלמיד כתב פעולה לקידו� המדע בשני 
  .התשובה חלקית. הסעיפי�

הוא יסד ברחובות מכו� לחקר . 1" •
מכו� ויצמ� היו� מפורס� . 2. המדע

  ".ובזכותו עלינו דרגות במדע

 

 ההשתמעויות להוראה
קסטי� של מידע בערכי� כדאי להדגי� נושא זה מתו� ט .הכללה ופרטי�: מבנה של טקסט מידע •

התלמידי� יאתרו . בעיתוני נוער ועוד, מודפסי� וממוחשבי� באנציקלופדיה או בספרי מידע לילדי�
: ריו�וד ב� גדו ) לדוגמה , למשל בטקסט מידע על אישיות. רטותאת ההכללות ואת הדוגמאות המפ

ת נוספות מתאימות ה� דוגמאו. יאותרו ההכללה על תפקידו במדינת ישראל וכמה פרטי� על פועלו
יאותרו ההכללה על תפקידה באר* : ירושלי� )לדוגמה , על מקומות באר*טקסטי� קצרי� של מידע 

יאותרו : הצרצר )לדוגמה  ,אפשר לעבוד על מידע על בעל חיי�. תושביה וכדומה, ופרטי� על מקומה
פעילויות אלה יקדמו . ההכללה על סוג בעל החיי� ופרטי� על צרצרי� כמו צרצר הבית וצרצר השדה

 .להבי� טקסט מידע ולהפיקו בכל נושא י�מודעות למבנה הטקסט ויתרמו ליכולת התלמיד

סדר הפרטי� מוצג . הכללה בפתיחה ופרטי� לאור� הטקסט בסדר לא קבוע: מבנה של טקסט מידע •
כחלק מהבנת הטקסט התלמיד צרי� לאתר פרטי� בטקסט לפי עקרונות . בכל טקסט בדר� אחרת

הטקסטי� מכיוו� שאחת הדרכי� המתאימות לתרגול בנושא זה היא עבודה על ביוגרפיות . נתוני�
מידע על פעילויות האד� לפי סוגי  ויאתר י�התלמיד. הביוגרפיי� מאורגני� בדר� כלל בסדר כרונולוגי

להבנת פעולות מיו� אלה תורמות . לפי קהל היעד של הפעילות וכדומה, לפי מקו� הפעילות, הפעילות
  .הטקסט וליכולת להציג מידע בדרכי� שונות
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  15שאלה 
  ".וא+ חינכו את ילדיה� לאהבת אר* ישראל: "כתוב 4בשורה 

  ?במשפט הזה א&מה פירוש המילה 

  לכ� .1

  לא  .2

  ג�  .3

 א�  .4

 השאלה

המחוו�  ג�  .3
 )תקציר(

פרשנות , שאינ� מפורשי� בטקסט הבנת קשרי� לוגיי�: המשתמע מתו� הטקסט •

  של מילת קישור

 מילת קישור במשלב גבוה:  אוצר מילי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להכיר את מילת הקישור להוספה •

  .להכיר מילת קישור במשלב גבוה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .לשוניי� להוספה/מבני� רטוריי� •

  ).שפה דבורה לעומת שפה כתובה(מילות קישור במשלב גבוה  •

ההשתמעויות 
ראה להו

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
 ,"ג�"במשלב גבוה לעומת המילה  זו מילה". א+"השאלה דורשת להכיר את מילת הקישור להוספה 

אינ� " א�"ו" לא" המסיחי�. תלמידי� צריכי� להיעזר בהקשרה. יו�)יו�הלשו� מ לתלמידי�המוכרת 

שתי , "לכ�" המילה לבי�" ג�"המילה להתלבט בי�  לתלמידי� �ההקשר גור. מתאימי� להקשר

ידע  ג� נדרש כדי לענות נכו� על שאלה זו. האפשרויות מתאימות מבחינת התוכ� ומבחינת המבנה הלשוני

  .לשוני חו* טקסטואלי בתחו� אוצר המילי�

  

 ההשתמעויות להוראה
העבודה במהל� . ה� מבני� בסיסיי� החוזרי� לאור� הטקסט מבני� רטוריי� לשוניי� בקשר של הוספה

עוד קשרי� במשלב גבוה , "ג�")ו" החיבור' ו"חו* מהקשרי� הנפוצי� , בניתוח הטקסטי� יכיר התלמיד

  ". בנוס+"ו" א+"כמו המילי� 

. בי� פסוקיות ובי� משפטי�, בתו� הפסוקית: קשר של הוספה קיי� בטקסטי� במבני� לשוניי� שוני�

כמו ) בתחביר משפט כולל, חלקי� כוללי�( בקשר של הוספה בתו� הפסוקית נוצרי� חלקי� חוזרי�

:  36–35בשורות ; ..." לציבור הרחב ולאנשי רוח, למדינאי�, למדעני�: "...32–31בשורות , בטקסט הנדו�

בקשר של הוספה בי�  ."עולה לישראל ובונה אותה: "...37–36בשורות ; ."שני� רבות של סבל וייסורי�"...

. 7–5בשורות ,  כמו בטקסט הנדו� )]מחובר(מאוחה בתחביר משפט [ )מחובר(מאוחה פסוקיות נוצר משפט 

כאשר ו, בהיותו ילד למד תורה בחדר: "החיבור ולדו� במשמעות של כל היקרות בנפרד' כדאי לסמ� את ו

כבר אז פעל למע� הע� ו, חיי� ויצמ� היה תלמיד מצטיי� בבית הספר"; ."ספר תיכו�)גדל למד בבית

הייתה סכנה שהשפה העברית ו, ופה דיברו היהודי� בשפת הארצות שבה� חיובאותה תק"; ."היהודי

  .התלמידי� יאתרו מבני� רבי� של הוספה ומילות קישור להוספה כחלק מתהלי� הבנת הטקסט." תישכח
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  16שאלה 
   ?מה הייתה הבעיה שהתעוררה במלחמת העול� הראשונה, לפי הקטע

  .Fֵצט�Eהיה מחסור בחומר נפ* שממנו נהגו להפיק   .1

  .ליצירת חומר נפ* Fֵצט�Eשמה� הפיקו , היה מחסור בעצי�  .2

  . הFֵצט�Eעצי� רבי� נשרפו כתוצאה מהפקת   .3

 .מעצי� Fֵצט�Eלהפיק עדיי� לא ידעו אי�   .4

 השאלה

מחוו� ה .ליצירת חומר נפ* Fֵצט�Eשמה� הפיקו , היה מחסור בעצי�  .2
 )תקציר(

 המפורשי� בטקסט איתור הסברי� ורעיונות: המשמעות הגלויה בטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לאתר את הפסקה המתאימה •

  .לאתר את המידע על הרעיו� המובע בשאלה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  ק מתהלי� הבנת הנקראכתיבת המידע מחדש כחל, שכתוב משפטי� מהטקסט

  .17ראו ג� שאלה 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
מוזכרת המלחמה  22–21בשורות . השאלה דורשת למצוא את הפסקה העוסקת במלחמת העול� הראשונה 

צמוד למלחמה ". 1914כאשר פרצה המלחמה בשנת ", ..."לפני מלחמת העול� הראשונה: "בצורה בולטת

נוצר מחסור גדול בעצי� : "נמצא המידע המפורש על הבעיה, באותה שורה ובשורה שאחריה, וזכרתהמ

היה מחסור : "התשובה הנכונה משתמשת בניסוח קרוב ללשו� הטקסט". והיה קושי להכי� חומר נפ*

הניסוח הקרוב עוזר לתלמידי� לאתר את ". נוצר מחסור גדול בעצי�: "לעומת הניסוח בטקסט" בעצי�

  .תשובה ולבחור במסיח המתאי�ה

  

 ההשתמעויות להוראה
שכתוב משפטי� מאפשר . ולעתי� הקשרי� הלוגיי� אינ� מפורשי�, טקסט המידע כתוב באופ� דחוס

בשאלה הנוכחית השכתוב של  .הכולל קשרי� לוגיי� מפורשי�, להבי� את המסר תו  כדי ניסוח מפורט

בזכות : "כתוב 26–25בשורות : ות לשכתוב בטקסט זההצע. הבהיר את הבעיה הנדונה 23–21שורות 

הקשרי� האלה תרמו להקמת מדינה לע� . המצאתו קשר ויצמ� קשרי� טובי� ע� המנהיגי� הבריטי�

לתרו�  במטרה / כדי ... בזכות המצאתו ויצמ� קשר קשרי�: "הצעה לשכתוב". היהודי באר* ישראל

באותה תקופה היהודי� לא דיברו ": הצעה לשכתוב .10–6 ראו ניסוח במקור של שורות...". להקמת מדינה 

שפה 'הקי� קבוצה בש� החליט לפעול כבר בגיל צעיר וויצמ�  לכ�. הייתה סכנה שהעברית תישכח. עברית

בנאומו הביע : "במקור. הצעת השכתוב היא להפו� משפט דחוס לשני משפטי� 37–36בשורות . "'ברורה

המשאלה שלו הייתה . כאשר ויצמ� נא� הוא הביע משאלה: "בשכתוב. ..."משאלה לראות את הע� היהודי

  ...".הוא רצה לראות את הע� היהודי... / לראות את הע� היהודי

לבקש מה� לכתוב את המידע שבכל משפט בכמה משפטי� , בכל טקסט כדאי לסמ� לתלמידי� משפטי�

  .ולהוסי+ מילות קישור במקומות המתאימי�
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  17שאלה 
ה המצאתו של ויצמ� בימי מלחמת העול� הראשונה להקמתה של מדינת כיצד תרמ

  ?ישראל

  .המצאתו של ויצמ� סייעה ליצירת קשרי� ע� הבריטי�  .1

  .המצאתו של ויצמ�  הניחה את היסודות להקמת האוניברסיטה העברית  .2

  .המצאתו של ויצמ� שימשה דוגמה להמצאות של יהודי� אחרי�  .3

 .דמה את הקמת� של מוסדות מדע בישראלהמצאתו של ויצמ� קי  .4

 השאלה

המחוו�  .המצאתו של ויצמ� סייעה ליצירת קשרי� ע� הבריטי�  .1
 )תקציר(

 המפורשי� בטקסט איתור הסברי� ורעיונות: המשמעות הגלויה בטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לאתר את הפסקה המתאימה •

  .מידע המתייחס לרעיו� המופיע בשאלהלאתר את ה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ראו ; כתיבת המידע מחדש כחלק מתהלי� הבנת הנקרא, שכתוב משפטי� מהטקסט •

  .16שאלה 

על העול� הסמנטי של תרומה ועל צירופי� וביטויי� , "תר�"עבודה על הער� המילוני  •

ביוגרפיה לבי� הער�  –ת הטקסט וכ� קישור בי� סוג, "הרי� תרומה"במשלב גבוה כמו 

  ".תרומה"המילוני 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
בזכות "הפסקה פותחת במילי� . התלמידי� נדרשי� לאתר את הִ סקה העוסקת בתרומה של ההמצאה

היהודי  הקשרי� האלה תרמו להקמת מדינה לע�: "הניסוח בהמש� מכוו� לתשובה). 25שורה " (המצאתו

התשובה הנכונה מתייחסת : התלמידי� צריכי� לבחור את המסיח הנכו�). 26שורה ." (באר* ישראל

המצאותיו של ויצמ� , עלול להטעות את התלמידי� כי התוכ� שלו נכו� 4מסיח ". קשרי� ע� הבריטי�"ל

   .הא� המידע הזה אינו מתאי� לשאלה המתייחסת לתרומה להקמת המדינ, תרמו לקידו� המדע

  

 ההשתמעויות להוראה
ביוגרפיה נכתבת על אישיות שתרמה לחברה . סיפור חיי אד� – ביוגרפיההטקסט על חיי� ויצמ� הוא 

יש מקו� לשלב בדיו� את ולכ� , כשעוסקי� בטקסט ביוגרפיה יש חשיבות לדיו� בתרומת האד�. ולאנושות

  .ואת רעיו� הנתינה" תרומה"המושג 

כלומר לכס+ או , שלה�מתייחס ה� למהות המוחשית " תרומה"ו" תר�"של  עול� המילי� והביטויי�

 .לקידו� משהושעושי� למאמצי� ולפעולות כלומר , מופשטת שלה�ה� למהות ה ,שתורמי� לחפ* כלשהו

וביטויי� בשימוש במשלב גבוה , "תרומת איברי�"ו" תרומת ד�"כדאי שהתלמידי� יכירו צירופי� כמו 

התלמידי� מוזמני� ". הפרשת תרומות ומעשרות"� ביטויי� מלשו� המקורות כמו וכ, "הרי� תרומה"כמו 

  .להיעזר במילו� ולחבר משפטי� ופסקות קצרות תו� כדי שימוש בביטויי� אלה

  

  

 



 

  ט"תשסה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות 75

  18אלה ש
  . לפניכ� חמישה משפטי� המצייני� אירועי� שוני� בחייו של חיי� ויצמ�

  .סדרו את האירועי� לפי הסדר שבו התרחשו
 .במשבצת את המספר המתאי� כתבו

  .ויצמ� ייסד מכו� לחקר המדע  �

  .ויצמ� המציא שיטה לייצור Fֵצטו� מזרעי תירס  �

  .ויצמ� נבחר לנשיא הראשו� של מדינת ישראל  �

  .ויצמ� עלה לאר* ישראל  �

 .ויצמ� סיי� את לימודיו באוניברסיטה  �

 השאלה

  :הנכו� הסדר

3  

2  

5  

4  

1  

המחוו� 
 )תקציר(

פרטי� ממקומות , המפורשי� בטקסט איתור פרטי מידע: הגלויה בטקסט המשמעות •
 שוני� בטקסט

 שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לאתר בטקסט ארבעה אירועי� •

  .לחבר לכל אירוע תארי� •

  .לסדר ברצ+ לפי התאריכי� •

  .לתת ספרה מתאימה לכל אירוע •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .  סידור ברצ+ לפי תאריכי� ולפי צייני זמ�, ה טקסט ביוגרפיהמבנ •

  .עבודה על צייני זמ� מגווני� כחלק מתהלי� הבנת הנקרא •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
האירוע הראשו� : התלמידי� נדרשי� לאתר בטקסט ארבעה אירועי� הכתובי� במקומות שוני� בטקסט

האירוע השני בשאלה מתייחס . 1934קרה בשנת , 28–27מוזכר בשורות , יסוד המכו�בשאלה מתייחס לי
האירוע השלישי בשאלה מתייחס לבחירתו לנשיא . 1914קרה בשנת , 23מוזכר בשורה , להמצאת האצטו�

מוזכר בשורה , האירוע הרביעי מתייחס לעלייתו לאר* ישראל. 1949קרה בשנת , 33מוזכר בשורה , הראשו�
לסדר את , כדי לענות נכו� על השאלה התלמידי� צריכי� לקשר תאריכי� לאירועי�. 1936רה בשנת ק, 30

  .האירועי� ברצ+ כרונולוגי ולתת ספרה מתאימה לכל אירוע

  

 ההשתמעויות להוראה
בסיפור תולדות חיי אד� נמצא . מתאימה לטקסט ביוגרפי עבודה על סידור ברצ& לפי מבנה כרונולוגי

צייני זמ� של גיל , צייני זמ� של שני�: התלמידי� יעבדו על צייני הזמ� השוני� בטקסט. זמני�סידור לפי 
, )29שורה " (היו�", )5שורה " (בהיותו ילד"וצייני זמ� אחרי� כמו , )13שורה " (25בהיותו ב� "האד� כמו 

ובדומה לנתח , הזמ�כדאי לסמ� בטקסט את כל צייני ). 6שורה " (וכבר אז", )16שורה " (שנה 30במש� "
וכ� לזמ� לתלמידי� סידור ברצ+ של פעילויות של בני אד� , צייני זמ� ג� בטקסטי� מתאימי� אחרי�

  .אחרי� לפי טקסטי� ביוגרפיי� או סידור ברצ+ של אירועי� בטקסטי� היסטוריי� מתאימי�

1  
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  19שאלה 
  . אפשר ללמוד על תכונות האופי של חיי� ויצמ� מתו� מעשיו

  . בעל יוזמהדוגמאות למעשי� המלמדי� שוויצמ� היה  שתי� הקטע הביאו מ

1.  ________  

2.  ________ 

 השאלה

שפה "כמו הקמת קבוצת , תשובה הכוללת שתי דוגמאות למעשי� המעידי� על יוזמה

  ...ייסוד מכו� ויצמ� למדע, המצאת שיטה להפקת אצטו� מזרעי תירס, "ברורה

המחוו� 
 )תקציר(

  הבנת רעיונות המשתמעי� מהטקסט: סטהמשתמע מ� הטק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להבי� את הרעיו� המובע בשאלה •

  .לקשר בי� המידע לבי� הרעיו� המובע בשאלה •

  .לבחור שתי דוגמאות מתאימות •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות   ".  יז�"וכ� של צירופי� וביטויי� מעול� הת, אוצר מילי�: העשרה
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
כמו כ� ה� צריכי� להכיר את המילה . השאלה דורשת מהתלמידי� להבי� הכללה בנוגע לאופי האד�

התלמידי� צריכי� . ר חיי� ויצמ� לבי� הרעיו� של היוזמה"ולקשר בי� המידע על מעשיו של ד" יוזמה"

ר חיי� "רוב הפעולות של ד. המציינות העלאת רעיונות חדשי� ויכולת לבצע אות�לאתר בטקסט פעולות 

עובדה זו מקלה על התלמידי� לבחור שתי פעולות מתו� . ויצמ� המוזכרות בטקסט מתאימות להגדרה זו

  .שש פעולות מתאימות
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

ומציינת ג� התשובה מנוסחת בלשו� פעילה 
, "המציא", "קשר קשר: "את התוצאה

הניסוח ". החומר עזר", "הקשרי� תרמו"
 .מתאי� לדוגמאות של יוזמה

המצאתו קשר קשר ע�  בזכות. 1" •
הקשרי� תרמו למע� הקמת , הבריטי�

המציא חומר . 2. המדינה לע� ישראל
החומר עזר לחומר נפ* , בש� אצטו�

  ." בזמ� המלחמה

  תשובות
  ותנכונ

עי+ הראשו� לא הוזכרה מטרת ההמצאה בס
 .הפקת חומר נפ* –

ר כאשר פרצה המלחמה נוצר מחסו. 1" •
 חיי� ויצמ� הצליח לייצר, בעצי�

בזכות המצאתו . 2אצטו� מזרעי תירס 
קשר ויצמ� קשרי� טובי� ע� 

המנהיגי� הבריטי� הקשרי� האלה 
תרמו להקמת המדינה לע� היהודי 

  ." באר* ישראל

אינו  1הניסוח של סעי+ , נותהדוגמאות נכו
 .  מדגיש את רעיו� היוזמה

חיי� ויצמ� הצליח לייצר אציטו� . 1" •
הוא ייסד ברחובות . 2. מזרעי טירס

  ." מכו� לחקר המדע

. הסעי+ הראשו� מתאי� לנושא היוזמה
א� השתמש , התלמיד לא ניסח משפט מלא

התלמיד ג� שגה בכתיב . ברמזי� מתאימי�
הסעי+ השני מנוסח ". אצטו�"המילה 
מכיוו� . מתאר פעולה שעשו אחרי�, בסביל

שלא ויצמ� פעל בפעולה זו היא אינה דוגמה 
  .המעידה על יוזמתו

הוענק לו . 2הצתי� ויצמ� כממציא .1" •
  ". דוקטור במדעי�"תואר 

תשובה  
  ת חלקי

התשובה מגלה חוסר הבנה של המושג 
 )יש לשי� לב לניסוח התשובה ". יוזמה"

  .הדיבורבלשו� 

שג� אפשר לבנות חומר נפ* . 1" •
שצרי� לשאו+ ואז . 2. מדברי� פשוטי�

  ." אתה מגיע למה שאתה רוצה

תשובות 
  שגויות

מעידה על , לא רלוונטית, התשובה סתמית
  .חוסר הבנה ה� של השאלה וה� של הטקסט

חיי� ויצמ� היה נשיא במדינת . 1" •
  ישראל 

חיי� ויצמ� התפרנס ממסחר . 2
  ". בעצי�

  

 ההשתמעויות להוראה
ביוגרפיה נכתבת על אישיות שבזכות היוזמה שלה . סיפור חיי אד� – ביוגרפיההטקסט על חיי� ויצמ� הוא 

לדיו� ביוזמה כחלק מתכונות האופי כשעוסקי� בטקסט ביוגרפיה יש חשיבות . תרמה לחברה ולאנושות

ואת ההשלכות החיוביות שלה על  "וזמהי"המושג ולכ� יש מקו� לשלב בדיו� את  ,המיוחדות של האד�

  .פעילות האד�

אפשר לבקש מהתלמידי� . חשוב ג� לעולמ� של הצעירי�" יוזמה"ו" יז�"של  עול� המילי� והביטויי�

, המר* לבצע, כמו התעוזה לבצע דברי� חדשי�, לפרט את הרכיבי� שלו, "יוזמה"להגדיר את המושג 

טקסטי� קצרי� תו� כדי שימוש בצורות שונות מאותו עול� או /כדאי לחבר משפטי� ו. הכושר להתחיל

, בלשו� הדיבור" תפס יוזמה"ו" יוזמה חופשית", "בעל יוזמה"ולשלב בה� ביטויי� כמו , "יז�"תוכ� של 

  .בלשו� גבוהה" נקט יוזמה"ו
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  20שאלה 
  :בפסקה שלפניכ� מירכאותו נקודתיי�הוסיפו 

  הוא התכופ+ אל עוזרו  ,בטר� התחיל ויצמ� את נאו� ההשבעה שלו

 .והתחיל את נאומו, כעבור רגע אמר שהכול בסדר. ולחש לו איני יכול ְלַדBֵר

 השאלה

" איני יכול לדבר"ומירכאות לפני המילי� " לחש לו"הוספת נקודתיי� אחרי המילי� 

  ואחריה�

המחוו� 
 )תקציר(

  )סימני פיסוק( ידע לשוני •

 וקסימני פיס :תחביריי�, מבני� לשוניי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להפגי� ידע לשוני על תפקיד הנקודתיי� והמירכאות •

  . לזהות את הדיבור הישיר •

  .סק נכו�לפַ  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

: תפקיד� בשפה הדבורה ובשפה הכתובה בסוגות השונות, דיבור ישיר ודיבור עקי+ •

  .6 שאלה, "שלמה המל�"ראו , פה)הבנה והפקה בכתב ובעל

  .בהפקת דיבור ישיר בכתב בפיסוק נכו� לב לשימוש שימת •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
, "מירכאות"ו" נקודתיי�"להכיר את סימני הפיסוק : השאלה דורשת ידע לשוני הנלמד בשיעורי עברית 

למידי� נדרשי� לדעת הת. לדעת מהו תפקיד� בשפה הכתובה וכיצד לסמ� אות� בצורה נכונה בטקסט

כמו כ� עליה� לסמ� בצורה נכונה . שלפי התפקיד של סימני פיסוק אלה עליה� לחפש דיבור ישיר בטקסט

  .ומדויקת את הנקודתיי� ואת המירכאות במקו� הנדרש ובצורה הנדרשת

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

בטר� התחיל ויצמ� את נאו� ההשבעה  •
 :הוא התכופ+ אל עוזרו ולחש לו, ושל
כעבור רגע אמר . "איני יכול לדבר"

  .והתחיל את נאומו, שהכול בסדר

  תשובה 
  הנכונ

התלמיד הוסי+ מירכאות במקו� שאינו 
הנקודתיי� סומנו במקו� . דיבור ישיר
א� חסרות מירכאות אחריה� , המתאי�

  .לסימו� הציטוט

בטר� התחיל ויצמ� את נאו� " •
הוא התכופ+ אל עוזרו , "וההשבעה של

כעבור רגע . איני יכול לדבר :ולחש לו
  . והתחיל את נאומו, אמר שהכול בסדר

תשובות 
  חלקיות 

התלמיד סימ� נקודתיי� ומירכאות במקו� 
א� הוסי+ נקודתיי� ומירכאות , המתאי�
התלמיד ". אמר ש"אחרי , עקי+ ג� בדיבור
 א� אינו מבחי� בי� דיבור ישיר, יודע לפסק

  .לדיבור עקי+

בטר� התחיל ויצמ� את נאו� ההשבעה  •
 :הוא התכופ+ אל עוזרו ולחש לו, שלו
כעבור רגע אמר . "איני יכול לדבר"
  . והתחיל את נאומו, "הכול בסדר:"ש

הפיסוק מקרי לחלוטי� ללא קשר לתפקיד 
  .הנקודתיי� והמירכאות

בטר� התחיל ויצמ� את נאו� " •
עוזרו הוא התכופ+ אל , שלו :ההשבעה

כעבור רגע . "ולחש לו איני יכול לדבר
  . והתחיל את נאומו, אמר שהכול בסדר

  תשובה 
  שגויה
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 ההשתמעויות להוראה
  .6ראו פרק ראשו� שאלה , תפקיד� בשפה הדבורה ובשפה הכתובה: דיבור עקי&על עבודה על  דיבור ישיר ו

. כמו מכתבי� ודיווחי� עיתונאיי� כדאי לזמ� לתלמידי� טקסטי� המשלבי� דיבור ישיר ודיבור עקי+

אפשר להציע לתלמידי� להמחיז סיפורי� קצרי� וכ� להפו� חלק מהמשפטי� מדיבור עקי+ לדיבור ישיר 

זיהוי הסימני� המתאימי� : כמו כ� כדאי לעבוד על סימני פיסוק בדיבור הישיר. כפי שמתחייב מהסוגה

י� ומירכאות בטקסטי� כתובי� בנוסח השאלה הזיהוי ייעשה על ידי סימו� נקודתי. והפקת� בטקסט

על ידי כתיבת משפטי� או פסקות קצרות בדיבור ישיר תו� כדי הקפדה על הפיסוק  –וההפקה , הנוכחית

  .המתאי�
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  21שאלה 
ומתכנני� לבקר במקומות הקשורי� , לומדי� השנה על ויצמ� ופועלו' תלמידי כיתה ה

  . לנושא הזה

הסבירו מדוע . שבה� כדאי לתלמידי הכיתה לבקר באר'מקומות  שני, לפי הקטע, הציעו

 .בחרת� דווקא במקומות האלה

 השאלה

  :שני ציוני מקו� ושני הסברי� מתאימי�

  .בית חיי� ויצמ� ברחובות כי מהבית אפשר ללמוד על התקופה שבה הוא חי ועל מעשיו  .1

דעיי� חשובי� ברמה מכיוו� שבמכו� הזה מתבצעי� מחקרי� מ" מכו� ויצמ� למדע"  .2

  .בינלאומית

המחוו� 
 )תקציר(

  ;אחרי�מ� הטקסט בהקשרי�  ויישו� הנלמדפרשנות והיסק 

 שאלה אינטרטקסטואלית

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  ).המקומות(לאתר את המידע בטקסט  •

  .להסביר על סמ� המידע בטקסט •

  .תוכ� הטקסטהמתאימות ל על סיטואציות אחרות ידע, לשלב ידע חו* טקסטואלי •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

הבעה בכתב והבעה בעל , קריאה: מידע על אתרי� באר* ובעול� ועל חשיבות הביקור בה�

  .פה

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
השאלה דורשת מהתלמידי� לאתר מקומות בטקסט ולהסיק מסקנות בנוגע להתאמת� כאתר ביקורי� 

הטקסט . נדרש כא� ידע חו* טקסטואלי על סיטואציות של ביקורי� לימודיי� בכל מיני אתרי� .לתלמידי�

היו� המכו� מפורס� בעול� ": "היו�"מכוו� לבחירת האתרי� המתאימי� לביקור באמצעות הביטוי 

התלמידי� יכולי� ). 32שורה ." (היו� הבית משמש מוזאו�", )29שורה ." (בזכות המחקרי� שנעשי� בו

כמעט כל מידע שאפשר לשאוב : השתמש ברמזי� האלה כדי לנמק את בחירת� לבקר באתרי� הנזכרי�ל

   . מהאתרי� האלה יכול לשמש נימוק לביקור לימודי בה�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

מבוססי� על העניי� של  הנימוקי� בתשובות

ההנחה היא שכדאי לכיתה לבקר . התלמיד

מקומות האלה כי הוא רוצה ומתעניי� ב

 .  בה�

) הבית שלו(המקו� מוזאו� . 1" •

כי : מכו� ויצמ� למדע ההסבר: ההסבר

אני רוצה ללכת לש� ולראות את 

  ." המצאותיו

  תשובה 
  הנכונ

התשובה כוללת שני מקומות מתאימי� 

  .הנימוקי� אינ� רלוונטיי�, לביקור
לראות : ההסבר ביתו של ויצמ�. 1" •

: המקו�. 2. ה טוב להיות חכ�אי� ז

כדי ללמוד על : באוניברסיטה ההסבר

  ". העתיד שהוא מאוד חשוב

תשובות 
  חלקיות 

. התשובה כוללת מקו� אחד ונימוק אחד

התלמיד לא התייחס לכ� שהמקו�  2בסעי+ 

המקו� שבו ויצמ� למד : צרי� להיות באר*

  .ברוסיה ולא באר* "חדר"תורה היה ב

: יצמ� למדע ההסברמכו� ו: המקו� .1" •

לפי דעתי יהיה בו המו� דברי� 

. מענייני� הילדי� יוכלו ללמוד דברי�

: שבו למד תורה ההסבר: המקו�. 2

דברי� . יכול להיות זכרונות יפי�

  ." מענייני�

לא הציע , התלמיד לא הבי� את השאלה

  .כנדרש בשאלה" שני מקומות באר*"
כי ש� : ההסבר. גרמניה: המקו�. 1" •

  ". דוקטור למדעי�,: לו תואר הוענק

כי ש� הוא : ישראל ההסבר: המקו�. 2

  ." נהיה נשיא

  תשובה 
  שגויה

 

 ההשתמעויות להוראה
אפשר לתת לתלמידי� . מידע על אתרי תיירות באר' ועל חשיבות הביקור בה� לתלמידי�כדאי לזמ� 

ולכתוב על  סלול הטיולי�שבמ למצוא מידע על האתרי�לבקש מה� , הספר)במסגרת ביתלבחור טיולי� 

טקסטי� קצרי� של מידע  לתלמידי� קריאת ההקשר של טיולי� באר* יזמ�. חשיבות הביקור בה�

  .שימוש במידע הרלוונטי כדי פי וכ� כתיבה הכוללת הנמקה תו�אמידע ביוגרשל היסטורי ו
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  22שאלה 
  : פשר לומר כיבמילי� אחרות א. כתוב שוויצמ� הביע בנאומו ִמְ=Fָלה 36בשורה 

  .ויצמ� הביע בנאומו 8ִמחה  .1

  .ויצמ� ענה על שאלהבנאומו   .2

  .ויצמ� הביע תקווה בנאומו  .3

 .בנאומו של ויצמ� נשאלה שאלה  .4

 השאלה

המחוו�   .ויצמ� הביע תקווה בנאומו  .3
 )תקציר(

 על סמ� הכתוב בטקסט הבנת מילי� וביטויי�: המשתמע מתו  הטקסט •

 במשלב גבוה מילה :אוצר מילי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

הכישורי�   .לפרש את המילה על סמ� ההקשר בטקסט •
הנדרשי� 

  )רשימה(

  מילי� נוספות מהשורש , "משאלה"אוצר מילי� וביטויי� מעול� התוכ� של : העשרה

  ".משאלות"ל ומילי� נרדפות ל)א)ש

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
מילה זו מופיעה בסיפורי� בלשו� כתובה . דורשת מהתלמידי� להכיר מילה במשלב גבוההשאלה 

. ובסיטואציות של ימי הולדת בחלק הטקסי של כיבוי הנרות שעל עוגת יו� ההולדת וחשיבה על משאלות

התלמידי� צריכי� ללמוד . השאלה דורשת להבי� את המילה ולפרש אותה שעל סמ� ההקשר בטקסט

משאלה לראות את הע� :"...נמצא הפירוט של תוכנה" משאלה"צמוד למילה . מש� המשפטמהתוכ� של ה

מתאימה לתוכ� ) 3מסיח " (תקווה"מתו� המסיחי� רק המילה ". היהודי עולה לישראל ובונה אותה

כלומר , "שאלה"מתייחסי� לניתוח מורפולוגי של המילה ומקשרי� את פירושה ל 4)ו 2מסיחי� . המשאלה

   .מתקשר לכל הסיטואציה של הנאו� בנסיבות משמחות" שמחה" 1מסיח .  תו השורשלמילה מאו

  

 ההשתמעויות להוראה
כמו המילה  מילי� מופשטות במשלב גבוהנזמ� לתלמידי� . עבודה על העשרה של אוצר מילי� וביטויי�

וה� ביכולת רלוונטי לתלמידי� ומקד� אות� ה� בהבנה " משאלות ושאלות"עול� התוכ� של ". משאלה"

, נזמ� לה� פרשנות וכתיבה תו� כדי שימוש בביטויי� נרדפי� במשלבי� שוני� כמו תפילה. ההבעה בכתב

ובתבניות תחביריות " משאלות לב"נזמ� לה� שימוש בביטויי� במשלב גבוה כמו . שאיפה ובקשה, חלו�

פולוגיה של המילי� כחלק המורכדאי לעבוד על  ".Xלמלא את משאלותיו של "מתאימות לעול� התוכ� כמו 

למשל  ,שורשהשל מילי� מאותו השונות ל ועל התבניות )א)השורש שעל : מתהלי� הפרשנות שלה�

  ."תשאול"לעומת  "משאלה"לעומת  "שאלה"
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  23שאלה 
  ?למטה ושל ההסבר שכתוב מתחתיה 12של התמונה בעמוד  העיקרימהו התפקיד 

  .לעורר את סקרנות הקורא לגבי ויצמ�  .1

  .לקשט את הקטע כדי שייראה יפה  .2

  . 14–12להמחיש את הכתוב בשורות   .3

 .להוסי+ מידע על הכתוב בקטע  .4

 השאלה

המחוו�  .להוסי+ מידע על הכתוב בקטע  .4
 )תקציר(

  הבנת התפקיד של רכיב מבנה על סמ� הטקסט :פרשנות והיסק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להבי� את הטקסט •

  .להבי� את תוכ� התמונה •

  .להסיק מסקנה בנוגע לקשר בי� תוכ� הטקסט לתוכ� התמונה •

  .לבחור את המסיח הנכו� בהתא� למסקנה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות   .בטקסטי� בסוגות שונות התמונותתפקידי 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
לאחר קריאת הטקסט והבנת המידע שבו . בתמונה ולקרוא את הכתוב מתחתיה השאלה דורשת להתבונ�

התלמידי� צריכי� להסיק מסקנה על תפקיד התמונה בנוגע לטקסט , ולאחר הבנת המידע שבתמונה

. המסיחי� מתייחסי� לתפקידי� שוני� של תמונות המלוות טקסט. ולבחור את המסיח המתאי� למסקנה

כדי לבחור את התשובה הנכונה . יכולה להמחיש מידע או להוסי+ מידעתמונה המלווה טקסט מידע 

   .התלמידי� צריכי� להבי� שהמידע שבתמונה הוא חדש מבחינת הטקסט

  

 ההשתמעויות להוראה
כדאי לזמ� לתלמידי� דוגמאות מגוונות של תמונות המלוות : עבודה על תמונות המלוות טקסטי� שוני�

להל� כמה תפקידי� . תפקידי� שוני� בסוגות שונותנות המלוות יש לתמו. טקסטי� בסוגות שונות

למשו� תשומת לב ולעורר ; בטקסט לימודי ובטקסט מפעיל, להוסי+ ולהמחיש בטקסט מידעי: חשובי�

. לקשט ולהמחיש בספרי ילדי�; לקשט בטקסטי� ספרותיי�; עניי� בטקסט טיעו� ובכתבות עיתונאיות

  .מונות המלוות טקסטי� שוני� כדוגמת השאלה הנוכחיתהתלמידי� ינתחו את תפקיד הת
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  'ט נוסח א"ב תשס"מיצ" ג בעומר"כללי התנהגות לקראת ל" :שם הטקסט ומקורו

  24שאלה 
  . ג בעומר ונימוקיה�"לפניכ� טבלה ובה כללי� להתנהגות בטוחה בל

 .השלימו את הטבלה לפי הקטע

 השאלה

המחוו�  .לבי� הנימוקכתיבת שלוש השלמות בהתאמה בי� הכלל 
 )תקציר(

  פרשנות  של קשרי� לוגיי� בטקסט :המשתמע מתו  הטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

הקשרי� הלוגיי� של . יש לאתר את הכללי� ולפרש את הנימוקי� 2) ו 1בסעיפי�  •

  .סיבה ותוצאה אינ� מפורשי� בטקסט

הקשר הלוגי אינו . מוק ולהסיק בנוגע לכלל המתאי�יש לאתר את הני 3בסעי+  •

  .מפורש

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

שלמה "ראו , לרבות קשרי� לוגיי� לא מפורשי�, דרכי הבעה של קשרי סיבה ותוצאה

  .1שאלה " המל�

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
כלומר לפרש , ולהשלי� נימוקי� 2)ו 1עיפי� השאלה דורשת לאתר בטקסט את הכללי� הנתוני� בס

אי� ציו� מפורש של מילת סיבה כמו  –כאשר הקשרי� הלוגיי� אינ� מפורשי� , מהכתוב סיבה לכל כלל

נתו�  3בסעי+ . הנימוקי� כתובי� בצמידות לכללי� ולפיכ� רמת הנגישות של התשובה גבוהה". כי"

חומרי� "...בטקסט כתוב  . ימוק להתאי� את הכללהשאלה דורשת לאתר את הנימוק ולפי הנ; הנימוק

ולפיכ� רמת הנגישות לכלל , מתאר את החומרי�" העלולי� להתפוצ*". "דליקי� העלולי� להתפוצ*

   .   המתאי� גבוהה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

  . המסמרי� עלולי� לגרו� לחתכי�. 1" •

� על הגו+ מפני גיצי� כדי  להג. 2

אי� לזרוק לאש חומרי� . 3. וגחלי�

  ."דליקי�

  תשובות
  ותנכונ

מנוסחי� כתיאור תכלית ולא  3) ו 2סעיפי� 

א� מבחינה רעיונית ה� , כתיאור סיבה

 ).כ� ג� בתשובות החלקיות(נכוני� 

  . כדי שלא יפגעו בגופנו. 1" •

  . כדי לא להיפגע מגיצי� ומגחלי�. 2

חומרי� דליקי� אי� להכניס . 3

  ."למדורה

הניסוח הלקוי מקשה להבי� את הרעיו� 

  .הנכו�
כ� כי הי� היה מסמר אפשר . 1" •

  " להיפצע

  תשובה 
  ת חלקי

התלמיד לא הצליח להסיק את  3בסעי+ 

  .הכלל הנכו� והמדויק לפי הנימוק הנתו�

כ� שלא יפגע בנו הגידי� של  . 2"

אסור להשתמש בדברי� . 3. המדורה

  ".רי� לאששלא כשו

לא מדויקת ומגלה בעיות , התשובה כללית

  .  בכתיב
  . שהילדי� לא ידקרו ממסמרי�. 1" •

אסור להכריב לאש . 3כדי שלו נשרט . 2

  ". חומרי� מסוקני�

   תשובה
  שגויה

  

 ההשתמעויות להוראה
  .1שאלה  ,ראו פרק ראשו�
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  25שאלה 
  .ג בעומר"ת פעילות בללפניכ� ארבעה משפטי� המתארי� התנהגות של ילדי� בע

  ?התנהגות לפי הכללי� שבקטעאיזה משפט מתאר 

  .תחבושות ויוד, אחת התלמידות הביאה ִעמה למדורה פלסטרי�  .1

  .אחד התלמידי� ביקש מחברו להתרחק כדי שיוכל להדליק מדורה  .2

  .ספר�) ילדי השכונה אספו עצי� באתרי בנייה הסמוכי� לבית  .3

 .'ו מדורה סמו� למדורה של תלמידי כיתה והדליק' תלמידי כיתה ה  .4

 השאלה

המחוו�  .תחבושות ויוד, אחת התלמידות הביאה ִעמה למדורה פלסטרי�  .1
 )תקציר(

  הנלמד מהטקסט בהקשרי� אחרי� פרשנות ויישו�: המשתמע מתו  הטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .הבי� את הכללי�לקרוא את כל הטקסט ול •

  .ואת תוכנה" מומל* להצטייד"להבי� את הכותרת  •

  . להסיק מסקנה מהטקסט בנוגע למסיח המתאי� להתנהגות הנכונה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

כחלק מניסוח כללי� והוראות בטקסט הפעלה " מומל* להצטייד"התבנית התחבירית  •

  ).הבנה והפקה(שימושי 

  ).הבנה והפקה(סגרת טקסט הפעלה שימושי במ..." להצטייד ב"הביטוי  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
מומל* "להבי� את הכותרת , לבחו� את כל הכללי� שבקטע, השאלה דורשת להתייחס לטקסט השל� 

מתאר ) 1מסיח (תחבושות ויוד למדורה , כדי להסיק שהמשפט המתאר הבאת פלסטרי�" להצטייד

והפעולות , אי� כלל התנהגות בכללי� שבקטע 2לפעולה המתוארת במסיח . פי אחד הכללי�התנהגות ל

  .מתארות התנהגות מנוגדת לכללי� 4)ו 3המתוארות במסיחי� 

    

 ההשתמעויות להוראה
ועל תבניות תחביריות , עבודה על ביטויי� המביעי� תוכ� של כללי התנהגות ושל הוראות שימושיות

ועל תבניות ..." רצוי", ..."כדאי", "...מומל*"ביטויי� כמו  עבודה על: שימושיהאופייניות לטקסט 

וכמו לשו� " מומל* להצטייד"התבנית בטקסט  תחביריות הכוללות נשוא ש� תואר ונושא ש� פועל כמו

כדאי לזמ� לתלמידי� טקסטי� ". שעה כל יו� כדאי להתעמל חצי"או " אסור לעש�"הוראות והמלצות 

בי� כדוגמת הטקסט הנדו� ולבקש מה� לאתר את התבניות התחביריות האופייניות ולנתח שימושיי� ר

כללי� ותוכ� של הוראות ולבקש מה� להפיק , כמו כ� כדאי לתת לתלמידי� נתוני�. אות� מבחינה לשונית

  .משפטי� בתבניות התחביריות המתאימות

  

 

  



 

  ט"תשסה, 'ב בעברית לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות 87

  26שאלה 
  : העתיקו מ� הקטע

  .לפני הדלקת המדורהליו כלל אחד שחשוב לשמור ע  .1

  .בזמ� הדלקת המדורהכלל אחד שחשוב לשמור עליו   .2

 .בעת כיבוי המדורהכלל אחד שחשוב לשמור עליו   .3

 השאלה

שכל אחד מה� מתאי� לשלב אחר בתהלי� הדלקת , העתקת שלושה כללי� מ� הקטע

  .המדורה וכיבויה

המחוו� 
 )תקציר(

  מיו� פרטי�, פיע בטקסטהמו ארגו� המידע: המשתמע מתו  הטקסט •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לקרוא את הכללי� בטקסט •

  .להתאי� כלל לכל אחד מהמצבי� המוגדרי� בשאלה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .ארגו� רשימה לפי קריטריוני� •

ראו ג� ..) .משתמשי�, מקו�, זמ�, שלבי�(ארגו� טקסט הפעלה לפי קריטריוני�  •

  .18שאלה , "ויצמ�"

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
לפני : השאלה דורשת מהתלמידי� להתייחס לטקסט השל� ולארג� את המידע לפי קריטריו� של זמ�

התלמידי� צריכי� למצוא כלל אחד לכל אחד . בזמ� שהמדורה דולקת ובעת כיבויה, הדלקת המדורה

כלל : התלמידי� יכולי� להתייחס להיגיו� הפשוט של התוכ�, ינת התוכ� המצבי� ברורי�מבח. מהמצבי�

לדאוג לכיבוי "על איסו+ קרשי� המקדי� את הדלקת המדורה לעומת כלל מסיי� בנוגע לכיבוי המדורה 

ולפיכ� , כללי ההתנהגות מנוסחי� בהכללה ואינ� מאורגני� לפי שלבי� ולפי זמני�". מוחלט של המדורה

ומכא� שהתשובות , השלבי� והזמני� מובני� מהתוכ� הקונקרטי. רוב הכללי� אינ� כוללי� צייני זמ�

   .בעבור התלמידי� ה� ברמת נגישות גבוהה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

  . צרי� לגדר את המדורה באבני�  .1" •

  אי� לזרוק לאש חומרי� דליקי� . 2  

  חובה לדאוג . 3. העלולי� להתפוצ*  

  לכיבוי מוחלט של המדורה לפני   

  ."עזיבת השטח  

  תשובות 
  ותנכונ

  יש לאסו+ קרשי� ללא מסמרי�   .1" • .התשובה כתובה בלשו� התלמיד

  להתרחק ולא להיות קרוב מידי . 2  

  ". לכבות אותה עד שלמותה. 3  

מבוסס על ידע אישי ולא על הכתוב  3סעי+ 

  .סט כפי שנדרש בשאלהבטק
  צרי� לגדר את המדורה באבני�   .1" •

  לשפו� . 3לא להתקרב יותר מידי . 2  

   ."מי�      

  ה תשוב
  ת חלקי

  

 ההשתמעויות להוראה
טקסט הפעלה שימושי או טקסט מידע כמו ביוגרפיה יכולי� להיות מאורגני� בצורה מסוימת לפי 

להיות מאורג� בצורה שונה לפי קריטריוני� אחרי� ללא  אותו הטקסט יכול. קריטריוני� שבחר הכותב

להבי� את הקריטריוני� שלפיה� נבנה , התלמידי� צריכי� לנתח את מבנה הטקסט. פגיעה באיכותו

לצור� תרגול כדאי לכתוב את הטקסט הנדו� בצורה מאורגנת לפי . ולהתנסות בארגו� המידע בדר� שונה

" לפני"כמו , צרי� לשי� לב למילה המציינת זמ� או סדר או שלב. בי�קריטריו� של זמ� או קריטריו� של של

  ".בתו� ההדלקה"בצירו+ , שהיא מילה במשלב גבוה, "בתו�"וכמו , "לפני עזיבת השטח"בצירו+ 
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  ב-א ו 27שאלה 

  . ק)ל)דהמילי� מ� השורש  שלושהקיפו את   .א

  ?ח)ט)בבאיזו שורה כל המילי� ה� מ� השורש   .ב

  ביטוח; יחותבט; טבח  .1

  חטבתי; מאבטח; בטיחות  .2

  להבטיח; בוטחת; בטיחות  .3

 בוטחת; מחבט; ביטחו�  .4

 השאלה

  מדליק; דלק; הדלקה  .א

 להבטיח; בוטחת; בטיחות. 3  .ב

המחוו� 
 )תקציר(

  "שורש"הבנת המושג  :ידע לשוני •

 "שורש"המושג  –תחו� המורפולוגיה : הבנת מבני� לשוניי� •

  ממדי ההבנה 
 ודרישות
 השאלה

  . ק הנמצאות בתפזורת של שבע מילי�)ל) למצוא שלוש מילי� מ� השורש ד .א

לנתח ארבע קבוצות של שלוש מילי� בכל קבוצה ולמצוא את הקבוצה היחידה שכל  .ב

  . ח)ט)המילי� בה מהשורש ב

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

מו שמות מילי� במשלב גבוה כ. הרחבת אוצר מילי� בהקשר של שורשי�: העשרה

  ").לשבת בבטחה"בביטוי הספרותי " בטחה", "הבטחה("מופשטי� 

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
בסדר קבוע וה� ) אותיות(ה� כיחידה צורנית של שלושה עיצורי� " שורש"השאלה דורשת להבי� את המושג 

. ק)ל)למצוא את המילי� מהשורש דהתלמידי� צריכי� . בסעי+ א. נושאת משמעות, כיחידה סמנטית

 –" מדליק"ש� פעולה ו –" הדלקה", ש� עצ� –" ֶדלק: "המילי� האלה ה� מקטגוריות לקסיקליות שונות

מסיח אחד בנוי מאות� אותיות השורש א� בסדר , אשר למסיחי� האחרי�. ג� פועל בהווה וג� ש� תואר

ומסיח אחד , ג)ל)ק וד)ק)ד: � מבחינה פונטיתשני מסיחי� בנויי� משורשי� דומי, ל)ק) השורש ד: שונה

  . מ)ל)ק)בנוי מאותיות השורש  ד

בכל שורה יש מילי� . התלמידי� נדרשי� לבדוק שורש משות+ בקבוצות של שלוש מילי�. בסעי+ ב

כל שלוש  3רק בסעי+ , בשלושה מהמסיחי� יש מילה אחת משורש דומה. מקבוצות לקסיקליות שונות

  .מהתלמידי� נדרש ג� ידע על השורש וג� תשומת לב ודיוק כדי שלא לטעות. ח)ט)המילי� מהשורש ב

    

 ההשתמעויות להוראה
מילי� מופשטות במשלב  לתלמידי�נזמ� . בהקשר של שורשי� עבודה על העשרה של אוצר מילי� וביטויי�

, "בטח"עול� התוכ� של נעשיר את ". בבטחה" תואר הפועל כמובשאלות  המוצגי�מהשורשי� גבוה 

ביטויי� במשלב גבוה כמו ב ;ביטוח בהקשרי� רחבי�והבטחה , מילי� כמו ביטחו�ב, לתלמידי�רלוונטי ה

  ."ללכת על בטוח" כמולשו� הדיבור בביטויי� מוכ�  ;"תחושת ביטחו�"ו" לשבת בבטחה"
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  ב-א ו 28אלה ש
  . המורה הכינה לתלמידיה ד+ הנחיות לקראת הפעילות סביב המדורה

  .החסר לפי השורש של הפועל המודגש הפועלהשלימו בכל סעי+ את . ות מילי�בד+ חסר

  ...______א� אל , ...כנסילהאי�   .א

 ..._______התלמידי� לא ... לכ�, ...להשאירביקש לא ... מפקד  .ב

 השאלה

  תיכנסו   .א

  משאירי�/השאירו /ישאירו   .ב

המחוו� 
 )תקציר(

  בה� תקניפועל ושימוש מני� וגופי� של הזיהוי ז: ידע לשוני •

 שימוש מורפולוגי נכו� בפועל בתבניות תחביריות שונות       :מבני� לשוניי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לקרוא את שני חלקי המשפט •

  .להשלי� את המשפט בתבנית התחבירית המתאימה •

בזמ� ובגו+ : ליצור את הפועל מהשורש הנתו� ומהבניי� הנתו� בצורה נכונה •

  .ימי�המתא

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

תבניות תחביריות אופייניות : כתיבת תבניות תחביריות שונות להבעת תוכ� זהה •

 .ותבניות מקבילות בדיווח ובסיפור, לכללי� ולהוראות

  ).זמ� וגו+, בניי�, דר�(שימוש נכו� בפועל בתבניות תחביריות שונות  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 דרשיםהכישורים הנ
בכל סעי+ התלמידי� . השאלה דורשת להשלי� פעלי� בזמ� ובגו+ מתאימי� לפי שורש ובניי� נתוני�

ולהכיר את , להכיר את הפועל הנתו� מבחינת שורש ובניי�, נדרשי� לקרוא ולהבי� את שני המשפטי�

המי� , מ�התבנית התחבירית של המשפט שיש להשלימו כדי להשלי� את הפועל המתאי� לו מבחינת הז

אחרי הפועל , בהמש� המשפט. בניי� נפעל, ס)נ)שורש כ, "להיכנס"צורת המקור היא . בסעי+ א. והמספר

מכא� שהתבנית התחבירית מחייבת צורת ...". א� אל" –מופיעות מילת ניגוד ומילת שלילה , בציווי" אספו"

התבנית . בניי� הפעיל, ר)א)רש ששו, "להשאיר"צורת המקור היא . בסעי+ ב". תיכנסו" –עתיד באותו גו+ 

והתוכ� של , מחייבת פועל ברבי�..." לא"ומילת שלילה " התלמידי�" –התחבירית שיש בה נושא ברבי� 

  ".משאירי�"או צורת הווה הרגלי " השאירו"או צורת עבר " ישאירו"ההכללה מאפשר צורת עתיד 

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   "ישאירו. 2" תיכנסו. 1" •  על פי המחוו�
  ותנכונ

" ישאירו"הצורה בעבר במקו�  2בסעי+ 

  .בעתיד נחשבת תשובה נכונה
  ". השאירו. 2תיכנסו . 1" •

" ישאירו"הצורה בהווה במקו�  2בסעי+ 

  .בעתיד נחשבת תשובה נכונה
  ". משאירי�. "2תיכנס . 1" •
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 ההשתמעויות להוראה
ולדרכי הבעה שונות לתוכ� זהה , ההוראות לעומת לשו� הסיפור והדיווחפיתוח מודעות לשונית ללשו� 

את הסיפור האישי ואת הדיווח על , בצד כללי התנהגות הנוגעי� למדורה, נציג לתלמידי� .בהתא� לסוגה

יובאו ניסוחי� , ..."יש לאסו+ קרשי� ללא מסמרי�"כמו , בצד הניסוחי� של כללי ההתנהגות. אותו נושא

כי חששנו שהמסמרי� יגרמו , אספנו קרשי� ללא מסמרי�"או ..." אספתי קרשי�: "האישי כמו בסיפור

תלמידי הכיתה אספו קרשי� ללא : "או כמו בדיווח." לא נכנסנו לאתרי בנייה כי פחדנו שניפצע ;לחתכי�

)התלמידי� ינתחו את ההבדלי� בי� הנוסחי� לפי הסוגות ותת...". ה� נזהרו שלא להיפצע... מסמרי�

התלמידי� ְיתרגלו ניתוח לשוני של טקסטי� מבחינת . וישימו לב במיוחד לשינויי� בפועל, הסוגות השונות

כמו כ� ה� יכתבו משפטי� בניסוחי� . התבניות התחביריות ומבחינת הצורות המורפולוגיות של הפועל

  .  הסוגה לפי הדוגמאות שניתחו)שוני� בהתא� לסוגה ולתת
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  29אלה ש
  ".יש להרחיק את חומרי ההדלקה מהישג יד� של ילדי�: "הרביעי בקטע כתובבכלל 

  ?הישג יד� של ילדי�מה פירוש 

  .מקו� שקל לילדי� להגיע אליו  .1

  .כ+ יד� של ילדי�  .2

  .מקו� שילדי� אוהבי� לשחק בו  .3

 .Bִגדיה� של ילדי�  .4

 השאלה

המחוו�  .מקו� שקל לילדי� להגיע אליו  .1
 )תקציר(

  הבנת מילי� וביטויי� על סמ� הכתוב בטקסט :מע מתו  הטקסטהמשת •

 הבנת ביטוי במשלב גבוה :אוצר מילי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להבי� ביטוי במשלב גבוה •

  .להשתמש בהקשר להבנת הביטוי •

בחירת התשובה הנכונה מתו� שני מסיחי� המתאימי� (להיעזר בידע חו* טקסטואלי  •

  ).להקשר

הכישורי� 
דרשי� הנ
  )רשימה(

ההשתמעויות   ).הבנה והפקה" (יד"ביטויי� שיש בה� המילה : העשרה
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
 2)ו 1ולפי ההקשר מסיחי� , התלמידי� צריכי� להיעזר בהקשר. השאלה דורשת לפרש ביטוי במשלב גבוה

כי מדובר בהרחקת , וא מתאי� להקשראינו נכו� א+ שה" כ+ יד� של ילדי�", 2מסיח . יכולי� להתאי�

   .כדי לענות נכו� נדרש ג� ידע חו* טקסטואלי של הביטוי וידע על השימוש בו. חומרי ההדלקה מילדי�

  

 ההשתמעויות להוראה
נזמ� לתלמידי� משפטי� וטקסטי� קצרי� . "יד"המילה  שיש בה� ביטויי�עבודה במילו� על : העשרה

 ".הרי� יד"ו "חיזק את ידו", "ביד רחבה", "ביד קשה", "דו משגתאי� י"כמו  שיש בה� ביטויי�

יספרו , כמו כ� יבחרו התלמידי� שני ביטויי�. התלמידי� יחברו משפטי� תו� כדי שימוש בביטויי� האלה

  .ויכתבו אירוע קצר תו� כדי שימוש בביטוי, סיטואציה מתאימה לכל ביטוי
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  30שאלה 
 השאלה ?מדוע חשוב לפרס� את הקטע הזה

המחוו�   .ג בעומר"תשובה המדגישה את חשיבות הפרסו� במטרה למנוע תאונות בל
 )תקציר(

  הערכת מטרתו של הטקסט :הערכה וביקורת, יישו� •

  הבנת מטרת הטקסט :פרשנות והיסק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

טקסט הפעלה (הסוגה )ה ולתתלהבי� את תוכ� הטקסט ואת מטרתו בהתא� לסוג •

  ).כללי התנהגות: שימושי

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .מגוו� טקסטי� על כללי התנהגות וחשיבות פרסומ�: פרסו� כללי התנהגות •

  .תפוצת הפרסו� ונגישותו, דרכי פרסו� של כללי התנהגות, 31ראו שאלה  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
הנחיה  )להבי� את מטרת הקטע ; דורשת להבי� את הטקסט כיחידת שיח שלמה בהתא� לסוגה השאלה

התלמידי� צריכי� להבי� שפרסו� כללי ההתנהגות נועד לשרת את . והדרכה בנושא של הדלקת מדורות

  .ובהתא� לכ� עליה� להסביר מדוע חשוב לפרס� אות�, האנשי�
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  ידיםניתוח תשובות תלמ

  דוגמאות ניתוח

התשובה רואה באזהרה ובפרסו� את 

מטרת הטקסט ואינה מתייחסת להנחיה 

 .ולהדרכה

חשוב לפרס� קטע זה כדי שאנשי� " •

  ." ג בעומר"יזהרו בל

   ותתשוב
  ותנכונ

  על פי המחוו�
כדי שאנשי� יזהרו ולא יהיו מקרי� " •

  "של פציעות או אסונות

ז לפ� לפנינו התייחסות לפ� המנחה ורמ

... כדי ש: "המזהיר מאש המדורה במילי�

  ".ידעו

כדי שהילדי� ידעו את כללי " •

  ..." המדורה

  "כדי שנדע אי� להיזהר מאש" •  על פי המחוו�

התשובה מרמזת על תפקיד הכללי� במניעת 

הנימוק מנוסח ובלשו� . ג בעומר"פגיעות בל

  .דיבור

כי א� לא , חשוב לפרס� את הקטע" •

, יקרו הרבה בעיות, רנפרס� בלג בעומ

  ." פצעי�, כביאות בידיי�

תשובות 
  חלקיות 

אינה מזכירה את : התשובה כללית ביותר

  ).נקודה אחת(המדורה ולא את ההדרכה 
כי צרי� לשמור על עצמנו לא לקבל " •

מכות מדברי� מסוכני� וכדי להודיע 

  ". על הסכנות העלולות לקרוא

תשובות   . "די שהילדי� לא יתקרבו לאשכ" •  .התייחסות לכלל משני בלבד לפנינו
  שגויות

ללא קשר להנחיה וללא , התשובה כללית

  .ג בעומר"למדורות ולל, קשר לאש
  ".כדי לשמור על הילדי�" •

  ".כדי שילדי� לא יעברו על החוקי�" •  על פי המחוו�

  

 ההשתמעויות להוראה
 כדאי להביא לכיתה טקסטי� .חשיבות טקסט הפעלה שימושי ומכא� על הצור  לפרסמועבודה על 

: בריאות ;התנהגות בחופי הרחצה ובגני� ציבוריי�כללי : בנושאי� שוני� כמו נופששל הפעלה  שימושיי�

. התלמידי� ידונו בחשיבות הכללי� ובצור� לפרסמ�. גיינהיבשעה שיש חו� או כללי הכללי התנהגות 

ובכ� נקד� את המודעות  ,לכיתה הביא�נבקש מהתלמידי� למצוא טקסטי� שימושיי� כאלה ואחרי� ול

  .�יו)יו�השלה� לסוגה ולרלוונטיות שלה לחיי 
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  31שאלה 
  . הכללי� שקראת� התפרסמו באתר אינטרנט

  ? איפה עוד כדאי לפרס� את הכללי� האלה

 .נמקו את הצעתכ�

 השאלה

, תשובה הכוללת את המקו� או את ערו* התקשורת שבה� כדאי לפרס� את הכללי�

  .לתפוצה/רלוונטיי� המתייחסי� לנגישות נימוקי�או  ימוקנו

המחוו� 
 )תקציר(

 יישו� הנלמד מהטקסט בהקשרי� אחרי� :הערכה וביקורת, יישו� •

 שאלה אינטרטקסטואלית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להפגי� ידע על דרכי פרסו� בהתאמה לתוכ� הטקסט •

  .צעותלהבי� את הטקסט כיחידה שלמה לצור� נימוק הה •

  .להפגי� ידע על הקשר בי� כדאיות פרסו� לבי� תפוצה ונגישות •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

מגוו� טקסטי� על כללי התנהגות וחשיבות : פרסו� כללי התנהגות, 30ראו שאלה  •

  .פרסומ�

  .תפוצת הפרסו� ונגישותו לציבור, דרכי פרסו� של כללי התנהגות •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 ישורים הנדרשיםהכ
השאלה דורשת להתייחס לתוכ� הטקסט כולו כאל יחידת שיח שלמה בנושא כללי התנהגות המתאימי� 

". תפוצת הפרסו� ונגישותו"ו" דרכי פרסו�"מהתלמידי� נדרש ידע חו* טקסטואלי בנושאי� . לפרסו�

על . ר ולמבוגרי�לנוע, כמו כ� עליה� להתייחס לפרסו� בהתאמה לתוכ� של כללי התנהגות לילדי�

   .התלמידי� לנמק את הצעותיה� לפרסו� במונחי� של נגישות ערו* הפרסו� ותפוצתו על סמ� ידע אישי
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

כדאי לפרס� את הכללי� האלה " • .התשובה כוללת מקו� פרסו� ונימוק

כי יש אנשי� שאי� לה� , בבינייני�

ינטרנט ואנשי� גרי� מחשב וא

בביבייני� וה� יראו את ההודעה 

  ."תמיד

   ותתשוב
  ותנכונ

, התשובה מציעה ערוצי פרסו� ונימוקי�

  .מנוסחת בלשו� הדיבור
אני מציע שאפשר לפרס� את הכללי� " •

מפני שיש , במודעה בחו*, האלה בעיתו�

ילדי� שלא גולשי� לאיטרנט לכ� עדי+ 

ייני� למה שהיצעתי מפני שילדי� מתענ

ובמודעות שתלויות על , יותר בעיתוני�

  " העצי� או על העמודי�

  על פי המחוו�

בבתי הספר כדי לתלות כדי שהילדי� " •

שאי� לה� מחשב ג� יוכלו לראות 

  ."ולקרוא ולהתנהג לפי הכללי�

א� ההצעה , התשובה מציעה ערו* פרסו�

אינה מנומקת היטב ומערבת פרט לא 

  .רלוונטי

 י� כי יש ילדי� שעושי�בעיתו� לילד" •

עיתו� מדורה ללא מבוגר וקוראי� את 

  ."הילדי�

תשובות 
  חלקיות 

מתייחס לערוצי התקשורת  אינוהנימוק 

  .המוצעי�
כדיי לפרס� את הכללי� בעיתו� " •

בטלוויזיה ברדיו וככה כול� יזהרו 

  ." מהאש בלג בעומר

אינה מתייחסת למקו� , התשובה כללית

  .ורת מסוי�מסוי� ולא לערו* תקש
בכל מקו� בעיר כדי שכול� יוכלו " •

לראות את הדברי� החשובי� שצרי� 

      לעשות במדורה ואת הדברי� שאסור 

   ."לעשות במדורה

תשובות 
  שגויות

אינה מציעה מקו� פרסו� , התשובה כללית

  .מפורש ואי� בה נימוק
  ."בספרי� וברחובות" •

  

 ההשתמעויות להוראה
כדאי להביא . על תפוצת הפרסו� ועל נגישותו לציבור, פרסו� של כללי התנהגותדרכי  דיו� בכיתה על

ולהדגיש את חשיבות הפרסו� באינטרנט ואת , כפי שהופיעו בדרכי הפרסו� השונות, לכיתה דוגמאות רבות

עודד אות� להביא ללהציג לתלמידי� מסמכי� מקוריי� וצילומי� של מודעות וכדאי . תפוצת האינטרנט

  .  וגמאות מקוריותלכיתה ד
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