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

  בחנו ה וצ"ב החוצינוום  ש שום  הךדאה דחבן–הוקף  סא ן ה אינה גם "הךדאה ש    ורה" 
הבון–ספדון  בןיע הקהו ה  השינום  יחשבית  נ ךנום  רות  י ןת  כחדויןוין  )הש" (.  טדןה  ךירר 
)בודנביום, 4דד ; 6דד  ,Furtak(. הדצית  צ צם אא    י חיצה  ה ך  ד ן ההושגום ש  הן  ורום 
 הכפשד כן ההש אין הש ו וין ש  ה בחנום החוצינוום ך  בון–הספד הבוכ  ורו ךראית  ןאינן
 ההךדאה הכדצון בשנה"  הןשס"ז1 . ב סגדן ךראית זה, הירגשה חשוביןה ש  הךדאה פנו ון  ךצבן,

ה ןבצךן ך –ורו צייןום בון–ספדוום יןיכ ן כן הצדאום הספצופוום ש הם. 

חוצינו",  )" וצ"ב  חוצינוום  א ום  בכ צךין  ה ןבצךן  בון–ספדון  הךדאה  זי  ש בן   ןאינן 
י שדןום  פנו ו  בכיפת  ה יךבדום  חוצינוום  בצר  בחנום  בןו–הספד(  ה יךבד  דבך  כיא יסוון 
ש ישה  דאובום:  ש   שו יב  ך   הפנו ו  ישןן  ה וצ"ב  פנו ו"(.  )" וצ"ב  ב בר  בון–הספד   כן 
יךרין  קציךוין  בשוןיף  דכ "ה  ך –ורו  שפיןח  חוצינו–כיבווקטובו,  כדצו  הךבדן  בחת  )כ( 
י פ "דום, ה שקף כן ןאנון ה ו ירום יכן הסטנרדטום ש  ורך יש  הבנה; )ב( ברוקה פנו ון ש  
ה בחת ך –ורו ציין בון–הספד )בסויך  חיית ה צידף   בחת(, ה כפשדן  הפוק  שיב כושו יקביצןו 
פרגיגוין  ןיבנין  י סווךן   ידה  גבש  רךן,  ןחים  בא   הן  ורום  ש   הש וטה  ך   ורן   הוד 
בד ן האוןה; )ג( השייכה בות הושגו הן  ורום בבון–הספד  בות נןינו קביצין ההשייכה )ניד ין 
 כדצוין(, ה ןקב ום  ךוביר ה  צכום ש   בחנו ה וצ"ב החוצינו בןחו ן שנן ה ו ירום הבכה 

)ב ד, 7דד (.

  טדן ה וצ"ב הפנו ו הוכ  ספק  שיב  ורו שוסווך  קורים ה  ורה ש  הן  ורום,  הןדוך ך  
 ן  ורום שכונם שי טום בןאנום יב וי ניוין הנרדשום,  זהין כן הפךד בות הבוציךום ה ציפום 
  בות הבוציךום בפיך , י הךדוע כן הכפקטובוין ש  הפךי ין שנךשין  צ צים הפךד.  היןה ש  
בשופיד  יואי ןה  סווך   )Black & Wiliam, ע99מ( ש ה  השו ישוין  הוכ  פנו ון  ךצבן   הךדאה 

 .)Airasian, 994מ; Dann,  ןה וע ה  ורה בהןהייןי ) דד

שו יש ב בחנו ה וצ"ב  צדאום פנו וום ואי   הוין  ניף  צ וחה י שופיד: ה  צכום ואי ום  ספק 
כן ה ורך הרדיש  ןה ואו קב ן הח טין א   בון–ספדוום, שאבןוום, אוןןוום יפדטנוום,  סווך 
ה ו ירום  ביחת  ןאנוין  כבת  י ש ש  הן  ורום,  הנרדשן  ת  יהד ה  ה ציפום  ההושגום   בהגרדן 
יש  חי שה, בד ן  נקירין ש  חיזק  ואי ום  סווך בזוהיו  הבון–ספדוין.  בחנו ה וצ"ב הפנו וום 
הפדט יבד ן האוןה,  ספק  ורך ך  צדאום  שןנום שוש  ןן  הם  ךנה,  קרם חשובה ןאנינון 
בון–ספדון,  הגרוד וךרום  ביססו נןינום,  ןדים  דכווה דחבה ויןד ש  ה ךדאן י גבש כ ין  ורה 

 כחדויןוין.

 שו יש ב גיית דחב אא  הכפשד ש  נןינום פנו וום יחוצינוום וסווך  הבות טיב ויןד כן ה צוכין
הבון–ספדון )נבי, מדד (. 

מ  ורך ך  ךראית  ןאינן ההךדאה  יפוך בחיזד  נא"  סחו3)כ( סךוף  -מ.4: “ ןאינן ההךדאה הכדצון י ורך

  ך  ה וצ"ב החוצינו יהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחת ה וצ"ב בעברית	לכיתה	ה' היךבד השנה )הןשך"כ( בבןו–הספד ב סגדן ה וצ"ב החוצינו, יהיכ 

 יגש  אם  צידע שו יש פנום בון–ספדו ) וצ"ב פנו ו(.

ה בחת פיןח בורו הדשין הכדצון   רורה יהךדאה בחוניע )דכ "ה(, ב וייו יךרן הוגיו שא  ה כן 
ה פ "דון  הידכן הךבדון, יאת ציין ש   רדואום, ש   ידום יש  נצוגו כקר וה  הידכן ה קציך. 

ה בחת  ןבסס ך  ןאנון ה ו ירום י ןכום  חי ד הנ  ר ךר סיף אוןה ה'. 

שבשו יש  הכחדום  ההךדאה  ה ןייסף  א ו  בון–ספדו  פנום  הךדאה  א ו  זה  ב בחת   וש  דכין 
ברוקן  אכשד  בון–ספדו,  אןח וף   בחת  סאם  בי  כפשד  השן ש  השנה.  בבון–הספד  כידע 
ה חבדין, נוןיח הןיצכין יה  ורה ש  הןיצכין ווךשי ך –ורו ציין בון–הספד. וש  זאיד או תוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא. ה טדה 
הוכ  כפשד  ציין בון–הספד  הפוק  ןה וע ברוקן ה בחנום י ה  צכום ש הם ןיבנין )בד ן 
חוניאוום  בוךרום  יבד ן ןאנון ה ו ירום הבון–ספדון( שוסווךי  הן קר  הן  ור, בד ן האוןה 

י ו ירוום, י קרם כן הושגו הן  ורום.

ךדאה זי ניךרה  סווך  ציין בון–הספד בהךבדן ה בחת, בברוקןי יבהפקן הןיך ן   ני.

בהןכם  י פךי   הךדאה  כן  בךוית  בבון–הספד,  י  ץ  קדיכ  ה בחת  אח ק  ההוךדאין  הךבדן 
 הנחוין ה יפוךין בה. וש  צוות, או בון–הספד ואי   קביך  ןאינן הךבדה יוכי הךדאה שינה ש  
ה בחנום, כע חשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(. 
נןינו קביצין ההשייכה וחישבי ך –פו ןיצכין ה וצ"ב החוצינו, יופידס י ך –ורו דכ "ה בךיר א ה 

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 )דשו ן כנשו הקשד  יפוךה בסיף החיבדן(.

פדטום ניספום ך  כירין ה וצ"ב הפנו ו יחי דו ךזד נוןת   ציכ בכןד הכונטדנט ש  דכ "ה, 
שאןיבןי: http://rama.education.gov.il , בקטגידוה "מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

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

לטלפון	03-7632888 	•	

פנימי	 מיצ"ב	 "פורום	  >> דיון  קבוצות	 ב שינון  דכ "ה  בכןד   — הפנימי  המיצ"ב	 לפורום	 	•	
בכ צךין  נךשון  יהוכ  ב בר  האנוסה  פידים  ויךרן   ידום  אחרים".  פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7 :יהסוס ה  pnimi :שם ה שן ש
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:  פדט ה בחת י ופיו ה בחת.

פודיט  בבון–הספד,  ה בחת  הךבדן  הוךדאין  קדכן  המבחן:  להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ ין  נבחנום בך ו צדאום  ויחרום, הנחוין א  וין  הךבדן ה בחת יהצךין  הןכ ן 

ה בחת  צידאו בון–הספד. 

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן: ה חיית יההנחוין  שו יש בי בךן ברוקן ה בחת, הנחוין 
 חושיב הצוינום )בכיפת ורנו כי   יחשב(, הןכ ן חושיב הצוינום  צידאו בון–הספד יהסבדום 

ך  ההשייכה בות ןיצכין בון–הספד יבות הןיצכין ש  א   בןו–הספד ריבדו הךבדון.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	 ורך יריג כין  נוןיח ח ק  הפדוטום ב בחת הןשך"כ, 
זוהיו קשוום ש  ן  ורום יכסטדטגוין  פןדית קשוום כ ה. 

	עבודה	נעימה	ופורייה!



9 חוברת הנחיות 1145 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה', התשע"א

פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

ב בחת נברקום ש ישה נישכום ך –פו ה פידט  ה ת:

הבנת	הנקרא — הןחים נברק בכ צךין ש ישה טקסטום  סיגין שינין, יבךקביןוהם שכ ין.   .1
השכ ין הת  סיגום שינום )אגית שכ ין  סיג דב–בדדה, שכ ין סגידין ישכ ין פןיחין(. בכ צךיןת 

נברקום   רום שינום ש  הבנן הטקסט, ה פידטום בטב ה יבנספח. 

הבעה	בכתב — הןחים נברק בכ צךין  ט ין אןובה  סיגום שינום, ה פידטין בטב ה בך יר   .2
הזה ) ט ן אןובה הךי רן בפנו ךצ ה י ט ין אןובה בזוקה  טקסטום(.  ט ין האןובה נברקין 

ך –פו   רו ההךדאה ה פידטום בנספח.

לשון	ומטה	לשון — הןחים כוני נברק בפדק נפדר, כ כ בזוקה  טקסטום הנא  ום בפדקום ש    .3
הבנן הנקדכ יבזוקה   ט ין האןובה.

הערותמשקל	יחסיפירוטתחום/נושא

	הבנת	הנקרא1
ך –פו ןאנון 
ה ו ירום*: 
פדקום ג' י–ר'

סיגו הטקסטום:
• סופיד•
• טקסט  ורך )אגית •

טקסט ִ אןב–ךן כי 
 כנצוק יפרוה(

• טקסט שו ישו•

  רו ההבנה
• ה ש ךין הג יוה בטקסט: •

כוןיד  ורך 
• ה שן ך  ןיע הטקסט: •

הוסק יהא  ה ך –פו 
הטקסט

• וושים, הךדאה יבוקידן•

•%ד6—65% כידע טקסט א–ד65  ו ום.•
• ח ק  הטקסטום הם •

ב בנה ב ןו דצוף.
•  ח ק  ת הטקסטום •

נ ייום קטךום חזיןוום כי 
 ו י וום.

• הסופיד ךשיו  א י  גם •
 טדין הקשידין  כ צךום 
ספדיןוום )ך –פו הפודיט 

בןה" (. 

	הבעה	בכתב2
ך –פו ןאנון 
ה ו ירום*: 
פדקום ג' י–ר'

סיגו האןובה:

• סופיד•

•  וריך, ןוכיד יהסבד•

• טוךית ישאניך•

  רו ההךדאה

• ןיאת•

•  בנה•

•  שית•

 ט ין האןובה הת בזוקה 5% —%ד3
 טקסט כי   כ זוקה כ וי.

לשון	ומטה	לשון3
ך –פו ןאנון 
ה ו ירום*: 
פדקום ג' י–ר'

•  בנה  ו ה•

• צידין פיך  •

• פוסיק•

•  ו ין קושיד•

• זוהיו•

• הבנה•

• שו יש•

•%דמ—5%מ רגש ך  ה ש ךין ש  •
הצידיןוה בנום יך  

השו יש בהם.
• רגש ך  הבנן הןפקורום •

ש  הדאובום ה שינוום.
• אין רדושה  צוית הא   •

הרקריקו כי  הגרדן 
 ישגום רקריקוום.

• השו יש ב שית נברק גם •
ב סגדן  ט ין האןובה. 

 * ןאנון ה ו ירום  בון הספד ה "  יה  "ר "חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות" )ןשס"ג(, ודיש ום, הכגף  ןאנית      
  י פוןיח ןאנוין  ו ירום, ה זאודין הפרגיגון,  שדר החוניע, הןדבין יהספידט.
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נספח למפרט

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה 	.1

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	איתור	מידע	)כ–20%( א.	
כוןיד פדטו  ורך  פידשום בטקסט   •

כוןיד הגרדין, הסבדום ידךוינין ה פידשום בטקסט   •

זוהיו ְקשָדום  יגוום ה פידשום בטקסט   •

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	היסק	והכללה	)כ–60%( ב.	
הבנן  ו ום יבוטיוום בהסן ע ך  האןיב בטקסט   •

הבנן ְקשָדום  יגוום שכונם  פידשום בטקסט   •
ִכחזיד  ורך: כדגית ה ורך ה יפוך בטקסט —  וית פדוטום יוצודן קטגידוין    •

הבנן דךוינין ה שן ךום  ת הטקסט   •
הבנן ְקשָדום בןיע הטקסט ןיע ארו הסןווךין בִכזאידום   •

השייכה בות דךוינין, ןאינין יפדטו  ורך   •
הבנן טךנין–ך  י סדום ךוקדוום   •

הבחנה בות ךיברה יבות רךה בטקסט   •

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ–20%( ג.	
הך כן השךדין בהסן ע ך  האןיב   •

הבךן ך רה  ני קן ך  האןיב   •
וושים הנ  ר  ת הטקסט בהקשדום כחדום   •

הבנן הןפקורום ש  דאובו ה בנה   •
הבנן הןפקורום ש  טקסטום נ ייום )אגית ש ט,  ירךה,  פה, טב ה, כויד(   •

הךדאן  טדןי ש  הטקסט   •
הךדאן ך רןי ש  האיןב   •

הךדאן סגנית האןובה, אגית זוהיו  ש ב ה שית יזוהיו הכ צךום הספדיןוום   •
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה 	.2

תוכן	)50%( 	•

פוןיח הןיאת, אגית: פודיט,  ידאבין, הצגן נקירין דכין שינין יךישד דךוינו  כ. 

צ ורין יד יינטוין   ט ן האןובה,  ַנישכ י  טדה ב. 

ג.  ירךין  נ ךת: הא  ן ה ורך הרדיש  נ ךת  שם הבנן הטקסט

מבנה	)20%( 	•

הןכ ן ה בנה הדטידו  סיג האןובה י רדושין ה ט ה כ. 

קושידוין י אורין: וצודן דצף הגוינו בות  שפטום, בות דךוינין יבות ח קום שינום ש   ב. 
הטקסט

הצגן האןיב יכדגיני )אגית הפדרה בות פסקין יבות האיןדן  טקסט, בה ו ה  ןיאת( ג. 

לשון	)30%( 	•

כ.  ש ב  שית: שו יש ב שית ההי  ן כן הנישכ, כן הנ ךנום יכן ה טדה, אפו שהם 
 יגרדום ב ט ן האןובה

כיצד  ו ום: ךישד  שינו ירויק ב ש ךין ב. 

ןחבוד:  בנה  שפט ןקות, הןכם רקריקו ) ות,  ספד יאר'(, שו יש נאית ב ו ין וחס ג. 

פוסיק: שו יש הי ם בסו נו הפוסיק )נקירה, סו ת שכ ה, נקירןוום, סו ת קדוכה  ר. 
י ודאכין(

אןוב: הפדרה בות  ו ום, כו–הש טן כיןוין יהוךרד טךיוין ה. 

לשון	ומטה	לשון 	.3

חופיש  ו ה ב ו ית  פו סרד כ פבוןו, חוצינו יפנו ו  •

זוהיו  בנה  ו ה, ןחו וין יסוי ין )אגית אוניוום חבידום(  •

וחסו  ש ךין בות  ו ום: נִדרפין ינוגירוין  •

הבנן ה ישג "שידש" יןפקורי ) שפחין  ו ום(  •

זוהיו ז נום יגיפום ש  הפיך  ישו יש ןקות בהם  •

הןכ ה ב ות יב ספד בות ש ין ךצם, פך ום יש ין ןיכד  •

•  הבנן ה ש ךין ש   ו ין הקושיד )אגית כע, כב ,  את,  שים ש..., טדם(

הבנן הןפקור ש  סו נו הפוסיק )נקירה, סו ת שכ ה, נקירןוום,  ודאכין, סו ת קדוכה   •
יש יש נקירין( 
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מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

מ,  , 3, 4, 6, 7, ע, דמ,  מ, 4מ, 5מ, 7מ, עמ, 9מ, ד , הבנת	הנקרא
מ , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , ע , 9 , ד3, 33, 34, 35

5, 9, ממ, 6מ,   , מ3,  3, 36לשון	ומטה	לשון

עא, 3מ, 9 אהבעה	בכתב

הטב ה הבכה   פה כן השכ ין הךיסקין בהבנן הנקדכ  פו סיגו הטקסטום )הסיגין( י פו   רו 
ההבנה.

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

סוג	הטקסט

ממדי	
ההבנה

שימושימידעסיפור

ה ש ךין הג יוה בטקסט: 
כוןיד  ורך

6 , ע , ד43מ, 5מ, מ מ, 4

הבנן ה שן ך  ןיע הטקסט: 
הוסק יהא  ה ך –פו הטקסט

7מ, עמ, 9מ, ד ,  , 3, 6, 7
 3

35 , 7

9 , 33, 434 , 5 ע, דמ,  מוושים, הךדאה יבוקידן
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק ראשון: סיפור — "אמיל יורד בתחנה הלא נכונה"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:ד"ב  שם  ה נסך כ ו   סבןי?מ
זוהיו קשדום  יגוום ה פידשום בטקסט

ןה"  ך ' ע4-מ5, 59-56, 76-75

הושג נרדש 4

הושג נרדש 6  

 

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב ריך באמת באה כ ו ? 
הבנן דךוינין ה שן ךום  ת הטקסט

"...כ י ךברה ךבירן פדע..." 3
  ה האיינה ב שפט הזה?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנן  ו ום יבוטיוום בהסן ע ך  

האןיב בטקסט

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיחכוע נך ם אספי ש  כ ו ?4
זוהיו קשדום  יגוום ה פידשום בטקסט

אןבי בשתי	מילים א  כחן 5
 ה ו ום ה ירגשין.

	לשון	ומטה	לשון:פןיח 
זוהיו  בנה  ו ה, ןחו וין יסוי ין 

)אגית אוניוום חבידום(

ןה"  ך ' ע6—73

הושג נרדש ע

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב ה פודיש ה ו ה נֹוֵכל?6
הבנן  ו ום יבוטיוום בהסן ע ך  

האןיב בטקסט
ןה"  ך ' ע4-מ5, 59-56, 76-75

הושג נרדש 4

הושג נרדש 6  

"כוזה ךי ם נהרד!"  ה כפשד 7
 הבות  אע ך  הדגשןי ש  

כ ו ?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב 
הבנן דךוינין ה שן ךום  ת הטקסט 

 ה רךןאם ך  הח טןי ש  ע
כ ו ? נ קי כן ןשיבןאם.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
הבךן ך רה  ני קן ך  האןיב

הש ו י בןיע א    בת כן 9
סו ת הפוסיק ה ןכום: נקודה 

כי סימן	קריאה כי סימן	
שאלה.

	לשון	ומטה	לשון:סגיד
ןה"  ך ' ע73-6הבנן הןפקור ש  סו נו הפוסיק 

הושג נרדש ע

בחדי  ןיע הדשו ה ןאינה דמ
כחן ה ןכו ה  רךןאם 

 כיפוי ש  כ ו .

ןכדי מעשה כחר בסופיד 
ה רגום כן הןאינה שבחדןם.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
ןה"  ך ' ע4-מ5, 59-56, 76-75הך כן השךדין בהסן ע ך  האןיב

הושג נרדש 4

הושג נרדש 6  

הש ו י כן ה שפטום בפועל	ממ
המתאים.

	לשון	ומטה	לשון:פןיח 
זוהיו ז נום יגיפום ש  הפיך  ישו יש 

ןקות בהם

ןה"  ך ' ע73-6

הושג נרדש ע

בסיף ה שפט הכחדית בפדק  מ
וש שלוש	נקודות.  ריך הח וט 

הסיפד  סוום כן הפדק אע?

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח 
הךדאן סגנית האןובה, אגית זוהיו  ש ב 

ה שית יזוהיו הכ צךום הספדיןוום

ןה"  ך ' ע4-מ5, 59-56, 76-75

הושג נרדש 4

הושג נרדש 6

הטב כין ש ה ת  צוגין כן ה ופיו ש  פדוטו ה בחת. בךביד א  פדוט  ציונום סיג הפדוט,   ר ההבנהו  ר ההךדאה 
ש י י קי י בןאנון ה ו ירום.
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק שלישי: טקסט המידע — "איך המציאו את הכסף?"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

הסבודי  הי סחר	חליפין,  פו 4מ
הקטך שקדכןם.

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיח
ןה"  ך ' 4 -7 , 76-75כוןיד פדטו  ורך ה פידשום בטקסט 

הושג נרדש 4

הושג נרדש 5 

בקטך אןיבום חסדינין 5מ
ש  סחד הח ופות יריג כין 

 חסדינין הכ ה. הש ו י כן 
הטב ה  פו הקטך.

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיח
כוןיד פדטו  ורך ה פידשום בטקסט

הש ו י א  כחר  ה שפטום 6מ
הבכום בךזדן  ו ה  ןיע 

 חסת ה ו ום.

	לשון	ומטה	לשון:סגיד
זוהיו  בנה  ו ה, ןחו וין יסוי ין

ןה"  ך ' ע73-6

הושג נרדש ע

ס ני רק  שפט כחר שבי 7מ
 ןכום  שבץ כן ה ו ה 

זקוקים. 

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב 
הבנן  ו ום יבוטיוום בהסן ע ך  

האןיב בטקסט 

ןה"  ך ' 4 -7 , 76-75

הושג נרדש 4

הושג נרדש 5 

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב ה אןיב כחדו ה ו ה למשל?עמ
הבנן קשדום  יגוום שכונם  פידשום 

בטקסט

 ריך בִסות קבךי דווקא כן 9מ
ך ו הןה ה ויבשום ְּככ צךִו 

ןש ים?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:פןיח
הבנן דךוינין ה שן ךום  ת הטקסט

 הי היתרון ש  שוטן הןש ים ד 
בכ צךין חןואין  ןאן?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנן דךוינין ה שן ךום  ת הטקסט

בסיף הקטך אןיב שאוים מ 
כפשד  ש ם גם   כ  טבךין 

ישטדין. צווני  הו שוטן 
ןש ים זי, יהסבודי  פו הקטך 

אוצר הוכ פיך ן.

	הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיח
כוןיד פדטו  ורך ה פידשום בטקסט 

בקטך וש  ו ום יבוטיוום   
 ה ןכדום זמן. הךןוקי 

 ך יר 7מ שלוש ריג כין  הם.

	לשון	ומטה	לשון:פןיח
הבנן ה ש ךין ש   ו ין הקושיד

  

 

ןה"  ך ' ע73-6

הושג נרדש ע

 הי הנישכ המרכזי ש  הקטך 3 
אי י?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנן דךוינין ה שן ךום  ת הטקסט  

ןה"  ך ' 4 -7 , 35, 76-75

הושג נרדש 4

הושג נרדש 5

גם הוים וש ו רום הניהגום 4 
 הח וף בונוהם  שחקום, 

ק פום יחפצום שינום בשוטן 
סחד הח ופות.  ה רךןאם ך  

אע? נ קי כן ןשיבןאם.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
וושים הנ  ר  ת הטקסט בהקשדום 

כחדום

ן  ורום באוןה ה' רני בקטך: 5 
"כוע ה צוכי כן האסף?" 

יהצוךי שןו איןדין ניספין 
ה ןכו ין  י: 

שוטין  סחד שינין• 
 כ אע הוה הרבד  כז יךר • 

ו וני
ַּבֲחדי כן האיןדן ה ןכו ה 

 בויןד  רךןאם.
נ קי כן בחודןאם  פו הקטך.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
הךדאן  טדןי ש  הטקסט 
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק רביעי: הטקסט השימושי — "לשוט בגליל העליון"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

הש ו י כן ה שפט  פו רף 6 
ה ורך. 

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיח
כוןיד פדטו  ורך ה פידשום בטקסט

ןה"  ך ' 45-43, 76-75

הושג נרדש 4

הושג נרדש 5 

  ה האיינה בבוטיו מסלול	7 
אתגרי?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנן  ו ום יבוטיוום בהסן ע ך  

האןיב בטקסט

הש ו י כן הטב ה  פו רף ע 
ה ורך.

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט: פןיח
כוןיד פדטו  ורך ה פידשום בטקסט 

ברף ההידכין  ויצכום  ׁשַוִט, 9 
בסךוף 3, אןיב שחיבה  צפין 
בסדט הרדאה  פנו הוצוכה 

 ׁשַוִט. הכם,  רךןאם, רדושה זי 
 יצרקן? נ קי כן ןשיבןאם.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח 
הבךן ך רה  ני קן ך  האןיב

 פו הקטך,  ןו וש  בצך א  ד3
הידכה: לפני הׁשַוִט, במהלך 

הׁשַוִט כי בסוף הׁשַוִט? 

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט: סגיד
כוןיד פדטו  ורך ה פידשום בטקסט  

הכם ה שפטום ש פנואם מ3
אןיבום אהוראות? ס ני  ור א  

כחר  הם כן כי לא.

	לשון	ומטה	לשון:סגיד
זוהיו ז נום יגיפום ש  הפיך  ישו יש 

 ןה"  ך ' ע6—73ןקות בהם

ארו  הבות כן ה ו ה  3 הושג נרדש ע
ַהְרַּפְתָקאֹות כפשד  הוךזד 

ב ו ית. כוזי  ו ה וש  חפש 
ב ו ית?

	לשון	ומטה	לשון:ד"ב
חופיש  ו ה ב ו ית  פו סרד כ פבוןו, 

חוצינו יפנו ו 

 פנואם ןוכיד הפךו ין ש  33
א ה  בקדום שבו י בכןד 

הׁשַוִט. הכם ה בקדום פעלו	
לפי	ההוראות שברף ה ורך? 

ס ני כן כי לא.

	יישום,	הערכה	וביקורת:סגיד
וושים הנ  ר  ת הטקסט בהקשדום 

כחדום 

ןה"  ך ' 45-43, 76-75

הושג נרדש 4

הושג נרדש 5 

ויסו הגוך  כןד בחירש נוסת 34
)כפדו ( בשךה ד5:3מ. הכם 
הווןם    וצום  י  הואנס 

 כןד? נ קי כן ןשיבןאם  פו 
רף ה ורך.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
וושים הנ  ר  ת הטקסט בהקשדום 

כחדום

 פנו הבוקיד בכןד הׁשַוִט 35
שכ ה רנה בן הכחן–ךשדה 

כן כחוה ויכב בת הח ש–ךשדה 
כם היכ  יאת  שיט ִכןה וחר 

בסודה. ויכב קדכ כן רף 
 ה ורך.

 ה  רךןאם ךנה  ה ויכב?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:פןיח
הבנן דךוינין ה שן ךום  ת הטקסט

הש ו י כן ה שפט השנו 36
בךזדן פועל	מאותו	שורש.

	לשון	ומטה	לשון:פןיח
זוהיו ז נום יגיפום ש  הפיך  ישו יש 

ןקות בהם

 ןה"  ך ' ע6—73

 הושג נרדש ע
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הנושא: הבעה בכתב
הפריט

ממדי	ההערכה
	מתוך	תכנית	הלימודים	

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

 ה רךןאם ך  הח טןי ש  עא
כ ו ? נ קי כן ןשיבןאם.

	מבנה	ולשון	בלבד	פןיח 
ןה"  ך ' 35, ד4-מ4, 77-ע7)ברוקה הי וסטון(

הושג נרדש   

הושג נרדש 3

ברף ההידכין  ויצכום  ׁשַוִט, 9 א
בסךוף 3, אןיב שחיבה  צפין 
בסדט הרדאה  פנו הוצוכה 

 ׁשַוִט. הכם,  רךןאם, רדושה זי 
 יצרקן? נ קי כן ןשיבןאם.

	מבנה	ולשון	בלבד	פןיח 
)ברוקה הי וסטון(

פרק שני: כתיבה
	כתיבה	למטרות	טיעון	ושכנוע3מ

ןגיבה   נה ן בון הספד 
— ה נה ן  הן בטה כם 
 כסיד  שחקו אריד בז ת 

ההפסקין, יהח וטה  הוךזד 
בחיין רךןם ש  הן  ורום.
אןבי כן דעתכם	בנישכ, 

נמקו כן רבדואם ארו  שאנך 
כן ה נה ן, יהציעו פןדינין 

כפשדוום. 

תוכן,	מבנה	ולשון — ך –פו פןיח 
ה פדט

ןה"  ך ' 35, ד4-מ4, 77-ע7

הושג נרדש   

הושג נרדש 3
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:  בחת זה  ויךר  הךבדה  קדכן סיף שנן ה ו ירום ש  אוןה ה'. וש  קוום כן 
ה בחת בבון–הספד ביום	חמישי,	כב'	באייר	התשע"א,	26	במאי	2011 כי בטייח ש  ךר ח ושה ו ו 

 ו ירום   יךר זה )בכושיד ה נה (. 

הוקף  ך   ה בחת,  ך   יךר  הנבחנין  באוןין  לתלמידים:  י  ץ  הירוך  דכש  ן  ורום  	הודעה	
 החי ד הנא   בי יך  השו ישום שווךשי בןיצכיןוי, יזכן בהןכם  הח טן בון–הספד )הכם הצוית וו סד

 ן  ור, הכם הצוית וןבטכ בןךירה, הכם ןוש ח הירךה  הידום יארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:  י  ץ  הךבוד כן ה בחת  א 
אוןין ה' בכיןי וים יבכיןה שךה. הךבדה ש  ה בחת באוןין  קבו ין בהפדשו ז ת ך י ה  גדים 
 "ר ופה" ש  השכ ין. ניסף ך  אע,  כחד ש ריבד ב בחת שויךבד בבןו–ספד דבום, וש  ש יד אא  
הכפשד ך  חוסוינם ש  ה בחנום יך  חוסוינה ש  חיבדן הנחוין זי גם  כחד שה בחת אבד הןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר: דכי סךוף ב.4.

נוסח	המבחן: ךדאה זי ךיסקן בניסח כחר ב בר ש  ה בחת, שהיכ הניסח שויךבד  ן  ורום. כם וש 
חשש  הךןקין ב בחת, ך  בון–הספד  הוךדע בהןכם,   ש   ןגבד כן ההשגחה באוןין כי  בחיד 

בא  פןדית כדגינו כחד שוודכה  נאית.

הןווחסין  אי  ן  הבחונה  ההוךדאין  וים  מיוחדים:  צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 ן  ורום בך ו צדאום  ויחרום. קדוכה יאןובה הת כבנו הוסיר ש  הידכן שפן כם, י את ההוךדאין 
הובחנין  ןנכו  כ י  בון–הספד  כשד  ן  ורום  שבהם  ב קדום  דק  ד יינטון  ןהוה  ה ויחרן 
 יןכ ום, אפו ש פידט  ה ת בסךוף ב. . בהןכם  אע, ואות בון–הספד  דכש כ צךו בחונה  ויחרום 
 )  ש , חיבדין  יגר ין  ן  ורום שוש  הם קשוו דכווה( יוורך כן הן  ורום ך  כירין ההןכ ין 
ש כ  ההןכ ין  כירין  יך   ז ת(  יהכדאן  ה בחת  ב ה ע  הפסקין  שקטה,  אוןה  )  ש ,  שוקב י 
וקב י )הקדכן שכ ין יוכי אןובן ןשיבין הן  ורום ך –ורו ה ידה(. בסךוף ב.   פידטין קביצין 

הן  ורום בך ו הצדאום ה ויחרום יכיפת ההןווחסין כ והת ב וצ"ב הפנו ו.

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

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

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד: ה בחת ניךר  בריק כן ד ן הש וטה ש  הן  ורום  
בחי ד ה ו ירום ך –פו ןאנון ה ו ירום הא  ון.  את בון–הספד ואי   כפשד, ך –פו שוקי  רךןי, 
הןכ ין בהןכם  ןח"ו )ןאנון חוניאון וחורנון( ש  א  ן  ור. ךם זכן, ברי ה   וצ"ב החוצינו, כות 

חיבה  בחית כן הן  ורום הכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט: ה בחת ניךר  בריק כן ד ן הש וטה בחי ד ה ו ירום ש  ן  ורום השי טום בשפן ה בחת. 
ך  את,  בחת זה כוני  ןכום  כיא יסוון הן  ורום הזכן. ךם זכן, בון–הספד דשכו  שקי  כן 
יך –פו בשפה  ש וטןם  ך –פו  ורן  בןנכום  יןכ ום,  הכ ה  הן  ורום  כן   הכפשדין  בחית 

ואי ןם  הבות אה אה טקסט אןיב.

וובחני  הכ ה  הן  ורום  שנים:  לשלוש	 אחת	 שנה	 בין	 בארץ	 הנמצאים	 חדשים	 עולים	 תלמידים	
באוןין הדגו ין י  כ הןכ ין. 

ן  ורו  וובחני  אוצר  ההח טה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
 השו יב ב וצ"ב הפנו ו נןינה  שוקי  רךןי ש  ציין בון–הספד.  כחד שה בחת  ביסס ך  ןאנון
וש  זכן,  ךם  הכ ה.  הן  ורום  ש   ה  ורה  שכוני  ןכום  הוקף  ווןאת  הא  ון,  ה ו ירום 
ציין  ך וןוהם  אוןה.  את,  ךם  ב בחת  ךצם השןןפיןם  ש   יהחבדןון  הדגשון  בחשובין    האוד 
הדגשוין  הקיגנוטובוין,  בהןכם  ואי יןוהם  יזכן  כיןם,  אוצר  בחית  צדוע  שקי   בון–הספד 
יהחבדןוין, יבהןכם  ןח"ו ש  א  ן  ור. א י את, בון–הספד ואי   פטיד כיןם  ח קום  סיו ום 

ש  ה בחת כי  שכ ין קשין, כי  פצ  בךבידם כן ה בחת  א ה  קטךום.

   ב בחנו ה וצ"ב החוצינו נוןני ןנכום כחורום, ך –פו ה יגרד בחיזד  נא"  "הידכין קבך" סחו3)כ( סךוף 3-מ.4 

   בנישכ הןכ ין  ן  ורום בך ו צדאום  ויחרום ב בחנום כדצוום )ה וצ"בו" כה  ישגום"ו בחנו הח "ר( 
  בבןו–הספד הוסירוום יבחטובין הבונוום.
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נא  ום  זי  בקביצה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
 ן  ורום שכונם זאכום  ן ואה  ןאנון השו יב )בות שךבדי כבחית בורו גידם חוצינו יבות ש כ(, כע 
ב ו  הדגו ה  באוןה  וובחני  כ ה  ן  ורום  יבאןובה.  בקדוכה  בךוקד  קשוו   ורה,  ךם    ן יררום 
הןכ ין  ויחרין, יוש  ךירר כיןם  ךנין ך  שכ ין דבין אא  הכפשד. ב קדום שבהם וך ה הצידע, 
ןשיבין  אןובן  כי  הקדכה  וא  י  ש כ  יב בר  א פידט  ךו   כ ה הןכ ין  כפשד  ןן  ן  ורום 

הן  ורום ך –ורו ה ידה.

חיבדן  בחת  יגר ן.  יוקב י  הדגו ה  באוןה  וובחני  כ ה  ן  ורום  ראייה:  קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך  בון–הספד  הוךדע  דכש  צו ים החיבדן בהגר ה. 
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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

•  י  ץ  קוום כן ה בחת בשךין שבהת הן  ורום ךדנוום, ישכות בסבובה גיד ום הך י ום  הפדוך 
 הם. ה וצ"ב החוצינו  ןקוום בשךין הש ושון יהדבוךון ש  וים ה ו ירום, י י  ץ  הךבוד גם 

כן ה בחת הפנו ו בשךין הכ ה.

ןיאנת  זה  ז ת  הפסקות.  שע  ללא	 דקות	 	90 היכ  בש  יןי  ה יךבד  ה יקצב   בחת  הז ת   •
וזרקקי  ן  ורום  כם  ה בחת.  שכ ין  א   ך   בנוניחין  ויא י  השוב  שהן  ורום  אע 
באפיף  קצדה,  ז ת  ןיספן  כפשד  ןן  הם  ה בחת,  כן  ארו  הש ום  ניספין  רקין   א ה 
רקין.  5מ  ך   הךי ה  ז ת  ןיספן  ש כ  ןן  בא   קדה,  י  ץ  בון–הספד.    הח טן 
כות  זדז כן  ך   שע הז ת הךי ר  דשיןם, כי ם  וש  הירוך  ן  ורום   פנו הןח ן ה בחת 

הן  ורום ב ה ע ה בחת יכות  אןיב ך  ה יח כן  שע הז ת הניןד  סוים ה בחת.

ה בחת  פנו  כן  שסוו י  הן  ורום  כם  וקבך  בון–הספד  המוקצב:  הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןים הז ת ה יקצב וושכדי באוןה כי וצכי החיצה. דציו  ךירר כן הן  ורום הכ ה  בריק שיב כן 

ןשיביןוהם, ידק  כחד  את   סיד כן  חבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:  י  ץ או ה ידה  ךבדון וךביד בות האוןין הנבחנין בךן ה בחת י כ וש ש 
 שגוח בכף כחן  הת.  צידע ההשגחה באוןה  י  ץ   נין  ידה שאינו    ר כן ה קציך.
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תפקידיו של המורה לעברית: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנו הןח ן ה בחת ו סיד ה ידה  ךבדון  פו שוקי    .1
רךןי הבהדין א  וין  ן  ורום באוןין הנבחנין בניגך  ןיאנו ה בחת. 

הוכ  סווך  הפנו ו  ה בחת  ש   ה טדין  כחן  המבחן:  בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	  .2
  ידה  ךבדון   פין כן הורוךין ש  הן  ורום יכן הקשוום ש הם.  פואע, וש חשובין 
 ןוךיר השכ ין שהן  ורום שיכ ום בז ת ה בחת.  י  ץ או ה ידה  ךבדון וךביד בז ת 
ה בחת באוןין הנבחנין יודשים כן השכ ין שהן  ורום שיכ ום. ך –פו השכ ין הכ ה 
יך –פו ןיצכין ה בחת ויא  ה ידה  פןח ןיבנין פרגיגוין י הסוק  סקנין שושפוךי ך  

כיפת ההידכה באוןה. 

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.  פקח ך  ה ה ע הןקות ש  ה בחת י ש יד ך  הסרד יך  טיהד הבחונה.

שכ ין  ך   כות  השוב  ן  ורום  או  שו י  ב  ךצ כו.  בכיפת  ךיבר  ן  ור  שא   2.  יירכ 
הךיסקין בןחים הןיאת,  הקדוכ כן שכ ין ה בחת, כי  איית כן הן  ורום  ןשיבה 

הנאינה.

3.  וציד כייודן ךבירה שקטה ינוניחה,   כ  חץ ש  ז ת, שןכפשד  ן  ורום  בטכ כן הורך 
ש הם בצידה הטיבה בויןד.

4.  סווך  ן  ורום בפןדית בךוין טאנוין )רפיס  כ בדיד, חיבדן פגי ה יארי ה(, כי בפןדית 
בךוין כושוין שאינן	קשורות	לתוכן	המבחן ) ןת כושיד  כאי  י שןין ב ה ע ה בחת 

ך –פו  רונוין בון–הספד, טופי  בבךוין חדוגין יאי'(. 

5.  ךירר כן הן  ורום  השוב ך  א  שכ ין ה בחת, י בקש  הם  בריק כן ןשיביןוהם 
 פנו הגשן ה בחת   ידה.

6.  ןךר כן השכ ין שהן  ורום שיכ ום ב ה ע ה בחת )כם ה ידה  ךבדון כוני נ צכ 
באוןה(. דכי סךוף “ןפקורוי ש  ה ידה  ךבדון" ש ךו .

כחן  שכ ין  א   ך   ןשיבה  ה יקצה  א   הנקירין  כן  ספד  ה יח  ך   כפשד  אןיב  	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים: ן  ורום כ י וקב י כן הןנכום ה פידטום בסךוף ב.  
ש ךו  )  ש , חיבדין  בחת  יגר ין יהובחנין באוןה שקטה(.
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

וש  הסבוד  ן  ורום כן  טדן ה בחת. 	.1

וש  צוות א ה ז ת ךי ר  דשיןם. 	.2

פןיחין.  י שכ ין  סגידין  דב–בדדה,  שכ ין  וש  צוות שה בחת  ידאב  שכ ין  סיג  	.3
בשכ ין  כיןה.  הן  ורום  ס ת  יך   כחן  נאינה  ןשיבה  וש  דב–בדדה  בשכ ין  סיג 
כן  וש  אןיב  הפןיחין  בשכ ין  הנאינין.  הןשיבין  כן  כי  אןיב  וש  ס ת  הסגידין 

הןשיבה ב קים ה ויךר  אע.

וש  הסבוד  ן  ורום  ה והוה ך והם  ךשין כם וסוו י כן ה בחת  פנו הז ת.  .4

וש  השכ ין.  א   ך   י השוב  ה דבון  בדצונין  וש  בקש  הן  ורום  הןווחס   בחת  	.5
 הצוך  הם  נסין י השוב ך  א  שכ ה, גם כם נר ה  הם שכונם וירךום כן הןשיבה כי 

שכונם בטיחום שןשיבןם נאינה.

כאו ה,  )וצוכה  שודיןום,  ה בחת  בשךן  ההןנהגין  ניה ו  כן  וש  הסבוד  ן  ורום  	.6
שכו ן שכ ין יאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים: כם היח ט  שנין כן ןיאת ה בחת י כ  א י  בי כן 
הטקסט השו ישו )דכי סךוף ב.4 ש ה ת(, וש  הבהוד  ן  ורום ך  כו י שכ ין ך והם  השוב יך  
כו י  כ. וש  הבהוד או השכ ין ה ביט ין  כ ווא  י בחושיב הצוית.  י  ץ  אןיב פדטום כ ה ך  

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

ה וצ"ב הפנו ו היכ  בחת פנום בון–ספדו, יכחר הוןדינין הניבךום  אע היכ שנוןת  הןכו י  צידאו 
בון–הספד )זכן בנוגיר   וצ"ב החוצינו שבי הךבדה יברוקה סטנרדטוין הת האדחוין(.

דציו  הךבודם  י את  רךן,  ןחים  בא   ה ו ירום  בה ו ה  ןאנוין  נבנום  ה וצ"ב  ךקדינון,  בחנו 
 ן  ורום ב ןאינןם ה  כה. ךם זכן, קוו ן שינין בות בןו–הספד בןה ואו ההידכה–  ורה, י בחת 
ה וצ"ב, בש  הויןי סטנרדטו יכחור,  ךןום כוני נ צכ בה ו ה   כה ךם ההידכה יה  ורה באוןה 

 סיו ן.

 פואע, בון–הספד דשכו,  פו שוקי  רךןי,  הךבוד כן  בחת ה וצ"ב הפנו ו יוכי  הךדוע כיןי ברדאום 
שינין  כ ה ה יפוךין בהנחוין. א י ד, קוו ן כפשדין  ךדיע הןכ ין ב בחת אע שןיצכיןוי ויא י 
 סווך  בון–הספד בןה ואו קב ן הח טין בניגך  ןאנית ההידכה יה  ורה בנישכו ה ו יר הנברקום, 

יבניגך  הןפןחיןם ש   י רום בך ו ואי ין שינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךם זכן, חשיב  זאיד או 
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:  כחד שה בחת אי   ש ישה טקסטום, ב קדה הצידע כפשד   .1
 בחית כן הן  ורום בשנו טקסטום ב בר. ב קדה אזה,  י  ץ  ייןד ך  הטקסט השו ישו, י כ 

ך  הסופיד כי ך  טקסט ה ורך.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה:  .2

משך	הבחינה — בון–הספד ואי   הח וט כם  הכדוע כן  שע הבחונה כי  קצדי בהןכם   •
 שוניוום שךדע ב בחת כי ך  וסיר שוקי ום כחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעים — כפשד  בחית כן הן  ורום ך  א  טקסט בנפדר ב יךרום   •
שווקבךי ך –ורו בון–הספד. 

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

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

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוט  סיג  כן  ה חיית  צוות  הכפשד.  אא   נךשה  כ ץ  פןח  חיית  פידט  ה ידום,    ניחוין 
)דב–בדדהופןיחוסגיד(, כן הןשיבה הנאינה  א  פדוט,  דבין ןוכיד ש  ד ין הבוציך הכפשדוין, 

יכן טייח הךדאום  ןשיבה.

שימו	לב,	

בך ירה שאיןדןה "כפשדיוין הצוית", הךדאום כי טייח הךדאום  ןווחסום  כפשדיוין הנוקיר   •
)כיןת כפשדיוין  יפוךין גם ברף דואיז הצוינום(. כם,   ש , אןיב או הנוקיר היכ 2-0, הן  ור 
ואי   קב  כפס נקירין, נקירה כחן כי   נקירין. כם אןיב 2,0, הן  ור ואי   קב  כפס נקירין 

כי   נקירין,   כ נוקיר בונוום.

וש  ןן נוקיר  א  שכ ה בנפדר.  •

בכל	שאלות	המבחן כם הן  ור  כ אןב ןשיבה כי  כ סו ת ןשיבה, וש  ןן  י צוית ד.  •

ובפריטים	הסגורים וש  הךדוע כן הןשיבה  פו ההנחוין  )בנוון ןשיבה(  בפריטים	הפתוחים   •
ה פידטין ב חיית.	בפריטים	הפתוחים כם הן  ור אןב ויןד   ספד הןשיבין הנרדש ווברקי 

דק כ ה הנרדשין,  פו סרד אןובןת.
כות  הידור נקירין ך  שגוכין אןוב כי ך  נוסיח שגיו כ כ ב שו ין ש  הבךה באןב.  

בפריטים	מסוג	רב–בררה )ד"ב( כם הן  ור סו ת ויןד  ןשיבה כחן, וש  ןן  י צוית ד.  •
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מחוון למבחן בעברית לכיתה ה', מיצ"ב פנימי, התשע"א

המשך	בעמוד	הבא

 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

 2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	ראשון:	הסיפור	—	"אמיל	יורד	בתחנה	הלא	נכונה"

ד"ב1

המשמעות	
הגלויה

1	=	ןשיבה נאינה: )מ( ארו   סיד  ה אסף  ִכ י.

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד,מ

ד"ב2

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבה נאינה: )4(  פנו ׁש�חשש  כאזב כן ִכ י יסבןי.

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד, 

ד"ב3

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבה נאינה: )3( ִכ י ךברה קשה  כיר.

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד,3

פןיח4

המשמעות	
הגלויה 

ןשיבה ה צוונן כן הךיברה שאספי ש  כ ו  נגנב.  	=	1

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

הערה:	ןןקב 	א  ןשיבה כשד ןןווחס  צוית גניבת	הכסף.  	

ד,מ

פןיח5

לשון	ומטה	
לשון 

ןשיבה האי  ן שלוש הש  ין נאינין: 	=	1

האסף ש הואסף ש ה מ. 

בורוום ש הםובורום ש הםוורוום ש הםוורום ש הם  . 

ה חוום ש יוה חום ש יו חוום ש יו חום ש י  .3

א  ןשיבה כחדן.  	=	0

ד,מ

ד"ב 6

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבה נאינה: ) ( ד כו

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד,3

ד"ב 7

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבה נאינה: )4( שהיכ הוה  כיאזב   ה שקדה.

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד,3
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המשך	בעמוד	הבא

 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

 3

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הערה:	שאלה	8	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	בהבעה	
בכתב	)המבנה	והלשון(	)8כ(.	

פןיח8

יישום,	
הערכה	
וביקורת 

ןשיבה האי  ן כן רךןי ש  הן  ור ך  ההח טה ש  כ ו  ב וייו נו יק  	=	2
ד יינטו הןי ע ברךה,

 ריג ה: 

הח טןי ש  כ ו  הווןה נבינה  אויית שדכה כן הגנב יהיכ הוה ואי    —
 ןפיס כיןי י קחן   ני כן האסף. 

הח טןי ש  כ ו   כ הווןה נבינה או זה  סיאת, י ה שכ ו  ךשה הוה   —
ואי   גדים  אע שהיכ וכבר כן רדאי. 

הבךן רךה ב וייו נו יק ר  כי נו יק שכוני ןי ע ברךה בצידה  שאנךן,  =	1
 ריג ה: 

ההח טה הווןה נאינה או היכ הןב ב .   —

א  ןשיבה כחדן,  דבין ןשיבה   כ נו יק, כי ןשיבה האי  ן הצךה אוצר  	=	0
כ ו  הוה צדוע  נהיג ּבִ קים נו יק,

 ריג ה: 

הח טןי ש  כ ו  הווןה שגיוה. היכ הוה צדוע  י ד   ביגדום  ה   —
קדה, יה ביגדום הוי צדואום  הזךוק כן ה שטדה י נסין  ךציד כן 

הגנב (הצעה במקום נימוק). 

ד— 

פןיח8כ

הבעה	
בכתב

הןיאת נברק בשכ ה ע.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואין אןובה  וטבון 	=	5

כואין אןובה בונינון 	=	3

כואין אןובה נ יאה 	=	1

ןשיבה קצדה ש  ש יש—כדבך  ו ום, שכו–כפשד  הךדוע כיןה. 	=	0
או:

ןשיבה שבה	האןובה  שיבשן  כיר.
או:

הךןקה גידפן  ת הקטך.

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנה הןשיבה;  בנה ה שפטום; הדצף בות ה שפטום;  ו ין הקושיד;  ש ב 
ה שית; סו נו הפוסיק )שו יש ןקנו בסו נו הפוסיק,   כ הקפרה ך  הפוסיק 

בכ צך  שפט(; האןוב; כידע הטקסט.

הערה:	כואין האןובה נברקן   כ זוקה  כואין הןיאת.

ד,מ,5,3
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סגיד 9

לשון	ומטה	
לשון 

ןשיבה האי  ן חמש הש  ין נאינין: 	=	2
. מ. 
!  . 
?  .3
.  .4
!  .5

ןשיבה האי  ן ארבע כי שלוש הש  ין נאינין.  	=	1

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד— 

פןיח 10

יישום,	
הערכה	
וביקורת 

ןשיבה האי  ן בחודה ש  ןאינה אחת יןוכיד ש   ךשה כחר בסופיד  	=	3
ה רגום כיןה, א י ד היכ ד יינטוו ןכוםו ש ש  ה ריג ה טיבה, 

 ריג ה:

התכונה:	רֵָבק ב טדה מ. 

המעשה: כ ו  ודר  ת הדאבן בןחנה ש כ הוה כ יד  דרן בה, חופש   . 
בךקשנין כן הניא  י כ יוןד. 

התכונה:	 כ כחדכו מ. 

המעשה: כ ו  נדרם יִכפשד  כוזה ניא   גניב  י כן האסף.   . 

א  ןשיבה כחדן,  דבין בחודה ש  ןאינה   כ ןוכיד  ךשה  רגום, כי  	=	0
ב וייו  ךשה שכוני  ןכום, 

 ריג ה: 

התכונה:	חאם מ. 

המעשה: כ ו  ורך אוצר ִכ י ךברה ךבירן פדע ב שע חירשום (אין   . 
כאן מעשה). 

ד,3

פןיח 11

לשון	ומטה	
לשון 

ןשיבה האי  ן שלוש הש  ין נאינין: 	=	2

נפןחיונופןחי מ. 

פו סיופ סי  . 

ןשאחוןושאח  .3

ןשיבה האי  ן שתי הש  ין נאינין.  	=	1

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

הערות:	 	

שגוכן אןוב בכיןוין השידש ןוחשב הש  ה שגיוה.   —

שואי  כיןוין השידש ווחשב הש  ה שגיוה.   —

ד— 
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פןיח12

יישום,	
הערכה	
וביקורת 

ןשיבה ה ןווחסן   טדןי ש  הסיפד  ךידד ךנוות יסקדנין י השכוד  	=	2
כן הקידכ ב ןח בניגך   ה שוקדה בה שע הסופידוןשיבה ה ןווחסן 

  טדןי ש  הסיפד  ד יז  קידכ שוש ה שע  סופיד,
 ריג ה: 

הסיפד הח וט  סוום כן הפדק אע  פנו שדצה:

—  ךידד כן סקדניןם ש  הקידכום  רךן  ה והוה בה שע. 

—  הרגוש שכפשד  היסוף ה שע  סופיד. 

—  ד יז שוש ךיר פדקום יזה  כ הסיף. 

—  הרגוש שהסוים פןיח. 

א  ןשיבה כחדן, 	=	0
 ריג ה: 

ואי   הוין שהסופיד כדיע  רו יכות ךיר  קים  אןיב כיןי.   —

ד, 
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פרק	שני:	הבעה	בכתב	—	הבעת	דעה	על	אירוע	והנמקתה

הבעה13
בכתב

המשימה	בהבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	של	תוכן,	של	מבנה	ושל	לשון.

אןובן  שפט כחר ב ברואןובן טקסט ש כ בסיגה הנרדשן )אגית סופיד   =	0
כי רוייח(ואןובן טקסט ש כ בנישכ הנרדש. 

תוכן א.	

פןיח
תוכן

1 הצגת	הדעה

2 = הצגן רךה  פידשן בנישכ )ןי אן,  ןנגרן,  סןווגן(,
 ריג ה:

—  רךןו כות צידע  כסיד כן  שחקו האריד בבון–הספד.

1	=	הצגן רךה  שן ךן,  די זן כי  כ  פידשן,
 ריג ה:

—  רךןו ארידג  היכ  שחק אוף ךם הדבה צחיקום.

0	= הצגן רךה שכונה ד יינטון  נישכ.
או:

כות הצגן רךה א  ,  
 ריג ה:

—  רךןו ה נה ן צדואה  בקש  ת הן  ורום  שחק באריד   
ספיג (הצעת פתרון במקום הצגת דעה).  

ד— 

פןיח
תוכן

ביסוס	הדעה/הנמקתה  2

הנ קה ד יינטון י פיןחן )נו יק כחר  פידט כי א ה נו יקום(.  	=	5
הטקסט ואי   א י  הןווחסין  ך רה  ניגרן יריג כין.

3	= הנ קה  כ  פיןחן. שו יש בנו יקום ד יינטוום כע  כ  פידטום 
) פחין נו יק כחר ד יינטו שכוני  פיןח(. 

1	= הנ קה ר ה,   ש : שו יש בריג כין הךי רין בפנו ךצ ת,   כ 
צוית  פידש אוצר הת  בססין כן הך רה. 

כות הנ קה א  .   =	0

ד,מ,5,3

פןיח
תוכן

הצעת	פתרון/פתרונות  3

הצךן פןדית כי פןדינין ד יינטוום  נישכ,  פידשום יבדידום. 	=	2

הצךן פןדינין שכונם ד יינטוום  נישכ.  =	0
או: 	

כות הצךן פןדית א  .   

ד, 
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מבנה ב.	

פןיח
מבנה

מסגרת	הכתיבה:	כתיבת	שכנוע	  1

1	=	טקסט שאניך האי   הןווחסין  הקשד ש  ה שו ה. 

0	= טקסט שכוני טקסט שאניךושכוני אי   ןגיבה ך  נישכ ה שו הו
שכוני אןיב אןשיבה  שכ ה. 

ד,מ

פןיח
מבנה

2 לכידות	וקישוריות

הטקסט  אור י קישד: הדךוינין  כידגנום ב בנום  יגוום.  	=	3
וש קשד בות  שפטום יבות פסקכין בכ צךין קשדום  יגוום  

 ןכו ום.

2	= הטקסט  אור י קישד ח קון, כי:  אור ח קון.

0	= הטקסט כוני  אור יכוני  קישד.

ד, ,3
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לשון ג.	

פןיח
לשון

אוצר	מילים	ומשלב	לשון	  1

כיצד  ו ום ךשוד י גייתו ש ב  שית ההי ם אןובה )י כ רוביד(ו 	=	2
שו יש ב שית שאניך )בכ צךום שניךרי  שאנך א י  ו ין בקשה, 

בוטיוום בשפה גביהה יפןג ום(. 

כיצד  ו ום שכוני  גייתוווןאני שובישום  ךטום )כחר כי שנוום(   =	1
ב ש ב יבןקוניןוכות שו יש ב שית שאניך. 

כיצד  ו ום ר   כירושפה שגיוהו ש ב הדייח ברוביד וים–וי ו.   =	0

ד— 

פןיח
לשון

מורפולוגיה	ותחביר  2

1	=  בנה ןקנו ש   ו ום יש   שפטום. הןכ ה ב ות, ב ספד יבווריך.

שגוכין דבין ב בנה ה שפט יבהןכם הרקריקו.  =	0

ד,מ

פןיח
לשון

פיסוק  3

2	= שו יש ןקנו בסו נו הפוסיק )  כ הקפרה ך  פסוק בכ צך 
 שפט(.

שו יש ח קו בסו נו פוסיק  ןכו ום.     =	1

0	= חסדום סו נו פוסיק בסיפו  שפטום יבסיפו פסקכיןושו יש 
בסו נו פוסיק שגיוום ) דבין שו יש בסו נו פוסיק ךירפום(.

ד— 

פןיח
לשון

כתיב   4

2	=	אןוב נאית )  כ הןווחסין  א  ו האןוב חסד הנוקיר(.

1	= ךר שלוש שגוכין אןוב.

0	= ארבע שגוכין אןוב יויןד.

הערה: כות  הידור נקירין ך  שגוכן אןוב אחת כי ך  שגוכן    	
אןוב חיזדן. 

ד— 
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פרק	שלישי:	טקסט	מידע	—	"איך	המציאו	את	הכסף?"

פןיח14

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה ה צוונן בהא  ה הח פן סחידה כחן בסחידה כחדן.  =	2

ןשיבה שכות בה הא  ה יהוכ אי  ן ריג ה קינקדטון ש  סחד ח ופות.  	=	1

א  ןשיבה כחדן.  =	0

ד— 

פןיח15

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן כן הריג ה: 	=	1 א.	
 כרם כחר הוי ארו וות, יהיכ דצה  הח ופם בשק ש  סיאד, כב  הכרם 

בך  שק הסיאד  כ הוה  ךינוות בוות.

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,מ

פןיח

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן כן הריג ה: 	=	1 ב.	
 כרם כחר הווןה פדה   אודה, יהיכ הוה  ךינוות בןפיחום, כב  היכ 

 כ ורך א ה ןפיחום הפדה שייה.

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,מ

פןיח

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן כן החוסדית: 	=	1 ג.	
הוי סחידין ש כ הווןה כפשדין  ח ק כיןת  ח קום.

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,מ

סגיד16

לשון	ומטה	
לשון 

ןשיבה האי  ן שלוש הש  ין נאינין: 	=	1

ן ידןת  מ. 

ן ידןי  . 

ן ידןם  .3

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד,מ

ד"ב 17

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבה נאינה: )3( כנחני זקיקום  ךזדה בהאנן ה סובה.

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד,3

ד"ב 18

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבה נאינה: )3( ריג ה

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד, 

פןיח19

הבנת	
המשתמע

ןשיבה ה ןווחסן  אע שך ו ןה הם  צדע ה ציווהנפיץ בסות.  =	3

א  ןשיבה כחדן.  =	0

ד,3



חוברת הנחיות 1145 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה', התשע"א34

המשך	בעמוד	הבא

 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

 10

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

21-EVR-211-5A-SOF-p-net-shipur ,14:32414:24:11      21-01-05-01-01-01-010-011-05  'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ד"ב 20

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבה נאינה: ) ( שוטה זי ֵהק ה ך  כנשום   קי ין שינום בךי ם  סחיד  
זה ךם זה.  

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד, 

פןיח21

המשמעות	
הגלויה 

1	=	ןשיבה ה צוונן כן אדטוס הכשדכו ב וייו הסבד ד יינטו ך  רדע פךי ןי. 
ההסבד אי   הןווחסין  רדע שבה ה יאד  קב  כן אספי,

 ריג ה: 

אוים כפשד  ש ם בכ צךין אדטוס כשדכו ּבִ קים ב טבךין   —
יבשטדין. הקינה  יסד כן אדטוסי   יאד. ה יאד  ךבוד כן האדטוס 

ב אשוד  ויחר י קב   ת הבנק כן הןש ים בךר הקנווה.

א  ןשיבה כחדן,  דבין ןשיבה ה צוונן כן אדטוס הכשדכו, כב    כ   =	0
הסבד,

 ריג ה: 

הוים כפשד  ש ם באדטוס כשדכו בכיפת כ קטדינו.   —

ד,מ

פןיח22

לשון	ומטה	
לשון 

ןשיבה האי  ן שלושה בוטיוו ז ת  בות כ ה:  	=	1
בו וני  •

ּבִדבין הו וםוהו וםוו ום  •

•  כיחד ויןד

אוים  •

בךן  •

א  ןשיבה כחדן,  דבין ןשיבה האי  ן שני בוטיוו ז ת  בות הנ"  כי  	=	0
פחין.

ד,מ

ד"ב 23

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבה נאינה: ) ( הןפןחין כ צךֵו הןש ים

0	= א  ןשיבה כחדן

ד,3
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המשך	בעמוד	הבא

 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

21-EVR-211-5A-SOF-p-net-shipur ,14:32414:24:11      21-01-05-01-01-01-010-011-05  'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח24

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבה ה צוגה כן רךןי ש  הן  ור ב וייו נו יק ד יינטו הןי ע ברךה, 
 ריג ה: 

השו יש הוים בסחד ח ופות היכ טיב ינאית או היכ  כפשד  ו רום   —
 השוג חפצום שינום שהם  ךינוונום בהם, גם כם כות  הם אסף.

השו יש הוים בסחד ח ופות היכ טיב  שים שהיכ ןידם  סבובה:   —
 ח ופום חפץ ושת ב קים  זדיק כיןי. 

השו יש הוים בסחד ח ופות כוני טיב  אויית שכו–כפשד  רךן כן   —
הךדע ה ריוק ש  הרבדום ש ח ופום, ין ור  ושהי  פסור. 

השו יש הוים בסחד ח ופות כוני טיב  אויית שו רום כונם צדואום   —
 הח וף בונוהם  שחקום: ההח פין ויצדין  דובין ייואיחום. 

כנו חישב שזה בסרד כם הו ר  ךינוות  הח וף ברדע זי י כ באסף   —
כ וןו (הנימוק חבוי: כי אין צורך בכסף אמיתי).

א  ןשיבה כחדן, 	=	0
 ריג ה: 

—  רךןו טיב  השן ש בסחד ח ופות או אע  י רום כוע הוה פךם. 

ד, 

פןיח25

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבה האי  ן בחודה באיןדן כחן ב וייו נו יק הקישד ב פידש בות 
האיןדן שנבחדה  בות האןיב בקטך,

 ריג ה: 

שוטין  סחד שינין או וש ה ית שוטין  פו  ה שקדכני בקטך.   —

האיןדן " כ אע הוה הרבד  כז יךר ו וני" הוכ האיןדן ה ןכו ה   —
 קטך  אויית שפךם  כ שו  י באסף. 

בחדןו בשוטין  סחד שינין או א  הז ת שוטין ה סחד הוי שינין —  —
פךם בח ופות, פךם ב טבךין יפךם באדטוס כשדכו. 

א  ןשיבה כחדן, 	=	0
 ריג ה: 

—  רךןו האיןדן הדכשינה האו טיבה או הוכ קצדה,  שאנךן יניןנן 
חשק  קדיכ כן הקטך. 

—  רךןו האיןדן השנווה  ןכו ה או  ריבד בה ך   ה שהוה פךם י כ 
 ה שקידה הוים. 

ד, 
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המשך	בעמוד	הבא

 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע

21-EVR-211-5A-SOF-p-net-shipur ,14:32414:24:11      21-01-05-01-01-01-010-011-05  'מבחן 21 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

	פרק	רביעי:	טקסט	שימושי	-	"לשּוט	בגליל	העליון"

פןיח 26

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן שתי הש  ין  פו רף ה ורך:  	=	1

החצבנו• 

הג ו  הך ויתוהג ו  • 

	א  ןשיבה כחדן,  דבין ןשיבה האי  ן הש  ה אחת  בות הנ" . 	=	0

ד,מ

ד"ב27

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבה נאינה: )4(  ס י  קשה הרידש  כ ץ

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד,3

פןיח 28

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן הש  ה נאינה ש  ארבעה סךופום בטב ה )א  שידה   =	2
בטב ה ןוחשב סךוף(. 

הסעיף
שם	המסלול	

המאפיינים
מסלול	אתגרימסלול	משפחתי

צר/צר ומפותלרחבןוכיד כפוק הנח  מ.

כשעה עד שעה וחצי/ ֶ ׁש�ע הׁשַוִט  .
שעה עד שעה וחצי

כשעה וחצי עד שעתיים/ 
שעה וחצי עד שעתיים

כ–6 ק"מ/6 ק"מכ–5 ק"מ/5 ק"מכידע ה ס י 3.

רגוע/מים רגועים/כיפת זדו ן ה ום4.
רגועים

סוער/מים סוערים/ 
סוערים

ןשיבה האי  ן הש  ה נאינה ש  שלושה	סךופום בטב ה.  	=	1

א  ןשיבה כחדן.  	=	0

הערה:	בסךוף 3, ןשיבה שבה וואןב ה ספד )5, 6(   כ הוחורין )ק" (,  	
ןוחשב ןשיבה שגיוה. 

ד— 
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 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הערה:	שאלה	29	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	בהבעה	
בכתב	)המבנה	והלשון(	)29כ(.	

פןיח29

יישום,	
הערכה	
וביקורת 

ןשיבה האי  ן הבךן רךה ב וייו נו יקונו יקום הןי אום ברךה, 	=	2
 ריג ה:

הרדושה  צפין בסדט ההרדאה חשיבה   בקדום או אע הם ואי ום   —
 דאיש  ורך ך  ה קים י הןךראת בהנחוין. 

הרדושה  יצרקן או בךזדן ה ורך שבסדט ה בקדום ואי ום  רךן    —
אוצר  הןנהג בךן השוט יבךן שהיןם ב קים, יִ  ה  הוזהד. 

הרדושה  יצרקן או בךזדן הסדט ה בקדום ואי ום  ןאנת כן בוקידם    —
בכןד.

הרדושה כונה  יצרקן או כו–כפשד  חווב:  פך ום הסדט נ שע ז ת    —
דב יכוני  ךנוות.

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד, 

פןיח 29כ

הבעה	
בכתב

הןיאת נברק בשכ ה 9 .
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואין אןובה  וטבון 	=	5

כואין אןובה בונינון 	=	3

כואין אןובה נ יאה 	=	1

ןשיבה קצדה ש  ש יש—כדבך  ו ום, שכו–כפשד  הךדוע כיןה. 	=	0
או:

ןשיבה שבה	האןובה  שיבשן  כיר.
או:

הךןקה גידפן  ת הקטך.

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנה הןשיבה;  בנה ה שפטום; הדצף בות ה שפטום;  ו ין הקושיד;  ש ב 
ה שית; סו נו הפוסיק )שו יש ןקנו בסו נו הפוסיק,   כ הקפרה ך  הפוסיק 

בכ צך  שפט(; האןוב; כידע הטקסט.

הערה:	כואין האןובה נברקן   כ זוקה  כואין הןיאת.

ד,מ,5,3

המשך	בעמוד	הבא
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 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

סגיד 30

המשמעות	
הגלויה

ןשיבה האי  ן סו ית נאית ש 	שלושה	סךופום בטב ה )א  שידה בטב ה  	=	2
ןוחשב סךוף(.

מתי	לבצע	הסעיף

ההוראות

בסוף	הׁש�י�טבמהלך	הׁש�י�טלפני	הׁש�י�ט

וש  הצטוור בחגידן מ.
הצ ה.

ü

וש  הוזהד  .
 הח קה. 

üü

כות  דרן  ת 3.
הסודה.

ü

ןשיבה האי  ן סו ית נאית ש 	שני	סךופום בטב ה.  	=	1

א  ןשיבה כחדן. 	=	0

ד— 

סגיד31

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבה האי  ן שלושה סו ינום נאינום: 	=	1

מ.  כ

את   . 

את  .3

א  ןשיבה כחדן.  	=	0

ד,מ

ד"ב32

לשון	ומטה	
לשון

1	=	ןשיבה נאינה: )3( ַה�ּפְַןָקה

0	= א  ןשיבה כחדן.

ד,מ

סגיד33

יישום,	
הערכה	
וביקורת	

ןשיבה האי  ן שלושה סו ינום נאינום: 	=	2

מ.  כ

את   . 

את  .3

ןשיבה האי  ן שני סו ינום נאינום.  	=	1

א  ןשיבה כחדן.  	=	0

ד— 

המשך	בעמוד	הבא
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 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	—	שיפור

 15

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח34

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבה האי  ן רךה ה סן אן ך  רף ה ורך, ב וייו נו יקונו יקום  	=	2
הןי אום ברךה, 

 ריג ה: 

—  רךןו  כ ארכו  ויסו  הואנס  כןד  אויית שבשךה דד:6מ הכןד נסגד 
יוושכד  י ז ת קצד  ב ין בי. היכ  כ וספוק  שיט בנח . 

—  רךןו ארכו  ויסו  הואנס  כןד בשךה ד5:3מ  אויית שהיכ ויא    ית 
בחוק הטבך י שהין בכןד.

א  ןשיבה כחדן, 	=	0
 ריג ה:

—   כ הווןו    וץ  י  פנו שכסיד  הואנס   ום קדום.

ד, 

פןיח35

הבנת	
המשתמע

ןשיבה ה ןווחסן ב פידש כי ב שן ך  אע שויכב  ביגד, י סן אן ך   	=	3
אע שויכב דשכו  שיט  ברי י פואע דשכו גם   יין כן רנה,

 ריג ה: 

—  רךןו היכ ךנה  ה את או בגו י אבד  יןד  י  ך ין ך  הסודה. 

ויכב ךנה שהיכ ואי   שיט כוןה בסודה  אויית שהיכ  ןכום  גו    —
הנאית. 

או:

ןשיבה ה ןווחסן	ב פידש כי ב שן ך  אע שויכב אינו  ביגד,    
י סן אן ך  אע שכף ך  פו שויכב דשכו  שיט  ברי היכ כוני דשכו 

  יין כן רנה,
 ריג ה: 

בסרד, כב   כ ניא    אן   כ  ביגד כחדכו.   —

כנחני  כ ואי ום  שיט וחר או כן בן ממ יכנו ךרוות  כ  ביגד.   —

ניא   שיט בנפדר: כנו  ברו יכן ב וייו  ביגד.   —

א  ןשיבה כחדן,  	=	0
 ריג ה: 

דק כנו ואי   שיט בסודה  ברו.   —

בךיר 3 שנום ניא   שיט וחר בסודה.   —

ד,3
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 חיית   בחת מ  בעברית  אוןה ה',	נוסח	א',	התשע"א
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגית  ראמ"ה	 	
הדשין הכדצון   

   רורה יהךדאה בחוניע 

מדינת	ישראל
 שדר החוניע
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מספר
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 .  שיט

נךדיעווךדאי  .3

א  ןשיבה כחדן.  	=	0

הערה:	שגוכן	אןוב בכיןוין השידש ןוחשב הש  ה שגיוה.  	
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצך או ה בחנום ש  א  אוןה ווברקי בורו ציין ה ידום  ךבדון בבון–הספד. א י את,  יצך שדאז 
הזה.  הןה וע  כן  ו יי  בון–הספד,  בורו  נה   אע  שו ינה  צידע  כי  ו  השאבה,  דאז  כי   ה קציך 
וש  בריק כן ה בחנום בהןכם   חיית ה צידף  ךו  )ג.מ( יבצ ורין כ וי. זאדי או ןיצכין ה בחנום 

ניךרי  שו יש פנו ו, יבון–הספד כוני נרדש  רייח ך והת  א  גידם שהיכ. 

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:  י  ופיו  צוינום  א ום   יחשבום  חושיב  שנו  בןו–הספד  דכ "ה  ך ורה  דשין 
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית, שפיןחה בורו דכ "ה. א ום כ ה  חשבום כן הצוינום בד ן הן  ור 
בכיפת כיטי טו,  ספקום נןינום הנוןנום  השייכה בות קביצין ן  ורום י כפשדום קב ן ןדשו ום 
רק בבןו–ספד שהךבודי כן  בד ן האוןה כי בד ן השאבה. שנו הא ום הכ ה  ןכו ום  שו יש 

ה בחת בש  יןי.

 — הנןינום  ורנוום  חושיב  א ום  ה בחת  הכ ה,  צידפום   חבדין  הסטטוסטוום  הא ום  ך    ניסף 
ןי ע(  פנו הק רן  )א ו  הואי ום  הוין ש ב  קרום  כיתתי  מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינום   נבסית כי   וצבון.

ארו שוהוה כפשד  קב  ן ינה בון–ספדון, וש  קב  הח טה כחורה בניגך  א ו שוש ש כן בון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספד  ךוביר הנןינום. וש  הנחין כן א   ה ידום בבון–הספד 
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:  נב"סו נבסית כי  וצבון )א ו ה ביסס ך  כקס (. ארו  הגוך 
 ורו הח טה בון–ספדון וש  הבוכ בחשבית כן ד ן ה וי נין ש  א    ידו בון–הספד בא ו הךוביר 
יהשו יש  כקס ,  בןיאנן  בסוסון  ש וטה  שוש  הם  ב וצבון  ןכום   ידום  השו יש  השינום: 

ב נבסית  ןכום   ידום בך ו  וי נין בסוסון בךבירה ךם  דאובום ב נבסית. 

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  ין  יהת  הפנו וום,  ה וצ"ב  ש   בחנו  הנןינום  היןכ י  הזנן  יה נבסית  ה נב"ס    ךדאין 
  שק ה כפשד  בון–הספד  ק יט כן  בחנו ה וצ"ב הפנו וום ושודין   נבסית כי   נב"ס, 
 שם הק רן צוינו ה וצ"ב הפנו ו. ןוךיר הצוינום ב נב"סוב נבסית  כפשד  ש יד כיןם י ש בם 
אע, ןוךיר הצוינום ב נב"סוב נבסית  כפשד  הפוק  ך   ניסף  בון–הספד.  בןאנון ההךדאה ש  
ריחין ווחירוום   וצ"ב הפנו ו האי  ום השייכה  נןינום הכדצוום ה ביססום ך  נןינו ה וצ"ב 

החוצינו.  

  הרדאה י ן ואה כפשד  פנין   יקר השודין יהן ואה ש   ונה ן וושי ו ה נב"ס בו ום כ'-ה', 
בשךין ד7:3ד-ד3:   ) י  ץ  פנין כחדו השךה ד5:3מ(, יבוים י' יבךדבו חג בשךין ד7:3ד-דד:4מ, 

בט פית: 03-9298111. 

moked-manbas@kishurim.k12.il :ריכ"   ן ואה  

www.education.gov.il/manbas :כןד הכונטדנט ש   ונה ן וושי ו ה נב"ס  
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "ה  ך ורה  דשין בןו–הספד "מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"  חושיב ההושגום   
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  פיוָם.  הפנו ו  ב וצ"ב 
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן. ה וצבון האוןןון  כפשדן  חשב כן 
האוןה  הושגו  ש   ן ינן  צב  י ספקן  הפנו ו,  ה וצ"ב  ב בחת  האוןה  ן  ורו  ש   הצוינום 
בשאבה;  הן  ורום  א    הושגו  ך   )מ(  שינום:  נןינום  השאבןון  ספקן  ה וצבון   ב בחת. 
) ( ך  השייכה בות הושגו האוןין ה קבו ין ב בחת ה וצ"ב הפנו ו; )3( ך  השייכה בות נןינו 
ה וצ"ב  נןינו  ך   ה ביססום  הכדצוין(  )הניד ין  הכדצוין  ההשייכה  קביצין  השאבה  נןינו 
בקטגידוה   http://rama.education.gov.il באןיבן:  דכ "ה  בכןד  ופידס י  ה וצבוין   החוצינו. 

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א" ס יע   יךרו ה וצ"ב הפנו ו. 

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארו  חשב כן הצוינום בכיפת ורנו כפשד  הוךזד בדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	  
המיפוי	הכיתתי. רפו דואיז הצוינום הורנוום ש  א  הן  ורום )ד4 ךיןקום( יאת רף  ופיו אוןןו 
 צידפום ב ךטפה. דכי בך ירום 47-46 ריג ה  רף דואיז צוינום   כ, שחישבי בי א  הצוינום ש  
ן  ור כחר, יריג ה  רף דואיז צוינום דוק. א ו זה היןכם  הךבדן ה וצ"ב הפנו ו, יניךר  כפשד 

  ידו בון–הספד  בריק כן ה בחנום ברדע וךו ה יניחה.

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

ברוקן השכ ין ב בחת  פו ה חיית ה צידף: כפשדיוין הנוקיר בא  סךוף יבא  שכ ה  יגרדין   •
דואיז הצוינום כן  וש  ס ת ברף  דואיז הצוינום.  י ציונין בהןכם  אע ברף   דכש ב חיית 

הנוקיר  א  שכ ה כי סךוף.

ה בחת אי   שןו שכ ין בהבנן הנקדכ הנבדקות	גם	בהבעה	בכתב	)8כ	ו–29כ(. השכ ין   •
הכ ה נברקין בברוקה הי וסטון בסי ם ש  ד, מ, 3, 5.

•  שית י טה  שית —  כחד שהצוית ש  א  ן  ור בןחים הזה  ביסס ך   ספד קטת וחסון 
ש  פדוטום, צוית זה ך י  ב קדום  סיו ום ש כ  ווצג נכ נה כן ד ן ש וטןי ש  הן  ור. 
 פואע  י  ץ  הצ וב כן ה ורך ךם הךדאין פנו וין כחדין שהיךבדי באוןה בכיןי נישכ.

רות שכ ה ש כ ךני ך וה ארות ןשיבה שגיוה. בשנו ה קדום וקב  הן  ור כפס נקירין. ךם   •
זכן,  י  ץ   ידה  נה  דושים ש  שכ ין שהן  ורום  כ השובי ך והת, ארו שויא     יר 

 הת ך  נישכום שהאוןה  ןקשה בהם כי ש כ   רה כיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

בךביד א  ן  ור וש  חשב כן הצוית בא  כחר  ש ישן הנישכום הכ ה בנפדר: הבנת	הנקרא,	  
הבעה	בכתב	ולשון	ומטה	לשון.  חשבום כן הצוית בא  נישכ ך –פו סאים הנקירין שצבד הן  ור 

בכיןי נישכ  ןיע א   הנקירין בנישכ.
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הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצוית האי   ב בחת  חישב ך –פו סאים הנקירין שצבד הן  ור בש ישן הנישכום. טייח הצוינום   
נך בות ד  –דדמ.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רף ה ופיו האוןןו ה יפוך בה שע ניךר  כפשד כן חושיבם ש  ה ררום האוןןוום בד ן   •
הפדוט, בד ן הסיגה, בד ן הנישכ יבד ן הצוית האי   ש  ה בחת. בןים ברוקן ה בחנום 
 י  ץ  הךןוק כן הצוינום ש  א  ן  ור בפדוטום ה שןוואום  כיןי נישכ, יכחד אע  חשב 
כן הצוית ה  יצך ש  א  הן  ורום באוןה בד ן הפדוטום, בד ן הנישכום יבד ן ה בחת 

אי י.

שו י  ב או ברף ה ופיו האוןןו הפדוטום  סירדום  פו נישכום. רף ה ופיו האוןןו  יצג   •
בחיבדן זי  שם ריג ה יהיכ גם  צידף ב ךטפה  שו ישאם.

נןינו קביצין ההשייכה )ניד ין כדצוין( אינם אי  ום ךי ום חרשום ין  ורום ה קב ום   •
)אכשד הם  ן ואה  ןאנון השו יב.  את, ארו  השיין כן ה  יצך האוןןו  נןינום הכ ה 

וןפדס י(, וש  חשב כן ה  יצך האוןןו ב ו קביצין הן  ורום הכ ה.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפו  הצוית  בחושיב  ואי   הוין  דאוב  היכ  י את  בון–ספדו  פנום  ניךר  שו יש  הפנו ו  ה וצ"ב 

בןךירה, יזכן  פו הח טן בון–הספד.  ה ת א ה כפשדיוין  חושיב צוינו הן  ורום:

קביצין ההשייכה  וכפשד השייכה  צוינו  זה  צוית  ב בחת ה קידו.  א   השכ ין  צוית  פו  א.  ןת 
שופידס י ך –ורו דכ "ה.

ח ק  בסוס  ך   — הכחר  )הרבד  חווב  הךבוד כן ה בחת ב ןאינןי ה  כה(  צוינום  שנו  ב.  ןת 
א    ך   ה ביסס  הצוית  בא  יןי.  ה בחת  בסוס  ך   יהכחד  טקסטום(,  שנו  )  ש    הטקסטום 

ה בחת וכפשד  השיין כן צוית בון–הספד  צוית ש  קביצין ההשייכה.

כם ה בחת  כ היךבד  ן  ורום ב ןאינן   כה, וש  ךדיע שוניוום ב ספד הנקירין ה יקצין  הערה: 
 א  שכ ה ישכ ה, יזכן ך –פו שוקי  רךןי ש  ה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "ה ןפדסם כן נןינו קביצין ההשייכה )א   בןו–הספד ריבדו הךבדון( ך  ס ע הןיצכין ש  
בןו–הספד שנבחני ב בחת ה וצ"ב החוצינו. בון–הספד ויא   השיין כן הושגוי  הושגום ש  בןו–ספד 
רי ום. הסבדום בניגך  השייכה זי ופידס י בכןד הכונטדנט ש  דכ "ה בךיר א ה חירשום. זאדי, כם 
ןח וטי  ךדיע שוניוום א שהם ב בחת )ב בנהי, בכיפת הךבדןי כי בכיפת הךדאןי(,  כ ןיא י  השיין 

כן ההושגום ש אם  נןינו קביצין ההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

וש  ס ת כן  ספד הנקירין שקוב  הן  ור בא  שכ ה כי סךוף בהןכם   פידט ב חיית.
אוןה: ה1 שם הן  ורוה:               רחל                    

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
ד שכ ה ד דמשכ ה מ
דמשכ ה מ ד שכ ה  
דמשכ ה   ד3שכ ה 3
ד3שכ ה 3 דמשכ ה 4
ד שכ ה 4 דמשכ ה 5
ד שכ ה 5 ד3שכ ה 6
דמשכ ה 6 ד3שכ ה 7
ד3שכ ה 7 דמ שכ ה ע
דמ שכ ה ע דמ שכ ה 9
ד שכ ה 9 ד3שכ ה דמ
דמ שכ ה ד3דמ שכ ה ממ
דמשכ ה מ3ד שכ ה  מ

דמשכ ה  3דמ שכ ה 4מ

דמ שכ ה 33 דמשכ ה 5מכ
ד שכ ה 34דמשכ ה 5מב
ד3שכ ה 35דמשכ ה 5מג
דמשכ ה 36דמשכ ה 6מ
ד3שכ ה 7מ
ד שכ ה עמ
ד3שכ ה 9מ

הבעה	בכתבהשאלה

דמ53שכ ה עא
דמ שכ ה 3מכמ
דמ53שכ ה 3מכ 
ד שכ ה 3מכ3
דמשכ ה 3מבמ
ד 3שכ ה 3מב 
דמ שכ ה 3מגמ
דמשכ ה 3מג 
דמ שכ ה 3מג3
דמ שכ ה 3מג4 
דמ53שכ ה 9 א

ציונים	באחוזים

( )
___%

60
× =100

( )
___%

10
× =100

( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

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

23 7 5177 70 85

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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	דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א
וש  ס ת כן  ספד הנקירין שקוב  הן  ור בא  שכ ה כי סךוף בהןכם   פידט ב חיית.

אוןה:               שם הן  ורוה:                                   

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
ד שכ ה ד דמשכ ה מ
דמשכ ה מ ד שכ ה  
דמשכ ה   ד3שכ ה 3
ד3שכ ה 3 דמשכ ה 4
ד שכ ה 4 דמשכ ה 5
ד שכ ה 5 ד3שכ ה 6
דמשכ ה 6 ד3שכ ה 7
ד3שכ ה 7 דמ שכ ה ע
דמ שכ ה ע דמ שכ ה 9
ד שכ ה 9 ד3שכ ה דמ
דמ שכ ה ד3דמ שכ ה ממ
דמשכ ה מ3ד שכ ה  מ

דמשכ ה  3דמ שכ ה 4מ

דמ שכ ה 33 דמשכ ה 5מכ
ד שכ ה 34דמשכ ה 5מב
ד3שכ ה 35דמשכ ה 5מג
דמשכ ה 36דמשכ ה 6מ
ד3שכ ה 7מ
ד שכ ה עמ
ד3שכ ה 9מ

הבעה	בכתבהשאלה

דמ53שכ ה עא
דמ שכ ה 3מכמ
דמ53שכ ה 3מכ 
ד שכ ה 3מכ3
דמשכ ה 3מבמ
ד 3שכ ה 3מב 
דמ שכ ה 3מגמ
דמשכ ה 3מג 
דמ שכ ה 3מג3
דמ שכ ה 3מג4 
דמ53שכ ה 9 א

ציונים	באחוזים

( )
___%

60
× =100

( )
___%

10
× =100

( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

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

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

רגיל/
עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
טקסט	המידעהסיפור

מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	 מדמע3467 מ
בסוגה

הציון	5 4 3 מ ד 9מעמ7מ5מג5מב5מכ4מ
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

מ
 
3
4
5
6
7
ע
9
דמ
ממ
 מ
3מ
4מ
5מ
6מ
7מ
עמ
9מ
ד 
מ 
  
 3
 4
 5
 6
 7
ע 
 9
ד3
מ3
3 
33
34
35
36
37
ע3
39
ד4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל כל תלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבלשון	ומטה	לשון	

הכולל	
במבחן

הטקסט	השימושי

הציון	333435ד93 ע 7 6 
בסוגה

הציון	
בנושא

36 3מ3  6מממ59
הציון	
בנושא

ע
א

3מ
כמ

3מ
כ 

3מ
כ3

3מ
במ

3מ
ב 

3מ
גמ

3מ
ג 

3מ
ג3

3מ
ג4

 9
הציון	א

בנושא IIIIIIIIIIIIIIII

מ
 
3
4
5
6
7
ע
9
דמ
ממ
 מ
3מ
4מ
5מ
6מ
7מ
עמ
9מ
ד 
מ 
  
 3
 4
 5
 6
 7
ע 
 9
ד3
מ3
3 
33
34
35
36
37
ע3
39
ד4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.
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  יצך אוןןו ש  א  הן  ורום: _________________________           

  יצך אוןןו   כ ן  ורום  שי בום יךי ום: _________________________               

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
—  ה ש ךין הג יוה בטקסט: כוןיד  ורך  I

—  הבנן ה שן ך  ןיע הטקסט: הוסק יהא  ה ך –פו הטקסט  II

—  וושים, הךדאה יבוקידן  III
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  מהמבחן  תועלת הפקת: 'ד פרק
  

  : להל� מודל המציג את יחידות ניתוח השאלות

   שאלה

 השאלה 

 דרגת הקושי 

  המחוו� 

ממדי  
  ההבנה

קטגוריות  
  שפה ושיח

הכישורי�  
  הנדרשי�

השתמעויות  
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

  

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

 •   

  ות חלקיות תשוב 

 •   

  תשובות לא נכונות 

 •   

  

 השתמעויות להוראה

•   
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  אמיל יורד בתחנה הלא נכונה : שם הטקסט ומקורו

  1ה שאל

  ?לש מה נסע אמיל לסבתו

  .כדי למסור לה כס� מִאמו  .1

  .כדי להעביר אליה מזוודה כבדה  .2

  .כדי שהיא תית� לו דמי נסיעה  .3

      .תכדי שהיא תחבוש את אצבעו המדממ  .4

 השאלה

   דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� .מוכדי למסור לה כס� מִא   .1

  : המשמעות הגלויה

 זיהוי קשרי לוגיי המפורשי בטקסט 

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה  
  שפה ושיח

הכישורי�  איתור הקטע הרלוונטי המתאר את מטרת הנסיעה
  הנדרשי�

השתמעויות     תבניות תחביריות ומילות קישור לציו� סיבה ומטרה     : יימבני לשונ
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

ומוצגות ארבע אפשרויות תשובה , בשאלה מתבקשי התלמידי לציי� מהי מטרת הנסיעה

התלמידי נדרשי לאתר את המידע . המציינת מטרה, "כדי"הכוללות את מילית הקישור 

לשלוח את אמיל  וכדילחסו� את הכס� בשביל סבתא  כדי: "... המפורש בטקסט על מטרת הנסיעה

  ).  14–13שורות " (אליה
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 השתמעויות להוראה

   ותוצאהתבניות תחביריות ומילות קישור לציו� סיבה : מבני� לשוניי�

אחד . המשפטי לפסקות הבנת הטקסט מחייבת להבי� את הקשרי הלוגיי בתו� המשפטי ובי�

ההפעלות המומלצות כוללות שלושה . הקשרי הבסיסיי בטקסט הוא קשר של סיבה ותוצאה

זיהוי הקשר של סיבה ותוצאה בסיפור הנתו� וניתוח מילות הסיבה והתוצאה והתבניות . א: שלבי

. ג; ידיזיהוי סיבה ותוצאה בטקסטי קצרי אחרי שיינתנו לתלמ. ב; הלשוניות להבעת הקשר

  .כתיבת משפטי ופסקות קצרות תו� שימוש נכו� במגוו� דרכי הבעה של סיבה ותוצאה

  :'להל� הצעות לתרגול שלב א

• ". כדי"היעזרו במילת הקישור . זהו בטקסט את כל המשפטי המביעי מטרה וכתבו אות

 )17, 13שורות (

• ". כי"ו" בגלל"במילי היעזרו . זהו בטקסט את כל המשפטי המביעי סיבה וכתבו אות

  )31, 20, 12, 9שורות (
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  2 שאלה

  .מסופר שאמיל בכה 15–7 בשורות

  ? בכה אמיל באמתמדוע 

    .מפני 0ֶנתקעה סיכה באצבעו  .1

  .מפני 0ֶנתקל במקרה בפנס רחוב  .2

  .מפני 0ֶירד בתחנה הלא נכונה  .3

   .מפני 0ֶחשש לאכזב את ִאמו וסבתו  .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� .מו וסבתוחשש לאכזב את ִא מפני 0ֶ   .4

  : הבנת המשתמע

   הבנת רעיונות המשתמעי מ� הטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות   שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

הכישורי�  לאתר את הפסקה על הבכי ולפרש את הרעיו� המובע בפסקה
  הנדרשי�

  –כתיבת סיפור על חוויה אישית : הדיו� וכתיבה בנושאי האל

 " הדמעות זולגות מעצמ�" –רצוני של ילדי 1חוויית הבכי הלא  .א

 הרגשת כישלו� כתוצאה מאכזבת ההורי      .ב

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים 

ת ונדרש בה מ� התלמידי להתייחס למחשבות ולרגשו, השאלה מתייחסת לסיטואציה של הבכי

ולהבי� את משמעות , התלמידי נדרשי לאתר את הפסקה על הבכי. המשתמעי מ� הטקסט

בתחילת הסיפור כתוב שאמיל לא בכה בגלל . הסיטואציה כפי שהיא מוצגת על ידי כותב הסיפור

בפתיחת ). 11–4ראו שורות (הסיכה שגרמה לו לדמ ולא בגלל הפנס שהוא נתקל בו ברחוב 

מיד מתגלה ). 12שורה " (והוא בכה בגלל אימא שלו, יל בכה בגלל הכס�אמ"הפסקה הבאה כתוב 

אימא חסכה ! זה היה כישלו� מפואר"בפתיחת הפסקה שאחריה כתוב . הקשר בי� הבכי לבי� אימא

      ).19שורה " (סבתא לא ראתה אפילו מטבע אחד. לחינ

 

 

 

  

 

  



 

 א  "תשעה', הלכיתה  בעבריתב "מיצ – חוברת הנחיות 55

 השתמעויות להוראה

  –ור על חוויה אישית כתיבת סיפ: דיו� וכתיבה בנושאי� האלה

  " הדמעות זולגות מעצמ�" –רצוני של ילדי� �חוויית הבכי הלא  .א

 הרגשת הכישלו� כתוצאה מאכזבת ההורי�  .ב

" פרח נתתי לנורית"מומל3 לקיי שיחה בכיתה בליווי הצגת שירי וסיפורי קצרי כמו השיר 

. מציה לבכי ולהרגשת אכזבהכדי ליצור אווירה נינוחה ולתת לגיטי, מאת מרי יל� שטקליס

אפשר להמלי3 לתלמידי לכתוב סיפור אישי שקרה לחבר או . הכתיבה היא כתיבה של סיפור אישי

בבדיקה העצמית התלמידי . כדי לאפשר לה להביע את עצמ בכתב בחופשיות, סיפור דמיוני

  .תיאור האירועי והסיו, הפתיחה: יכולי לתק� ולשפר את התוכ� ואת המבנה
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  3 שאלה

  ..." ִאמו עבדה עבודת 4ֶֶר�: "... כתוב 13–12 בשורות

  ? למה הכוונה במשפט הזה

1.    .ִאמו עבדה חודשי רבי

  .ִאמו עבדה כדי לעזור לסבתו  .2

  .ִאמו עבדה קשה מאוד  .3

     .ִאמו עבדה כדי לחסו� כס�  .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  �המחוו  .מו עבדה קשה מאודִא   .3

  : הבנת המשתמע מתו� הטקסט

  הבנת מילי וביטויי בהסתמ� על הכתוב בטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות   אוצר מילי
  שפה ושיח

הכישורי�  הבנת ביטוי מתו� ההקשר הטקסטואלי  
  הנדרשי�

השתמעויות  "   עבודה"צירופי וביטויי הכוללי את המילה : העשרה בתחו אוצר המילי
להוראה 

  )י�/שאנו(
 

 הכישורים הנדרשים 

עבודה , מילה ספרותית במשלב גבוה שפירושה עבודת כפייה, "פר�"השאלה מתייחסת למילה 

המילה מופיעה בתו� צירו� . התלמידי נדרשי לדעת את פירוש המילה לפי ההקשר. קשה מאוד

שוני יכולי וכ� ג התוכ� המתייחס למאמצי של הא וג המבנה הל, "עבודת פר�", סמיכות

עבודה "ומכא� הפירוש המתאי הוא , לרמוז לתלמידי שמדובר במילה המתארת את סוג העבודה

      ".קשה

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 א  "תשעה', הלכיתה  בעבריתב "מיצ – חוברת הנחיות 57

 השתמעויות להוראה

  "  עבודה"צירופי� וביטויי� הכוללי� את המילה : העשרה בתחו� אוצר המילי�

הטקסט . ביטויי במשלב גבוהצירופי ו, הבנת טקסטי המשלבי סיפורי מחייבת הבנת מילי

עבודה על משמעויות מטפוריות של מילי ושל ביטויי . מזמ� ביטויי ציוריי שוני ומגווני

. לש כ� נדרשת עבודה בעזרת מילו� הכוללת קריאה וכתיבת משפטי. מעשירה את אוצר המילי

עבוד על צירופי במקרה זה מומל3 ל". עבודת פר�"בסיפור הזה התמקדו התלמידי בביטוי 

ידיו ", "עבודת כפייה", "עבודת נמלי"כמו , "עבודה"וביטויי נוספי הכוללי את המילה 

  ". מלאות עבודה

  : להל� הצעה להפעלה

•  " עבודה"שימו לב למשמעויות של המילה ". עבודה"וביטויי שבה המילה  צירופילפניכ

  .היעזרו במילו�. בצירופי ובביטוייחברו משפטי והשתמשו . בצירופי ובביטויי האלה
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  4 שאלה

 השאלה ?אי� נעל כספו של אמיל

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� .תשובה המציינת את העובדה שכספו של אמיל נגנב

  :המשמעות הגלויה בטקסט

  קשרי לוגיי המפורשי בטקסט זיהוי

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות    שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה
  שפה ושיח

  איתור מידע הנמצא לאור� החלק הראשו� של הטקסט  

 והבנה פרגמטית של הסיטואציה  

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  תיאור ספרותי: דרכי תיאור הסיטואציה של גניבת הכס�
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

מצב שבו  –ארת בצורה מפורשת בטקסט בשאלה נדרשי התלמידי להתייחס לסיטואציה המתו

היא ההסבר לכ� שהכס�  בתשובה צריכי התלמידי לציי� שהגניבה. והוא נגנב, היה לאמיל כס�

פשר וִא "... , )4שורה !" (הכס� נעל: "הגניבה מוזכרת במפורש ובמרומז לאור� כל הטקסט. נעל

    ).21שורה " (ששדד אותו... כלנו"... , )15–14שורות ( "לגנוב לו את הכס�... לאיזה נוכל
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 השתמעויות להוראה

 תיאור ספרותי      : דרכי תיאור הסיטואציה של גניבת הכס"

: מומל3 לחזור ע התלמידי לטקסט בשתי דרכי, כדי להבי� את משמעות התיאור הספרותי

התיאוריי המציירי ולסמ� את המשפטי , )דר� ראשונה(מה קרה : לסמ� את הרמזי לאירוע

, הכולל מחשבות, בשלב הבא נוכל לנתח את התיאור הספרותי). דר� שנייה(לנו תמונה של המצב 

  .לעומת הדיווח הענייני על האירוע, דימויי וצבעי, שאלות

  )4שורה " (!נעל� הכס" !ריק היה הכיס"... 

." הכס� את לו לגנוב שחורה עתבמגב לכֵ $נפשר לאיזה וִא  נרד�לא הספיק לעלות לרכבת וכבר "... 

  )15–14שורות (

  )17–16שורות ... " (נסיעה כדי1יֵמ לצי לתת לי ְד עכשיו תי5. אבל הכס� לא אצלי, הנה אני"... 

  )21–20שורות !" (איזה עול נהדר. אותו ששדדבמגבעת שחורה  לכֵ 9נוהכול בגלל "... 

ואז נוכל גנב לו את , הילד נרד, ס� נעלהכ: הדיווח הענייני כולל רק פרטי חשובי של האירוע

  ).או שדד אותו(הכס� 

וכ� , כוללת תיאורי של הכיס הריק ושל המגבעת השחורה, לעומת זאת, הכתיבה הספרותית

  . מחשבות ודמיונות של הילד

כמו כ� . כדאי לזמ� לתלמידי פסקות ובה� תיאורי ספרותיי הדומי לתיאורי שבניתוח זה

ולבקש מה להעשיר את , ה דיווחי הכוללי מספר מצומצ של אירועימומל3 לתת ל

  .הדיווחי על ידי הוספת תיאורי ומחשבות
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  5 שאלה

  . כל אחת מהמילי המודגשות מילי� שתיבכתבו 

  

     .נגנב ַ+ְסָ)&ש הבינה אמיל של ִאמו  .1

2.      . נסיעה כרטיסי יֵדיֶה�ִ:  החזיקו הנוסעי

    .ְלָחָייו על בחופשיות זלגו הדמעות  .3

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  :השלמות נכונות שלושתשובה הכוללת 

 כס� שלה/הכס� שלה  .1

2.   ידי שלה/ידיי שלה/בידי שלה/בידיי שלה

 לחי שלו/לחיי שלו/הלחי שלו/הלחיי שלו  .3

  המחוו�

  : לשו�1לשו� ומטה

 כמו כינויי חבורי, תחיליות וסופיות, זיהוי מבנה המילה

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  כינויי חבורי, מורפולוגיה: תבניות לשוניות
  שפה ושיח

הכישורי�     הכרת כינויי חבורי והפיכת לכינויי פרודי  , הכרת מבנה המילה, ידע לשוני
  הנדרשי�

הקשר טקסטואלי והתפקיד שלה בהגבהת המשלב עבודה על כינויי חבורי ב

 הלשוני של הטקסט      

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

כדי  נדרש מהתלמידי ידע לשוני. בשאלה נתוני בתו� משפטי שמות עצ ע כינויי חבורי

על התלמידי . יע בדוגמהכפי שמופ, להפו� את הצורות החבורות לצורות פרודות ע כינויי שייכות

להיעזר בהקשר ולדעת לפי מבנה המילה להפריד את הכינויי מהמילי ולכתוב אות� ע כינויי 

 –לרבי " בידיה", הכס� שלה –ליחיד נקבה " כספה: "כל סעי� מתייחס לגו� אחר. שייכות

   .לחיי שלו –ליחיד זכר " לחייו"ו, ידיי שלה

 

 

 

 

 

  

   :דוגמה

       שלו המגבעת          .ִמְגַ-ְעת$ את חבש הנ9ֵכל
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 השתמעויות להוראה

 של הלשוני המשלב בהגבהתעל כינויי� חבורי� בהקשר טקסטואלי והתפקיד שלה�  עבודה

  הטקסט

כדי לפתח את המודעות . הכינויי החבורי מהווי אחד מ� האמצעי להעלאת המשלב הלשוני

מומל3 לנתח את הטקסט , לתפקיד הכינויי החבורי וכדי לקד את הידע הלשוני בנושא זה

  .פטי ממנו למשפטי הכתובי בלשו� דבורההכתוב ולהפו� מש

  :הפעלות מומלצות

. זהו בטקסט כינויי חבורי והעתיקו מ� הטקסט ארבעה משפטי הכוללי כינויי כאלה  .א

" שבידו", 27בשורה " ידיה", 11–10בשורות " מצחו"ו" ממקומו", 2בשורה " מעילו"ו" ידו("

 )ועוד 33בשורה 

מה ההבדל ברמה של . חבור כתבו את אותו המשפט ע כינוי פרודבצד כל משפט ע כינוי   .ב

 )משלב גבוה ומשלב דיבורי(? המשפטי

את המזוודה ... הרי) = ... 33–32שורות " (הרי בהחלטיות את המזוודה שבידו: "... דוגמה  

  .)שהוא במשלב גבוה, "בהחלטיות"כא� אפשר לדו� בביטוי . (שביד שלו
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  6 שאלה

  . נ$ֵכלכתובה המילה  15בשורה 

  ? נ$ֵכלמה פירוש המילה 

1.    =לי

  רמאי  .2

  אד ָזר  .3

      בעל מגבעת    .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� רמאי  .2

  : הבנת המשתמע מתו� הטקסט

 הבנת מילי וביטויי בהסתמ� על הכתוב בטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  אוצר מילי
  שפה ושיח

הכישורי�      במשלב גבוה מתו� ההקשר הטקסטואלי, ש תואר, הבנת מילה
  הנדרשי�

  נרדפות ומודעות ליחסי משלב במילי נרדפות : העשרה בתחו אוצר המילי

 "      רמאי" –" נוכל", "שדד" –" גנב"

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

יש הפניה לשורה . ש לדעת את פירושו תו� הישענות על ההקשרבשאלה מוצג ש במשלב גבוה ונדר

המילה . התלמידי להיעזר במידע זה כדי לפרש את הש על". לגנוב לו את הכס� ...לכֵ 9נ: "... 15

ג כא� ההקשר מרמז על פירוש ". ששדד אותו... לכֵ 9נ: "... 21מופיעה בטקסט ג בשורה " נוכל"

      .המילה
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 ות להוראההשתמעוי

 מודעות להבחנה משלבית, נרדפות: העשרה בתחו� אוצר המילי�

לעומת טקסט דבור שבדר� , ספרותי וטקסט עיוני מאופייני בשפה במשלב גבוה1 טקסט סיפורי

העבודה על המשלב מבחינת אוצר המילי כוללת את זיהוי . יומית1כלל מאופיי� בלשו� יו

מומל3 לבקש מ� התלמידי לזהות . חוד שלה� בטקסטאת פירוש� ואת ההבחנה ביי, המילי

כ� . מילי נרדפות בלשו� מדוברת, בטקסט את המילי במשלב הגבוה ולמצוא לה� חלופות

  . התלמידי יפתחו מודעות להבעה הייחודית במשלב הגבוה

אפשר לעבוד בדר� זו על כל טקסט (להל� דוגמה להפעלה שבה משתמשי בקטע מ� הטקסט הנתו� 

 ):אי אחרמת

  ) 2–1שורות ..." (כמו פטיש הל�בו לִ ... לנוע החלה ברגע שהרכבת"

  ) 11–10שורות ..." (על מצחו הרָ 0-מתנוססת חַ ועד עכשיו "... 

  ) 13–12שורות ..." (1רֶ )ֶ  עבודתאמו עבדה  ..".

  ) 21–20שורות ." (אותו שדדששחורה  מגבעתב לכֵ $נוהכול בגלל "... 

  ?המסומנות מה משות� למילי  .א

אפשרות למחס� . (והחליפו כל מילה מודגשת במילה נרדפת, כתבו את הטקסט בלשו� מדוברת  .ב

 )או אפשרות להפניה למילו�, גנב, כובע, רמאי, עבודה קשה, דפק, התחיל לזוז: מילי

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

דיו� בייחודיות של ". רמאי"למילה " נוכל"ומה ההבדל בי� המילה , "פצע"למילה " חבורה"

 .מילי במשלב גבוה

 .חברו משפטי באמצעות שימוש נכו� במילי אלה  .ד

  )38, 37, 29, 26, 25 שורות: אפשריי מקו ימרא( .מצאו בטקסט מילי נוספות במשלב גבוה  .ה
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  7 שאלה

  !"איזה עול נהדר: "ב בִלבומסופר שאמיל חש 21בשורה 

  ? מה אפשר להבי� מכ� על הרגשתו של אמיל

  .שהוא נהנה מהנסיעה ברכבת  .1

  .שהוא כעס מאוד על ִאמו וסבתו  .2

  .שהוא שמח לטייל בעול הגדול  .3

      .שהוא היה מאוכזב ממה שקרה  .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו�  .שהוא היה מאוכזב ממה שקרה  .4

  : הבנת המשתמע מתו� הטקסט

  הבנת רעיונות המשתמעי מ� הטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות   שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

הכישורי�  הבנת השימוש הספרותי בהיפו� משמעות , הבנת הסיטואציה השלמה
  הנדרשי�

: מני שאלההבנת התפקידי הרטוריי של סימני קריאה ושל סי: תבניות לשוניות

 הבעה ספרותית       

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

בשאלה נדרש מ� התלמידי להבי� את הרגשתו הרעה של הגיבור מתו� תוכ� המביע הרגשה 

בפסקה . התלמידי צריכי להבי� מתו� ההקשר את ההבעה הספרותית המהופכת.  נפלאה

וכאילו לסיכו המצב , ו� ומתואר המצב הקשה שבעקבותיומצוי� הכישל 19המתחילה בשורה 

  !"איזה עול נהדר"מופיעה האמירה המהופכת , הקשה
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 השתמעויות להוראה

 הבעה ספרותית של היפו1 משמעות   : התפקידי� הרטוריי� של סימני קריאה ושל סימני שאלה

ותפקיד של סימני , להביע שאלהבדר� כלל תפקיד של סימני השאלה : סימני פיסוק סופיי

סימני אלה משמשי אמצעי רטוריי ספרותיי להבעת . פקודה וקריאה, הקריאה להביע ציווי

מטרת ההפעלות המומלצות כא� היא לפתח . ולהיפו� משמעות, תדהמה ורגשות עמוקי כמו צער

י על פי סימני מומל3 לנתח את הטקסט הקי. את המודעות לתפקידי רטוריי ספרותיי אלה

  .ולעשות זאת ע התלמידי ג בטקסטי מתאימי אחרי, פיסוק סופיי אלה

  :להל� דוגמה להפעלות

 .את כל המשפטי שבה מופיעי סימני שאלה וסימני קריאה בטקסט בוכת •

; )4–3שורות " (!הכס� נעל !הכיס היה ריק...  ?הא הכס� עוד נמצא ש: "להל� דוגמאות

" , 45, 42, 38, 35: ראו ג שורות). 29שורה " (?הא זה הגנב"; )21שורה " (!נהדראיזה עול

49. 

ועל התפקיד של , דיו� בכיתה על משמעות המשפטי שבסופ סימני קריאה וסימני שאלה •

 .סימ� הפיסוק ביצירת המשמעות החדשה

� שימוש לאפשר לתלמידי לכתוב פסקה קצרה שבה יתארו חוויה אישית שהשפיעה עליה תו •

  .בסימני קריאה ובסימני שאלה
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  8 שאלה

כתוב שאמיל החליט לפתע  34–30 בשורות

  . לרדת מהרכבת

  ? מה דעתכ על החלטתו של אמיל

  . נמקו את תשובתכ

  .שורות 4–3 כתבו

 

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

ליווי נימוק רלוונטי תשובה הכוללת את דעתו של התלמיד על ההחלטה של אמיל ב

 .התומ� בדעה

  המחוו�

  : יישו הערכה וביקורת

 הבעת עמדה מנומקת על הכתוב

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות   שאלה אינטרטקסטואלית 
  שפה ושיח

הבעת דעה ונימוק ה� מ� הטקסט וה� מידע , הבנת הסיטואציה המתוארת בסיפור

    חו3 טקסטואלי

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  מקת    כתיבת דעה מנו
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

החלטתו הפתאומית לרדת מ� : בשאלה נדרש מ� התלמידי להביע דעה על פעולה של גיבור הסיפור

התלמידי . המצב המתואר מאפשר ג דעה מנומקת חיובית וג דעה מנומקת שלילית. הרכבת

את דעת ולנמק אותה ג על סמ� ידע חו3 להביע , נדרשי להבי� את הסיטואציה בטקסט

לסכנה לאבד את הדר� , תו� התייחסות לסיכוי למצוא את הגנב ולקבל את הכס�, טקסטואלי

    .וכדומה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

תשובה מנומקת היטב ובהרחבה ומנוסחת 

 .בצורה טובה

לפי דעתי זה היה החלטה מאוד טובה " •

בגלל שאז הוא היה יכול לרדו� . חתומוצל

אחרי האיש ע המגבעת שגנב לו את הכס� 

ואז ג לתפוס אותו ולהחזיר את הכס� 

  " אליו ולהביא לסבתו

יש מודעות , הניסוח טוב, תשובה מנומקת היטב

בדר� כלל שימוש נכו� בפיסוק בסו� , לפיסוק

פסיקי  –א� יש שימוש יתר בפסיקי , משפט

 .מיותרי

, אמיל באמת לא היה צרי� כל כ�, תילדע" •

האיש שהוא , מפני שאולי. לרדת מהרכבת

וחו3 מזה אי� אמיל . מחפש לא נמצא ש

  !" ?יוכל שוב לנסוע ברכבת חזרה

שימוש , תשובה מנומקת היטב ומנוסחת היטב

 .נכו� בפיסוק

החלטתו של אמיל הייתה טובה , לדעתי" •

 מכיוו� שהוא יכל לתפוס את האיש ע

עת השחורה ולהחזיר את הכס� שלו המגב

  ." ולהביא אותו לסבתו

התשובה מעידה על יכולת כתיבת נימוק ועל 

שימוש במשפטי מורכבי  –יכולת לשונית 

 .בניסוח תשובה

• " לדעתי זה היה נכו� לרדת מהרכבת כי ע

הוא לא היה יורד מהרכבת הוא לא היה 

  ." מוצא את הפושע שגנב לו את הכס� שלו

  ת חלקיות תשובו 

א� , הפתיחה מרמזת על הסיטואציה הנכונה

 .בהמש� הנימוקי אינ רלוונטיי

לדעתי אמיל לא היה צרי� לרדת כדי להגיע " •

לביתה של סבתא שלו ולכ� הוא היה צרי� 

   "להישער ולבקש מסבתא דמי כיס לרכבת

א� היא חלקית , התשובה כוללת נימוק נכו�

 .ר את הנימוקבגלל חוסר היכולת לנסח ולהסבי

שזה משבה קצת שתויות ביגלל שא הוא " •

  " נהבד וי הוא היה לא יודע מה לעשות

התלמיד לא הסביר את הנימוק אלא רק רמז על 

 .התלמיד כתב רקע נכו�. ההסבר

. טובה מפני שראה מישהו במגבעת שחורה" •

  " אולי זה הגנב

  תשובות לא נכונות 

של תשובה שגויה המעידה על חוסר הבנה 

 .הסיפור

כשאמיל ירד מהרכבת הוא ר3 אחרי האיש " •

ע המגבעת בי הוא נת� לאמיל שוקולד 

ואמיל נרד ואחרי זה הוא גנב לאמיל את 

  " הכס�

התשובה כוללת הצעות להתנהגות ואינה 

שנדרשי בה נימוקי , רלוונטית לשאלה

 .להתנהגות

הוא היה . החלטתו של אמיל הייתה שגויה" •

והמבוגרי , גרי מה קרהצרי� לומר למבו

היו צריכי להזעיק את המשטרה ולנסות 

  " לעצור את הגנב
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 השתמעויות להוראה

 כתיבת דעה מנומקת

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

  .הצגת והסבר, מתאימי כדי לתרגל בחירת נימוקי

  :הפעלות מומלצות

למשל תלמיד שחשב שאמיל לא התנהג , סט משפטי שמתאימי לדעה של התלמידלסמ� בטק •

  .39–35נכו� יסמ� את שורות 

הוא לא ראה את : למשל, לכתוב את תוכ� המשפט במילי אחרות כדי להפו� אותו להסבר •

כל רגע הוא ראה מגבעת אחרת בי� , הדר� הייתה צפופה ודחוסה, האיש בעל המגבעת השחורה

 .ההמוני

אי� ילד : למשל, על הסיטואציה כדי לבסס את הנימוק, על הנושא, העלות מחשבות על הרקעל •

 .ועוד, אי� ילד יכול למצוא את הדר� חזרה, יכול לרדו� אחרי גנב שהוא לא ראה

העבודה מתבצעת ע התלמידי . הרחבתו על ידי הסבר והדגמהעל לעבוד על כתיבת נימוק ו •

י בטקסטי והדגמות מבני לשוניי ומבני תחביריי בכיתה על ידי ניתוח של נימוק

  .בתשובות תלמידי
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  9 שאלה

     סימ� קריאהאו   נקודה: השלימו בתו� כל מלב� את סימ� הפיסוק המתאי

  .  שאלה סימ�או 

  

  נהג הרכבת הודיע שצרי� לרדת מהרכבת בזהירות   .1

2.    " הזדרזו לעלות לקרו� : "הכרטיס� קרא לנוסעי

  " הא סבתא של� מחכה בתחנה : "נהג הרכבת התפלא  .3

  רטיסי לביקורת הכרטיס� ביקש מהנוסעי שיכינו כ  .4

 " אי� להוציא את הראש מ� החלו� בזמ� הנסיעה : "נהג הרכבת הכריז  .5

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  : השלמות נכונות חמשתשובה הכוללת 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.   

  המחוו�

  : לשו�1לשו� ומטה

 הבנת התפקיד של סימני הפיסוק

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות   סימני פיסוק בסו� משפט –מבני תחביריי : תבניות לשוניות
  שפה ושיח

הכישורי�    ידע תחבירי של תפקיד הסימני והשימוש בה,  ימני הפיסוק בסו� משפטהכרת ס
  הנדרשי�

התפקיד התחבירי שלה ושימוש נכו� , הכרת הסימני: סימני פיסוק בסו� משפט

 בה בכתיבה     

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

התלמידי נדרשי . וק סופיי על פי ההקשרבשאלה נדרשי התלמידי להשלי סימני פיס

על , כדי להחליט על סימ� הפיסוק המתאי. להכיר את תפקידי סימני הפיסוק ולהיעזר בהקשר

 ,"הכריז"ו" קרא"כמו הפעלי , התלמידי לשי לב לפועלי האמירה במשפטי הנתוני

  .המתאי לסימ� שאלה, "התפלא"והביטוי , המתאימי לסימ� קריאה
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 השתמעויות להוראה

התפקיד התחבירי שלה� ושימוש נכו� בה� , הכרת הסימני�: סימני פיסוק בסו" משפט

 בכתיבה  

  .המטרה היא לפתח מודעות לשימוש בסימני הפיסוק הסופיי

  :מומל3 לתת שלושה סוגי של הפעלות

קו משפטי יעתי/התלמידי יסמנו(ניתוח סימני הפיסוק בטקסט לכל אחד מסימני הפיסוק   .א

  .)המתאימי מ� הטקסט

 .השלמת סימני פיסוק כמו בשאלה זו  .ב

  . כתיבת משפטי וכתיבת פסקה תו� שימוש נכו� בסימני פיסוק אלה  .ג

במשפטי הנתוני בשאלה יש לשי לב לפועלי האמירה ולתפקיד בהקשר לסימני הפיסוק 

 לב לשימוש בדיבור ישיר ובדיבור עקי�  וכ� יש לשי, )הכריז, ביקש, התפלא, קרא, הודיע(הסופיי

  .ולתפקיד בקביעת הפיסוק הנכו�
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  10 שאלה

  :לפניכ רשימה של תכונות אופי

  

  .בחרו מתו� הרשימה תכונה אחת המתאימה לדעתכ לאופיו של אמיל  .1

                                     

  . אחד בסיפור המדגי את התכונה שבחרת מעשהתארו   .2

    

  

   

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

ותיאור של מעשה אחד בסיפור המדגי  אחתתשובה הכוללת בחירה של תכונה 

 .משמש לה דוגמה טובה/מתאי/כלומר הוא רלוונטי, אותה

  המחוו�

  : יישו הערכה וביקורת

 העלאת השערות בהסתמ� על הכתוב

ממדי 
  בנההה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

בחירת תכונת אופי על סמ� פרשנות של התנהגות , התייחסות לטקסט השל

 התאמת מעשה של הגיבור לתכונה שנבחרה  , הגיבור

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  התמקדות בהדגמה   , תכונות אופי של ילדי: דיו� וכתיבה על נושא תוכ�
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

התלמידי . בשאלה נדרשי התלמידי להתייחס לתכונת אופי של הגיבור על סמ� הטקסט השל

על . כאשר קיימות שתי תכונות מתאימות, צריכי לבחור תכונת אופי אחת מתאימה מבי� חמש

שאינ מוזכרי במפורש ביטויי , התלמידי להבי� את משמעות הביטויי המתארי תכונות

בבחירת הדוגמה יש להבדיל בי�  .ולהתאי מעשה בסיפור המדגי את התכונה הנבחרת, בטקסט

    ".ירד מהרכבת לחפש את הנוכל"כמו , לבי� מעשה, "ידע שאמו עובדת קשה"כמו , תיאור

 

 

 

 

 

  חכ�  לא אחראי  ָדֵבק במטרה  אמי3  רגיש
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

 "ק במטרהדב"  .1 • .המעשה מתאי לתכונה שנבחרה

ר3 , למרות שגנבו את כספו, אמיל"  . 2

אחרי האיש שגנב את הכס� כדי שיוכל   

 ." להביא לסבתו את הכס�  

המעשה מוסבר ומדגיש היטב את ההתאמה 

  .מוזכר הקושי במרד� אחרי הגנב, לתכונה
 "דבק במטרה"  .1 •

. ור3 אחריו שהוא ראה איש במגבעת"  .2

יה והוא לא ה, א� אל פי שההמו� דחוס  

  !" בטוח שזה הוא  

 " אמי3"  .1 •  

ירד מהרכבת כדי לתפוס את הגנב הוא "  .2

  ."ולקחת לו את הכס�  

 " רגיש"  .1 •  

שהכס� נאבד לו אז הוא התחיל לבכות "  .2

  ."בגלל שהוא ריח על אימו ועל סבתו  

  תשובות לא נכונות  

 " לא אחראי"  .1 •  

את השוקולד שהנוכל הביא  אכל אמיל"  .2

היה צרי� לדעת שלא מדברי לו אמיל   

    ."ע זרי

  .התשובה אינה כוללת מעשה

  

• 1.  " "חכ

ידע כיצד אימו עבדה עבודת פר�  אמיל"  .2

    " במש� חודשי

  

 השתמעויות להוראה

  תכונות אופי של ילדי�: נושא תוכ� עלדיו� וכתיבה 

, כ�, רגיש: משלל, נוס� על אלה המוזכרי בשאלה, מומל3 להתמקד בתארי של תכונות אופי

  . מוסרי, מנומס, מסור, ישר

  . סיפורי קצרי ושירי בנושא זה, כדאי להציג בכיתה טקסטי

או לכתוב סיפורי , מומל3 לבקש מ� התלמידי לכתוב סיפורי אישיי על עצמ או על חברי

  .דמיוניי על מעשי המעידי על תכונות אופי שונות

ובדרכי לשפר תכונות שליליות על ידי , יות ובתכונות שליליותבשיחה צרי� לדו� בתכונות חיוב

  .מעשי חיוביי

  .מומל3 להיעזר בחומר התרגול של מירה שגיב בנושא ולהתאימו לרמת התלמידי
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  11 שאלה

   .המתאי� בפועלהשלימו כל אחד מ� המשפטי

  

  

  .בתנופה                            הרכבת עצרה והדלתות   .1
  ח1ת1פ                                                                           

  את דרכ בקושי                            ואנשי , בתחנת הרכבת היה דחוס  .2

  ס1ל1פ                              .                             לעבר היציאה

  לתת את הפרחי                            אל : "אימא ביקשה מאמיל  .3

 ח1 כ1 ש                                                         ".לסבתא

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  : תשובות נכונות שלושתשובה הכוללת 

  ניפתחו/נפתחו  .1

  פלסו/פילסו  .2

 תישכח/תשכח  .3

  המחוו�

  :לשו��1 ומטהלשו

  זיהוי זמני וגופי של הפועל ושימוש תקי� בה

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  )גו�, בניי�, זמ�, שורש(תבניות הפועל  –מורפולוגיה : תבניות לשוניות
  שפה ושיח

, ידע לשוני בבניית פעלי משורשי בבנייני מתאימי, הבנת ההקשר של המשפט

 הפועל בהתא להקשר של המשפטידע לשוני בהתאמת הזמ� והגו� של 

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  הבנה והפקה   –ותפקיד� בהקשר טקסטואלי  )גו�, בניי�, זמ�, שורש(תבניות הפועל 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

ועל התלמידי להשלי פועל , נתוני השורש וההקשר התחבירי. בשאלה נדרש להשלי פעלי

התלמידי נדרשי להיעזר בהקשר התחבירי ולדעת . בזמ� ובגו� מתאימי, רש בבניי�מאותו השו

ההשלמה הנדרשת בשלושת . לבנות צורות פועליות נכונות על פי הזמ� והגו� הניתני בהקשר

בזמני עבר " תשכח("וקל ") פילסו("פיעל , ")נפתחו("המשפטי היא של פעלי בבנייני נפעל 

      )).יחיד(ונוכח ) רבי(י ועתיד ובגופי נסתר

  

   :דוגמה

  .ִמצחו על התנוססה וַח:@ָרה, מכה      קיבל    אמיל
 ל1 ב1ק                        
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 השתמעויות להוראה

 הבנה והפקה   –ותפקיד� בהקשר טקסטואלי ) גו", בניי�, זמ�, שורש(תבניות הפועל 

  .מטרת התרגול היא לפתח מודעות לתבניות הפועל ולשימוש בה� בהקשר מסוי

: למשל. נדרשיניי� וגו� ב, זמ�, ולשנות אות על פי שורש, מומל3 לזהות פעלי בטקסט •

כתבו . סמנו את כל הפעלי ומיינו אות לשתי קבוצות על פי הזמני, בסיפור 24–22 בשורות

 .שנו את המשפטי לפי גופי או שורשי על פי הנדרש בהוראות. כל משפט בזמ� אחר

  .מה לעשות ידעהוא לא . סביבו הסתכליו ויָ חָ בחופשיות על לְ  זלגואת הדמעות ש בלעאמיל "

 בפע הבאה '. לו ישיב', נגנבהכס� שלי ' –?' מה קרא' :ישאלהוא ודאי , רטיס�Bַ לַ  קראיא

  ."רטיס�Bַ לו הַ  יענה', עליו טוב יותר תשמור

לתת לתלמידי לחבר משפטי או פסקה קצרה הכוללי פעלי על פי הנדרש בהוראות בנוגע  •

  .לגו� ולבניי� של כמה פעלי, לשורש
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  12 שאלה

  .נקודות שלוש� המשפט האחרו� בפרק יש בסו

 ?מדוע לדעתכ החליט הסופר לסיי את הפרק כ�

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

תשובה המתייחסת למטרתו של הסופר לעורר עניי� וסקרנות ולהשאיר את הקורא 

תשובה המתייחסת למטרתו של הסופר /במתח בנוגע למה שיקרה בהמש� הסיפור

 .יש המש� לסיפורלרמוז לקורא ש

  המחוו�

  : יישו ההערכה וביקורת

 הערכת סגנו� הכתיבה

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלה אינטרטקסטואלית
  שפה ושיח

, )שלוש נקודות(לסיו של הסיפור ולסימ� הפיסוק , התייחסות לסיפור השל

 התייחסות חו3 טקסטואלית לכתיבה של הסופר ולמטרתו בבחירת סיו זה   

� הכישורי
  הנדרשי�

השתמעויות  קלאסי ברוב הסיפורי וייחודי בסיפור זה   –פתיח וסגיר : מבנה הסיפור
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

סיו הסיפור בסימ� הפיסוק שלוש  –בשאלה מתבקשי התלמידי להתייחס לכתיבה של הסופר 

כלומר , ובמיוחד למבנה שלו, מההתלמידי נדרשי להתייחס לכל הסיפור כיחידה של. נקודות

ויכולות להיות , הדרישה היא להביע השערה בנוגע לנקודת מבטו של המספר. לסיו המיוחד שלו

, נדרשי ידע חו3 טקסטואלי על הדרכי שבה� מסיימי בדר� כלל סיפור. כמה השערות נכונות

ה על נקודת ראות של האחר וכ� יכולת חשיב, ידע לשוני על התפקיד של סימ� הפיסוק שלוש נקודות

      .הסופר –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  א  "תשעה', הלכיתה  בעבריתב "מיצ – חוברת הנחיות 76

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

 את ככה לסיי החליט הסופרלדעתי " • .תשובה טובה ומנוסחת היטב

 ירצה והקורא מותח שהסו� מכיוו� הסיפור

 ."לקרוא להמשי�

 לשער וננסה במתח נהיה שאנחנובשביל " •  .הנימוק כתוב היטב

   "הסיפור של ההמש� לגבי מסקנות ולהסיק

  "מסתוריות על לשמורכדי " •  

תשובה נכונה שאינה מתייחסת ישירות לכוונת 

  .הסופר
 שיש לדעת צרי� נקודות שלוששיש " •

  "המש�

  תשובות לא נכונות  

התלמיד לא הצליח להביע את הרעיו� שלפיו 

שלוש נקודות מסמנות אפשרות לקורא להמשי� 

  .את הסיפור כרצונו

כי הסופר רש מה לדעתנו יהיה בהמש� " •

וכשכותבי ככה אז צרי� לסיי שלוש  

  " נקודות בסו�

כי זה סו� הסיפור לדעתי החליט רצה " •  .אי� תשובה, חזרה על השאלה

לסיי את הפרק כ� הוא רוצה שנסיי את 

  "הסיפור

  

 השתמעויות להוראה

  י� וייחודי בסיפור זה  קלאסי ברוב הסיפור מבנה –פתיח וסגיר : מבנה הסיפור

כי הוא חלק , פיתוח המודעות למבנה הסיפור הקלאסי והתייחסות לסיפור שלנו שהוא ייחודי

  .מסיפור רחב יותר

בדר� כלל . מומל3 לחזור לדוגמאות המוכרות לתלמידי ולמצוא בה� את רכיבי הפתיח והסגיר

יש פרשנות , בסגיר, ובסו�, המאתחלדמויות ונסיבות לפני האירוע , זמ�, הפתיח כולל תיאור מקו

  .או מסקנה או אירוע המתייחסי לסיפור כולו

וכ� לדו� בכ� שכבר בפתיחה מתואר , דמות ונסיבות, הכוללי מקו, כדאי לדו� ברכיבי הפתיח

מתחיל אירוע חדש והקורא . הסו� של הסיפור אינו קיי, בנוס�. הכס� נגנב –האירוע המאתחל 

  .יסתיילא יודע כיצד הוא 

כי הוא מהווה דוגמה , המבנה הייחודי של הסיפור מתאי לעבודה על מבנה קלאסי של סיפור

  .טובה להשוואה
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  ?איך המציאו את הכסף :שם הטקסט ומקורו

  14ה שאל

 השאלה .לפי הקטע שקראת, סחר חליפי�הסבירו מהו 

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� .חת בסחורה אחרתתשובה המציינת בהכללה החלפת סחורה א

  : המשמעות הגלויה בטקסט

 איתור פרטי מידע המפורשי בטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה
  שפה ושיח

הכישורי�  כתיבת הסבר מכליל, איתור מידע גלוי בטקסט
  הנדרשי�

השתמעויות  )    118ו 15ראו ג שאלות (הפרדה בי� הכללות לבי� דוגמאות בהבנה ובהפקה  
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

התלמידי . בשאלה נדרש לאתר מידע גלוי ולכתוב הסבר המתייחס להכללה לפי המידע הנתו�

: הפסקה פותחת בהכללה. כדי לאתר את המידע" שיטת סחר חליפי�"צריכי להיעזר בכותרת 

אנשי : "ומסתיימת בהכללה) 6שורה " (ס� כללאנשי העבירו ביניה סחורות בלי להשתמש בכ"

על התלמידי . ובאמצע מופיעות הדוגמאות, )10שורה " (החליפו סחורה אחת בסחורה אחרת

" 'סחר חליפי�'שיטה זו מכונה "בתוכ� ובמבנה התחבירי במשפט הסיו מבנה הזה וכ� להשתמש ב

 ).  11שורה (
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  ניתוח תשובות תלמידים

  נכונות תשובות 

 –תשובה ברמה גבוהה ה� מבחינת התוכ� 

וה� מבחינת ) ציו� התקופה(הכללה מורחבת 

 .שימוש נכו� במשפט מורכב ובפיסוק –הלשו� 

שפע , סחר חליפי� זה הוא סוג של מסחר" •

פשוט היו , היו משתמשי בו במקו כס�

 ." מחליפי סחורות אחד בי� השני

פי� במקו לשל בכס� אנשי סחר חלי" •  .הכללה ברמה טובה מאוד

  " החליפו סחורה אחת בסחורה אחרת

תשובה טובה הכוללת הכללה בליווי דוגמה 

  .מתאימה
סחר שמשלמי בסחורות למשל כמו " •

חמור בסוס או שק סוכר על שק להחלי� 

   "חיטה

נחשבת תשובה נכונה בזכות ציו� החלפת 

  .א� שלא הוזכר עניי� התשלו, הסחורות
� זה החלפת סחורות א אנשי סחר חליפי" •

  " אחרי

  תשובות חלקיות  

סחר חליפי� זה שפע אנשי העבירו " •  .חסר ציו� מפורש של ההחלפה במקו תשלו

  "סחורות בלי להשתמש בכס� בכלל

סחר חליפי� הוא שלמשל מישהו רוצה " •  .חסרה הכללה

 ארגז ענבי הוא היה למשל ע לימוני

 ויש לו ענבי מחפש איש שירצה לימוני

   "ומחלי� את הלימוני בענבי

סחר חליפי� זה נגיד ואני רוצה את סל " •  .חסרה הכללה וההדגמה כתובה בלשו� דיבור

התפוחי של מישהו והוא רוצה את הקמח 

שלי אז אנחנו מחליפי בינינו זה נקרא סחר 

  ." חליפי�

  תשובה לא נכונה   

 א� אינו קשור, רעיו� נכו� הכתוב בפסקה

  .לשאלה זו

  

בגלל שהבינה ב� אד כבר לפני שני רבות " •

שצרי� למצוא שיטה חדשה לתשלו בעבור 

  " סחורות במקו להחליפ� זו בזו
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 השתמעויות להוראה

      )18�ו 15 ותראו ג� שאל( הפרדה בי� הכללות לבי� דוגמאות בהבנה ובהפקה

והדוגמאות לביסוס הכרחית בתהלי� הפקת  המיומנות הבסיסית של זיהוי הרעיונות וההסברי

המטרה בהדגמה היא  ,בשאלה זו. כדאי לתרגל מיומנות זו בדרכי שונות. הטקסט� המשמעות מ

ההפרדה בי� על ההדגשה כא� היא . לקד את הבנת הנקרא בדר� של ניתוח טקסטי עיוניי

  . בי� ההדגמותוהרעיונות 

לסמ�  :במרקרי בצבעי שוניטקסט הנתו� ת על ה� התלמידי להיעזר בעבודמומל3 לבקש מ

כמו  ,הדגמות וכ� להקי� בעיגול את מילת הקישור המתאימה אחרבצבע אחד רעיונות ובצבע 

 129ו 14, 6עיונות כמו בשורות צבע ראותו לסמ� ב: לדוגמה. החוזרת בטקסט זה, "למשל"המילה 

  .130ו 14, 7דוגמאות כמו בשורות  אחרבצבע ו

  .נוספינתח בדר� זו טקסטי מומל3 ל

אפשר ג . ביטויי הדגמה ולכתוב פסקה הכוללת הדגמות הכוללימומל3 לחבר משפטי  ,כמו כ�

   .שימוש בביטויי מתאימי תו�פסקה  לנסח ולבקש מהלתת לתלמידי את הנתוני
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  15 שאלה

  . בקטע כתובי חסרונות של סחר החליפי� ודוגמאות לחסרונות אלה

 . ו את הטבלה לפי הקטעהשלימ

  דוגמה מ� הקטע  חיסרו�

תמיד היה אד אחד מעוניי�   .א

  .בסחורה שהציע אד אחר
            

            

            

            

לִעתי קרובות היה קשה לקבוע   .ב

  .את ער� הסחורה שרצו להחלי�
            

            

            

            

    .ג

  

  

  

ק לסל אד שהיה ברשותו גמל היה זקו

א� גמל אחד היה שווה הרבה , רימוני

  .יותר מסל אחד של רימוני

 

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

והוא רצה להחליפ בשק , לאד אחד היו כדי יי�: תשובה הכוללת את הדוגמה  .א

  .אבל האד בעל שק הסוכר לא היה מעוניי� ביי�, של סוכר

והוא היה , הייתה פרה למכירה לאד אחד: תשובה הכוללת את הדוגמה  .ב

  .אבל הוא לא ידע כמה תפוחי הפרה שווה, מעוניי� בתפוחי

היו סחורות שלא הייתה אפשרות לחלק אות� : תשובה הכוללת את החיסרו�  .ג

  .לחלקי

  המחוו�

  : המשמעות הגלויה בטקסטהבנת 

 איתור פרטי מידע המפורשי בטקסט  

ממדי 
  ההבנה

 נגישות גבוההשאלת תוכ� ברמת   .א

 שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה  .ב

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית   .ג

קטגוריות 
  שפה ושיח

הכישורי�  התאמה בי� רעיונות לדוגמאות, איתור מידע
  הנדרשי�

 הפרדה בי� הכללות לבי� דוגמאות בהבנה ובהפקה, קריאה וארגו� מידע בטבלה 

 )      14ראו ג שאלה (

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
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  הכישורים הנדרשים 

ונדרש מ� התלמידי לקרוא את הכתוב בטבלה ולהבי� את ארגו� , בשאלה מוצג המידע בטבלה

, החסרונות, על התלמידי להפריד בי� ההכללות, מבחינת התוכ�. המידע כדי לדעת להשלי אותה

יכולי בקלות למצוא את הדוגמה  והתלמידי, החיסרו� כתוב' ב1ו' בסעיפי א. לבי� הדוגמאות

    .וכא� קשה יותר לאתר את ההכללה ולכתוב אותה, מוצגת הדוגמה' בסעי� ג. הצמודה להכללה

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  .א 

  תשובות נכונות  

 .ניסוח טוב של הדוגמה

 

הוא , אד רצה כד יי� תמורת שק סוכר" •

מצא אד שיחלי� כדי יי� אבל האד לא 

 " בל את שק הסוכררצה לק

תשובה קצרה המדגימה רק את חוסר העניי� 

  .בסחורה המוצעת
   "א� בעל השק לא היה מעוניי� ביי�" •

  תשובה לא נכונה   

  "כי הוא לא רצה את המצרי הזה" •  

  .ב  

  תשובות נכונות  

 .תשובה טובה ומנוסחת היטב

  

אד הביא לשוק פרה ורצה להחלי� אותה " •

ידע כמה תפוחי  אבל הוא לא, בתפוחי

  " יוכל לבקש תמורתה

  תשובה לא נכונה  

  • "  "כי לא היה דבר שווה להחלי� ביניה

  .ג  

  תשובות נכונות  

הכללה טובה מאוד ומנוסחת בהתאמה לשתי 

  .ההכללות הקודמות
• " יש סחורות שאי אפשר לחלק אות

  " לחלקי

   "סחורות שאי אפשר לחלק אות לחלקי" •  הכללה טובה

הניסוח אינו כולל את הסיבה , ה נכונהתשוב

  .לבעיית חוסר השוויו�
לא היה מספיק שוויו� כדי שיוכלו להחלי� " •

  " את הסחורות

  תשובות לא נכונות   

  "שיקח יותר מסל אחד שזה שווה יותר" •  

לעיתי היה קשה לקבוע את ער� " •  .'לקוח מסעי� ב

  " השכורה
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 השתמעויות להוראה

  בטבלהקריאה וארגו� מידע 

. ולהשלי בטבלה מידע מ� הטקסט, התלמידי נדרשי להבי� חומר לימוד המאורג� בטבלה

דורשת הבנה ויכולת הכללה , עבודה על קריאת טבלאות וארגו� מידע בטבלה מפתחת את החשיבה

מומל3 לזמ� לה טבלאות שהעמודות , כדי לתרגל את התלמידי. ומקדמת יכולות בהבנת הנקרא

כדאי להפנות את תשומת לב התלמידי למרכיבי . נושאי שוני להתייחסותבה� משקפות 

והתבחיני ) בי� מה למה משווי(פרטי ההשוואה : ההשוואה בי� הנושאי שבעמודות השונות

דוגמה מעול התוכ� של התלמידי יכולה להיות השוואה בי� ). מה הקריטריוני להשוואה(

, אור� המשחק, מספר השחקני: יוני אפשריי להשוואהקריטר. משחק כדורגל למשחק כדורסל

  .'תפקיד השופט וכו, מטרות המשחק

" לשוט בגליל"הטבלה בשאלה זו ושתי הטבלאות בפרק , אפשר להיעזר בטבלאות שבמבדק זה

  . ולהכי� כדוגמת� טבלאות להשלמת מידע מחומר הלימוד של התלמידי, 130ו 28בשאלות 

  :טבלה יכולה להתבצע ברמות שונות על תוכ� נתו� זהההעבודה על ארגו� מידע ב

  .לתת את כל ההכללות ולבקש להשלי פרטי –רמה נמוכה 

לתת את רוב ההכללות ואת חלק מ� הנתוני ולבקש להשלי הכללה אחת או  –רמה בינונית 

  .שתיי

  . לתת יותר פרטי והכללה אחת ולבקש להשלי מעט פרטי והרבה הכללות –רמה גבוהה 

  .לתת נתוני במשפטי או בפסקה ולבקש לכתוב את המידע בטבלה –רמה גבוהה ביותר 
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  16ה שאל

  .השלימו כל אחד מ� המשפטי הבאי בעזרת מילה מתו� מחס� המילי

  .אלבו קלפי       ד� נת� לחברו תמונות וקיבל   .1

  .ספר עברית       נתתי לדינה ספר חשבו� וקיבלתי   .2

                                את ספרי הלימוד הישני שלה וקיבלו הילדי נתנו   .3

  .ספרי חדשי

  תמורתה  תמורתו  תמורת  תמורת�
 

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  : השלמות נכונות שלושתשובה הכוללת 

  תמורת�  .1

  תמורתו  .2

3.   תמורת

  המחוו�

  : לשו�1לשו� ומטה

   ומותתחיליות וסי, זיהוי מבנה מילה

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  )  כינויי שייכות(כינויי חבורי  –מורפולוגיה : תבניות לשוניות
  שפה ושיח

הכישורי�  )כינויי שייכות(כינויי חבורי  –ידע לשוני של מבנה המילה 
  הנדרשי�

כינויי חבורי לשמות עצ ותפקיד בשפה : עבודה על מבנה המילה

 )     דבורה/כתובה(

מעויות השת
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

בשאלה נדרשי התלמידי להשלי מילי מתו� מחס� מילי על פי ידע לשוני של שימוש בכינויי 

כול� מורכבות מ� המילה  –ההשלמה הנדרשת היא של שלוש מילי מבי� ארבע . שייכות חבורי

ולהשלי את כינוי השייכות על פי כללי  התלמידי צריכי לקרוא את המשפט. בנטייה" תמורה"

  : רבי/נקבה ויחיד/הנטייה של זכר

  ".תמורת�" –ולכ� נדרשת שייכות לנקבה ברבי , "תמונות"ההשלמה מתייחסת למילה   .1

  ".תמורתו" –ולכ� נדרשת שייכות לזכר יחיד , "ספר"ההשלמה מתייחסת למילה   .2

תמורת" –ברבי  זכרנדרשת שייכות ל ולכ�, "ספרי הלימוד" צירו�ההשלמה מתייחסת ל  .3."  
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 השתמעויות להוראה

  כינויי� חבורי� לשמות עצ� ותפקיד� בשפה: עבודה על מבנה המילה

 מטרת העבודה ע התלמידי היא  פיתוח מודעות למבנה המורפולוגי של שמות עצ ע כינויי

ולכ� , הוא בדר� כלל במשלב גבוהו, בהבנת הנקרא הטקסט הוא כתוב. חבורי ולתפקיד בשפה

ובדיבור , תופיע בדר� כלל בטקסט כתוב" ספריה"מילה כמו . הוא כולל שמות ע כינויי חבורי

  ".הספרי שלה"היא תופיע בצורה הפרודה 

כמו כינוי , התלמידי צריכי להכיר את הנטייה של הכינויי החבורי בהתאמה למי� ולמספר

, ספר יחיד שלה, "ספרה"לעומת , ספרי רבי שלה, "ספריה"לה במי" יה"השייכות החבור 

ועבודה טקסטואלית על , הכינוי החבור משמש אזכור. הספרי הרבי שלה�, "ספריה�"ולעומת 

ותעזור לתלמידי לשיי� את הכינוי לשמות הנכוני , צורות אלה בטקסט תתרו להבנת הטקסט

   . בטקסט

וכ� לבנות משפטי חדשי , י החבורי ולפרש את תפקידמומל3 לסמ� בטקסט את כל הכינוי

אפשר ). 49בשורה " ערכ"ו 44בשורה " ערכ�", 41בשורה " הערBָ "ראו (תו� שימוש בכינויי אלה 

  ".ער�"להשתמש במילה " תרומה"ובמקו המילה , לחבר שאלה הדומה לשאלה זו

מומל3 ". להעבירו"ו" לאחסנו", 39ראו שורה : בטקסט יש ג כינויי חבורי בתפקיד מושא

      .להסביר צורות אלה ולהפנות את תשומת הלב לכ� שה� נפוצות במקרא ומייצגות משלב גבוה
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  17 שאלה

  אמנ שיטה זו ִאפשרה לאנשי להשיג את המצרכי : "כתוב 13–12בשורות 

  ..."שהיו זקוקי לה

  .זקוקי�לה משפט אחד שבו מתאי לשב3 את המי רק סמנו

  .להביא כיבוד למסיבה______________  אנחנו  .1

2.    .להתאמ3 כדי להצליח______________  ג תלמידי טובי

  .לעזרה בהכנת המסיבה______________  אנחנו  .3

   .כדור כדי לשחק במגרש______________  בהפסקות אנחנו   .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

3.     המחוו� .לעזרה בהכנת המסיבהאנחנו זקוקי

  : הבנת המשתמע

    הבנת מילי וביטויי בהסתמ� על הכתוב בטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות     אוצר מילי
  שפה ושיח

יכולת שימוש במילה , הבנת מילה שהיא ש תואר במשלב גבוה על פי ההקשר

  בהקשר המתאי
הכישורי� 
  הנדרשי�

מילי נרדפות במשלבי  –פות והבחנה משלבית נרד: העשרה בתחו אוצר המילי

       שוני

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

המצרכי שהיו : "בהקשר המרמז על התוכ�, "זקוק", בשאלה מוצג ש תואר במשלב גבוה

וכ� לדעת , התלמידי נדרשי להבי� את המילה בהסתמכות על ההקשר...". זקוקי לה

כלומר על פי השימוש הספציפי , עליה לשלב את המילה במשפט המתאי, בנוס�. ש בהלהשתמ

מתאימה המילה  3ורק באפשרות , "צריכי"בשלושת המסיחי יש להשתמש במילה . שלה

"     ".לעזרה"למשלי " זקוקי
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 השתמעויות להוראה

  מילי� נרדפות במשלבי�   –נרדפות והבחנה משלבית 

תמקד בנרדפות כאשר היחס בי� המילי הנרדפות הוא יחס של ביטוי בשימוש כללי כדאי לה

להיגזר  ההבחירה במילה מסוימת יכול .לעומת ביטוי מדויק לפי ההקשר הספציפי בתו� הטקסט

 כמה שיותרג מרצו� לדייק ולהתאי את המילה  היא יכולה להיגזראול , מ� המשלב המבוקש

במשלב גבוה לעומת " זקוקי"למשל , פציפי הוא במשלב גבוההביטוי הס. לכוונת הכותב

"  ".צריכי

בשלב מתקד  וויוכל נרדפותמילי  והקשרי מתאימי כדי שיכיר ימומל3 לזמ� לתלמיד

  .בכתיבה �להשתמש בה

  :הפעלות מומלצות

לש  ולהיעזר ,לפי ההקשראת המילי החסרות  להשליהתלמידי על . דוגמאות כמהלהל�  •

  .חבר משפטי מתאימי לפי ההקשרי הספציפייל עליה בשלב הבא. מילו�ב כ�

  .ממנו החוצה......... יש חור בדלי והמי   .א

 )ניגר –נוזל . (על פני הרצי בתחרות.......... הזיעה   .ב

  .את העוגה מהמקפיא.......... מא יא  .א

 )למשות –להוציא ( .את הגופה מהמי....... המציל    .ב

 ולחברלה� מילי נרדפות  להציע, מילי ספציפיות במשלב גבוהבטקסט למצוא  מומל3 •

" תמורתו: "הטקסט �דוגמאות מתאימות מ כמהלהל�  .משפטי לפי הקשרי מתאימי

" ברשותו", )30שורה " (באמצעות", )30שורה " (ונפוצי", )17שורה " (להתבצע", )8שורה (

  ). 33שורה " (בעבורה", )31שורה (

 הנמצאותל3 לעבוד ע התלמידי בדר� זו על נרדפות של מילי ספציפיות במשלב גבוה מומ •

   .לימודמחומר הטקסטי ב
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  18 שאלה

  ". שילמו באמצעות עלי תה מיובשי, למשל, הסיני: "כתוב 30בשורה 

  ?למשלמה כתוב אחרי המילה 

  ציטוט  .1

  הסבר  .2

  דוגמה  .3

   השוואה  .4

 השאלה

  דרגת הקושי מש�בהתפורס

  המחוו� דוגמה  .3

  : הבנת המשתמע מתו� הטקסט

   הבנת קשרי לוגיי שאינ מפורשי בטקסט

ממדי 
  ההבנה

   קטגוריות  תבנית לשונית תחבירית ואוצר מילי
  שפה ושיח

הכישורי�    בתבנית זו" למשל"הבנת התבנית התחבירית והבנת השימוש במילה 
  הנדרשי�

הפרדה בי� ראו , להדגמה בתו� תבניות תחביריות מתאימות מילי וביטויי

    14שאלה , הכללות לבי� דוגמאות בהבנה ובהפקה

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

בשאלה מוצגת תבנית תחבירית להדגמה שנעשה בה שימוש במשפט פשוט הכולל את המילה 

 צריכי להכיר את התבנית התחבירית ואת השימוש התלמידי). הערה בסוגריי(כהסגר " למשל"

 .  להדגמה" למשל"במילה 

  

 השתמעויות להוראה

 מילי� וביטויי� להדגמה בתו1 תבניות תחביריות מתאימות

  .14שאלה  ,ראו הפרדה בי� הכללות לבי� דוגמאות בהבנה ובהפקה

כדי לשפר את הבנת המטרה היא לפתח מודעות לשימוש במיליות ההדגמה ובתבניות ההדגמה 

  .הנקרא

, "כגו�"כמו , כדאי לזמ� לתלמידי פסקות מתאימות שנעשה בה� שימוש במגוו� מילות הדגמה

). 130ו 14בשורות , מופיעה בטקסט פעמיי" למשל"המילה " (למשל"ו" לדוגמה", "כמו"

עשה יחברו משפטי מתאימי חדשי שיי, יעתיקו את המשפטי, התלמידי יסמנו את המילי

והתלמידי המתקדמי יחברו פסקות הכוללות שתי הדגמות בכל , בה שימוש במילי אלה

  .פסקה
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  19 שאלה

 השאלה ? את עלי התה המיובשי Bְאמצִעי תשלו דווקאמדוע בִסי� קבעו 

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� .הנפו3 בסי�/תשובה המתייחסת לכ� שעלי התה ה מצר� המצוי

  : הבנת המשתמע

   הבנת רעיונות המשתמעי מ� הטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית 
  שפה ושיח

הכישורי�   .איתור המידע והבנת היחס בי� הדוגמה לבי� הרעיו� המובע בצמידות לו
  הנדרשי�

ק צירופי שהיא חל, שימושיה, "דווקא"המילה : העשרה בתחו אוצר המילי

 .     מה והנרדפי לה

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

ונדרש מ� התלמידי להבי� , בטקסט מוצגת עובדה המתייחסת לעלי התה כאמצעי תשלו בסי�

התלמידי נדרשי לקשר בי� הרעיו� שאנשי שילמו בעבור סחורות . את הרעיו� המובע בה

לבי� העובדה שהסיני שילמו ) 30שורה " (ומצויי במקונפוצי "באמצעות דברי שהיו 

התלמידי נדרשי להתייחס במפורש לכ� שעלי התה היו מצויי ). 31שורה (באמצעות עלי תה 

    .ונפוצי בסי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות  

משפט של : תשובה טובה ומנוסחת היטב

 .קודה בסופומורכב וסימ� הפיסוק נ

• " קבעו בסי� דווקא את עלי התה המיובשי

 כאמצעי תשלו כי העלי היו נפוצי

 ." במקו

כי אד בסי� החזיק ברשותו כמות " •  

  "מסוימת של עלי תה מיובשי

 הרבה והיו בסי� תה הרבה ששתומפני " •  

  "מיובשי עלי

מפני שעלי התה היו נפוצות כמעט בכל " •  

  "מקו במדינה הזאת

  תשובה לא נכונה   

התלמיד לא הבי� את השאלה על השימוש בעלי 

והתייחס לרעיו� של תשלו בעלי תה עבור , התה

  .מוצר בעל ער� גבוה יותר

 " הסחורה היה גובה יותר" •

  

  

 השתמעויות להוראה

  )נרדפות וצירופי�( שימושיהו" דווקא"המילה : העשרה בתחו� אוצר מילי�

  .והיא משמשת הדגשה לציו� ניגוד לנאמר קוד, הפועלהיא תואר " דווקא"המילה 

הדגשת  –אחת המטרות בעבודה על מילה זו היא להסב את תשומת הלב ה� לשימוש התקי� שלה 

וה� לשימוש בסלנג , "התקשורת חוזרת ועוסקת דווקא בנושא זה"כמו במשפט , פרט מתו� כלל

דווקא בא לי משהו , ניפגש בגלידרייה ,הרעיו� של� טוב"כמו במשפט , במשמעות של מילת חיזוק

  ".טוב

, "בפרט"כמו , מומל3 להיעזר במילו� כדי למצוא ביטויי נרדפי להדגשה, לצור� העשרה

ובעזרת המשפטי שבמילו� לחבר , "לאו דווקא"כמו , וצירופי, "באופ� מיוחד", "בעיקר"

     .משפטי חדשי תו� שימוש בביטויי ובצירופי אלה
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  20 שאלה

  ?של שיטת התשלו באמצעות חתיכות מתכת היתרו�מהו 

  .ֵעֶר�1שיטה זו עזרה לאנשי להשיג סחורות יקרות  .1

  .שיטה זו ֵהקלה על אנשי ממקומות שוני בעול לסחור זה ע זה  .2

  .שיטה זו עודדה אנשי להשתמש בחפצי מיוחדי לצורכי מסחר  .3

   .רה לחלקי שווישיטה זו ִאפשרה לחלק את הסחו  .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� .קלה על אנשי ממקומות שוני בעול לסחור זה ע זהשיטה זו הֵ   .2

  : הבנת המשתמע

    הבנת רעיונות המשתמעי מ� הטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות     שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

להבי� את הרעיו� , שלו באמצעות חתיכות מתכתלאתר את המידע על שיטת הת

 של יתרו� השיטה המתוארת בפסקה זו

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  "      חיסרו�"ו" יתרו�"המילי : העשרה בתחו אוצר המילי
להוראה 

  )י�/נושא(

   

 

 הכישורים הנדרשים 

. על היתרו� של השיטה בשאלה מוצג מידע על השימוש בחתיכות מתכת כאמצעי תשלו ונשאל

ולהבי� את הרעיו� של יתרו� ) 40שורה (התלמידי צריכי לאתר את המידע המוצג בשאלה 

: ההסבר מובע במבנה תחבירי מורכב). 39–37שורות (היתרו� מוסבר לפני הצגת השיטה . השיטה

: קסט במיליהתשובה הנכונה מובעת בט ..."עברו לשימוש בחתיכות מתכת... כ1...  לכ�... אול�ו"

קשה את קיו המסחר בי� אנשי י התשלו במקומות שוני בעול ִה ההבדל בי� אמצעֵ  אול�ו"

  ).38–37שורות " (שנדדו מאר3 לאר3
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 השתמעויות להוראה

  "      �וחיסר"ו" יתרו�"המילי� : מילי�ההעשרה בתחו� אוצר 

 אלה מילי חשובות בכל . י לתכונותה� שמות מופשטי המתייחס" חיסרו�"ו" יתרו�"המילי

עבודה בעזרת מילו� על . ה� משמשות להסבר ולהצגת עמדה מנומקת, תחומי הלימוד בבית הספר

מילי אלה תקד את ההבנה של הטקסטי העיוניי ותזמ� אימו� בכתיבה של הבעת עמדה 

  . מנומקת תו� פירוט חסרונות ויתרונות

. ת את הפירושי השוני ואת המילי הנרדפות לכל מושגמומלצת עבודה בעזרת מילו� המלמד

" עליונות"מילי כמו " יתרו�"ולמילה , "חולשה"ו" פג", "דופי"מילי כמו " חיסרו�"למילה 

בעזרת , התלמידי יחברו משפטי חדשי מתאימי תו� שימוש בביטויי אלה". עדיפות"ו

  .ההסברי והדוגמאות במילו�
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  21 שאלה

  .הקטע כתוב שכיו אפשר לשל ג ללא מטבעות ושטרותבסו� 

 . והסבירו לפי הקטע כיצד היא פועלת, ציינו מהי שיטת תשלו זו

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

ההסבר . תשובה המציינת את כרטיס האשראי בליווי הסבר רלוונטי על דר� פעולתו

 .כולל התייחסות לדר� שבה המוכר מקבל את כספו

  וו�המח

  : הבנת המשמעות הגלויה בטקסט

 איתור פרטי מידע המפורשי בטקסט     

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות     שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה
  שפה ושיח

איתור המידע המתייחס לאמצעי התשלו היו וכתיבת ההסבר על פי המפורט 

 בטקסט

הכישורי� 
  הנדרשי�

בעול  –ותשלו במאה העשרי ואחת  קנייה ומכירה: דיו� וכתיבה בנושא תוכ�

 הממוחשב        

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

ונדרש מ� התלמידי הסבר , בשאלה מתוארת שיטת התשלו היו כפי שהיא מופיעה בטקסט

ולכתוב את ) 55–51שורות (התלמידי צריכי לאתר את הפסקה . המבוסס על הכתוב בקטע

עליה להתייחס לדר� שבה מקבל המוכר את כספו מ� הקונה בלי להשתמש במטבעות . ההסבר

    .ובשטרות
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

 .הסבר מלא ומנוסח היטב, תשובה טובה מאוד

 

. שיטת התשלו הזו היא כרטיס אשראי" •

המוכר . התשלו נעשה באופ� אלקטרוני

הקונה משל ומעביר כותב את הסכו ש

צרי� לרשו את פרטי הבנק . את הכרטיס

של הקונה כדי שהמוכר יוכל לקבל את 

 " הכס� שהקונה שיל

שימו (כתיבה במשלב גבוה , תשובה טובה מאוד

, הסכו, מקיש, נעשה: לב למילי ולצירופי

סכו הכס� , פרטי הבנק, רוש, תשלו

 .חסר פיסוק, )הדרוש

  

שראי שנעשה באופ� היו יש כרטיס א" •

 אלקטרוני המוכר מקיש בקופה את הסכו

לתשלו ומעביר את הכרטיס של הקונה 

במכשיר מיוחד המכשיר רוש את פרטי 

הבנק של הקונה כדי שהמוכר יוכל לקבל מ� 

  ." הכס� הדרוש הבנק את סכו

כיו אפשר לשל בכרטיס אשראי במקו " •  .א� הוא אינו מלא, קיי הסבר

בעות התשלו בכרטיס אשראי שטרות ומט

  "נעשה באופ� אלקטרוני

שימו לב לניסוח בלשו� הדיבור ולטעויות 

  .הכתיב
בכרטיס אשראי ה מעבירי את הקניות " •

ואחרי זה המוחר מעביר את הכרטיס והבנק 

  " משלמי לא

  תשובות לא נכונות   

ל מיני שיטת השטרות כדי לקנות דברי כ" •  .חסר הסבר על העברת הכס� למוכר

  "דברי

כיו אפשר להשתמש בכרטיס אשראי " •  .חסר הסבר

  " במקו מטבעות ושטרות

  

 השתמעויות להוראה

  בעול� הממוחשב    –יה ומכירה ותשלו� במאה העשרי� ואחת יקנ :דיו� וכתיבה בנושא תוכ�

  .הדיו� בכיתה יתמקד ברעיו� של תחליפי כס�

, כרטיסי אשראי, קנייה ומכירה באמצעות תווי קנייה כמו, יועלו בכיתה אפשרויות רבות מקובלות

" פייסבוק"קנייה ומכירה דר� רשתות חברתיות כמו , ביצוע פעולות באינטרנט, ארנק אלקטרוני

   .ועוד

סטוריה יהמציג כספי ותחליפי כספי לאור� הה ,מומל3 לבקר במרכז המבקרי של בנק ישראל

   .)הבנק ראו אתר מרכז המבקרי של( של אר3 ישראל

משימות כתיבה מומלצות יכולות להיות סיפור אישי או דמיוני על קנייה ומכירה בחלופות של 

בהתא (כתיבת דיו� או הסבר מה� קנייה ומכירה אלקטרוניות ומה יתרונותיה� וחסרונותיה� , כס�

  ).לידע של ילדי צעירי במונחי של כספי
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  22 שאלה

  . זמ� יהמתאר וביטויי מיליבקטע יש 

  . דוגמאות מה שלוש 17מעמוד העתיקו 

            היום     : דוגמה

1.      

2.      

3.     

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  :ביטויי זמ� מבי� אלה שלושהתשובה הכוללת 

 בימינו •

•  :ִ ימי /הימי/רבות הימי

 מאוחר יותר •

•   כיו

 בעת •

  המחוו�

  : לשו�1לשו� ומטה

 )תוארי פועל(ות קישור הבנת המשמעות של מיל

ממדי 
  ההבנה

 קטגוריות  )תואר הפועל לציו� זמ�(אוצר מילי
  שפה ושיח

הכישורי�  הכרת מילי המביעות זמ� ואיתור� בטקסט
  הנדרשי�

השתמעויות  מילי וביטויי לציו� זמ� ותפקיד בטקסט      : העשרה בתחו אוצר המילי
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 ם הכישורים הנדרשי

התלמידי צריכי לאתר בקטע . בשאלה נדרשי הכרת מילי לציו� זמ� ואיתור� בתו� קטע נתו�

התלמידי יכולי להיעזר במיקו של המילי בראש הפסקה או בראש . שלוש מילי מתאימות

בהמש� באותה שורה בראש " מאוחר יותר", בראש הפסקה) 47שורה " (בות הימיְר ִ: : "המשפט

 .  בראש הפסקה) 51שורה " (יוכ", המשפט
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 השתמעויות להוראה

  בטקסט ותפקיד� זמ� לציו� וביטויי� מילי�: המילי� אוצר בתחו� העשרה

ולבקש מה ליצור , מומל3 ליצור ע התלמידי רשימה ארוכה של ביטויי זמ� שמצאו בטקסטי

עות את ההבדלי במשלב כדאי להעלות למוד. משפטי ופסקות קצרות תו� שימוש במילי אלה

  .הלשוני בי� המילי השונות

הופיעו בטקסט (בעת , כיו, מאוחר יותר, ברבות הימי, בימינו: להל� רשימה חלקית של מילי

 .בעיד� ועוד, בתקופה, ע, בשעת, אז, באותו זמ�, בזמ�, כאשר, )זה

ארגו�  –קסט זמ� כיסודות מארגני של הטהמילות מומל3 להראות לתלמידי את תפקיד 

  . כרונולוגי

לסמ� את , ביוגרפיה וטקסט מידע, כמו סיפור, צרי� לזמ� לתלמידי טקסטי בסוגות שונות

מילות הזמ� ולהראות כיצד מילות הזמ� יוצרות את הרצ� הכרונולוגי של הטקסט ועוזרות לנו 

       .להבי� את תוכנו
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  23 שאלה

  ?של הקטע כולו המרכזימהו הנושא 

  ת מוצרי חקלאייהחלפ  .1

2.    התפתחות אמצֵעי התשלו

  ייצור מטבעות ממתכת  .3

   תשלו באמצעות סחורות  .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� י התשלוהתפתחות אמצעֵ   .2

  : הבנת המשתמע

 הבנת רעיונות המשתמעי מתו� הטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות   שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  ושיח שפה

הכישורי�  הבחנה בי� הדגמות לבי� הכללה להבעת הרעיו� המרכזי, התייחסות לטקסט השל
  הנדרשי�

השתמעויות  תהליכי ורעיונות   –שמות פעולה להבעת הכללה 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

ס לטקסט עליה להתייח. בשאלה נדרשי התלמידי למצוא את הנושא המרכזי של הקטע כולו

כמו , להבי� את הרעיו� המרכזי שלו ולהבדיל בי� רעיו� מרכזי לבי� הדגמות, כיחידה שלמה

"  ).  4מסיח " (תשלו באמצעות סחורות"ו) 1מסיח " (החלפת מוצרי חקלאיי
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 השתמעויות להוראה

  תהליכי� ורעיונות   –שמות פעולה להבעת הכללה : לשוניי� מבני�

  .על שמות פעולה לעומת פעלי כחלק מתהלי� הבנת הטקסט העיוניית לשונעבודה 

  .פעלי כחלק מתהלי� הבנת הטקסטבהתלמידי יתאמנו בהבעת שמות הפעולה 

  :הפעלותהצעות  ל

1.   שמות הפעולה ". ?אי� המציאו את הכס�"בטקסט דוגמאות לשימוש בשמות פעולה לפניכ

כתבו את המשפטי  ולאחר מכ� ,ת צורת הפועלכתבו בצד כל ש פעולה א. מסומני בטקסט

 )שייקנו( קנייהלבמש� השני התפתחו שיטות מסחר שונות : "בעזרת שימוש בפעלי

  ).  4–2שורות " (של סחורות עד אשר המציאו את הכס� של ימינו) שיימכרו( מכירהול

      )40 שורה..." (בחתיכות של מתכת) שישתמשו( שימושכ� בכל העול עברו בהדרגה ל"  

קטעי קצרי מתו� טקסטי במשפטי וה� בה� , להציג בפני התלמידי דוגמאות נוספות  .2

ולהתאמ� במעבר ממשפט שמני למשפט , מידעיי מחומר הלימוד ומספרי הלימוד שלה

המטרה שלה היא " = "לנצח בתחרות/ניצחו�המטרה שלה היא " :המשפט ,למשל. פועלי

   ".בתחרות ינצחושה

  



 

  א  "תשעה', הלכיתה  בעבריתב "מיצ – חוברת הנחיות 98

 

  24 שאלה

קלפי וחפצי שוני , ג היו יש ילדי הנוהגי להחלי� ביניה משחקי

  .בשיטת סחר החליפי�

 . נמקו את תשובתכ? מה דעתכ על כ�

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו� .את דעתו של התלמיד בליווי נימוק רלוונטי התומ� בדעה המציגהתשובה 

  : הערכה וביקורת, יישו

    שו הנלמד מ� הטקסט בהקשרי אחרייי

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלה אינטרטקסטואלית 
  שפה ושיח

הבעת דעה וכתיבת נימוק רלוונטי ה� מ� הטקסט וה� , הבנת הרעיו� של סחר חליפי�

 מידע חו3 טקסטואלי

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  )     8שאלה , "אמיל"ראו פרק (כתיבת דעה מנומקת 
וראה לה
  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים 

והתלמידי נדרשי להביע דעה מנומקת , בשאלה מוצגת סיטואציה של סחר חליפי� בי� ילדי

ולהשתמש ג בידע חו3 , התלמידי צריכי להבי� את השיטה כפי שהיא מתוארת בטקסט. בנושא

כל נימוק רלוונטי . ילדיטקסטואלי כדי לנמק יתרונות או חסרונות של שיטה זו במציאות של 

     .האופי וההתנהגות שלה, כמו הצרכי, יתייחס לעול הילדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 א  "תשעה', הלכיתה  בעבריתב "מיצ – חוברת הנחיות 99

  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

נימוק רלוונטי של החלפות בי� ילדי כדי למנוע 

 .בזבוז כס�

לדעתי אני מסכימה כי במקו לקנות דבר " •

וא חדש שאת רוצי ולחבר שלכ יש וה

רוצה את מה שיש לכ אז אפשר להתחל� 

 " במקו לבזבז כס�

נימוק רלוונטי של החלפות בי� ילדי כדבר 

  .מהנה
• " לפי דעתי זה דווקא טוב בגלל שככה ילדי

יכולי להרוויח מה שה רוצי ולהביא 

 לאחר משהו שהוא כבר אינו צרי� וזה ג

  ." מהנה מאוד

  • " מכיוו� לדעתי השיטה הזאת טובה לילדי

 שילדי יכולי להחלי� ביניה מוצרי

שמוצאי ח� בעיניה במקו לקנות עוד משחק 

  ."חדש

 חבוי כא� הרעיו� שחפצי של משחקי ילדי

  .לעומת חפצי של מבוגרי, מתאימי להחלפה
 כי לילדי בעיקר מצוינת שיטה זולדעתי " •

 באותו אחרי קלפי שווי קלפי למשל

   ."מספר

, � הרעיו� שסחר חליפי� גור למריבותחבוי כא

  .כי הוא הסכ חברי שאינו מחייב כמו קנייה
לדעתי זה לא טוב כי יכולי להתחרט ולהגיד " •

תחזיר זה שלי והילד השני אומר החלפנו והוא 

  " לא ירצה לתת ואז יתחילו מריבות

  תשובות לא נכונות  

פעמי אני רואה שילדי מחליפי כ� ל" •  .א� אי� נימוק, יש בתשובה עובדה מ� המציאות

  " ביניה חפצי

דעתי על כ� בסדר גמור מכיוו� שאי� חוק " •  .נימוק לא רלוונטי

  " לא להחלי� בשיטת סחר חליפי�

הילדי לא חייבי להחלי� קלפי חפצי " •  .התשובה לא כוללת לא דעה ולא נימוק

  " רק מה שא רוצי אבל ה יכולי

שזה בסדר אפשר להחלי� צעצוע אחר בעד " •  .א� חסר נימוק, גמההתשובה כוללת דעה ודו

  " צעצוע או ממתק בממתק

  

 השתמעויות להוראה

       )8שאלה , "אמיל"ראו פרק ( כתיבת דעה מנומקת
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  25 שאלה

והציעו שתי כותרות " ?אי� המציאו את הכס�: "דנו בקטע' תלמידי בכיתה ה

  :נוספות המתאימות לו

  ותשיטות מסחר שונ •

   לא כ� היה הדבר מאז ועד ימינו •

  .ַ:ֲחר@ את הכותרת המתאימה ביותר לדעתכ

 . נמקו את בחירתכ לפי הקטע

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

הקושר במפורש בי� הכותרת  כותרת אחת בליווי נימוקתשובה הכוללת בחירה ב

 .הכתוב בקטעשנבחרה לבי� 

  המחוו�

   :הערכה וביקורת, יישו

   ערכת מטרתו של הטקסטה

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה
  שפה ושיח

בחירה , הבנת הכותרות וההבדלי ביניה�, התייחסות לטקסט כיחידה שלמה

 בכותרת מתאימה ונימוק רלוונטי תו� התייחסות לטקסט השל

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות         סוגי כותרות ותפקיד� בטקסט: כותרות
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

ונדרש מה לבחור כותרת אחת , בשאלה מוצגות לתלמידי שתי כותרות נוספות לטקסט

התלמידי נדרשי להבי� את הטקסט כיחידה . המתאימה ביותר לדעת ולנמק את בחירת

, לבחור כותרת אחת, להבי� את הכותרות ואת היחס שלה� לרעיו� המרכזי של הטקסט, שלמה

  .  לנסח נימוק ולבסס את דבריה על הכתוב בטקסט, לחשוב על נימוק רלוונטי
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 השתמעויות להוראה

הבעת רעיונות בהתאמתה לסיפור וב, אפיונהב, דיו� בכותרת :סוגי כותרות ותפקיד� בטקסט

 לכותרות נוספות

ולעתי  ,טקסטב המופיעיקר המידע מוסרת את ע הכותרת: דיו� בתפקידי הכותרת של טקסט

מומל3 לנתח כותרות של . אליו בנוגעומעוררת עניי� וסקרנות אצל הקורא  על תוכ� הטקסטרומזת 

  .    האלה של הכותרת התפקידיי נטקסטי ולהתייחס בניתוח לש

  :סוגי כותרות

  . ותכותרת המתייחסת לעיקר המידע שבטקסט וכוללת לרוב עובד – כותרת המוסרת מידע

   .או מרמזת עליה דעת הכותב אתכותרת המציגה  – נוקטת עמדההכותרת 

ומנוסחת לרוב בדר� מפתיעה  ,כותרת המעוררת עניי� וסקרנות אצל הקורא – כותרת פיקנטית

  .  ומעניינת

  דיו� בכותרת של הטקסט ובהתאמתה לטקסט

כותרת  :למשל, וגותלהסב את תשומת לב התלמידי לקשר בי� סוגי הכותרות לבי� הס מומל3

, נוקטת עמדה תופיע בנייר עמדההכותרת , תופיע בטקסט מידעי מידעת תמתמצה מוסרת אוה

  . במיוחד בכתבות עיתונאיות ,טיעו� טקסט, על פי רוב, כותרת פיקנטית מאפיינת

  :להפעלההצעה 

  כותרתלבקש מה לזהות את סוג הו) כפי שהוזכר קוד(להציג לתלמידי סוגי טקסטי שוני

יציעו כותרת אחרת  התלמידיאפשר ג ש. התאמת הכותרת לטקסט עלדעת את לחוות ו

  .לטקסט וינמקו את הצעותיה
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  לשוט בגליל העליון : שם הטקסט ומקורו

  26 שאלה

  .השלימו את המשפט לפי ד� המידע

 .       שבאזור ,        אתר ה0ִַיט נמצא בנחל 

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

 :המידע �שובה הכוללת שתי השלמות לפי דת

 החצבני    •

 הגליל        /הגליל העליו� •

  המחוו�

  : המשמעות הגלויה

 איתור פרטי מידע המפורשי בטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה
  שפה ושיח

הכישורי�  איתור מידע מפורש הנמצא ג בכותרת וג בשורות הפתיחה  
  י�הנדרש

השתמעויות  פתיחה וכותרות משנה   : אפיו� מבנה טקסט שימושי
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

ההשלמה היא של . לקרוא את הכותרת ואת שני משפטי הפתיחה יהתלמיד� מ נדרששאלה ב

, כותרת וג בשורה הראשונה מוזכר האזורבג . מילה אחת גלויה ומפורשת בלשו� הטקסט

  ".  נחל"ש הנחל צמוד למילה בטקסט  –" בנחל החצבני"ובשורה השנייה מוזכר , "העליו� בגליל"
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 השתמעויות להוראה

  פתיחה וכותרות משנה   : אפיו� מבנה טקסט שימושי

מטרת העבודה על מבנה הטקסט השימושי היא לסייע לתלמידי להבי� את הטקסט בעזרת 

תלמידי כיצד כותרות המשנה מנווטות את הקורא בשעה שהוא מומל3 להראות ל. המבנה שלו

  :כמו, כדאי לזמ� לתלמידי טקסטי שימושיי דומי בליווי תרגילי. מפיק מידע מ� הטקסט

על פי , החסרות בתרשיהמשנה כותרות השלימו את . תרשי של מבנה הטקסטלפניכ   .א

  :הטקסט

  מסלול משפחתי  .א

  מסלול אתגרי  .ב

  ת ליוצאי לשיטהוראו  .ג

  כותרת
  "לשוט בגליל העליו�"

  

  פתיחה
  "בואו ליהנות משיט חוויתי בגליל העליו�"

↓  

  .א

↓  

  .ב

↓  

  .ג

↓  

  סגיר
  "שיט מוצלח ומהנה"

  

מומל3 להציג לתלמידי . הכינו תרשי לשני טקסטי שימושיי נוספי לפי בחירתכ  .ב

 .י מתאימי באינטרנטטקסטי מתאימי או להפנות אות לרשימת אתר

  .וכתבו את רשימת הנושאי שעליה נמצא מידע בטקסט זה, בחרו טקסט שימושי אחר  .ג
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  27 שאלה

  ? )24' עמ( מסלול אתגרילמה הכוונה בביטוי 

  מסלול קל ומהנה המתאי לבני נוער  .1

  מ"מסלול שאורכו יותר מחמישה ק  .2

  מפותל ורגוע, מסלול ארו�  .3

     ה הדורש מאמ3מסלול קש  .4

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו�  מסלול קשה הדורש מאמ3  .4

  : הבנת המשתמע

 הבנת מילי וביטויי בהסתמ� על הכתוב בטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  אוצר מילי
  שפה ושיח

הכישורי�   הבנת ביטוי על פי ההקשר
  הנדרשי�

השתמעויות  י    Xר בסיומת שמות תוא –מורפולוגיה : מבני לשוניי
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

בשאלה נדרש מ� ". מסלול משפחתי"מופיע כראש פרק לאחר ראש הפרק " מסלול אתגרי"הביטוי 

, "משפחתי"התלמידי יודעי מה פירוש הביטוי . התלמידי להבי� פירוש של ביטוי על פי ההקשר

 .בהתא לתוכ� המפורט בסעי� זה עליה לקרוא את הפרטי ולפרש

  

 השתמעויות להוראה

  י Xשמות תואר בסיומת  –מורפולוגיה : מבני� לשוניי�

כמו המילי , י ה המבנה הטיפוסי ביותר בעברית החדשה של תאריXשמות תואר בסיומת 

 התארי האלה מאפייני לשו� כתובה".  כללי", "צבעוני", "תרבותי", )בשאלה זו" (אתגרי"

: ולכ� כדאי להשקיע זמ� במהל� השיעורי כדי לעבוד עבודה מילונית טקסטואלית, במשלב גבוה

, ולפרש אות) יש הרבה תארי כאלה בטקסט מידע(י בטקסט Xלזהות את התארי בסיומת 

, "פני"ו" חיצו�"מ" פנימי"ו" חיצוני"ו" מלכות"מ" מלכותי"כמו , ליצור שמות תואר משמות עצ

  . י ופסקות תו� שימוש נכו� ומתאי בצורות האלהולחבר משפט

" = ספרי"כמו , י המציינת שייכות בגו� ראשו�Xכדאי להראות לתלמידי את ההבדל בי� סיומת 

כמו , משמעיות1מילי רבות ה� דו". מוזיקלי"כמו , י המציינת ש תוארXלבי� סיומת , הספר שלי

הדר� הטובה ביותר . סלול המיועד למשפחותמ" = מסלול משפחתי"המשפחה שלי ו" = משפחתי"

  .משמעיות כאלה היא לחבר משפטי מתאימי לכל משמעות1להבי� מילי דו
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  28 שאלה

  .השלימו את הטבלה לפי ד� המידע

  ש� המסלול              

  המאפייני�
  מסלול אתגרי  מסלול משפחתי

                                  תיאור אפיק הנחל. 1

                                  � ה0ִַיטֶמ0ֶ . 2

                                  אור� המסלול. 3

4 .                                  אופ� זרימת המי
 

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

כל שורה בטבלה . (סעיפי בטבלה ארבעהתשובה הכוללת השלמה נכונה של 

  ).תיחשב סעי�

  הסעי"
  ש� המסלול

  יני�המאפי
  מסלול אתגרי  מסלול משפחתי

  צר ומפותל/צר  רחב  תיאור אפיק הנחל  .1

 שעה עד כשעה  ֶמ0ֶ� ה0ִַיט  .2
 שעה עד שעה/וחצי
   וחצי

 עד וחצי כשעה
 וחצי שעה/שעתיים

  שעתיים עד

  מ"ק 6/מ"ק 6- כ  מ"ק 5/מ"ק 5- כ  אור� המסלול  .3

4.  מים /רגוע  אופ� זרימת המי

  רגועים/רגועים

מים /סוער

  סוערים/ועריםס
 

  המחוו�

  : המשמעות הגלויה

 איתור פרטי מידע המפורשי בטקסט  

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

הכישורי�  איתור פרטי בפסקה אחת וארגונ בטבלה הנתונה 
  הנדרשי�

, "וט בגליללש"ופרק , 15שאלה , "כס�"ראו ג פרק (קריאה וארגו� מידע בטבלה 

 )     30שאלה 

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
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 הכישורים הנדרשים 

בשאלה מוצגי . ומכא� שבשאלה נדרש ידע של ארגו� מידע בטבלה, תוכ� השאלה מופיע בטבלה

וכ� , "מסלול אתגרי"ו" מסלול משפחתי", לתלמידי נושאי על פי לשו� כותרות המשנה בטקסט

התלמידי נדרשי לאתר את הפרטי הגלויי והמפורשי בכל . כל מסלול ניתני המאפייני של

 .קטע ולהשלי את פרטי המידע החסרי בטבלה

  

 השתמעויות להוראה

  )30 שאלה, "לשוט בגליל" ופרק, 15 שאלה, "כס�" פרק ג ראו(וארגו� מידע בטבלה  טבלה תקריא
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  29 שאלה

  כתוב , 3בסעי� , בד� ההוראות ליוצאי ל0ִַיט

  . שחובה לצפות בסרט הדרכה לפני היציאה ל0ִַיט

  ? דרישה זו מוצדקת, לדעתכ, הא

  .נמקו את תשובתכ

 . שורות 3 1 2 כתבו

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו�  .נימוקי התומכי בדעה/תשובה הכוללת הבעת דעה בליווי נימוק

  : יישו הערכה וביקורת

 ת על הכתובהבעת עמדה מנומק

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלה אינטרטקסטואלית 
  שפה ושיח

הכישורי�  ידע חו3 טקסטואלי על חשיבות הנושא   , הבנת הסיטואציה המתוארת בטקסט 
  הנדרשי�

השתמעויות       ) 24שאלה , "כס�"ופרק , 8שאלה , "אמיל"ראו ג פרק (כתיבת דעה מנומקת  
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 ים הנדרשים הכישור

התלמידי . חובת צפייה בסרט הדרכה: בשאלה מוצגת לתלמידי סיטואציה המופיעה בטקסט

. ולהביע את דעת ולנמק אותה, בעת השיט רמת הסיכו�מבחינת סיטואציה ל נדרשי להתייחס

הנימוק צרי� להתבסס ה� על הטקסט וה� על ידע חו3 טקסטואלי הקשור לחשיבות ההדרכה 

 .ויות שיש בה� סיכו�לקראת פעיל
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

ומנוסחת  בהרחבה מנומקת, מאוד טובה תשובה

 .היטב

 

לפי דעתי דרישה זו מוצדקת מאוד בגלל " •

שצרי� להבי� מה צרי� לעשות מה הוראות 

במה צרי� להצטייד ואי� השיט , הבטיחות

 "מתבצע ומה המסלולי

, הקודמת לתשובה בהתאמה תובוכ נכו� תוכ�

  .זורמת לא בצורה מנוסח א�
, מפני שמזהירי ש מיכול הסכנות. כ�" •

במה אנו , הדברי שנעשה ש, באג

  ..." ועוד, צריכי להיות מצוידי

חנו ניהיה יותר זהירי א נמפני שא, כ�" •  .היטב ומבוסס רלוונטי הנימוק

אנחנו נדע מה לעשות , נצפה בסרטו� הזה

ואנחנו ג נוכל לשמור על . � לעשותואי

לא לצאת מש . עצמנו ככה יותר טוב

   ".בפגיעות או פצעי

לפי דעתי צרי� כי אחר כ� לא ידעו מה , כ�" •  .בהכללה כתוב הנימוק

  ." עושי ש ואי� מתנהגי

 על מוסבר הנימוק, נמוכה ברמה נכונה תשובה

  .דיבור בלשו� וכתוב דוגמה ידי
מוצדק כי ע לא נראה אני חושבת שזה " •

אי� משתמשי בסירות אז יכל להיות 

   "שניתקע במקו אז לא נצליח לזוז

  תשובה לא נכונה  

, בי� התנהגות החובה מקשרת אינה התשובה

 בסרט לצפותלבי� הדרישה , הצלה חגורת חגירת

  .סכנהמנת למנוע  על

הסרט בשיט חובה לצפות בסרט לפני " •

גורת הצלה כי שנכנסי לשיט חובה לחגור ח

   ."חייבי א לא אז זה מסוכ�

  

 השתמעויות להוראה

        )24שאלה  ,"כס�"פרק ו, 8שאלה  ,"אמיל"פרק ג ראו ( כתיבת דעה מנומקת

  
  



 

 א  "תשעה', הלכיתה  בעבריתב "מיצ – חוברת הנחיות 109

  30 שאלה

  .בטבלה שלפניכ רשומות הוראות מד� המידע

  ?ִיטה0ַ  בסו"ה0ִַיט או  במהל1, ה0ִַיט לפני: מתי יש לבצע כל הוראה, לפי הקטע

  ).אחד בשורה ����1סמנו יותר מ, א יש צור�(במשבצת המתאימה  ����סמנו 

  מתי לבצע                     

  ההוראות
  ה7ִַיט בסו"  ה7ִַיט במהל1  ה7ִַיט לפני

     .יש להצטייד בחגורת הצלה  . 1

     .יש להיזהר מהחלקה  . 2

     .אי� לרדת מ� הסירה  . 3
 

 השאלה

  הקושידרגת  בהמש�תפורס

כל שורה בטבלה . (סעיפי בטבלה שלושהתשובה הכוללת השלמה נכונה של 

  ).תיחשב סעי�

  מתי לבצע  הסעי"

  ההוראות

במהל1   טלפני ה8ַיִ 
  ה8ִַיט

בסו" 
  ה8ִַיט

יש להצטייד   .1
  .בחגורת הצלה

�      

יש להיזהר   .2
  . מהחלקה

�    �  

אי� לרדת מ�   .3
  . הסירה

  �    

 

  המחוו�

  : יההמשמעות הגלו

    איתור פרטי מידע המפורשי בטקסט   

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה
  שפה ושיח

הכישורי�  לאתר את המידע הגלוי בהוראות ולסמ� בהתא לדרישת הטבלה
  הנדרשי�

   )28ראו ג שאלה ( וארגו� מידע בטבלה ת טבלהקריא

 )  22שאלה , "כס�"ראו ג פרק (מילי המביעות זמ� : העשרת אוצר מילי

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
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 הכישורים הנדרשים 

לאתר את ההוראות ולהשלי את , בשאלה נדרש מ� התלמידי לקרוא את המידע שבטבלה

  ". בסו� השיט"ו" במהל� השיט", "לפני השיט: "הטבלה לפי קריטריוני של זמ�

 ..."שיוצאילפני "... בלשו� הטבלה  להעל חגורת ההצכתוב  4בהוראה מספר   .1

 ".ממנה ובעת היציאהלסירה  ת הכניסהבעֵ : "... כתוב על ההחלקה 6בהוראה מספר   .2

 ".בסו� השיט"ו" לפני השיט"לכ� על התלמידי לסמ� בטבלה   

לכ� על התלמידי לסמ� ". טיִ בזמ� ה7ַ : "... כתוב על הירידה מ� הסירה 7בהוראה מספר   .3

  ".במהל� השיט"בטבלה 

 

  השתמעויות להוראה

. ויש לה� תפקיד חשוב בלשו� ההוראות, מציינות ג סדר" בסו�", "במהל�", "לפני"מילי כמו 

מומל3 לזמ� לתלמידי הוראות נוספות הכוללות . מילי אלה מכוונות לדיוק בביצוע ההוראות

כא� מתאי . וש במילי אלהוכ� לבקש מה לחבר משפטי או פסקה תו� שימ, ביטויי זמ� וסדר

  ".אחרו�", "ראשו�", "שנית", "ראשית"כמו , ג לעבוד באותו אופ� על מילות סדר
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  31 שאלה

  ?הוראותהא המשפטי שלפניכ כתובי כ

   .לאאו  כ�סמנו ליד כל אחד מה

  לא  כ� 

  � 2  � 1  .חווייתי בנחל 0ִַיטאת מוזמני ל.  1

  � 2  � 1    .בעת הצור� יש ִלפנות למדרי� הקרוב.  2

  � 2  � 1  .חובה להצטייד בחגורת הצלה.  3

 

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  :סימוני נכוני שלושהתשובה הכוללת 

  לא  .1

   כ�  .2

 כ�  .3

  המחוו�

  : לשו�1לשו� ומטה

 הפועל

ממדי 
  ההבנה

הבעת תבניות תחביריות וצורות הפועל ל –מורפולוגיה ותחביר : מבני לשוניי

 הוראות

קטגוריות 
  שפה ושיח

ידע מילוני של , ידע לשוני של תבניות תחביריות ושל צורות הפועל להבעת הוראות

 ביטויי הוראות

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  ת וצורות מורפולוגיות של הפועל תבניות תחביריו: מבני לשוניי להבעת הוראות
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

. בשאלה מוצגי לתלמידי שלושה משפטי ונדרש מה לסמ� א המשפטי כתובי כהוראות

אסור "כמו , התלמידי צריכי להכיר את התבניות התחביריות ואת צורות הפועל להבעת הוראות

, "להפריע("שה� תבניות שנעשה בה� שימוש בצורת ש הפועל " יש לשמור על השקט"ו" להפריע

: לדוגמה, התלמידי צריכי להתייחס ג למשמעות המילונית של הביטויי, כ�כמו "). לשמור"

המביעה , "חובה"לעומת המילה , אינה מביעה הוראה" מוזמני"המילה  –" את מוזמני לשוט"

   .דרישה לפעולה
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 השתמעויות להוראה

  עלתבניות תחביריות וצורות מורפולוגיות של הפו: תומבני� לשוניי� להבעת הורא

בעברית . מטרת העבודה היא יצירת מודעות לתבניות התחביריות ולצורות הפועל להבעת הוראות

, "אסור לדרו� על הדשא: "נית� להביע תוכ� דומה של הוראות והנחיות בכמה תבניות תחביריות

). צורת ציווי" (שמור על הדשא", "אל תדרו� על הדשא", "יש לשמור על הדשא ולא לדרו� עליו"

היזהרו ", "חובה לצפות", "השיט אסור: "ט שלפנינו מופיעות ההנחיות בתבניות האלהבטקס

 –" לדרו�", "לשמור: "להכיר את השימוש בש פועל, יש לזהות את צורות הפועל. ועוד" מהחלקה

ולהבחי� בי� שימוש בש הפועל ובי� שימוש בפעלי רגילי בצורת ציווי ', ל1פעלי המתחילי ב

  . דאו בזמ� עתי

 מומל3 לבקש מ� התלמידי לזהות את כל התבניות המביעות הוראות בטקסט הזה ובטקסטי

  .כדאי לסמ� את הפעלי המופיעי בצורת ש הפועל. מגווני הכוללי הוראות

  .תלמידי מתקדמי יכולי ליצור קבוצות של הוראות על פי התבניות הלשוניות

  .והנחיות תו� שימוש בכמה תבניות מתאימותכדאי לתת לתלמידי לחבר משפטי הוראות 
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  32 שאלה

  ..."חובבי הרפתקאות מוזמני ל0ִַיט חווייתי: "כתוב 24בעמוד 

  .אפשר להיעזר במילו� ַהְרַ)ְתָקא$תכדי להבי� את המילה 

  ? איזו מילה יש לחפש במילו�

  ְר4ְַתָקא9תהַ   .1

  4ְִתָקא9ת  .2

  ַהְר4ְַתָקה  .3

 4ְִתָקה  .4

 לההשא

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  המחוו�  הָק ְת 4ַ ְר הַ   .3

  : לשו�1לשו� ומטה

 חיפוש מילה במילו�  

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  מבנה המילה –מורפולוגיה : מבני לשוניי
  שפה ושיח

הכישורי�   ידע לשוני על מבנה המילה ועל מבנה המילו� 
  הנדרשי�

השתמעויות    ילה ועל מבנה המילו�  ידע לשוני על מבנה המ: מבני לשוניי
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

הכתובה " הרפתקאות"במציאת הער� המילוני של המילה : השאלה עוסקת בחיפוש מילה במילו�

וכ� להכיר , התלמידי נדרשי להכיר את מבנה המילו� כדי לחפש את הצורה ביחיד נפרד. ברבי

, "הרפתקה"התשובה הנכונה היא . וא את המילה ללא מוספית הרביאת מבנה המילה כדי למצ

" הרפתקא: "בסיומת הרבי' ומכא� האות א, ל ומקורה בארמית"המילה היא מלשו� חז. 'ללא א

  ").  הרפתקאה"לא קיימת בעברית התקנית המילה " (הרפתקאות"וברבי , במקור
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 השתמעויות להוראה

  וני על מבנה המילה ועל מבנה המילו�  ידע לש: מבני� לשוניי�

וכ� , "בארוניות"כמו , כלומר מציאת פירוש של מילי מורכבות בטקסט, מומלצת עבודה במילו�

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

  ".ולשדות התעופה", "ובסכיניו"למשל , "השימוש בכל

התלמידי יפרקו את המילה . תרגול יתמקד בניתוח שמות עצ ביחיד וברבי הכוללי מוספיותה

  . שהיא הער� המילוני, למרכיביה וימצאו את מילת המקור

, התלמידי ימצאו בטקסטי שוני מילי מורכבות וימצאו את הער� המילוני שלה�, כמו כ�

  ).גדה" (גדות הנחל: "8ובהוראה , )נעל" (נעלי ספורט: "5למשל בהוראה 

  :להל� דוגמאות לתרגול

  ".הוא החביא את המטבעות בכיסיו"במשפט  "בכיסיו"המילה  •

  )צורת הער� המילוני, יחיד( כיס) = רבי(כיסי , הכיסי שלו= כיסו 

 ".הוא נשע� על מפרקי ידיו"במשפט  "מפרקי"המילה  •

    )� המילוניצורת הער ,יחיד( מפרק) = רבי(מפרקי ) = נסמ�(מפרקי 
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  33 שאלה

  . לפניכ תיאור הפעילות של כמה מבקרי שבילו באתר ה0ִַיט

   ?שבד� המידע פעלו לפי ההוראותהא המבקרי

  .לאאו  כ�סמנו 

  לא  כ� 

1.   משפחת ירו� יצאה ל0ִַיט במסלול המשפחתי ע

  � 2  � 1  .ְ:ָנ ב� השנתיי

.סלול האתגרירני ֶ:� השבע וִאמו יצאו ל0ִַיט במ  .2

    1 �  2 �  

עשרה שטה לבדה במי 1חבורת נערי בני חמש  .3

  � 2  � 1  .הסוערי

 

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  :סימוני נכוני שלושהתשובה הכוללת 

  לא  .1

  כ�  .2

  כ�  .3

  המחוו�

  : יישו הערכה וביקורת

   יישו הנלמד מ� הטקסט בהקשרי אחרי

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  כ� ברמת נגישות בינוניתשאלת תו
  שפה ושיח

הסקת מסקנות מ� , איתור המידע בטקסט לפי הסיטואציות המתוארות בשאלה

 המידע בטקסט על ההתנהגות בסיטואציות אלה

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  הבנת הוראות והנחיות על ידי הדגמות    
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

העוסקת בנושא גיל , 1תוארות שלוש סיטואציות המתייחסות להוראה מספר בשאלה מ

כל סיטואציה בשאלה מתאימה לשורה . הוראה זו כוללת שלוש שורות. המשתתפי בפעילות השיט

התלמידי צריכי להבי� את הסיטואציות ולהסיק מסקנה מ� . לפי סדר השורות בטקסט, בטקסט

  .לאחר מכ� עליה לסמ� א המבקרי פעלו לפי ההוראות .המידע בטקסט על פעולות המבקרי
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 השתמעויות להוראה

  דגמותההבנת הוראות והנחיות על ידי 

  .הסברי ונימוקי, ניסוח כללי ללא הדגמות, הוראות והנחיות מנוסחות בלשו� קצרה

   :בעבודה על טקסט מסוגה זו מומל3 לעודד הדגמות והסברי בהקשר לכל הוראה

מדוע  –" השיט אסור לחולי: "2לדוגמה בכלל מספר , בהסברי/ו� בנימוקיכדאי לד •

כ� בנוגע לשאר הכללי ובנוגע לכללי בטקסטי אחרי ? )דוגמאות( אילו מחלות? )סיבות(

  .מאותה סוגה

ולבדוק איזה כלל מתאי או לא מתאי , מומל3 לחבר רשימה של דוגמאות כמו בשאלה זו •

  .הדוגמאות מתאימות להנחיותכלומר א , לכל דוגמה
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  34 שאלה

  . 15:30בשעה ) אפריל(יוסי הגיע לאתר בחודש ניס� 

  ?הא היית ממליצי לו להיכנס לאתר

 .נמקו את תשובתכ לפי ד� המידע

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

י נימוקי התומכ/בליווי נימוק, תשובה הכוללת דעה המסתמכת על ד� המידע

 .בדעה

  המחוו�

  : יישו הערכה וביקורת

 הטקסט בהקשרי אחרי  � יישו הנלמד מ

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלה אינטרטקסטואלית
  שפה ושיח

ידע חו3 טקסטואלי על , ...)אפשרויות לינה , זמני(הבנת פרטי המידע בטקסט 

 היכולת לפעול וליהנות לפי מידע נתו�

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות  )    35ראו ג שאלה (היחס להוראות התנהגות באתרי טבע וספורט : כתיבהדיו� ו
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

התלמידי צריכי להבי� את . בשאלה מוצגת סיטואציה של מבקר שהגיע לפני סגירת האתר

לכתוב נימוק  כדי. הסיטואציה ולכתוב המלצה מנומקת למבקר על כדאיות הכניסה בשעה זו

להמלצה על התלמידי להבי� את פרטי המידע בטקסט באשר לזמני הביקור ולאפשרויות הלינה 

וכמו כ� עליה להשתמש בידע חו3 טקסטואלי הקשור לפעילות ולהנאה ממנה בהתא , במקו

  .  לנסיבות המוצגות בשאלה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  תשובות נכונות 

 .הדיבור בלשו� המנוסחתת מנומק תשובה

 

אני הייתי ממליצה לא להיכנס לאתר כי " •

ויש לו רק חצי שעה  16:00האתר נגמר 

 " להיות בפני וחבל על הכס�

 .הכתיב לטעויות לב לשי יש, נכונה תשובה

 

אני אומרת שלו כי ע הוא יכנס לאתר אז " •

דקות ויקח זמ� עד שהוא  30יהיה לו רק 

 ." יתרג� לשיט

  .הטקסט מ� ידע על המבוססתנכונה  התשוב

 

• " אני ממליצה לו להיכנס כי כי� ש

ומארגני ש פעילויות ומסיבות וג אפשר 

 ." ללו� ש

  תשובות לא נכונות   

 .לשאלה רלוונטי אינו הנימוק

  

כ� כי בד� המידע כתוב שאפשר לשוט בנחל " •

וא המליצו ואמרו שכדי לשוט אז זה בסדר 

  "לשוט

  )"אפריל(תוב שזה סגור בניס� לא כי כ" •  

הכניסה היתה פתוחה והוא היה יכול " •  

  "להירש בחודש ניס� אפריל

  

 השתמעויות להוראה

  )  35ראו ג שאלה (היחס להוראות התנהגות באתרי טבע וספורט : דיו� וכתיבה

1בעט" וכ� כדאי להכיר את קבוצת" החברה להגנת הטבע"לקראת הדיו� כדאי למצוא חומר באתר 

למע�  לפעול שמטרתהקבוצת מתנדבי מכל רחבי האר3  היא" טבע נקי). "ראו אתר בש זה" (קינ

   .שינוי התנהגות הציבור באתרי הטבע והנו�למע� ו ,שיפור חזות ארצנוו ניקיו�

כדאי לאפשר , התנהגות לפי הכללי, בעקבות הדיו� על חשיבות ההתנהגות הנאותה באתרי הטבע

מידע על פי טקסטי שקראו , טיעו� בעקבות דעות שעלו בכיתה: סוגות שונותכתיבה על הנושא ב

סיפור על התלמיד או על חבר או , התלמידי וסיפור אישי הקשור להתנהגות באתרי טבע וספורט

    .סיפור דמיוני בנושא זה
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  35 שאלה

  עשרה את אחיה יואב1לפני הביקור באתר ה0ִַיט שאלה דנה בת האחת

  .רה א הוא מוכ� לשוט ִאתה יחד בסירהעש1ב� החמש

  . יואב קרא את ד� המידע

 ? מה לדעתכ ענה לה יואב

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

ומסתמכת על כ�  ,המתייחסת במפורש או במשתמע לכ� שיואב מבוגר תשובה

  .שיואב רשאי לשוט לבדו ולפיכ� רשאי ג ללוות את דנה

  :או

ומסתמכת על כ�  ,מבוגר אינובמשתמע לכ� שיואב  תשובה המתייחסת במפורש או

 . שא� על פי שיואב רשאי לשוט לבדו הוא אינו רשאי ללוות את דנה

  המחוו�

  : הבנת המשתמע

 הבנת רעיונות המשתמעי מ� הטקסט

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית
  שפה ושיח

� הסקת מסקנות מ, רות בשאלהאיתור המידע בטקסט לפי הסיטואציות המתוא

 הההתנהגות בסיטואציות אל עלהמידע בטקסט 

הכישורי� 
  הנדרשי�

השתמעויות        )34ראו ג שאלה (היחס להוראות התנהגות באתרי טבע וספורט : דיו� וכתיבה
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים 

התלמידי . 1ומר להוראה מספר כל, בשאלה מתוארת סיטואציה המתייחסת לגיל של המבקרי

לאתר את ההוראה המתייחסת לגיל המבקרי ולהביע את דעת , נדרשי להבי� את הסיטואציה

, צרי� ליווי של מבוגר 14עד גיל  5מגיל , על התלמידי לכתוב שעל פי הכתוב. לפי הבנת ההוראה

  .והמסקנה היא שיואב אינו יכול לשוט ע דנה
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  תלמידים ניתוח תשובות

  תשובות נכונות 

חובה  14עד גיל  5שזה לא בסדר כי מגיל " • 

 "בליבוי מבוגר כמו אבא ואמא

יואב אמר לדנה שרק בליווי מבוגר ולא " •  

  "בליווי נער

  תשובות לא נכונות  

  .בטקסט המידע של הבנה חוסר

  

יואב ענה לדנה שה יכולי לשוט ביחד " •

 מבוגר מכיוו� שדנה בת אחת עשרה וצריכה 

ארבע עשרה והוא : אבל יואב, לשוט כדי

  ." נקרא מבוגר

הבנה  ברמת והתשובה, לא הובנה השאלה

באופ� " אפשר" למילה ומתייחסתנמוכה 

  .פרגמטי

 ה ואז לאתר להיכנס קוד צרי� לא" •

  " לשוט יוכלו

  .קודמת לדוגמה הסבר ראו

  

צרי� קוד גלגל הצלה ומשוטי וכל " •

  "  בוהציוד שצרי� להשתמש 

  

 השתמעויות להוראה

  )      34ראו ג שאלה ( וספורט טבע באתרי התנהגות להוראות היחס: וכתיבה דיו�
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  36 שאלה

  . כל אחד מ� הסעיפי שלפניכ כולל שני משפטי

  . מודגשת מילהבמשפט הראשו� יש 

  . מאותו שורשפועל השלימו את המשפט השני בעזרת 

  

  
  .נוספות בילוייש אפשרויות  0ִַיטבאתר ה  .1

  .באתר                      מבוגרי וילדי מוזמני

  . בנחל ע אבא שטורמי ויעל   .2

  . בנחל                      ג דני ביקש

  .מסיבות לערו1באתר ה0ִַיט אפשר   .3

 . בת סיו השנהבו את מסי                      המורה הציעה ש

 השאלה

  דרגת הקושי בהמש�תפורס

  : השלמות נכונות שלושתשובה הכוללת 

 לותלב  .1

  לשוט  .2

 יערכו/נערו�  .3

  המחוו�

  : לשו�1לשו� ומטה

 הפועל

ממדי 
  ההבנה

קטגוריות  בניי� וגו� בהקשר, זמ�, שורש: הפועל –מורפולוגיה : מבני לשוניי
  שפה ושיח

בניית הצורה הנכונה של הפועל , בניי� וגו�, זמ�, שורש: ת הפועלידע לשוני על מערכ

 על פי ההקשר

הכישורי� 
  הנדרשי�

והשימוש ) ש הפועל ופועל מפורש(צורות הפועל  –מורפולוגיה : מבני לשוניי

 בה� על פי ההקשר התחבירי    

השתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 

 

 

 

 

  . ליטו"יש פינת  0ִַיטבאתר ה  :דוגמה

     .בעלי חיי    ללטף    ילדי מוזמני
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 הכישורים הנדרשים 

בכל משפט התלמידי נדרשי להשלי פועל מאותו . תלמידי שלושה משפטיבשאלה מוצגי ל

בזמ� ובגו� , התלמידי צריכי לכתוב פועל בבניי� הנתו�. השורש של המילה המודגשת

  .המתאימי להקשר

התלמידי צריכי . בניי� פיעל, ה.ל.ש פעולה מ� השורש ב, "בילוי"המילה המודגשת היא   .1

 .בהתא להקשר" לבלות"ש הפועל , "...לבלותמני מוז: "... להשלי

: התלמידי צריכי להשלי. בניי� קל, ט.ו.פועל מ� השורש ש, "שטו"המילה המודגשת היא   .2

 .בהתא להקשר" לשוט"ש הפועל  ,..."לשוטביקש "... 

 התלמידי צריכי. בניי� קל, כ.ר.ש פועל מ� השורש ע, "לערו�"המילה המודגשת היא   .3

   ).המורה(הפועל בעתיד בגו� שלישי בהתא להקשר , ..."נערו1הציעה ש: "... להשלי

  

 השתמעויות להוראה

על פי  �והשימוש בה) ש� הפועל ופועל מפורש(צורות הפועל  –מורפולוגיה : מבני� לשוניי�

  ההקשר התחבירי

ש בה� בתבניות לשונית היא לפתח את המודעות לצורות הפועל ולשימו1מטרת העבודה המטה

" שמרתי"כמו , יש לשי לב להבדל בי� פועל מפורש שהוא בנטייה של זמני: לשוניות שונות

התלמידי ). ללא ציו� זמ�" (לשמור"המילה ', הכולל את האות ל, לבי� ש הפועל, "אשמור"ו

בתרגול ישלימו התלמידי פעלי . יודעי להשתמש בצורות השונות על פי ההקשר התחבירי

  .בדומה לשאלה זו, צורות שונות על פי שורש נתו�ב

, לדוגמה. מומל3 לבקש מ� התלמידי לזהות פעלי בצורות השונות ולהעתיק את המשפטי

 " שמרו"ו) תתקרב, התקרבה –פועל מפורש " (מתקרבת", )ש הפועל" (להישמר: "19ו 8בכללי

  ).ש הפועל –ליהנות , פועל בציווי –בואו " (בואו ליהנות: "בפתיח של הטקסט; )פועל בציווי(

 תלמידי מתקדמי יכולי לחבר משפטי תו� שימוש בצורות שונות ובתבניות שונות לאות

      .בואו ותיהנו, כדאי לבוא וליהנות –" בואו ליהנות: "למשל, פעלי
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  )'ה לכיתה א"ב תשע"מיצ(טבלת סיכום  –שתמעויות להוראה ה
  

. וזכרו בכל השאלות בשלושת הטקסטי שנותחוהאי שהטבלה מסכמת את כל הנוש

 ,הנושאי המופיעי בפרק ההשתמעויות להוראה ממויני לשלושה חלקי עיקריי

המפרטי , ראשו� מתייחס לנושאי תוכ�החלק ה: בהתא למיומנויות השפה והשיח

קסטואליות ופעילויות ט, כמו למשל מבנה טקסט מידע, פי אפיוני הסוגה פעילויות הוראה על

תפקיד , הבנת הוראות והנחיות באמצעות הדגמות, כמו קריאה וארגו� מידע בטבלה ,גנריות

החלק השני מתייחס לנושאי הקשורי למבני לשוניי מורפולוגיי . הכותרות ועוד

סימני פיסוק בסו� , כמו תבניות תחביריות ומילות קישור לציו� סיבה ומטרה ,ותחביריי

החלק השלישי כולל השתמעויות בנושא אוצר . מילו� ועודמבנה ה, להמבנה המי, משפט

בצד כל נושא מופיעי . מילי וביטויי לציו� זמ� ועוד, מילי נרדפות והבחנה משלבית

בחירת ללהיעזר בטבלה  ייכול יהמור .מראי המקו  לפי ש הטקסט ומספר השאלה

 מאפשרתהטבלה  .הבנת הנקראנושאי רלוונטיי ומשמעותיי לקידו התלמידי ב

דרכי העבודה המוצעות בי� להתמצא בחומר הנתו� ולקשר בי� הדוגמאות השונות ו ילמור

  .בשאלות השונות במבדק זה

  ."אמיל"נקרא בקיצור " אמיל יורד בתחנה הלא נכונה"סיפור ה –פרק ראשו� 

  ."כס�"נקרא בקיצור " ?אי� המציאו את הכס�"מידע הטקסט  –פרק שלישי 

  ."לשוט בגליל"נקרא בקיצור " לשוט בגליל העליו�"שימושי הטקסט ה –פרק רביעי 

  

  מראה מקום למידה-פעילויות הוראה תחום

מספר + הטקסט שם (
 )השאלה

       תוכן

 :בנושאי האלה ל חוויה אישיתעדיו� וכתיבת סיפור  

  " הדמעות זולגות מעצמ�" –ת בכי לא רצוני של ילדי יחווי  .א

 רגשת כישלו� כתוצאה מאכזבת ההורי    ה  .ב

 2אמיל  

לעומת ) ספרותי(תיאור : דרכי תיאור הסיטואציה של גניבת הכס� 

 דיווח על גניבת כס�   

 4אמיל 

  7אמיל   הבעה ספרותית של היפו� משמעות 

לשוט בגליל , 24כס� , 8אמיל  כתיבת דעה מנומקת      

29 

התמקדות  –ת אופי של ילדי תכונו: נושא תוכ�בדיו� וכתיבה  

 בהדגמה

 10אמיל 

קלאסי ברוב הסיפורי וייחודי  –פתיח וסגיר : מבנה הסיפור 

 בסיפור זה  

 12אמיל 

    18, 15, 14 כס� הפרדה בי� הכללות לבי� דוגמאות בהבנה ובהפקה 
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  מראה מקום למידה-פעילויות הוראה תחום

מספר + הטקסט שם (
 )השאלה

 30, 28לשוט בגליל , 15כס�  וארגו� מידע בטבלה ת טבלהקריא 

 –יה ומכירה ותשלו במאה העשרי ואחת יקנ :דיו� וכתיבה בנושא 

 )      'וכו פייסבוק, אינטרנט(בעול הממוחשב 

 21כס� 

  33לשוט בגליל   הבנת הוראות והנחיות באמצעות הדגמות       

  25כס�   כותרות וכותרות משנה ותפקיד� בטקסט  

דיו�  –היחס להוראות התנהגות באתרי טבע וספורט : נושא תוכ� 

  הוכתיב

  35, 34לשוט בגליל 

  26לשוט בגליל   פתיחה וכותרות משנה        –אפיו� מבנה טקסט שימושי  

מבנים 
 לשוניים

  

הגבהת בכינויי חבורי בהקשר טקסטואלי ותפקיד : מורפולוגיה 

 המשלב הלשוני של הטקסט   

   5אמיל 

בהקשר ותפקיד� ) גו�, בניי�, זמ�, שורש(תבניות הפועל : מורפולוגיה 

 הבנה והפקה    –טקסטואלי 

 11אמיל 

 כינויי חבורי לשמות עצ ותפקיד בשפה: מבנה המילה 

 )    דבורה/כתובה(

 16כס� 

 23כס�  תהליכי ורעיונות      –שמות פעולה להבעת הכללה  

 27לשוט בגליל  י      Xשמות תואר בסיומת : מורפולוגיה 

   32לשוט בגליל       מבנה המילו�על מבנה המילה ועל  ידע לשוני: מורפולוגיה ומילו� 

התפקיד שלה בטקסט , הכרת הסימני: סימני פיסוק בסו� משפט 

  ושימוש נכו� בה בכתיבה          

  9, 7אמיל 

  

  )     תכלית(תבניות תחביריות ומילות קישור לציו� סיבה ומטרה  

וצורות  תבניות תחביריות: תומבני לשוניי להבעת הורא

 מורפולוגיות של הפועל    

  1אמיל 

   33, 29לשוט בגליל 

 

 �והשימוש בה) ש הפועל ופועל מפורש(צורות הפועל : מורפולוגיה 

  על פי ההקשר התחבירי    

  36לשוט בגליל 
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  מראה מקום למידה-פעילויות הוראה תחום

מספר + הטקסט שם (
 )השאלה

אוצר 
 מילים

  

המילה  שבהצירופי וביטויי : המיליהעשרה בתחו אוצר  

 "  עבודה"

  3אמיל 

  ,"דווקא"שימוש בתואר הפועל : העשרה בתחו אוצר המילי

   נרדפות וצירופי

 19כס� 

   17כס� , 6אמיל  מילי נרדפות במשלבי שוני    –נרדפות והבחנה משלבית  

 18כס�  תאימות מילי וביטויי להבעת הדגמה בתו� תבניות תחביריות מ 

 30לשוט בגליל , 22כס�  מילי וביטויי לציו� זמ� ותפקיד בטקסט       

 " יתרו�"מילי מעול התוכ� של : העשרה בתחו אוצר המילי

  "חיסרו�"ו

  20כס� 
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