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

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ עממ  )בודנביום,מ4ממ ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

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

)ב ד,מ7ממ (.

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

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) ממ מ,Dannמ;994דמ,Airasian(.מ

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

 כחדויןוין.

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

דמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףמ -ד.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

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

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

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

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

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

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

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

חירשום.

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

או	למדריכות	להוראת	העברית	במחוזותמ)דשו ןמכנשומהקשדמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

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

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

לטלפון	03-7632888 	•

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

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ

מאגר	משימות	בהבעה	בעל–פה	כחלק	מהמיצ"ב	הפנימי	—	תכנית	ניסוי
דכ "המהח המ פנומאשנהמ פןחמ כגדומ שו יןמבך –פהמבןחיםמהשפין,מאא ומ הךדאןמואי ןמההבךהמ
ה שו יןמ פוןיחמ ח'.מ כם(מ אוןהמ )אשפןמ בךבדוןמ פיןחימ שו יןמ אהמ ךרמ הן  ורום.מ ש מ בך –פהמ
יהשו ישמבהתמ סן עמך מהךקדיניןמשבןאנוןמה ו ירוםמיך מהןפוסהמהקוו ןמברבדמַהךֲָ ָרהמש מ כגדומ

 שו יןמ שםמהךדאהמפנו וןמבון–ספדון.מ

 שו יןמההבךהמבך –פהמבךבדוןמאי  יןמש ישמ בנויןמ) ירּו ין(:מקדוכהמבקי ,מרוייחמירוית.מ שו יןמ
כ המהתמח קמ א ומהךדאהמפנו ווםמבון–ספדוום.מבשנהמשךבדהמניסימח קמ ה שו יןמבפךםמהדכשינהמ
בא–מ5מבןו–ספדמב סגדןמה וצ"במהפנו ומבעברית	לכיתות	ח'.מהשנהמושןןפימבנוסיומא–מ5 מבןו–ספדמ
שקוב ימך מאעמהירךהמ דכש.מבךןורמווהפאימ שו יןמה כגדמ נח ןמהא  ,מיויךבדימבבןו–הספדמאח קמ

ב ןומנפדרמ ה וצ"במהפנו ו.מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

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

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

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

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

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

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

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

ב בחתמנברקוםמש ישהמןחי וםמך –פומה פידטמ ה ת:

הבנת	הנקראמנברקןמבכ צךיןמש ישהמטקסטום,מ ש ישמסיגין,מיבךקביןוהםמשכ ין.מהשכ יןמ 1.מ
התמ סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמ סיגמדב–בדדהמישכ יןמ"פןיחין"(,מיבכ צךיןתמנברקוםמ  רוםמ
שינוםמש מהבנןמהטקסט,מה פידטוםמבטב המיבנספח.מבא מכחרמ תמה  רוםמנא  יןמשכ יןמבד יןמ

קישומשינין.

הבעה	בכתבמנברקןמבכ צךיןמ ט יןמאןובהמה פידטיןמבטב המבך ירמהזהמוגם	על–פי	התשובות	 	.2
על	חלק	מן	השאלות	בפרקים	של	הבנת	הנקרא.מ ט יןמהאןובהמנברקיןמך –פומ  רומההךדאהמ

ה פידטוםמבנספח.

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

הערותמשקל	יחסיפירוטתחום/נושא

סיגומהטקסטום:הבנת	הנקרא1
טקסטמ ורךמ)אגיתמ •מ

טקסטמ כנצוק יפרוה,מ
 ספדומךויתמי אןבו–

ךן(
טקסטמטוךיתושאניך •מ

טקסטמשו ישומ)אגיתמ •מ

טקסטמ  טדיןמ
הפך ה(

  רומההבנה*
כוןידמ ורךמיכדגינימ חרשמ •ממ

)כחזידמ ורך(
פדשניןמיהוסק •ממ
הךדאהמיבוקידן •ממ

כידעמא מטקסטמךרמממעמ55%—%מע •ממ

 ו ום.
נישכומהטקסטוםמהםמ •ממ
 ןחי ומךנוותמשינום.

ןוןאתמהפקןמ ורךמגםמ •ממ

 טקסטוםמנ ייום,מ ו י ווםמ
י כמ ו י וום,מדצופוםמי כמ

דצופום.

סיגומהאןובה:הבעה	בכתב2
סואיםמ סיגוי •מ

טוךיתושאניךמ)אגיתמ •מ

 אןבמןגיבה,מה  צהמ
כימּכַָןבהמקצדה(

אןובןמןשיבהמך מ •מ

שכ ה

  רומההךדאה*
ןיאת •ממ

•ממ בנה

•ממ שית

•ממ ט ןמהסואיםמ יסבןמ5% —%מ3

 כחרמ תמהטקסטוםמ
הנא  וםמב בחת.

אןובןמהטוךיתמיאןובןמ •ממ
הןשיביןמך משכ יןמהתמ

בזוקהמ ְטקסטמכימ גַדוָות.מ

•ממ ךדאןמהצידיןלשון	ומטה	לשון*3

ןחבוד •ממ

פוסיק •ממ
שםמהִ ספד •ממ

  רומההךדאה
זוהיומ •ממ
הבנה •ממ

שו ישמןקותמ •ממ

השכ יןמאי  יןמ ינחוםמ%מד—5%ד
רקריקוום,מכעמ כמנרדשןמ

הגרדןם.מוירגשמהקשדמ הבנןמ
הנקדכ,מ חופישמב ו יתמ

י אןובמנאית.ממ

*מדכימפודיטמבנספחמ  פדט.
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נספח למפרט

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה 	.1

איתור	מידע	וארגונו	מחדש	)ִאחזור	מידע(	)כ–20%( א.	
כוןידמפדטומֵ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מבטקסטמה דאזומיבטקסטוםמהנ ייוםמ)אגיתמכוידום,מ •ממ

ן יניןמיהךדיןמשי וום(
ואי וםמ )ח קםמ יכדגינםמ חרשמ בטקסטמ שינוםמ ג יווםמ  קי יןמ פדטומ ורךמ כוסיףמ •ממ

 היפוךמבאיןדין,מבהךדיןמשי וום,מבטב כיןמיאי'(
זוהיומוחסוםמ יגווםמג יווםמבותמפדטומ ורךמשינוםמ)אגיתמסובהמיןיצכה,מבךוהמיפןדינה,מ •ממ

הא  המיפודיט(
זוהיומהדצףמהאדיני יגומבטקסטמכימבפסקה •ממ

זוהיומדאובומה בנהמהג יווםמש מטקסטמש םמכימש מפסקה •ממ
סורידמש מח קומ ורךמבדצף •ממ

פרשנות	והיסק	)כ–50%( ב.	
הבנןמהנישכמהךוקדו •ממ

הבנןמהדךויתמה דאזומבטקסט •ממ
הבנןמוחסוםמ יגווםמשכונםמבי טוםמבטקסטמבותמ שפטוםמיבותמפסקין •ממ

ה ןפךנחוםמ ך י ום,מ כימ רי– ש ךווםמ צודיפוםמ יש מ ש מ ו וםמ הבנןמ ש ךיןמ מ•ממ
ך –פומההקשד

הבנהמש מִכזאידוםמשינוםמה יפוךוםמבטקסט •ממ
•ממ ויתמפדטומ ורךמיוצודןמקטגידויןמ)הא  ה(

השייכהמבותמדךוינין,מ כפוונוםמיפדטומ ורךמכחדום •ממ
•ממ וזיגמש מפדטומ ורךמ תמהטקסטמ

•ממ וזיגמש מפדטומ ורךמ תמהטקסטמה דאזומךםמפדטומ ורךמ תמהקטךוםמהנ ייום
הבנןמדךויניןמשינוםמבטקסט,מ דביןמדךויניןמה ניסחוםמבש ו המכימה ניגרוםמ צופוין •ממ

הבנהמש מך ריןמשיניןמה יצגיןמבטקסט •ממ
זוהיומכימנוסיחמש מ סקנין,מ תמהטקסטמאי ימיֵ ח קוםמ  ני •ממ

זוהיומדאובומ בנהמשןפקורוהםמכונםמ פידשוםמבטקסט,מאי  מבטקסטוםמב ןומדצופוםמ •ממ
)אגיתמטב המיגדף(

הבנןמןפקורוהםמש מכ צךוםמ שינוום–דטידווםמ)אגיתמשו ישמבחזדיןמיבבוטיוומס נג(מ •ממ
זוהיומאיינןמאיןבמהטקסטמיוכימ טדןמהטקסט •ממ

הערכה	וביקורת	)כ–30%( ג.	
הךדאהובוקידןמ ני קןמש מןיאתמהטקסט,מ בנהימי ורןמבהודיןי •ממ

הךדאהובוקידןמש מך ריןמשיניןמה יצגיןמבטקסט •ממ
הךדאהובוקידןמ ני קןמש מ שיתמהטקסטמיהןכ ןהמ סיגהמי  טדיןמהאיןב •ממ

שו ישמבורךמכושומארומ הסבודמ ורךמידךויניןמבטקסט •ממ
הבנןמ כפוונוםמהקשידוםמ סיגןמהטקסטמ)אגיתמהךדין,מכוידוםמיס  ום( •ממ

נוסויתמכושומכימך ריןמש מ יבותמורךמחוצינומכימ השייכהוקושידמבותמה ורךמשבטקסטמ •ממ
הקידכ

הך כןמהשךדיןמבניגךמ טקסטמבהסן עמך מורךמא  ו •ממ
וושיםמה ורךמשבטקסטמיה סקניןמהךי יןמ  נימבהקשדוםמכחדוםמ •ממ
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה 	.2

תוכן	)50%( 	•

הוךניןמ רדושיןמה ט ה כ.מ

ב.מ ירךיןמ נ ךת:משו יבמה ורךמהרדישמ נ ךתמ שםמהבנןמהטקסט

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

ד יינטויןמ נישכמהאןובהמי  טדןה ר.מ

מבנה	)20%( 	•

הןכ ןמה בנהמהדטידומ סיגמהאןובהמי רדושיןמה ט ה כ.מ

וצודןמדצףמהגוינומבותמדךויניןמיבותמח קוםמשינוםמש מהטקסטמיבותמ שפטוםמ)קושידויןמ ב.מ
י אורין(

הצגןמהאןיבמיכדגינימך –פנומהך ירמ)אגיתמהפדרהמבותמ ו וםמיבותמפסקין( ג.מ

לשון	)30%( 	•

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

כיצדמ ו ום:מךישדמ שינומירויקמב ש ךין ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקות,מהןכםמרקריקומ) ות,מ ספד,מז ת,מגיףמיווריך(,משו ישמנאיתמ ג.מ
ב ו יןמוחס

פוסיק:משו ישמהי םמבסו נומהפוסיק ר.מ

אןובמנאית ה.מ

לשון	ומטה	לשון 	.3

•	 בנהמה ו ה:מןחו ויןמיסיפויןמ

ח קומהרוביד:משםמךצם,מפיך ,משםמןיכד,מאוניומגיף 	•

צידיןמהפיך :מפךו ,מסבו ,מךןור,מצוייו,משםמפיך מ 	•

הצודיףמהש נו:מס ואין,משםמךצםמישםמןיכדמ)ווריךמידוביו( 	•

•	 ו יןמהקושידמ

סו נומהפוסיקמ)  ךטמפסוק( 	•

שםמה ספד:מ ספדמ ינהמ)וחור,מדבום,מזאד,מנקבה( 	•
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מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

ד,מ ,מ3,מ4,מ5,מע,מ7,מ8,מ9,מ ד,מ3ד,מ4ד,מ5ד,מעד,מ7ד,מ8ד,מ9ד,ממהבנת	הנקרא
3 כ,מ3 ב,מ3 ג,מ3 ר,מ4 ,מ5 ,מע ,מ7 ,מ8 ,מ9 ,ממ3

מד,מדדכ,מדדב,ממ כ,ממ ב,מד ,מד3,מ 3לשון	ומטה	לשון

8דא,מ  ,מ8 אהבעה	בכתב

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

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

סוג	הטקסט

ממדי	
ההבנה

שימושיטיעון/שכנועמידע

3 כ,מ3 ב,מ3 ג,מ ד,מ4ד3,מ4,מ5,מ8כוןידמ ורךמיכדגינימ חרש
3 ר

4 ,מ5 ,מע ,מ3ד,מ5ד,מעד,מ9ד ,מע,מ7,מ9פדשניןמיהוסק
7 ,מ9 

8 ,ממ73ד,מ8דדהךדאהמיבוקידן
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הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמ ופיומפדטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ  רומהבנהו  רומהךדאהמש יממ
י קי ימבןאנוןמה ו ירום.מ

הנושא: הבנת הנקרא ומטה לשון
פרק ראשון: טקסט מידע — "פלישת המדוזות"

תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	1.מ)ד"ב(
 הומ טדןימהעיקריתמש ממשפט	

הפתיחהמבטקסט?

הערכה	וביקורת
זוהיומאיינןמהאיןבמ —מ

הבנןמןפקורוהםמש מכ צךוםמ שינווםמ —מ
דטידווםמ

קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ—מך ורהמך מ טדןמ
האיןבמ)ך 'מ49(מ

ברויתמבדטידוקהמכפשדמ הוךזדמבכ צךוםמ
דטידווםמ)ך 'מד5(

שאלה	2.מ)פןיח(
הש ו ימבןדשוםמש פנואםמכןמהןיפךיןמ

החסדיןמבדצף.

פרשנות	והיסק
—מ ויתמפדטומ ורךמיוצודןמהא  ין

כדגיתמ ורךמ חרש —מ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(

שאלה	3.מ)פןיח(
אוצרמפיך מ נגניתמהכדסמש מה ריזה?מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזומ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	4.מ)פןיח(
 המואי מ קדיןמ כרםמשנפגךמ תמה"חיטוןמ

הניררן",מ פומהטקסט?מ

איתור	מידע
כוןידמפדטומ ורךמ פידשום
)ג יוום(מבטקסטמה דאזו

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	5.מ)פןיח(
 ןדחצוםמך י וםמ הופגךמ תמה ריזיןמ

גםמכםמהםמ כמווגךימבהת.מ המההסבדמ אעמ
בטקסט?

איתור	מידע
כוןידמפדטומ ורךמ פידשום
)ג יוום(מבטקסטמה דאזו

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	6.מ)פןיח(
נסחימ פומהטקסטמשנומ שפטוםמשויפוךימ

בש ט.מ

פרשנות	והיסק
נוסיחמ סקניןמ תמהטקסטמאי ימכימ

 ח קוםמ  ני

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

שאלה	7.מ)פןיח(מ
הכםמ פו	דעת	הכותביםמניאחיןמה ריזיןמ

צדואהמ הרכוגמכיןני?מ

פרשנות	והיסק
 ויתמפדטומ ורךמד יינטווםמינוסיחמ סקניןמ

 ח קוםמ הטקסטמ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	8.מ)פןיח(
הש ו ימכןמהטב המך מס עמהקטךוםמ

הנ ייוםמ טקסט.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמג יווםמבטקסטוםמ

הנ ייוםמ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	9.מ)ד"ב(
 הומ טדןםמהעיקריתמש מכדבךןמ

הקטךוםמהנ ייוםמ טקסט?

פרשנות	והיסק
זוהיומאיינןמהאיןב

קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ-מך ורהמך מ טדןמ
האיןבמ)ך 'מ49(

שאלה	10.מ)ד"ב(
בכדבךןמהקטךוםמהנ ייוםמ טקסטמ

 יפוךיןמ ו וםמבותמ ודאכין.מ הומהסובהמ
 אע?מ

לשון	ומטה	לשון	
ןפקורומ ודאכין	

פדקמהןחבוד:מ
הפוסיקמ)ך 'מ34—39(

שאלה	11א.	11ב.מ)ד"ב(
אןבימב ו וםמכןמה ספדוםמשבסיגדוום.מ

לשון	ומטה	לשון	
שםמה ספד

 ךדאןמהצידין:מ
שםמה ספדמ)ך 'מ  —4 (
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פרק שני: טקסט טיעון/שכנוע — "טלפון נייד — ברכה או קללה?"

תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	12.מ)פןיח(
הךןוקימ ןיעמהשידיןמד—8מנןינוםמ

ה   רוםמךרמא המנפיץמהשו ישמבט פיתמ
נוורמבקדבמילדים	ובני	נוער.מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	13.מ)ד"ב(
 הומ ש ךיןמהבוטיומבעל	ערך	קיומימ

בשידהמ4?

פרשנות	והיסק
הבנןמ ש ךיןמש מצודיףמבהקשד

ךי םמה ישגוםמיה שיתמש הםמ ידאבמהטקסטמ
)ך 'מ 5(

שאלה	14.מ)פןיח(
ך –פומהטקסט,מאןבימפעולות	של	
תלמידיםמהגיד יןמ ן ינןמה צבמ

הךגי המבבןו–הספד.מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזומ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	15.מ)ד"ב(
 הומה ש ךיןמש מהצודיףממדיניות	

שאינה	משתמעת	לשתי	פנים?מ

פרשנות	והיסק	
הבנןמ ש ךיןמש מצודיףמבהקשדמ

ךי םמה ישגוםמיה שיתמש הםמ ידאבמהטקסטמ
)ך 'מ 5(

שאלה	16.מ)ד"ב(
  המהאיינהמב ו המכךמב שפט?מ

פרשנות	והיסק	
הבנהמש מכזאידוםמ

קושידויןמ)ך 'מד5(

שאלה	17.מ)פןיח(
הכם,מ רךןאם,מאיןדןמזימ ןכו המ

 טקסט?מנ קימכןמןשיבןאם.מ

הערכה	וביקורת	
הךדאהמיבוקידןמש מך ריןמשיניןמה יצגיןמ

בטקסטמיש מכ צךוםמ שינוום.

הבךןמרךהמך מהקשדמבותמהאיןדןמ  ורךמהנןיתמ
בטקסטמ

ברויתמבןיאתמנוןתמ הוךזדמבאיןדיןמ סיגוהתמ)ך 'מ
מ5(מ

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ57—58(

שאלה	18.מ)פןיח(מ
הכםמכןםמןי אוםמבהח טהמ כסידמ
כןמהשו ישמבט פיתמנוורמבותמאין ומ

בון–הספדמכימ ןנגרוםמ ה?מנ קימכןמ
ןשיבןאם.מ

הערכה	וביקורת	
בוקידןמ ני קןמה ש בןמבותמה ורךמ

בטקסטמ בותמנוסויתמכושומכימך ריןמהקידכמ
)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךה,מ בנהמ

 שית(.

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ 5—53(

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ57—58(

שאלה	19.מ)ד"ב(
 הומטךנןימהעיקריתמש מאיןבמהטקסט?מ

פרשנות	והיסק		
הבנןמדךויתמ דאזומבטקסטמ

טופי יגוהמש מטקסטום:מך ורהמך מטובימש מ
מטקסטמ)ך 'מ48(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
מהקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(מ

מוצודןמהא  יןמ)ך 'מד5(מ
הבנהמג יב וןמ)ך 'מ 5(

שאלה	20א.	20ב.מ)פןיח(
הפאימא מ שפטמ סבילמ פעיל.מ

לשון	ומטה	לשון	
צידןמהפיך :מפךו מיסבו 

שו יבוםמ—מקשדוםמיזוקיןמבותמפדקום:מפךו מ
יסבו מ)ך 'מ7ע(

שאלה	21.מ)ד"ב(
 המןפקורמהנקירןווםמבשידהמ3ד?

לשון	ומטה	לשון	
ןפקורומנקירןווםמ	

פדקמהןחבוד:מ
הפוסיקמ)ך 'מ34—39(
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פרק רביעי: טקסט שימושי — "חוק העסקת בני נוער"

תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	23א.	23ב.	23ג.	23ד.מ)פןיח(
הש ו ימכןמה שפטוםמש פנואםמ פומ

הטקסט.מ

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	24.מ)ד"ב(
 הומ טדןימהעיקריתמש מהטקסט?מ

פרשנות	והיסק
זוהיומאיינןמאיןבמהטקסטמיוכימ טדןמ

הטקסטמ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	25.מ)פןיח(
ה נה מךבדמך מא המסךופוםמבחיקמ

ההךסקהמש מבנומניךד.מאןבימשנווםמ הם.

פרשנות	והיסק	
הבנהמש מכזאידוםמשינוםמה יפוךוםמ

בטקסטממ

קושידויןמ)ך 'מד5(מ

שאלה	26.מ)פןיח(
כוזהמשינוימושמ ךשיןמבןנכומהךבירהמ
בקטוףמהןפיחוםמארומשוהוהמכפשדמ

 הךסוקמגםמכןמבנומה–4דמבךבירהמזי?מ

פרשנות	והיסק	
וושיםמש מה ורךמהנןיתמבטקסטמ  קדהמ

פדטוממ

פוןיחמ ירךיןמ כפשדיויןמשיניןמש מהבנןמ
טקסטמבנסוביןמשיניןמ)ך 'מ 5(

שאלה	27.מ)פןיח(
הכםמה נה ןמנהגהמ פומהחיק?מנ קימכןמ

ןשיבןאם.

פרשנות	והיסק	
וושיםמש מה ורךמהנןיתמבטקסטמ  קדהמ

פדטוממ

פוןיחמ ירךיןמ כפשדיויןמשיניןמש מהבנןמ
טקסטמבנסוביןמשיניןמ)ך 'מ 5(מ

שאלה	28.מ)פןיח(
הכם,מ רךןאם,מהחיקמה ןיכדמבטקסטמ
ואי מלהגדילמכןמסואיוומהךסקןםמש מ
בנומניךד,מכימלהקטיןמכןמהסואיווםמ

 הךסקןם?מ

הערכה	וביקורת	
בוקידןמ ני קןמה ש בןמבותמה ורךמ

בטקסטמ בותמנוסויתמכושומכימך ריןמהקידכמ
)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךה,מ בנהמ

י שית(.

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ 5—53(

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ57—58(

שאלה	29.מ)פןיח(מ
ס נימ ורמא מ שפטמנכוןמכימלא	נכוןמ פומ

הטב ה.

פרשנות	והיסק	
 ויתמפדטומ ורךמד יינטווםמינוסיחמ סקניןמ

 ח קוםמ הטקסטמ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	30.מ)ד"ב(
 המ צווניןמהשידיןמהמודגשותמבסיףמ

הטקסט?מ

הערכה	וביקורת			
 ויתמפדטומ ורךמד יינטווםמינוסיחמ סקניןמ

 ח קוםמ הטקסטמ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49(

שאלה	31.מ)פןיח(
זוהיומשםמךצםמיפיך מ השידשמע-ס-ק.מ

לשון	ומטה	לשון				
זוהיומ ו וםמך –פומשידשוםמ

 ךדאןמהצידין:מהשידשמ)ך 'מ  —3 (

שאלה	32.מ)פןיח(
העתיקומ שפטמהאןיבמאהוראהמ ןיעמ

הטקסט.

לשון	ומטה	לשון				
ןחבוד:מה בךמיה שפטמך –פומןפקורימ

בשוחממ

ןחבוד:מ בנוםמןחבודווםמיןפקורוםמ
ןקשידןווםמ)ך 'מ38—39(
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הנושא: הבעה בכתב
תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההערכההפריט/סוג	הפריט

שאלה	18כ.מ)פןיח(
הכםמכןםמןי אוםמבהח טהמ כסידמ
כןמהשו ישמבט פיתמהנוורמבותמאין ומ
בון–הספדמכימ ןנגרוםמ ה?מנ קימכןמ

ןשיבןאם.מ
מבנה	ולשון	בלבד

ךדואןמהאןיבמ)ך 'מ55(
אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ59(

שאלה	28כ.מ)פןיח(
הכם,מ רךןאם,מהחיקמה ןיכדמבטקסטמ
ואי מלהגדילמכןמסואיוומהךסקןםמש מ
בנומניךד,מכימלהקטיןמכןמהסואיווםמ

 הךסקןם?מ

ךדואןמהאןיבמ)ך 'מ55(
אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ59(

פרק שלישי: כתיבת סיכום
שאלה	22.מ)פןיח(

אןבימסואיםמש מהטקסטמ"ט פיתמנוורמ—מ
בדאהמכימק  ה?".מ

סואיםמש מטקסטוםמ)ך 'מע5—57(תוכן,	מבנה	ולשון	—מך –פומה פדט
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פרק ב':  הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

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

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

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

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

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

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

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

 בחידמבא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

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

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

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

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

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

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

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

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

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

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

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

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

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

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

הן  ורוםמך –ורומה ידה.

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

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

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

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

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

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

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

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

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

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

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

כיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

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

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

הנאינה.

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

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

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

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

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

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

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

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

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

הןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

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

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

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

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

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

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

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

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

 סיו ן.

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

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

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

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

ך מהטקסטמה ורךומכימך מהטקסטמהטוךינו.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

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

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

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

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

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

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

טייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

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

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

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

המשך	בעמוד	הבא

 1

 

מיצ"ב  
30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

הנחיות	כלליות	לבודקים

בכלמשאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתממ. 	*

בפריטים	הפתוחיםמ)בנווןמןשיבה(מושמ הךדועמכןמהןשיבהמ פומההנחויןמה פידטיןמב חיית,מי דשיםמכןמהצויתמ 	*
ה ןכום.מכםמהן  ורמאןבמויןדמ  ספדמהןשיביןמהנרדש,מווברקימדקמכ המהנרדשין,מ פומסרדמאןובןת.מכותמ

 הידורמנקיריןמך משגוכיןמאןובמכימך מנוסיחמשגיו,מכ כמב שו יןמש מהבךהמבאןב.

בפריטים	הסגורים	)ד"ב(	כםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ ימצויתממ. 	*

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פרק	ראשון:	טקסט	מידע	—	"פלישת	המדוזות"

ד"ב1

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ) (מ ךיררמכןמהקידכוםמ ה שועמ קדיכמכןמהאןבה. 	=	2

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 

פןיח2

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמכןמהש  ןמשןומהןיפךיןמהחסדיןמבןדשוםמ)ש בוםמ 	=	2
 מי–3(:

הןיפךהמבש במ מ—מהןח  יןמ ומהוםוהןח  יןמ ומהוםמהןואית

הןיפךהמבש במ3מ—מהןדביןמה ריזיןוך ווהמב ספדמה ריזיןוגורי ממ
ממממממממב ספדמה ריזיןו ספדמגרי מש מ ריזין מ מ

ממ הערה:	ןשיבהמשןא י מהןווחסיןמ הגעתמויןדמ ריזין,מןוחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.

ןשיבהמהאי  ןמהש  ןמןיפךהמאחתמ בותמהנ" ,מ  כמקשדמ  וקי המ 	=	1
בןדשום.מ

או:	
ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ שןומהןיפךיןמבש במכחר.מ

או:	 	
ןשיבה	האי  ןמכןמהש  ןמשןומהןיפךיןמהחסדיןמבשנומש בוםמ

נפדרום,מכב מבסרדמהפיע.מ

ןשיבהמהאי  ןמשןומןיפךיןמשגיוין. 	=	0

מ- 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב2   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח3

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמשלושמכימארבעמ תמהפךי יןמהבכיןמ פומדצףמהגוינו: 	=	2
ןכמהכדסמנוגעמבךידמהחשיףמש מוצידמחומיגידםמ שחרורמ" חט"מ

כדיאה.מה" חט"מהכדיאהמחודרתמ ךידמימפרישהמחי דוםמדךו וםמ
 גיף.מ

הערה:	ןשיבה	האי  ןמגםמכןמה שפט:מ"ןכמהכדסמהיכמ ךותמ נגניתמ 	
ר יומ זדק,מה גי ג מסבובמש פיחוןמהדך ",מןוחשבמןשיבהמנאינה.

1	=	ןשיבהמהאי  ןמשןומפךי יןמ בותמהנ" .מ

הערה	בנוגע	לרמות	ביצוע	)ניקוד(	1	ו–2:מושמ הפחוןמנקירהמכחןמ 	
ך מןיספןמ ורךמשכונימד יינטומ פךי ןמה נגנית,מאגיתמ" א מ ריזהמ

ושמכ פומןכומכדס"מכימ"ןכמכדסמהיכמקטתמ כירמיכפשדמ הבחותמבימ
בךזדןמ וקדיסקיפ".מ

ןשיבהמשכונהמאי  ןמא מפךי ה. 	=	0
או:

ןשיבהמהאי  ןמפךי המכחןמ בותמהנ" .מ
או:

א מןשיבהמכחדן.

מ- 

פןיח4

איתור	מידע

ןשיבהמ פומהטקסט,מהאי  ןמריג המאחתמ א מ קדה: 	=	2

ד.מ קדהמדגו :
כו–נךו יןמדבה —מ

צדובה —מ

 .מ קדהמ ויחר:
ןגיביןמכ דגויןמשינין —מ
פדוחהמבח קומגיףמשינום —מ

גדר —מ
כירם —מ

קשוומנשו ה —מ
מ בחו יןמיהקכיןמ —מ

ממ הערה:	כםמן  ורמאןבמויןדמ ריג המכחןמ א מ קדה,מןוברקמ 	
דקמהריג המהדכשינה.מ

ןשיבהמהאי  ןמריג המ  קדהמכחרמב בר.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ- 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב3   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח5

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ שנימדאובום:מ 	=	1

ה ריזהמ שודהו שכודהמ כחידוהמזרועות.מ •מ

ך מהזדיךיןמשנשדימ ה ריזהמיש	תאי	ארס.מ •מ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ דאובמאחדמב בר. 	=	0
או:	

א מןשיבהמכחדן.

מ,ד

פןיח6

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמשנימ שפטוםמה ביססוםמך מהטקסט:מ 	=	2
 שפטמשמזהירמכןמה ןדחצוםמי שפטמשמנחהמכןמה ןדחצוםמ

אוצרמ פךי .מ
ניסוח	המשפטיםמצדועמ הןכוםמ ניסוח	של	שלט,

 ריג ה:

זהודין!מ ריזין!ד. 	—

זהודין!מושמ ריזין!מ 	—

זהודין!מבחיפומ פדץמחופהמ ציויןמ ריזיןמדביןמ 	—
הך י יןמ פגיךמב ןדחצום.מ

כםמנפגךןםמ  ריזהמ—מפנימ טופי מדפיכומ וורוו . 	—
פנימ ןחנןמךזדהמדכשינהו ןחנןמה צו .

ןשיבהמהאי  ןמ שפטמנאיתמאחד. 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ- 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב4   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח7

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמצויתמש מרךןמהאיןבוםמ)ושמ קיםמ רכגהוכותמ קיםמ 	=	2
 רכגה(מינו יקמד יינטומה ביססמך מהטקסט,מ

 ריג ה:

—מ רךןמהאיןבום	אין	 קיםמ רכגה.מכ נםמפגוךןהמש מ"החיטוןמ
הניררן"מ צוקה,מכב מברדע–א  מהוכמכונהמגיד ןמ פגוךהמ

קט נוןו  ייןו נזקמב ןומהפוע.מ

או:

—מ רךןמהאיןבוםמישמ קיםמ רכגה.מב קדוםמנרודוםמפגוךןמ
ה ריזיןמבבנומכרםמואי המ הויןמקשהמ כיר,מךרמארומאעמשושמ

 פניןמ ךזדהמדפיכון,מ  ש :מב קדוםמש מבחו ין,מש מהקכין,מ
ש מקשוומנשו המיש מגדר.

הערה:	כותמ הידורמנקיריןמך מןשיבהמשבהמהן  ורמהשן שמב ו הממ 	
" רךןו",מכםמהנו יקמ ביססמך מרךןמהאיןבום.מ

ןשיבהמהאי  ןמדקמנו יקמה ביססמך מהטקסט,מ  כמהצגןמהך רהמ 	=	1
ה פידשןמש מהאיןבום,מ

 ריג ה:מ

ה ריזהמ כמגיד ןמ  יין.מ —מ מ

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמשכונימ ביססמך מרךןמהאיןבום,מ 	=	0
 ריג ה:

אומכםמ כמ ךצבנוםמכןמה ריזין,מהתמ כמןיקפין. —מ

או: 	
ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהאיןבוםמ  כמנו יק,מ

 ריג ה:

—מ רךןמהאיןבוםמכותמ קיםמ רכגה,מכב מבא מזכןמהםמחישבוםמממ
שצדועמ הוזהד.

או: 	
ןשיבהמהאי  ןמנו יקמשכונימקשידמ חיפומושדכ ,

 ריג ה:

ושמ קיםמ רכגהמאומ ַספדוםמ נימך מהנזקוםמש מ" ריזיןמהךנק".מ —מ

מ- 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב5   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:19,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח8

איתור	מידע

ריג המ הש  ןמהטב ה:

מידע	על
המדוזה

סוג	המדוזה			

קוטר	
המדוזה*

אורך	
זרועותיה	

של	
המדוזה*

המקום/היכן 
היא נמצאת/

היכן היא חיה 
הנזק

קוטרה (כ–) "מדוזת	הירח"
12 סנטימטרים

כונהמ זוקהמבכל רחבי העולם
 כרם

"מדוזת	
הקופסה"

קוטרה 
(כ–) 25 
סנטימטרים

אורך הזרועות
(עד) 3 מטרים

בחיפומ
כיסטד וה

קטלנית 
(לאדם)**

"מדוזת	רעמת	
האריה"

קוטרה 
(יותר מ) 

ממטר אחד

אורך הזרועות 
(עד) 36 

מטרים

בכיקווניסמ
הקדחמ
הצפינו

 סֶּכנֶן
חוומכרם

קוטרה (עד) "מדוזת	הענק"
שני מטרים

מרעילה דגה בחופי יפן 
ופוגעת במנועי 

הסירות/ברשתות 
הדיג כי:מאינה 

מזיקה לאדם

ןשיביןמכ ימחווביןמ א י מכןמהוחוריןמ) טדום,מסנטו טדום(.מ *מ
ןשיביןמהאי  יןמדקמכןמהוחוריןמב ומהכי רתמ)א,מבךדע,מךר,מויןדמ

 ...(מווחשבימןשיביןמנאינין.מ

הןווחסיןמ  ורןמהכדסויןמב ברמןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ **מ

מ-3

הש  יןמנאיניןמש מאחד	עשרמכימעשרהמןכוםמבטב ה. 	=	3

2מ=מהש  יןמנאיניןמש מתשעהמכימשמונהמןכוםמבטב ה.

הש  יןמנאיניןמש משבעה,	שישה	כי	חמישהמןכוםמבטב ה. 1	=מ

הש  יןמנאיניןמש מארבעהמןכוםמבטב ה,מכימפחין. 0	=מ

או: 	
א מןשיבהמכחדן.

ד"ב9

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)ד(מ הדחובמכןמה ורךמבנישכמה ריזין. 	=	2

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 

ד"ב10

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמנאינה:מ) (מה ודאכיןמ צווניןמש ין.מ 	=	2

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב6   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:19,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח11

לשון	ומטה	
לשון

ךשדוםמישןוום 	=	1 א.	

0	=	ךשדוםמישנוום	או	א מןשיבהמכחדן. 	

מ,ד

פןיח

לשון	ומטה	
לשון

כחרמךשדמ 	=	1 ב.	

כחןמךשדהמאומא מןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,ד
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב7   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פרק	שני:	טקסט	טיעון/שכנוע	—	"טלפון	נייד	—	ברכה	או	קללה?"

פןיח12

איתור	מידע

הךןקןמה שפטמ שידיןמ5—עמהאי  משנומנןינוםמד יינטוום:מ"הט פיתמ 	=	1
הנוורמנ צכמהויםמבדשיןםמש מויןדמ –%מעמ תמהו רוםמבנומע—7מיש מ

ויןדמ –95%מ בנומהניךדמבנומ דמי ך ה".

0	=	הךןקןמנןיתמאחדמד יינטומב בר.
או:	

הךןקןמשנימהנןינוםמהד יינטווםמיכןמהנןיתמהשלישימהזה:מ"סקדוםמ
שנךדאימ   רוםמאומא–85%מ ההידוםמ צפוםמשו רוהםמווקחימך םמ

כןמה אשוד..."מ
או:מ

א מןשיבהמכחדן.מ

מ,ד

ד"ב13

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ) (מחוינו 	=	2

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 

פןיח14

איתור	מידע

ןשיבהמהאי  ןמשתימפךי יןמ בותמהכדבךמהבכין: 	=	2

בהפסקיןמהן  ורוםמ כזונוםמ  יזוקהמרועשתמ  אשודמהט פית. •ממ

הן  ורוםמ שן שוםמב אשודוםמ שיא  ום,מאגיתמ צ  המינגת,מ 	•
בכיפת	שפוגע	בשגדןמבון–הספד.מ

הן  ורוםמאיןבוםמכימקידכוםמ סדינוםמבזמן	השיעורים. •מ

הן  ורוםמ ןקשדוםמי קב וםמשוחיןמבזמן	השיעורים. •מ

הערה:	ןשיבהמנאינהמןא י מהךבדהמש מה סדמשב ו וםמה ירגשין. 	

ןשיבהמהאי  ןמפךי המאחתמ בותמהנ" ,משויךבדמבהמה סדמשב ו וםמ 	=	1
ה ירגשין.

או:מ
ןשיבהמהאי  ןמשןומפךי ין,משבכחןמ התמכונימ יךבדמה סדמ

שב ו וםמה ירגשין.

א מןשיבהמכחדן,מ 	=	0
 ריג ה:מ

הךןקןמה שפט:מ" ידוםמי חנאוםמךי רוםמ רומויםמ י מן  ורוםמ
הוישבוםמבאוןהמיבדשיןםמ אשודומט פיתמנוורום".

מ- 

ד"ב15

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)ד(מ רונויןמחר– ש ךון 	=	2

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב8   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

ד"ב16

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)3(מקב ןמהט פית 	=	2

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 

פןיח17

הערכה	
וביקורת

3מ=	ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמך מהקשדמשבותמהטקסטמיבותמ
איןדןי,מב וייומנו יקמד יינטומיהגוינומכחרמכימויןד.מהנו יקמצדועמ
 א י מהןווחסיןמהתמ חסדיניןמיהתמ וןדיניןמש מהט פיתמהנוור,

 ריג ה:

את,מאומבטקסטמ ריבדמגםמך מהוןדיניןמש מהט פיתמהנוורמיגםמך מ —מ
החסדיניןמש י.

—מ כ,מאומהטקסטמ רגושמכןמוןדיניןמהט פיתמהנוורמיאוצרמכפשדמ
 הפיעמכןמחסדיניןוימ וןדינין:מבטקסטמהאיןבמ צוךמ חבדמ

ןקניתמשוהפיעמכןמהט פיתמהנוורמ בדאה.

הערה:	ןשיבהמהאי  ןמנו יקוםמה סן אוםמך מהטקסט,מכב מ כממ 	
 יזאדןמבהמה ו המ"טקסט",מןוחשבמןשיבהמנאינה.מ

1מ=מןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמב וייומנו יקמה ןווחסמ וןדיניןמ
ב ברמכימ חסדיניןמב בר,

 ריג ה:

—מ כ,מאומהטקסטמ ן קרמבןיצכיןמהש ו ויןמש מהשו ישמבט פיתמ
הנוור:מבק  המש מהט פיתמהנוור.

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמשכונימ ןבססמך מהטקסט, 0מ=מ
 ריג ה:

דקמק  ה,מאומהט פיתמהנוורמ סדטת. —מ

או: 	
ןשיבהמ  כמנו יק.

או:	
א מןשיבהמכחדן.מ

מ,ד,3
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב9   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

הערה:	שאלה	18	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)18כ(.

פןיח18

הערכה	
וביקורת

3מ=	ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ור:מהבךןמן ואהמבהח טה,מ
כימהןנגריןמ ה,מב וייומנו יקמ  כ,מה ניסחמאהא  ה,מה ןכוםמ רךהמ

ה יצגן,
 ריג ה:

כנומ ןנגרמ הח טהמהזכןמ אוייתמש ךןוםמושמ צבומחודים,מ —מ
יהט פיתמהנוורמואי מ" הצו מכןמה צב".

כנומןי אןמבהח טהמהזכןמ פנומשבבןו–ספדמדבוםמהט פיתמהנוורמ —מ
 פדוךמ שגדןמבון–הספד.מ

הערה:	ןשיבהמ ני קןמהאי  ןמגםמהסןווגין,מןוחשבמןשיבהמנאינה, 	
 ריג ה:

כנומ ןנגרןמ כסידמכןמהשו ישמבט פינוםמהנוורוםמבותמאין ומ —מ
בון–הספד,מאומחשיבמש ן  ורמוהוהמט פיתמ  קדהמחודים,מכב מ

צדועמ רכיגמש כמושן שימבהםמבז תמהשוךידום.מ

1מ=מןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ור,מב וייומנו יקמח קומה ניסחמ
אכ ודהמא  וןמ  כמפודיט,

 ריג ה:מ

כנומ ןנגרמ הח טהמהזכןמאומהט פיתמהנוורמחשיב.מ —מ מ

או:	 	
ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ור,מב וייומנו יקמח קומה ניסחמ

אפודיטמ  כמהא  ה,
 ריג ה:מ

כנומןי אןמבהח טהמהזכןמ פנומשהט פיתמהנוורמ פדוךמ  ידוםמ —מ מ
מ נה מכןמהשוךיד.מ

או:
ןשיבהמהאי  ןמנו יקמ  כמ  כמצויתמרךןמהן  ור.

ןשיבהמ  כמנו יק. 0מ=מ
או:

ןשיבהמהאי  ןמדקמה  צין,
 ריג ה:

ושמ השן שמבט פינוםמהס י דווםמדקמבהפסקה. —מ

או: 	
ןשיבהמשכונהמ צוגהמך רהמחר– ש ךון.

או:מ
א מןשיבהמכחדן.מ

מ,ד,3
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב10   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח18כ

הבעה	בכתב	

הןיאתמנברקמבשכ המ8ד.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד:	

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	0

מ,5,3

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	למרכיבים	הבאים:

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

ך מסו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:מושמ בריקמכןמכואיןמהאןובהמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

ד"ב19

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ) (מ  דיןמהוןדינין,מ שו ישמבט פיתמהנוורמבקדבמ 2	=מ
ן  ורוםמושמחסדיניןמדבום.מ מ

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 

הערה	לשני	הסעיפים:	הךןקהמ כמ יש  ןמש מה שפטמןוחשבמןשיבהמ20
נאינהמא מךירמה דןמהפיך מנאינה.מ

פןיח

לשון	ומטה	
לשון	

...מתדרושודרשהודורשתמ תמהן  ורוםמ אביןמכןמהט פינוםמ 	=	2 א.	
שבדשיןםמבפןוחןמא משוךיד.מ

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ, 

פןיח

לשון	ומטה	
לשון

...מלוקחיםמכןמהט פיתמהנוורמ א מ קיםמיבא מךן.מ 	=	2 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ, 

ד"ב21

לשון	ומטה	
לשון	

ןשיבהמנאינה:מ)ד(מ צוותמפודיט 	=	2

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב11   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פרק	שלישי:	הבעה	בכתב	—	סיכום	טקסט	הטיעון:
"טלפון	נייד	—	ברכה	או	קללה?"

משימת	ההבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	של	תוכן,	של	מבנה	ושל	לשון.	
ב שו המהזכןמ כמפידטימא מד יןמהבונווםמש מהבוציך.מ אתמכפשדמ ןןמגםמ

נוקירמח קומשכונימ יפוךמבפודיטמהנוקיר.

פןיחמ22

תוכן	

תוכן א.	

הערה:	ך מהבירקמ חבדמכןמ ספדמהנקיריןמבש ישןמדאובומהןיאת,מ 	
י דשיםמכןמסאיםמהנקיריןמב קיםמה ןכום.

התאמה	לסוגה	ולמטלה	)0—3(מ

אןובהמבגיףמש ושו,מן צוןוין,מהא  ין,מ  כמריג כין,מ  כמ 	=	3
 ורךמךירףמי  כמך רהמכושוןמש מהן  ור.

הצגת	הבעיה	)0—3(

בבןו–הספדמכותמנה וםמבדידוםמ שו ישמבט פיתמהנוור. 	=	3

מ מ=מן ינןמה צבמבבון–הספדמבניגךמ שו ישמבט פיתמהנוורממ
ךגי המ)  כמכזאידמנישכמהנה ום(והן  ורוםמ שן שוםמ מ

בט פיתמהנוורמברדעמהפיגךןמב ה עמהןקותמש משגדןמ מ
בון–מהספד.מ מ

הן  ורוםמניהגוםמ השן שמבט פיתמהנוורמב ה עמהשוךיד. דמ=מ מ

שתי	הצעות	לשיפור	המצב	)0—4(

נוסיחמןקניתמ חוובמהאי  מ רונויןמבדידה;מ 	=	4
שוןיףמההידוםמב כ צומבון–הספדובנוסיחמהןקנית.מ

הערה:	ב קדהמש משו ישמ ישא מבטקסט,מ דביןמהךןקהמש מ 	
 שפטוםמ תמהטקסטמה ןכו וםמ  ט המיקושידםמבכיפתמהי םמ—מכותמ

 הפחוןמנקירין.מ

מ—מד

פןיח

מבנה

מבנה ב.	

לכידות	וקישוריות 	=	4
הטקסטמדצוףמ)כונימאןיבמבנקירין(,מיושמבימקשדמ יגומבותמ

 שפטום,מבותמדךויניןמיבותמהח קוםמהשינוםמש מהטקסט.מבטקסטמ
ושמשו ישמנאיתמב ו יןמקושידמה בטכיןמכןמהקשדמה יגומשבותמ

הצגןמהבךוהמיההצךיןמ שופיד.

מ—4
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב12   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

לשון ג.	

פןיחמ

לשוןמ

ד

משלב	הלשון	ואוצר	המילים מ

2	=	 ש במה שיתמבונינו–גביה,מ  כמשו ישמב שיתמצוידוןמ
) טפידין,מרו יווםמיארי ה(מי  כמשו ישמבס נג.

מ— 

פןיחמ

לשוןמ

 

מורפולוגיה	ותחביר 	

1	=	הקפרהמך מןקוניןמהןצידהמיך מרג ומה שפט.
הןכ המב ות,מב ספדמיבווריך.

מ,ד

פןיחמ

לשוןמ

3

פיסוק מ

1	=	שו ישמןקותמבסו נומהפוסיקמ)  כמהקפרהמך מסו תמהפסוקמ
בכ צךמ שפט(.

מ,ד

פןיחמ

לשוןמ

4

כתיב מ

2	=	אןובמנאית.מכותמ הידורמנקיריןמך משגוכןמאןובמכחןמכימך מ
שגוכןמאןובמחיזדן.מכותמ הידורמנקיריןמך מאןובמ  כמכימך מ

אןובמחסד.

מ— 

הערה	לשלושת	הסעיפיםממ)  כ'מ—מןיאת,מ  ב'מ—מ בנהמי–  ג'מ—מ שית(:

0	=	הן  ורמחדגמ תמהסיגהמהנרדשןמב ט ה.
או:

הן  ורמאןבמ שפטמכחרמב בר.
או:

הן  ורמהךןוקמהךןקהמגידפןמ  כמקשדמ  ט ה.
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב13   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פרק	רביעי:	טקסט	שימושי	—	"חוק	העסקת	בני	נוער"

הערה	לכל	הסעיפים:	ןשיבהמש כמציונימבהמהוחורין,מןוחשבמןשיבהמ23
נאינה.מ

פןיח

איתור	מידע

5.58דמש"ח 	=	1 א.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,ד

פןיח

איתור	מידע

8משךין 	=	1 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,ד

פןיח

איתור	מידע

45מרקין 	=	1 ג.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,ד

פןיח

איתור	מידע

ממ:מ  	=	1 ד.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,ד

ד"ב24

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ  סידמ ורךמך מןנכומההךסקהמש מבנומניךדמ ך מ 	=	2
ממממממגו מ4ד.מ מ מ

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ, 

פןיח25

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמשנימסךופוםמ בותמהש ישהמהבכום: 	=	2

כסידמ הךסוקמבנומ5דמ ך מש ינהמשךיןמךבירהמבוים ד.מ
) פומסךוףמ4כ'(.

 .מ בנומ5דמושמ ןןמהפסקהמכחדומששמשךיןמךבירהמ) פומסךוףמ4ב'(.

כסידמ בנומ5דמ ךבירמב ו המ) פומסךוףמ4ג'(.מ 3.מ

הערה:	צויתמ ספדמהסךוףמכימהךןקןימכימאןובןימב שיתמהן  ורמ 	
ווחשבימןשיבהמנאינה.

ןשיבהמהאי  ןמסךוףמאחדמב ברמ בותמהנ" . 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב14   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח26

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמשנימדאובום: 	=	2

הצעת	השינוי:מהךבירהמןןחו מבשךהמממ:8מכימ כיחדמויןדמ ד.מ
)ידקמךרמהשךהמממ:מ מבךדב(.

ההסבר:מבנומניךדמ ןחןמ גו מעדמ כמויךסקימ תמהשךהמממ:מ מ  .מ
בךדבמיךרמהשךהמממ:8מבביקד.מ

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחדמהדאובוםמב ברמ)הצךןמהשוניומכימההסבד(.מ 	=	1
או:

ןשיבהמהאי  ןמהצךןמשוניומב וייומהסבדמ כמד יינטו.מ

ןשיבהמשכונהמאי  ןמכףמ כמכחרמ תמהדאובוםמהנ" .מ 	=	0

מ- 

פןיח27

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ ךיברהמשה נה ןמ כמנהגהמ פומהחיק,מ 	=	3
ב וייומנו יקמה ןווחסמ אעמשה נה ןמךבדהמך מהחיקמהקיבךמ
אומהךסקןםמש מבנומניךדמ חיובןמבןש יםמשאד,מאי  מןקיפןמ

ההן  רין.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,3
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב15   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

הערה:	שאלה	28	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	
בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)28כ(.

פןיח28

הערכה	
וביקורתמ

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמב וייומנו יקונו יקוםמד יינטוום, 	=	3
 ריג ה:

החיקמך י מלהקטיןמכןמסואיוומהךסקןםמש מבנומניךדמאומ —מ
ה ךסוקוםמ כמודצימ טדיחמ  ךתמהךסקןםמש מבנומניךדמהךיברוםמ
דקמא המשביךיןמבשנה:מך והםמ  סידמטיפסמהךסקהמ בנומהניךדמ
י רדישמ הםמ היצוכמפנקסמךבירה,משךיןמהךבירהמש מבנומהניךדמ

 יגב ין,מיושמ ש םמ הםמבךבידמ"ןקיפןמההשן  ין".

החיקמך י מלהקטיןמכןמסואיוומהךסקןםמש מבנומניךדמאומהחיקמ —מ
 גתמך מבנומניךדמךיברוםמי טו מהגב יןמך מה ךסוקום.

החיקמך י מלהקטיןמכןמסואיוומהךסקןםמש מבנומניךדמאומבנומ —מ
הניךדמ כמודצימ טדיחמי ה צוכמ ס אוםמאהמדבוםמ)פנקסמךבירה,מ

כושידמדפיכומיאי'(.

או: מ

החיקמואי מלהגדילמכןמסואיוומהךסקןםמש מבנומניךדמאומ —מ
הךסקןםמ שן  ןמ  ךסוקוםמ בחונהמא א ון.מבנומהניךדמ

ואי וםמ הבוכמןיך ןמבךבירה,מ  ש :מושמ הםמ יטובצוהמדבהמ
יהםמנש ךוםמ הידכיןמה ךסוק.

החיקמואי מלהגדילמכןמסואיוומההךסקהמש מבנומניךדמאומהידוםמ —מ
ורךימשושמחיקמה גתמך מו רוהםמיודשימ הםמ צכןמ ךביר.

החיקמואי מלהגדילמכןמסואיוומההךסקהמש מבנומניךדמהדיצוםמ —מ
 ךבירמאומהםמודגושימבטיחוםמויןדמבג  מהןנכוםמהטיבום.מ

הערה:	ןשיבהמשהן  ורמוצוותמבהמכןמשןומהכפשדיויןמ)ך י מ 	
 הקטותוואי מ הגרו (,מיא מכחןמ התמןני קמאדכיו,מןוחשבמןשיבהמ

נאינה.מ

1	=	ןשיבהמהאי  ןמנו יקמ  כמהבךןמך רהמ פידשן.

0	=	ןשיבהמהאי  ןמנו יקמ כמד יינטו.
או:

ןשיבהמ  כמנו יק.
או:

א מןשיבהמכחדן.

מ,ד,3



41 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ח' התש"ע

מיצ"ב16   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח28כ

הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ8 .
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד:	

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	0

מ,5,3

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

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

ך מסו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:מושמ בריקמכןמכואיןמהאןובהמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

פןיח29

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמארבעהמסו ינוםמנאינום: 	=	3

ד.מ כמנאית

נאית  .מ

3.מ כמנאית

נאית 4.מ

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 	=	2

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמ בותמהנ" . 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמסו יתמנאיתמאחדמכימארבעהמסו ינוםמשגיוום. 	=	0
או:

א מןשיבהמכחדן.

מ-3

ד"ב30

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ) (מאןיבןמ בודידמשכ יןמהקשידיןמ ךבירןמבנומניךד.מ 	=	3

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ,3

פןיח31

לשון	ומטה	
לשוןמ

ןשיבהמהאי  ןמדקמכןמה ו וםמהבכין: 	=	2

ה ךסוקו ךסוקוהךסקהמ)טיפסמהךסקה( ד.מ

וךסוקיו הךסוק  .מ

ןשיבהמנאינהמך מכחרמ שנימהסךופום. 	=	1

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0

מ- 
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מיצ"ב17   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון	

30-EVR-010-8A-SOF-p-net-idkun ,11:26,06/10     30-01-08-01-01-01-009-010-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונהסוג	הפריט
הציון

פןיח32

לשון	ומטה	
לשוןמ

הךןקןמאחדמה שפטוםמהבכום: 	=	1

"חיבהמ ןןמ בנומהניךדמהךיברוםמהפסקהמש מ45מרקיןמ  ניחהמ —מ
י סךירה".

"ושמ הבהודמזכןמ דכשמ בנומהניךדמארומ  ניךמ ח יקן". —מ

0	=	הךןקןמ שפטמשכונימהוראה.
או:

הךןקןמהידכהמשכונהמ יפוךהמבסךוףמ4ב'.
או:

א מןשיבהמכחדן.

מ,ד
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

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

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

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

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

ה בחתמבש  יןי.

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

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

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

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

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

החוצינו.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןממ7:3מ-מ3:  מ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהממ5:3ד(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןממ7:3מ-ממ:4ד,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

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

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

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

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

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומושמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמ  ךטפה.מדכימבך ירוםמ49-48מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

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

שכ המ יבא מ סךוףמ בא מ הנוקירמ כפשדיויןמ ה צידף:מ ה חייתמ ב בחתמ פומ השכ יןמ ברוקןמ 	•מ
 יגרדיןמ דכשמב חייתמי ציוניןמבהןכםמ אעמברףמדואיזמהצוינום.מושמ ס תמברףמדואיזמהצוינוםמ

כןמהנוקירמ א משכ המכימסךוף.מ ה תמא המריג כין.

דוגמאות מ

שאלה 16 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה 
את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף בדף ריכוז הציונים את הספרה 2, בשורה 

המתייחסת לשאלה 16. אם התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. 
במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.

שאלה 28 )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד היא תשובה הכוללת הבעת דעה ונימוק 
הולם, כפי שמפורט בדוגמאות שבמחוון, והיא תזכה את התלמיד ב–3 נקודות. אם התלמיד 

השיב תשובה מלאה, יש להקיף את הספרה 3 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 
28. תשובה חלקית היא תשובה שהנימוק בה חלקי, כפי שמפורט בדוגמה שבמחוון, והיא תזכה 

את התלמיד בנקודה אחת. במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים. אם התלמיד 
לא השיב על השאלה, או שהשיב תשובה ללא נימוק, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף 

את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים.
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שאלה 22, משימת הבעה בכתב — כתיבת סיכום )פריט פתוח(: ההערכה נעשית על–פי 
שלוש קטגוריות: תוכן, מבנה ולשון. שימו לב כי בקטגוריית הלשון יש להתייחס בנפרד לכל אחד 

מארבעת המרכיבים )משלב הלשון ואוצר המילים; מורפולוגיה ותחביר; פיסוק; כתיב(.

ה בחתמאי  משןומשכ יןמשהתמשכ יןמבהבנןמהנקדכ,מהנבדקות	גם	בהבעה	בכתב	)18כ,	 •מ
28כ(.	בשכ יןמהכ המנברקיןמהקטגידויןמ בנהמי שיתמב בר,מבסי םמש ממ,מ3,מ5.מ

י טהמ שיתמ ביססמך מ ספדמקטתמ י טהמ שיתמ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמב שיתמ •מ שיתמ
ש וטןימ ד ןמ כןמ נכ נהמ ש כמ ווצגמ ב קדוםמ סיו ום,מ ך י ,מ זהמ צויתמ פדוטום,מ ש מ וחסוןמ
ש מהן  ור.מ פואעמ י  ץמ הצ ובמכןמה ורךמךםמהךדאיןמפנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמ

בכיןימנישכ.מ

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

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

בכיןימנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבטידוםמנפדרוםמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.מ

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מש מה בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבש ישןמהנישכום.מטייחמ מ
הצוינוםמנךמבותמממ –ממד.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

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

אי י.

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

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

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

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

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

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

ה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמההשייכה.

הנקיריןמ ב ספדמ שוניווםמ ושמ ךדיעמ ב ןאינןמ  כה,מ היךבדמ ן  ורוםמ ה בחתמ כמ כםמ הערה:מ
ה יקציןמ א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

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

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

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מח1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון

מד3שכ המ8דמ שכ המדמ

מ שכ המ9דמד שכ המ 

מ שכ הממ כמד שכ המ3

מ שכ הממ במד שכ המ4

מ שכ המד מדשכ המ5

מדשכ המ3 כמד שכ המע

מדשכ המ3 במד שכ המ7

מדשכ המ3 גמד 3שכ המ8

מדשכ המ3 רמ שכ המ9

מ שכ המ4 מ שכ הממד

מד שכ המ5 מדשכ המדדכ

מד שכ המע מדשכ המדדב

מ3שכ המ7 מדשכ המ ד

מד3שכ המ8 מ שכ המ3ד

מד 3שכ המ9 מד שכ המ4ד

מ3שכ הממ3מ שכ המ5ד

מד שכ המד3מ שכ המעד

מדשכ המ 3מד3שכ המ7ד

הבעה	בכתבהשאלה

מ53שכ המ8דא

מד 543ע987מדשכ המ  כ

מד 43שכ המ  ב

מד שכ המ  גד

מדשכ המ  ג 

מדשכ המ  ג3

מד שכ המ  ג4

מ53שכ המ8 א

ציונים	באחוזים

( )
___%
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100× =( )
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100× =( )
___%

30
100× =
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	      נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל
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הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

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

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון

מד3שכ המ8דמ שכ המדמ

מ שכ המ9דמד שכ המ 

מ שכ הממ כמד שכ המ3

מ שכ הממ במד שכ המ4

מ שכ המד מדשכ המ5

מדשכ המ3 כמד שכ המע

מדשכ המ3 במד שכ המ7

מדשכ המ3 גמד 3שכ המ8

מדשכ המ3 רמ שכ המ9

מ שכ המ4 מ שכ הממד

מד שכ המ5 מדשכ המדדכ

מד שכ המע מדשכ המדדב

מ3שכ המ7 מדשכ המ ד

מד3שכ המ8 מ שכ המ3ד

מד 3שכ המ9 מד שכ המ4ד

מ3שכ הממ3מ שכ המ5ד

מד שכ המד3מ שכ המעד

מדשכ המ 3מד3שכ המ7ד

הבעה	בכתבהשאלה

מ53שכ המ8דא

מד 543ע987מדשכ המ  כ

מד 43שכ המ  ב

מד שכ המ  גד

מדשכ המ  ג 

מדשכ המ  ג3

מד שכ המ  ג4

מ53שכ המ8 א

ציונים	באחוזים

( )
___%

57
100× =( )

___%
13

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 ח' מיצ"ב פנימי התש"ע
רגיל/

עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
טקסט	טיעון/שכנועטקסט	מידע

מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	789ע345 ד
בסוגה

הציון	9ד8ד7דעד5ד4ד3ד ד
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ד
 
3
4
5
ע
7
8
9
מד
דד
 ד
3ד
4ד
5ד
עד
7ד
8ד
9ד
מ 
ד 
  
 3
 4
 5
ע 
 7
 8
 9
מ3
ד3
3 
33
34
35
ע3
37
38
39
מ4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבלשון	ומטה	לשון	

הכולל	
במבחן

טקסט	שימושי

הציון	מ93 8 7 ע 5 4 3 ר3 ג3 ב3 כ
בסוגה

הציון	
בנושא

דדמד
כ

דד
ב

מ 
כ

מ 
ב

 3ד3ד 
הציון	
בנושא

8ד
א

  
כ

  
ב

  
גד

  
ג 

  
ג3

  
ג4

 8
הציון	א

בנושא IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ד
 
3
4
5
ע
7
8
9
מד
דד
 ד
3ד
4ד
5ד
עד
7ד
8ד
9ד
מ 
ד 
  
 3
 4
 5
ע 
 7
 8
 9
מ3
ד3
3 
33
34
35
ע3
37
38
39
מ4

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

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
כוןידמ ורךמיכדגינימ חרש —מ Iמ

פדשניןמיהוסק —מ IIמ

הךדאהמיבוקידןמ —מ IIIמ
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  מהמבחן  תועלת הפקת: 'ד פרק
  

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

איתורם והמלצות לעבודה צמודת טקסט בעיקר במסגרת ההוראה , כולל הבנת הקשיים

הוא מציע הבנה : מטרת הפרק היא לתרום להפקת תועלת בעקבות המבחן. בכיתה

כפי שבאו , הבנת הקשיים בשליטה במיומנויות שנבדקו, המבחן מעמיקה של משימות

  .לידי ביטוי בביצועים השונים של התלמידים

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

היחידות מוצגות . כל יחידה כוללת עד ארבע יחידות ניתוח. זהה למספר השאלות במבחן

וכוללת ראשי  השאלה ניתוח תקציר – טבלה היא הראשונה היחידה: תבמסגרות נפרדו

בהתאמה לניתוח הכישורים (ממדי ההבנה , המחוון: פרקים של כל סעיפי הניתוח

 הרחבה היא השנייה היחידה. הכישורים הנדרשים וההשתמעויות להוראה, )הנדרשים

על , תשובה נכונה וכוללת הסברים על הכישורים הנדרשים לכתיבת הניתוח של והעמקה

שייכת רק לשאלות  השלישית היחידה. סוג הקשיים ועל בניית ידע על תוכן הטקסט

לאור תהליכי ההבנה שהוצגו  וניתוחן תלמידים תשובות של הדגמהפתוחות וכוללת 

וכוללת נושאים  להוראה ההשתמעויות את מציגה הרביעית היחידה. ביחידה הקודמת

שבאו לידי ביטוי , ילויות מתאימות לקידום כישוריםמתאימים להוראה והמלצות לפע

  .  בשאלה

כיוון שאפשר לנתח את השאלות במבחן ובהתאם לכך את תשובות התלמידים בדרכים 

במקומות אלה תופיע הפנייה להערת . יתכן שוני בין הניתוח לבין המופיע במחוון, שונות

     ).כוכבית(שוליים 
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  : תוח השאלותלהל� מודל המציג את יחידות ני

  

  

 השאלה 

  

 

המחוו� 
 )תקציר(

  

  

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  

  

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(
ההשתמעויות   

להוראה  
  )�י/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
  הסבר והדגמה, הרחבה

   ודרכי שימוש בידע שפתי במהל� מת� תשובה חשיבההסברי� על תהליכי 

  

  ניתוח תשובות תלמידים
  ה של תשובות תלמידי� וניתוח� לאור הכישורי� הנדרשי�הדגמ

  דוגמאות ניתוח

 
   ותתשוב  

  ותנכונ

תשובות     
  חלקיות 

תשובות     
  שגויות

  

 ההשתמעויות להוראה
   המלצות לפעילויות מתאימות

  

  :במבח� יש שלושה פרקי� העוסקי� בהבנת הנקרא

  טקסט מידע –" פלישת המדוזות": פרק ראשו�

  שכנוע/ טקסט טיעו�  –" ?ברכה או קללה –טלפו� נייד " :פרק שני

  טקסט שימושי  –" חוק העסקת בני נוער": פרק רביעי
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  " פלישת המדוזות": ראשון רקפ
מידעי מעובד לפי כתבת� של אס" זלינגר !הוא טקסט עיוני "פלישת המדוזות"הטקסט 

  . 19.06.07, "מעריב"בעיתו�  מהשהתפרס, נוי!ואלה הר

הטקסט המרכזי עוסק . מידע קצרי� נפרדי� וממוסגרי� קטעיי� לכתבה ארבעה מצורפ

הטקסט כולל מידע על . בתופעה של פלישת המדוזות לחופי האר( ובתוצאות של תופעה זו

הקצרי� עוסקי� בסוגי  הקטעי�. �והפגיעה מה �נדידת, �התרבות, �המדוזות מבחינת כמות

מתאי�  י� האלההקטעשל מבנה ה. של מדוזות כולל מידע על סוג אחד קטעכל : מדוזות

  . כתבה שבמרכזה מידעמבנה הל

ציורית , י�קוראאל הפונה הפתיחה : מסגרתלה יוצרי� של הכתבה הפתיחה והסיו� 

א" ומשלב  י�קוראאל הפונה הסיו� ו ;"אליה� א" אחד לא מתגעגע" :רגשהבעת ומשלבת 

ה כ� הכתבה הוא מידעי והמבנה שלתו...". אבל נוכל להתנח� בכ� ש" :רגשהוא הבעת 

מידע בנושא אחר כמו מובא סקה בכל פ, הגדרה כלליתמופיעה פתיחה ב: שלה לסוגה מתאי�

הטיפול דר� סיכו� הנזקי� ו !סיו� וב ,שלה� ואופ� הפגיעה של המדוזות אופ� ההתרבות

  . בה�

לת שפה שמנית הכול, שפה דחוסה: המידעית!סוגה העיוניתל מתאימהלשו� הטקסט 

המדוזות ה� בעלי חיי� ימיי� "כמו  עצ� שהנשוא שלה� הוא ש�, משפטי� שמניי�

בה� שמות ו שימוש בשמות רבי� ,..."חו� המי� בי� התיכו� הוא הגור�" ,"קדומי�

העלייה נובעת משינויי "וכ� שפה הכוללת מילי� וביטויי� במשלב גבוה כמו  ,מופשטי�

  .".  ..המתרחשי�) גלובליי�(אקלי� עולמיי� 

  

לפי מודל הוא שאלות הניתוח  ".פלישת המדוזות"שאלות על הטקסט  11 של להל� ניתוח

  . ניתוח היחידות המוצג לעיל
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  'נוסח א ע"ב תש"מיצ "פלישת המדוזות" :שם הטקסט ומקורו

  

  1שאלה 
  ?)6–1שורות (בטקסט  משפט הפתיחהשל  העיקריתמהי מטרתו 

  .לחופי האר( לתאר את הדר� שבה הגיעו המדוזות  .1

  .לעודד את הקוראי� להמשי� לקרוא את הכתבה  .2

  .להפנות את הקוראי� למקורות מידע אחרי�  .3

  .להפנות את תשומת הלב של הקוראי� לבילויי� בקי(  .4

  השאלה 
 

המחוו�  .לעודד את הקוראי� להמשי� לקרוא את הכתבה  .2
 )תקציר(

  .הרעיו� בפסקההבנת  ∗∗∗∗:פרשנות והיסק •

  .כ� ברמת נגישות נמוכהשאלת תו •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  ).מורכב מבחינה תחבירית(להבי� את התוכ� של משפט הפתיחה  •

  .להבי� את הטקסט כיחידת שיח שלמה •

  . להסיק מסקנה על תפקידו של משפט הפתיחה בטקסט •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

בספרי לימוד לעומת מידע מידע בספרי יע( ו: משפטי פתיחה ותפקיד� בסוגות השונות •

 .  בכתבה עיתונאית

, ידי שכתוב� למשפטי� קצרי�!הפקת מידע ממשפטי� מורכבי� מבחינה תחבירית על •

  .  כחלק מתהלי� הבנת הנקרא

מעויות ההשת
להוראה  

  )�י/נושא(

                                                        

∗
  .ופיע במחוו�ניתוח ממד ההבנה שונה מזה המ 
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 הכישורים הנדרשים
, כמו השמש" :שהוא משפט מורכב מבחינה תחבירית, השאלה דורשת להבי� את תוכ� משפט הפתיחה

נראה שאליה� א" אחד אינו , א� שלא כמות�, ג� המדוזות מופיעות בתחילת הקי(, האבטיח והגלידה

כל . משפט מחובר בעל שני איברי� שיש ביניה� קשר של ניגודשהוא , התוכ� מובע במשפט ארו� ."מתגעגע

ר במבנה תחבירי של נושא חוזההראשו�  איברב: הלו� מבחינת המבנה שלו� האיברי� קשה לתאחד מ

 :משפט מורכב בעל פסוקית נושא במבנה של משפט ייחודהשני הוא  ואילו האיבר..." ג�... כמו" :הדגשה

המסר  לדלות את כי�צרי י�התלמיד. מתגעגע אליה� אינוא" אחד  –המדוזות  :ופירושו.." .שאליה� "...

אליה� "... ו, ..."מופיעות בתחילת הקי( המדוזות... "ולהבי� ש באיבר השניהעיקרי מתו� המשפט המורכב 

שיח  יחידתכתוכ� הטקסט אל כללית התייחסות מ� התלמידי� השאלה דורשת  ."מתגעגע אינוא" אחד 

בחירת המסיח הנכו� דורשת בעיקר הבנה של . ביחס לטקסט השל� הפתיחה מטרתשלמה כדי להבי� את 

אי� , כלומר. של הטקסט השל�תיחה בהקשר מתייחסי� לתוכ� הפהאחרי� כי המסיחי� , תוכ� הפתיחה

או ) 3מסיח (או למקורות מידע אחרי� ) 1מסיח (וזות דהמ שבה הגיעודר� הרמז בתוכ� הפתיחה לתיאור 

  ).4מסיח (לבילויי� בקי( 

  

 ההשתמעויות להוראה
. הטקסט שלפנינו הוא כתבה עיתונאית הכוללת מידע :משפטי פתיחה ותפקיד� בסוגות השונות •

שורות   ).6–1שורות (לנושא  לב�ומושכת את תשומת  י�פונה לקוראהשל כתבה פתיחה חה היא הפתי

 :הגדרה של מדוזה. נמצא בה� הכללה –ת לפתיחה ושורות אלו אופייני. ה� פתיחה למידע 11–7

ללא נימה  ההגדרה פותחת במשפט שמני כללי..." צורת�. המדוזות ה� בעלי חיי� ימיי� קדומי�"

המופיעי� מתו� הטקסטי� ולהראות עוד משפטי� מ� הסוג הזה שר להדגי� לתלמידי� אפ. אישית

: הטקסט פותח בהכללה" חוק העסקת בני נוער"בטקסט המידע בפרק הרביעי על , למשל. זה במבח�

להל� כמה " :הנושא מציג אתובהמש� " זכויותיה� של בני הנוער העובדי� מפורטות בחוק העבודה"

פותח בהכללה אלא  אינו" ?ברכה או קללה – הטלפו� הנייד"בפרק השני  טקסטה ."סעיפי� מחוק זה

. שלוהחסרונות  ואחר כ� מציי� את של הטלפו� הנייד יתרונות י�לקורא הוא מציג .בתיאור עובדות

אינה , "יתרונות לחיי הורי� וילדי� רבי�, ללא ספק, טלפו� הנייד הביא עמוה", הפתיחה של הטקסט

הביטוי . לטלפו� הנייד יש ג� יתרונות וג� חסרונות: ללית המציגה את הנושא בהכללהפתיחה כאפוא 

הכוללת לא רק מידע אלא  ,סוגה של כתבהומאפיי� פתיחה הוא הערה של הכותב משפט הב" ללא ספק"

 . ג� את עמדתו של הכותב

� פתיחות שונות להדגי� לתלמידי, ובתפקיד� בסוגות השונות שוני� כדאי לדו� בפתיחות של טקסטי�

 ,הדוגמאות ינותחו בכיתה ה� מבחינת התוכ� ה� מבחינת הלשו�. למצוא דוגמאות נוספות ולבקש מה�

  .סוגה של הטקסטלפי ה

 טקסטי� עיוניי� כוללי� בדר� כלל מידע רב :הפקת מידע ממשפטי� מורכבי� מבחינה תחבירית •

כדאי לאמ� את הלומדי� במציאת . ו�מופיעי� בה� משפטי� מורכבי� ולכ� ה� קשי� לתהל. ודחוסי�

בתהלי� השכתוב התלמידי� מפרקי� כל משפט . המידע בטקסטי� כאלה ולשכתב את אות� המשפטי�

ראו למעלה בסעי" , עוד על הנושא. כל משפט קצר מציג פריט מידע אחד. מורכב לכמה משפטי� קצרי�

במשפט המורכב , למשל, נוכחיאפשר להדגי� את תהלי� השכתוב בטקסט ה".  הכישורי� הנדרשי�"

שבעזרתו היא מתגוננת מפני אויבי� וג� לוכדת דגי� , למדוזה יש מנגנו� ארס: "41המתחיל בשורה 

בעזרת . 2. למדוזה יש מנגנו� ארס. 1: שכתוב המשפט ופירוקו למשפטי� קצרי�". שמה� היא ניזונה

פירוק . המדוזה ניזונה מהדגי�. 4. דגי�המדוזה לוכדת . 3. מנגנו� הארס המדוזה מתגוננת מפני אויבי�

פעולת הפירוק ליחידות מידע קטנות יכול . חלק מתהלי� הבנת הנקרא המשפט ליחידות תוכ� הוא

  . לסייע לתלמידי� למצוא מידע בטקסט ולבנות את תמונת הטקסט
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  2שאלה 
 השלימו בתרשי� שלפניכ�. התחממות כדור האר( גורמת לרצ" של תופעות, לפי הטקסט

  .את התופעות החסרות ברצ"

1.  
  התחממות כדור 

  האר(

 
↓  

2.  

__________________ 

 
↓  

3.  

__________________ 

 
↓  

4.  
עלייה בשיעור הפגיעות 

  במתרחצי� בי�

  

  

  השאלה 
 

  .בתרשי� )3, 2( השלמת שתי התופעות החסרות

  .תיחשב שגויה  – תשובה ובה התייחסות להגעת המדוזות :הערה

 המחוו�
 )תקציר(

  .הבנת רעיונות לאור� הטקסט: פרשנות והיסק •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .  להבי� רצ" של פעולות כחלק מהבנה של  תיאור תופעת טבע •

לנסח שתי תופעות בהכללה לפי הניסוחי� הנתוני� בסעי" הראשו� ובסעי" הרביעי של  •

  .התרשי�

הכישורי� 
י� הנדרש

  )רשימה(

  .רעיונות, תופעות: ניסוח של הכללה באמצעות שמות פעולה •

  .  תשומת לב לניסוח כותרות של טבלאות ושל תרשימי� •

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

  

  

  

  

  

  



 

  ע"התש', ב בעברית לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 59

 הכישורים הנדרשים
לבנות את רצ" התופעות כאשר אי� בשאלה מראה מקו� לתוכ� המבוקש  � התלמידי�השאלה דורשת מ

התייחסות מפורשת : כמו כ� אי� התייחסות מפורשת לרצ". במפורש בטקסט לא מוזכרת" תופעה" והמילה

התרבו המדוזות  ואחר כ�כדור האר( התחמ�  קוד�, למשל, יכולה להופיע באמצעות צייני זמ� מפורשי�

תוב הכתו� להבי� את רצ" התופעות מ י�נדרש י�התלמיד. עלה שיעור הנפגעי� מהמדוזות ולאחר מכ�או 

 ."האר(חוקרי� טועני� כי חו� המי� בי� הוא הגור� למספר הגדול של המדוזות בחופי : "29–27 ותבשור

התרבות "קודמת לתופעה של " התחממות מי הי�"שהתופעה של , להסיק כי�צרי תלמידי�מכא� ה

 ראשונההבתופעה : שמות פעולה בעזרתמבחינה לשונית התופעות המוצגות בתרשי� מנוסחות ". המדוזות

שמות לפי ". בשיעור הפגיעות במתרחצי� בי�עלייה " – רביעיתבתופעה הו" כדור האר(התחממות " –

 שינסחו תלמידי�מצפי� מה ,בתרשי� התופעות הנתונותלשו� ב המופיעי� ,"עלייה"ו" התחממות"הפעולה 

תשובות  ,תוכ�מבחינת ה...". התרבות"ו..." התחממות" :שמות פעולהעזרת ב החסרות את התופעותג� 

ה� תשובות אלו  הלשו� תא� מבחינ, נכונותה� תשובות " המדוזות מתרבות"ו" מי הי� מתחממי�"כמו 

  .שמות פעולהתשובות הכוללות ברמה נמוכה יותר מאשר 

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

ניסוח שמני תו� שימוש בשמות פעולה 

המתאימי� לכותרות הסעי" הראשו� 

 .האחרו� והסעי"

  עלייה בטמפרטורות המי�. 2" •

  ."התרבות המדוזות. 3 

  תשובות 
  ותנכונ

  י� יותר חמי�המי� נהי .2" • .ניסוח פועלי, תוכ� נכו�

  ."המדוזות מתרבות. 3 

  מי הי� התיכו� מתחממי�. 2" • .ניסוח פועלי אחר

  ."מהירות התחממות המדוזות גדלה. 3 

 ;השינוי באקלי� הוא חלק מהשאלה

  .ובה כוללת תופעה אחת בלבדהתש
  באקלי�שינויי� . 2" •

  ."עליית טמפרטורות המי�. 3 

תשובות 
  חלקיות 

  המדוזות מתרבות. 2" •  .לרצ" התופעותאינו שיי�  3סעי" 

  ."למדוזות יש מנגנו� ארס. 3 

  המדוזות מתרבות במהירות. 2" •  .לרצ" התופעותאינו שיי�  3ג� כא� סעי" 

  ."מגיעות לחופי�. 3 

או  וזכר הי� או הי� התיכו�מלא  2סעי" ב

  .המי�

  עלייה נוספת בחו�. 2" •

נוספות מספר גדול של מדוזות בחופי . 3  

  ."האר(

כל אחת מ� התשובות החלקיות בליווי   

  .דוגמאות של סעיפי� לא נכוני�

תשובות 
  שגויות
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 ההשתמעויות להוראה
העבודה בכיתה על שמות . זיהוי שמות פעולהכדי טי� תו� מומל( לעבוד בכיתה על ניתוח הכללות בטקס

מודעות למשלב גבוה אצל התלמידי� פעולה לעומת פעלי� בתו� הקשר מעשירה את השפה ויוצרת 

לומדי� שפה "להבדל בי� כותרות כמו  התלמידי�של  יש להסב את תשומת הלב. הגיוו� בהבעה לאפשרותו

 י�מצוא בטקסטי� שמות פעולה במשלב גבוה ולזמ� ללומדכדאי ל". לימוד שפה חדשה"לבי� " חדשה

לשכתב משפטי�  מהתלמידי� לבקשכדאי . חילופי פעלי� ושמות פעולה בקשרי� טקסטואליי� שוני�

  .לפני השכתוב ואחריו – לדו� בהבדלי� בי� המשפטי�כ� ו ,פ�להישמות פעולה ובפעלי� ולהמיר בה� 
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  3שאלה 
  ?מדוזהכיצד פועל מנגנו� הארס של ה

  

  

 השאלה 

. ארוכה" מחט"שחרור וגור� ל... בעור נוגעתא הארס : מהפעולות ברצ" הגיוני 4או  3  ציו�

  .חומרי� רעילי� לגו" מפרישהלעור ו חודרת" מחט"ה

תיחשב   –)  45!49שורות (תשובה המציינת את צורתו ומיקומו של תא הארס : הערה

 .נכונה

המחוו� 
 )תקציר(

  איתור מידע •

  .תוכ� ברמת נגישות בינוניתשאלת  •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .להבי�  את השאלה •

  .לאתר את הפסקה המתאימה •

     .להתייחס למידע מתאי� בלבד, לדייק •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות   .כתיבת הסבר לתופעה בטבע
ה  להורא

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
תא הארס הוא מעי� " :45המנגנו� מוזכר בשורה . ולות מנגנו� הארסאת פעלמצוא בטקסט השאלה דורשת 

את השורות למצוא בטקסט  ,להתייחס במדויק לפעולות י�נדרש התלמידי�". ...מנגנו� דמוי מזרק

יש "כמו  ,לצטט מידע לא רלוונטי למנגנו�בלבד מבלי להתייחס לפעולות ו )54–50שורות (המתארות פעולות 

� מ חלקלשנות  נדרשי� התלמידי�". קרוסקופימבחיני� בתאי הארס בעזרת מ"או " חומרי� רעילי�

 ...מגע" :50שורה ב ,למשל. למשפט פועלי שהנושא שלו הוא ארס משפט שמניכלומר להפו� , הניסוחי�

לציי�  י�נדרש י�התלמיד". בעור החשו" נוגערס אתא ה" :הניסוח המבוקש בתשובה הוא  – ...."גור� ל

ע הפעולה מבצֵ מתחל" יש לשי� לב שבפעולת המנגנו� . נכו�העולות מתו� ארבע בסדר לפחות שלוש פ

  ..."ומפרישה ...ררת וחודרתמשתח "מחט"ה, ...נוגע תא הארס"): הנושא התחבירי(
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ניתוח תשובות תלמידים
∗

  
  דוגמאות ניתוח

תא : מנגנו� הארס של המדוזה פועל כ�" • 

ק וכשהוא הארס הוא מנגנו� בצורת מזר

נוגע בעור החשו" של בני האד� 

ארוכה שחודרת לגו" " מחט"משתחררת 

ומפרישה לתוכו רעלי� שגורמי� 

  ."לצריבה

  תשובות 
  ותנכונ

מנגנו� הארס של המדוזה פועל כמו " • .אי� הקפדה על ניסוח תקי� ;תשובה נכונה

זעירה שכאשר בני האד� " מחט"מעי� 

חודרת לה� " מחט"באי� במגע אז ה

ור ומשחררת רעלי� שגורמי� ו� העלת

  ."לצריבה

. במדוזות קיימי� אלפי תאי ארס" • 

כאשר האד� נוגע בתא ארס הוא גור� 

ארוכה החודרת לעור  "מחט"לשחרור 

ומפרישה חומרי� רעילי� הגורמי� 

  ."לצריבה

מרמזת על שתי פעולות חשובות  התשובה

  .המגע והשחרור: במנגנו�
רי� כאשר תאי� דמויי מזרק שמשתחר" •

  ."הזרוע באה במגע ע� יצור חי

 תשובה
  ת חלקי

 ומנסהלטקסט  התשובה אינה מתייחסת

לא , להתבסס על ידע עול� לא רלוונטי

  .מתאי� ולא שיי� לשאלה זו

: מנגנו� הארס של המדוזה פועל כ�" •

בעזרתו היא מתגוננת מפני אויבי� וג� 

  ."לוכדת דגי� שמה� היא ניזונה

 תשובה
  שגויה

  

 מעויות להוראהההשת
פסקות של מידע  לתלמידי�יש לזמ� . התמקדות במאפייני ההסברכדי כדאי לעבוד על הסבר תופעות תו� 

מבחינת  .התמקדות בתוכ� ובלשו�כדי תו�  וג�אוגרפיה יגב, סטוריהיהב, ג� מתו� ספרי הלימוד במדע

 כדאי להתמקד –בחינת הלשו� מו, רכיבי התופעהבגורמי� וב, בתיאור המשתתפי� כדאי להתמקד –התוכ� 

התלמידי� ינתחו את קטעי . לוגיי� של סיבה ותוצאה ושל הוספההבקשרי�  ,בתבניות התחביריות

תיאורי� ההסבר ולהכללה של ק ולדיתו� מת� תשומת לב יסבירו תופעות והמאפייני�  לפיהטקסט 

  .חלק מהתופעה שאינו, מידע נלווהבלבד ללא רלוונטיי� 

  

  

  

                                                        

∗
  .תשובות התלמידי� נותחו בהתאמה לניתוח הכישורי� הנדרשי� 
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  4שאלה 
ציינו דוגמה אחת לכל ? לפי הטקסט, "החוטית הנודדת"יכול לקרות לאד� שנפגע מ�  מה

  .מקרה

  ___________________________________________________: רגילמקרה   .1

  __________________________________________________: מיוחדמקרה   .2

  השאלה 
 

  .מתו� הטקסט לכל מקרה אחתציו� דוגמה 

 .תיבדק רק הדוגמה הראשונה, א� נכתבה יותר מדוגמה אחת: הערה

המחוו� 
 )תקציר(

  איתור מידע •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .לאתר את הפסקה המתאימה •

  .לאתר מידע על נזקי� •

 .לפי דרישות השאלה, להפריד את המידע על נזקי� לשני סוגי� •

  .סוג של נזקלתת דוגמה אחת לכל  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

" גרד"שמות גזורי פועל כמו , שמות לעומת פעלי� ולעומת תארי�: שמות מופשטי� •

  ."אוד�"ו" קושי"ושמות גזורי תואר כמו 

  מבנה של, פרשנות של שמות מופשטי� תו� כדי הישענות על  המורפולוגיה •

  .תבנית+  שורש 

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
פסקה העוסקת בנזקי� מהמדוזות , השאלה דורשת מהתלמידי� למצוא בטקסט את הפסקה המתאימה

בתשובה לא נדרשת יכולת ניסוח אלא כתיבה של דוגמה אחת מרשימת מילי� בלשו� ). 69–63שורות (

מו בחילות התלמידי� נדרשי� למצוא בטקסט מילי� מתאימות לדברי� הנגרמי� ממדוזות כ: הטקסט

. כדי לענות על השאלה ה� א" נדרשי� להפריד בי� מידע על נזק רגיל לבי� מידע על נזק מיוחד. והקאות

התלמידי� . בלשו� השאלה" מקרה מיוחד"מרמז על , )64שורה ..." (במקרי� נדירי�", הניסוח בטקסט

  ובסעי", וזכרות בטקסטדוגמה מתו� שתיי� המ – 1בסעי" : נדרשי� להביא דוגמה אחת בלבד בכל סעי"

  .דוגמה אחת מתו� שש המוזכרות בטקסט – 2
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

התשובה כוללת דוגמאות רבות נכונות 

 .למקרה מיוחד

  "צריבה" :מקרה רגיל. 1 •

, בחילות, גרד, אוד�" :מקרה מיוחד .2

  ."קשיי נשימה, הקאות

  תשובות 
  ותנכונ

  "צריבה בעור" :רגילמקרה . 1 •  

אלרגיות כמו אוד� " :מקרה מיוחד. 2

  ."או גרד

  "אי נוחות" :מקרה רגיל. 1 •  

  ".הקאות" :מקרה מיוחד. 2

חודרת לעור ומפרישה " :מקרה רגיל. 1 •  .הקדמה מיותרת, פירוט יתר

חומרי� רעילי� הגורמי� לתוכו 

  ."לצריבה

צריבה בעור ג� " :מקרה מיוחד. 2 •  

כי זרועות , במקו� כשאי� מדוזות

  ".המדוזה נושרות בקלות

  תשובה
  שגויה

  

 ההשתמעויות להוראה
לזמ� ואות� בטקסט  למצוא: בטקסטהמופיעי� שמות תואר הגזורי� משמות מופשטי� ב לעסוקמומל( 

פעילויות ". שומ� –שמ� ", "אוד� –אדו� ", "קושי –קשה "מילי� מופשטות כמו שבה� זוגות  לתלמידי�

ומעלות את  ,שלה� תומכות בהבנת מילי� מתו� המבנה המורפולוגי, מעשירות את השפה האללשוניות כ

  .המודעות לכתיבה במשלב גבוה תו� שימוש במילי� מופשטות
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  5שאלה 
  ?מהו ההסבר לכ� בטקסט. מתרחצי� עלולי� להיפגע מ� המדוזות ג� א� ה� לא ייגעו בה�

  

  

  השאלה 
 

המחוו�   .תאי הארסהתייחסות ג� לזרועות וג� ל
 )תקציר(

  איתור מידע •

  .שאלת תוכ� בדרגת נגישות בינונית •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

   .)מבנה תחבירי מורכב(להבי� את תוכ� המשפט בשאלה  •

  .מצוא  את הפסקה המתאימה בטקסטל •

  .)שניי�(לכלול את כל רכיבי ההסבר  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .קשרי� לוגיי� של ויתור •

  .מבני� תחביריי� המביעי� יחס של ויתור •

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
בקשר לוגי של מבנה תחבירי מורכב בעל משפט זהו . המופיע בההשאלה דורשת להבי� את תוכ� המשפט 

סוח לני דומהשאלה הניסוח . את המידע הרלוונטי להסבר בטקסטלמצוא כמו כ� השאלה דורשת  .ויתור

כתוב במבנה תחבירי דומה  62–60 ותהמידע בשור .בטקסט ובכ� הוא מקל על איתור המקו� בטקסט

 פותחהציטוט  ."לכ� המתרחצי� יכולי� להיפגע מ� המדוזות ג� א� ה� אינ� נתקלי� בה�: "לשאלה

: לי�במי לפני כ� מופיע הסבר הפותח .צמוד למילת הקישור הזאתומכא� שההסבר " לכ�"במילת הקישור 

את  בה לענות תשובה מלאה ולכלול, שלה�לדייק בהסבר  י�התלמידעל ). 57שורה ..." (הסיבה לכ� היא"

יש תאי שלה והעובדה שעל הזרועות  ,העובדה שהמדוזה משירה זרועות: שני הרכיבי� הרלוונטיי� בטקסט

  . ארס
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ניתוח תשובות תלמידים
∗

  
  דוגמאות ניתוח

 

זה נושרות בקלות שזרועות המדו" •

ועליה� תאי ארס נשארות במי� ולכ� 

המתרחצי� יכולי� להיפגע מי� המדוזות 

  ".ג� שה� אינ� בסביבה

  תשובות 
  ותנכונ

בנויה מהסבר המציג , תשובה מנוסחת היטב

את התהלי� ואת התוצאה במשפטי� 

נכוני� מבחינה תחבירית ומבחינה 

  .דקדוקית

 זרועות המדוזות נושרות בקלות אל" •

כאשר , המי� ועליה� נשארי� תאי ארס

תאי הארס נוגעי� במתרח( הארס חודר 

  ."לגופו

ניסוח קצר הכולל את שני הפרטי� 

  .החשובי� להסבר
שזרועות המדוזה נושרות בקלות " •

  ."ועליה� תאי ארס

התשובה כוללת התייחסות לרכיב אחד 

  .בלבד
המתרחצי� עלולי� להיפגע מ� " •

געו בה� מכיוו� המדוזות ג� א� ה� לא י

קטנות של המדוזות נושרות שחתיכות 

  ."בקלות

  תשובה
  חלקית

פי המחוו� %על(
התלמידי� לא 
מקבלי� ניקוד 

על תשובה 
  )חלקית

  

 ההשתמעויות להוראה
ההמלצה היא . תהלי� הבנת הנקרא כולל פענוח של תבניות תחביריות מורכבות בקשרי� לוגיי� שוני�

לשי� לב למילות , בתהלי� התרגול כדאי להפריד בי� שני חלקי המשפט. להתמקד כא� בתבנית של ויתור

, בטקסט 62–60 ותשורבדומה לכתוב ב ,לדוגמה. הקישור ולהסביר למה הכוונה ביחס לוגי של ויתור

: שניהנתו� ה, "המתרחצי� עלולי� להיפגע: "ראשו�הנתו� ה. כתובי� שני נתוני� ומילת קישורבשאלה זו 

היחס הלוגי של ויתור מתבטא , כלומר .צמודה לנתו� השני" ג� א�"מילת הקישור ". �ה� לא ייגעו בה"

טקסט בכדאי להדגי� . ובכל זאת מתקיי� הנתו� האחר, מוותרי� על הנתו� הצמוד למילת הקישורש בכ�

" פעמי� רבות מתרחצי� מרגישי� צריבה בעור ג� כשאי� רואי� מדוזות במקו�" :57–55 ותשורב

 :70שורה כדאי לקרוא ג� את המשפט המתחיל ב ,כמו כ�. משמעות של ויתור ש�ד מובעת להסביר כיצו

במשמעות של המבנה התחבירי ובתפקיד של  ולדו� ,... "אבל, ...אמנ� המדוזות פוגעות בחופי הרחצה"

   ".אמנ�"מילת הקישור 

  

 

  

  

                                                        

∗
  .תשובות התלמידי� נותחו בהתאמה לניתוח הכישורי� הנדרשי� 
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  6שאלה 
נסחו לפי . למתרחצי�ע� פתיחת עונת הרחצה החליטה עיריית חיפה להציב על החו" שלט 

  :הטקסט שני משפטי� שיופיעו בשלט

  .את המתרחצי� מפני המדוזות להזהירמשפט שתפקידו   .1

  .את המתרחצי� למקרה שייפגעו מ� המדוזות להנחותמשפט שתפקידו   .2

  

  השאלה 
 

  . אי� לפעול אות� מנחהאת המתרחצי� ומשפט ש מזהירציו� משפט ש

 .ל שלטהניסוח צרי� להתאי� לניסוח ש

המחוו� 
 )תקציר(

  ∗∗∗∗לשו�%לשו� ומטה  .1

  לשוניי�/מבני� רטוריי�  

  *לשו�%וֵמטה) 69שורה ( איתור מידע  .2

  .)טיפול רפואי מָידי בי�( לשוניי� וידע אינטרטקסטואלי/ מבני� רטוריי�  

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .מידע בלשו� הזהרה לנסח – ידע לשוני. 1

יה לפנייה לעזרה וידע עול� על אפשרויות מתאימות לסיטואציה לנסח הנח –ידע לשוני . 2

  .הנתונה

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  של הזהרות ושל , של הנחיות, תבניות לשוניות של הפעלות: לשו� של טקסט הפעלה שימושי

  .המלצות

  

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
זהרה בהתא� השל מדוזות בי� ודורשת ידע לשוני של ניסוח השאלה מציגה סיטואציה  1בסעי" 

או שימוש בצורת ציווי ברבי� " זהירות"שימוש בש� : נכונותניסוח קיימות שתי צורות . לסיטואציה זו

  .זהרההסימ� קריאה לש� או לפועל או להיגד השל� של ה הוספתוכ�  ,"היזהרו"

התגובות האלה מצריכות טיפול רפואי " !  קסטאת המידע המתאי� בט למצואהשאלה דורשת  2בסעי" 

 עליה�. זה בצורה של הנחיה למתרחצי�הידע את הלנסח  י�נדרש י�התלמיד). 69–68 ותשור" (דימיָ 

 א�" :משפט תנאי ,..."גשו/פנו "... :צורות ציווי רבי� ,למשל, להשתמש בתבניות לשוניות מתאימות

כדאי " ,"לטיפול רפואי לגשתמומל( "ש� פועל כמו  ובותבנית של משפט באו " גשו/פנו... נפגעת�

  ...".לפנות

  

                                                        

∗
  .ניתוח ממד ההבנה השונה מזה המופיע במחוו� 
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ניתוח תשובות תלמידים  
∗

  
  דוגמאות ניתוח

1.  

 

בחופי מפר( חיפה מצויות ! זהירות" •

מדוזות רבות העלולות לפגוע 

  .)במחוו�" (במתרחצי�

  תשובות 
  ותנכונ

המדוזות מתקרבות אלינו ! היזהרו" •  

  !"בחודשי� יוני עד ספטמבר

בשני� האחרונות יש מספר רב : היזהרו" •  

  ."של מדוזות באזור זה

א� חסר אזכור של , זהרה נכונההלשו� ה

  .המדוזה
א� רואי� מעי� שקית ניילו� אל תיגעו " •

  ."בה והתרחקו מסביבתה

תשובות 
  שגויות

א� חסר אזכור של , לשו� ההזהרה נכונה

  .המדוזה
במידה והנ� רואה חפ( דמוי שקית " •

  ."התרחק מעט, י�ניילו� במ

2.  

פנו לתחנת   –א� נפגעת� ממדוזה " •  

  .)במחוו�" (עזרה ראשונה

  תשובות 
  ותנכונ

פנו לתחנת   –א� נפגעת� ממדוזה " •  

  .)במחוו�" (המציל

גש לרופא , א� נעקצת ממדוזה" •  

  ".לבדיקה

במקרה של פגיעה ממדוזה יש לפנות " •  .לשו� דיבור" במיידי"

  ."לרופא במיידי

שטפו מיד את האזור בו ! לנפגעי�" •  .המבוסס על ידע אישי, וח מתאי�ניס

והוציאו את כל ! (עה בכ�המדוזה פג

  )".הרעל

ניסוח נכו� של הנחיה א� חסר אזכור 

  .שמדובר במדוזה
במקרה וקיבלת� צריבה בעור לכו מייד " •

  ."לרופא לבדוק א� את� אלרגיי� לזה

תשובות 
  שגויות

ה מדוזה ולא ההנחיה מיועדת למי שרוא

  .למי שנפגע ממנה
אנא התרחקו במקרה שאת� רואי� " •

  ".וזה או צורה שדומה לשקית ניילו�מד

  

 ההשתמעויות להוראה
ניתוח והפקה של מבני�  – הנחיהובלשו�  הזהרההתמקדות בלשו� : עבודה על לשו� הטקסט השימושי

: ופייניות בטקסטי� מאותה סוגהניתוח תבניות לשוניות א ;נחיותהזהרות ולהלשוניי� המתאימי� ל

פעלי�  הכוללותותבניות " להיכנסאסור " ,"להיזהריש ", "להיזהרכדאי "ש� פועל כמו  הכוללותתבניות 

  ".היכנסו", "היזהרו"בצורות ציווי כמו 

  

  

  

                                                        

∗
  .תשובות התלמידי� נותחו בהתאמה לניתוח הכישורי� הנדרשי� 
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  7שאלה 
נוכחות� צריכה  דעת הכותבי�הא� לפי . מדוזות רבות מגיעות בקי( אל חופי ישראל

  ?להדאיג אותנו

  .סבירו את תשובתכ� לפי הטקסטה

  השאלה 
 

  .ציו� דעת� של הכותבי� ונימוק רלוונטי המבוסס על הטקסט

  .אינו מוריד נקודות" לדעתי"שימוש במילה  :הערה

 

המחוו� 
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .תופעה המתוארת בטקסטלהסיק מסקנות על עמדת הכותבי� בנוגע ל •

  .להסיק מתו� רמז בביטוי לשוני ולא מתו� דעה מפורשת •

  .להביא נימוקי� רלוונטיי� מהטקסט •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  ..."לא יעלה על הדעת", ..."להתנח� בכ�"דעה כמו הבעת ביטויי  •

 ראו; חלק מתהלי� ההבנהכשכתוב משפטי� מורכבי� והפיכת� ליחידות תוכ� קצרות  •

  .1ג� שאלה 

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
דעת� לא מפורשת בטקסט והתלמידי� צריכי� ". דעת הכותבי�"השאלה דורשת מהתלמידי� להתייחס ל

שורה ..." (נוכל להתנח� בכ� ש"התשובה מבוססת על הביטוי . להסתמ� על הרמז הנמצא בסו" הטקסט

כאשר מתוארת פגיעת המדוזות מוזכר . שאי� מקו� לדאגה, כלומר, כותבי�מכא� לומדי� על יחס ה, )73

ג� היא " נדירי�"המילה ). 69–64שורות (שרק במקרי� נדירי� האד� הנפגע צרי� לקבל טיפול רפואי 

התשובה לשאלה מנוסחת בסו" הטקסט במשפט ארו� ומורכב . רומזת שלפי הטקסט אי� מקו� לדאגה

התלמידי� נדרשי� להבי� ...". א� אינ�... אמנ�... או... להתנח� בכ� שלא כמונוכל : "מבחינה תחבירית

ראו ג� את . משפט זה ולהתייחס למידע המתאי� על יחס הכותבי� לנוכחות� של המדוזות בחופי האר(

  .  של שאלה זו" ההשתמעויות להוראה"שכתוב המידע של המשפט המורכב לצור� הבנתו בחלק 
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שובות תלמידיםניתוח ת
∗

  
  דוגמאות ניתוח

התשובה מנמקת ומציגה הוכחה מהטקסט 

 .ידי ציטוט מתאי�!על

נוכחות� של המדוזות לא צריכות " •

להדאיג אותנו כיוו� שה� עושות נזק 

  ".אבל לא נזק קטלני

  תשובות 
  ותנכונ

התשובה מנמקת ומציגה הוכחה מהטקסט 

  .ידי ציטוט מתאי�!על
אומנ�  מגיעות לאר(שהמדוזות " •

ת א� לא גורמות לפגיעות מציקו

  ."קטלניות

לא כי אנו יכולי� להתנח� בכ� " •  

שאצלנו המדוזות מציקות א� לא 

קטלניות כמו באוסטרליה או במקומות 

  ."אחרי�

לפי דעת הכותבי� נוכחות� של " •  

המדוזות לא צריכה להדאיג אותנו 

מכיוו� שתופעות המדוזות בישראל אינ� 

  ".בצורה קטלניתמזיקות לאנשי� 

התשובה אינה מתייחסת לדעת הכותבי� 

  .ואינה מתבססת על הטקסט
נוכחות� של המדוזות צריכה להדאיג " •

אותנו מפני שה� מסוכנות למתרחצי� 

ה� יכולות לפגוע בבני האד� ולסכ� , בי�

  ."את חייה�

תשובות 
  שגויות

א� הדעה לא , התשובה מציגה דעה ונימוק

  .מתאימה לדעת הכותבי�
נוכחות� של המדוזות בקי( בחופי� " •

צריכה להדאיג אותנו מכיוו� ומדי שנה 

נהיה ח� יותר בשל התחממות הגלובלית 

מי� חמי� מזרזי� . במי� עולה' והטמפ

את תהלי� התרבות המדוזות ובכל שנה 

   ."מספר הנעקצי� גודל

 ,התשובה מתארת את התופעה הלא נעימה

דאי שלא כ י�מציינ �אינהכותבי� א� 

  .ללכת לי�

לנו  יכ� הכותבי� מסבירי� שלא כדא" •

ללכת לי� שהמדוזות נמצאות ש� ה� 

  ."ה לא נעי�זיכולות לעקו( אותנו ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

∗
  .ניתוח הכישורי� הנדרשי�תשובות התלמידי� נותחו בהתאמה ל 
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 ההשתמעויות להוראה
כדי לתמו� בהבנת הטקסט וכדי להעשיר את יכולת  ביטויי הבעת דעהמומל( לעבוד ע� התלמידי� על  •

פעילויות ניתוח  לתלמידי�כדאי לזמ� ". לפי דעת הכותבי�"יטוי בשאלה זו מוזכר הב. ההבעה שלה�

יש לשי� לב לשימוש הרב . הבעת דעהשל ביטויי� המשלבת בתוכה וכתיבה  מ� הסוג הזהביטויי� של 

לפי ", "לפי דעתי" ,כמו למשל, צורותיו השונות בטקסטי� שוני�על " לדעת"בביטוי הכולל את המילה 

  .ועוד" לעניות דעתי", "ברוב דעות"וכ� ביטויי� במשלב גבוה כמו  ,"לדעת כותב המאמר", "דעתו

 .ליחידות תוכ� קצרות כחלק מתהלי� ההבנה ופירוק� שכתוב משפטי� מורכבי� עבודה עלמומלצת  •

 .1 שאלהג� ראו 

 :70–77שורות  .להל� הדגמה של פעולת שכתוב של השורות הרלוונטיות לצור� הבנת הנקרא בשאלה זו

אבל נוכל , )המפגע הקשה ביותר הוא במפר( חיפה(חופי הרחצה באר( בדוזות פוגעות אמנ� המ"

מגיעות לאר( אמנ� הוזות דהמ, להתנח� בכ� שלא כמו באוסטרליה או במקומות אחרי� בעול�

. המדוזות פוגעות בחופי הרחצה באר(. 1: שכתוב המשפט ."אינ� גורמות לפגיעות קטלניות �א, מציקות

המדוזות . 4 .המדוזות שמגיעות לאר( מציקות. 3. נ� גורמות לפגיעות קטלניותהמדוזות אי. 2

  .  אנחנו יכולי� להתנח� בעובדה זו. 5. באוסטרליה גורמות לפגיעות קטלניות
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  8שאלה 
השלימו את . לטקסט נלווי� ארבעה קטעי� קצרי� העוסקי� בסוגי� שוני� של מדוזות

  .הטבלה על סמ� הקטעי� האלה

  

   על מידע    
  המדוזה          

   סוג
  המדוזה

  המדוזה קוטר
� זרועותיה אור

  המדוזה של
  הנזק  __________

 מדוזת"

  "הירח

__________

__________

__________  

    

 

__________

__________

__________  

    

  אינה

  מזיקה לאד�

מדוזת "

  "הקופסה

__________

__________

__________  

    

__________

__________

__________  

    

בחופי 

  אוסטרליה

__________

__________

__________  

    

מדוזת רעמת "

  " האריה

__________

__________

__________  

    

__________

__________

__________  

    

באוקיינוס 

  הקרח הצפוני

מס9ֶֶנת חיי 

  אד�

מדוזת "

  "הענק

__________

__________

__________  

    

 

__________

__________

__________  

  

__________

__________

__________  

    

  השאלה 
 

', מ(התשובות  חייבות לכלול את היחידות : בעמודת הקוטר ובעמודת אור� הזרועות

 .התייחסות רק למידת הארסיות תיחשב שגויה: בעמודת הנזק; )מ"ס

המחוו� 
 )תקציר(

  ).בהשלמה ראשונה הכותרת דורשת פרשנות והיסק( איתור מידע •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .למצוא קטעי� בטקסט לפי כותרות •

  .למצוא מידע בטקסטי� קצרי� •

  .כותרת לפי הנתוני� בטבלה –לנסח הכללה  •

  .להשלי� את המידע בטבלה לפי ההכללות בכותרות •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )ימהרש(

ההשתמעויות    .הבנה והפקה: טבלאותעבודה ב
להוראה  

  )י�/נושא(
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 הכישורים הנדרשים
הטבלה מתייחסת לארבעה קטעי� נפרדי� . לפי נתוני� תהקריאת טבלה והשלמשל השאלה דורשת יכולת 

 למצוא י�נדרש התלמידי�. משלוהטקסטי� ממוסגרי� ולכל טקסט כותרת . הנמצאי� בצד הטקסט

כשלושה משפטי�  – השלי� את הטבלה מתו� טקסטי� קצרי�להכותרות ואות� את התכני� לפי בטקסט 

 בשורה הראשונה בטבלה. דרישות הטבלה לפיהמידע בטקסטי� גלוי ומפורש ומנוסח . קטעבכל 

 הוא "המקו�" השמני הניסוח. כלומר ליצור הכללה מתו� שני נתוני�, כותרת להשלי� י�נדרש י�התלמיד

ג� ניסוחי� פועליי� ". הנזק"בצד הניסוח השמני  ,החסרה מתאי� ליצירת הכללה בכותרתה ש� מופשט

  .נכוני�ייחשבו " היכ� היא חיה"או " היכ� היא נמצאת"אחרי� כמו 

  

 ההשתמעויות להוראה
 והוא מופיע בעיתונות ובאתרי האינטרנט נמצא מידע רב בנושאי� מגווני� , בספרי מידע ובספרי לימוד

לשאול שאלות הדורשות להסיק מסקנות . קריאת נתוני� מתו� טבלאות לתלמידי�כדאי לזמ� . בטבלה

� יידרשו למיי� וה ,לה� נתוני�להציג  :אות� בבניית טבלאותלאמ� כמו כ� כדאי . מתו� המידע בטבלאות

  .בטבלה תו� תשומת לב ללשו� הכותרות אות� ולארג� אות�
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  9שאלה 
  ?ארבעת הקטעי� הנלווי� לטקסט של העיקריתמהי מטרת� 

  .להרחיב את המידע בנושא המדוזות  .1

  ".החוטית הנודדת"להוסי" מידע על   .2

  ".מדוזת הירח"ובי� " החוטית הנודדת"להשוות בי�   .3

  .לתאר את מנגנו� הארס של מדוזות שונות  .4

  השאלה 
 

המחוו�   .מדוזותהלהרחיב את המידע בנושא   .1
 )תקציר(

  סקפרשנות והי •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .לקרוא את הטקסט •

  .לקרוא את הקטעי� הנלווי� •

  .להסיק על תפקיד� •

  .לבחור תשובה מבי� המסיחי� •

  

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

אנציקלופדיה , פרטקסטיהי(לפי המדיה ולפי הגיל , תפקיד של טקסטי� נלווי� לפי הסוגה

   .)ולנוערלילדי� 

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
להתייחס בהכללה לתפקיד ו ,השאלה דורשת להבי� את היחס בי� הקטעי� הנלווי� ובי� הטקסט השל�

קטעי� ובהשלמה של הטקסט להבי� את המידע ביחידת השיח  י�נדרש י�התלמיד. ארבעת הקטעי�

להרחיב את המידע בנושא הוא הטקסטי� הנלווי�  � שלקידכדי להגיע למסקנה שתפ, לוהנלווי� 

לפי  ,מתייחס לכל ארבעת הטקסטי� 1להתייחס למסיחי� ולראות שרק מסיח  י�התלמידעל . המדוזות

  .טקסטי� נלווי� שאר המסיחי� מתייחסי� לטקסט נלווה אחד או להשוואה בי� שני. דרישות השאלה

  

 ההשתמעויות להוראה
התלמידי� יכירו טקסטי� נלווי� . דוגמאות של טקסטי� נלווי� בסוגת המידע די�לתלמיכדאי לזמ� 

וינתחו את הסוגי� , אתרי� רבי� באינטרנטבבמדורי� בעיתונות ובמיוחד , באנציקלופדיות, בספרי לימוד

בטקסטי� השוני� משרת את הטקסט המרכזי בצורות  הנלווההמידע . שקראוהשוני� של הטקסטי� 

 הנדו� נושאעל הנקודות מבט שונות , התייחסות לנושאי� ולמושגי� קרובי�, הדגמות, �הסברי: שונות

ולערו� דיו� כיתתי על , טקסטי� נלווי� לטקסט מידע נתו�בעצמ�  לכתובלאפשר לתלמידי�  כדאי. ועוד

  .התלמידי� השוני� שכתבוהרב של הטקסטי� הנלווי�  ועל המגוו�תרומה של הטקסט הנלווה ה

 

  

  

  

  

  

  



 

  ע"התש', ב בעברית לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 75

  10אלה ש
  ?מהי הסיבה לכ�. בארבעת הקטעי� הנלווי� לטקסט מופיעות מילי� בי� מירכאות

  .המירכאות מציינות דיבור ישיר  .1

  .המירכאות מציינות שמות  .2

  .המירכאות מציינות ציטוט  .3

  .המירכאות מציינות ניבי� וביטויי�  .4

  השאלה 
 

המחוו�   .המירכאות מציינות שמות  .2
 )תקציר(

  טה לשו�לשו� ומ •

  .)מירכאות, פיסוק( לשוניי�/מבני� רטוריי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  ."מירכאות"להכיר את סימ� הפיסוק  •

  .למצוא מירכאות בארבעת הקטעי� הנלווי� •

    .לבחור את המסיח הנכו� לפי מקו� המירכאות בקטעי� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות   .הפקההבנה ו, זיהוי: תפקידי המירכאות בטקסטי�
להוראה  

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים
 י�כדי לענות תשובה נכונה התלמיד. הקטעי� הנלווי�את המירכאות בארבעת  למצואהשאלה דורשת 

 בכל הטקסטי� הנתוני�. הנתוני� בקטעי� הנלווי�טקסט ולהתייחס למירכאות אל הלחזור  י�חייב

ארבעת המסיחי� מתייחסי� לתפקידי� של . פיעות בכותרותהמירכאות מציינות שמות ומו ,בקטעי�

תשובה על בסיס ידע . ציטוט ודיבור ישירלציי� התפקיד השכיח של המירכאות בשפה הוא . המירכאות

  ).1מסיח , למשל( שגויהאישי ללא הסתמכות על הטקסט יכולה לגרו� לבחירה של תשובה 

 

 ההשתמעויות להוראה
 שלה�את התפקידי� המגווני�  התלמידי� מירכאות כדי להעלות למודעות ללתמומל( לער�� פעילות הכו

מירכאות הכדאי להסב את תשומת הלב של התלמידי� לתפקיד הרטורי של . כמו ציטוט והבלטת שמות

מירכאות תפקידי הניתוח של לתרגל לתלמידי� כדאי לאפשר . אירוניה או חוסר אמתכפיסוק המציי� 

  .האלהבתפקידי� שבה� ישלבו מירכאות ה של משפטי� ושל פסקות קצרות וכתיב ,שוני� בטקסטי�
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  11שאלה 
  .כתבו במילי� את המספרי� שבסוגריי�

  .מעלות צלזיוס בממוצע ____________ !חו� המי� בי� סו" מגיע ל  .א
                                                                    )22(  

  .שבועות בשנה ____________זות נמצאות בחופי ישראל בער� המדו  .ב
                                                                                                       )11(  

  השאלה 
 

  עשרי� ושתיי�  .א

 אחד עשר  .ב

המחוו� 
 )תקציר(

   לשו� ומטה לשו� •

  .המספרש�  :לשוניי�/מבני� רטוריי� •

  

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .להשתמש באופ� תקני בש� המספר •

  .לזהות את המי� הדקדוקי של ש� העצ� הנספר •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(
ההשתמעויות     .אפיי� לשו� במשלב גבוהכמש� המספר התקני 

  להוראה
  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
בהתאמה לש� בנקבה או ש� המספר בזכר את להשלי�  ידי�על התלמ. ש� המספרשל השאלה דורשת ידע 

נקבה  –" מעלות"לזהות את המי� הדקדוקי של המילי�  על התלמידי�. העצ� שאותו הוא מתאר

כי חריגה מבחינת היותה זכר  "שבועות"המילה . בהתא�את ש� המספר ולהשלי�  ,זכר –" שבועות"ו

שכיח בלשו� " אחת עשרה"ש� המספר בנקבה . "לונותח"כמו המילה  ,נקבהשלה היא סיומת של הריבוי 

 צורת הלשו� שהוא – "אחד עשר"  – בשאלה היא ש� המספר בזכר' בסעי" ב התשובה הנכונהא� , הדבורה

  .משלב גבוההשייכת ל ,כתובההבלשו�  השכיחה יותרתקנית ה

 

 ההשתמעויות להוראה
חשיבות את התלמידי� ת וות למודעעל ש� המספר בהקשר הטקסטואלי היא להעלהפעילות מטרת 

אי� מקפידי� על התקינות בש�  הדבורהבלשו� . משלב הלשוניכשעולי� בשל ש� המספר  התקניהשימוש 

שבעה " –צורה התקנית מקפידי� על הבלשו� הכתובה אילו ו ;"שבע שקל" ,ונוהגי� לומר למשלהמספר 

ני בקרב הידע של ש� המספר התק ניתוח ש� המספר בטקסטי� כתובי� תקניי� יקד� את". שקלי�

  .לתפקידו בשפהשלה� את המודעות יעלה ו התלמידי�
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  "?ברכה או קללה -טלפון נייד : "פרק שני
מעובד לפי מאמרו של ה, שכנוע/טיעו�הוא טקסט " ?ברכה או קללה –טלפו� נייד "הטקסט 

הטקסט עוסק . 17.02.08בתארי� ynet שהתפרס� באתר הבריאות של , עמוס רולידר' פרופ

לטענת הכותב צרי� . בתופעה של שימוש לא נכו� בטלפו� הנייד של תלמידי� בבתי הספר

חברה ליהנות מיתרו� כלתמו� בשינוי הרגלי השימוש בטלפו� הנייד בבתי הספר כדי שנוכל 

סוגת הטיעו� ה� ל מתאי�הטקסט . בלי להיפגע מחסרונותיהמהטכנולוגיה הסלולרית 

הצגת  – הטקסט כולל פתיחה. מבחינת האמצעי� הרטוריי� הלשוניי� מבחינת המבנה ה�

הצגת פתרו� אופרטיבי וסיכו� , אחריה תיאור הבעיות והחסרונות, התופעה ויתרונותיה

בשאלה רטורית  י�הכותב משתמש באמצעי� רטוריי� כמו פנייה לקורא. טענת הכותב

חייבי� "... ת מוחלטת כמו הכללות כדי להביע אמ ובה�ובתבניות תחביריות  ,בכותרת

חשוב כי ", ..."על בית הספר לנסח תקנו�", "יעגומה למדַ  ...תמונת המצב", "לראות בו אתגר

   ...."התלמידי� והוריה�

  

הוא שאלות הניתוח . "?ברכה או קללה –טלפו� נייד "שאלות על הטקסט  10של להל� ניתוח 

  .לפי מודל ניתוח היחידות המוצג לעיל
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  'נוסח א ע"ב תש"מיצ " ?ברכה או קללה –טלפון נייד " :ומקורושם הטקסט 

  

  12שאלה 
ילדי� ובני בטקסט מוצגי� נתוני� המלמדי� עד כמה נפו( השימוש בטלפו� הנייד בקרב 

  .נוער

  . את הנתוני� האלה 8–1העתיקו מתו� השורות 

  השאלה 
 

  .הכולל שני נתוני� רלוונטיי� 6–5העתקת המשפט משורות 

 

 המחוו�
 )תקציר(

  איתור מידע •

  .ברמת נגישות גבוהה שאלת תוכ� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .סקה נתונהלאתר נתוני� ב>ִ  •

  .הנתוני� המתאימי�את  רקלהעתיק : לדייק •

  

מה דורשת 
: השאלה

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(
ההשתמעויות   ."נפו("אוצר מילי� מעול� התוכ� של המילה : העשרה 

להוראה  
  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
 י�נדרש י�התלמיד. סקה נתונההשאלה דורשת להעתיק את שני הנתוני� המתאימי� לשאלה מתו� >ִ 

תשובה  .התשובה צריכה להיות מלאה. אות�ולהעתיק  בטקסט הנתוני� המתאימי�שני את  למצוא

וללת ג� נתוני� על כהתשובה : צריכה להיות מדויקתא" התשובה . תשובה נכונהנחשבת חלקית לא 

  .שהיא כוללת נתוני� נכוני� א" על פי נחשבת נכונהההורי� לא 

 

 ההשתמעויות להוראה
חשובה לתיאור מצב המילה במשלב גבוה זוהי  .ג� בשאלה הוא מרכזי בטקסט המופיע" נפו("ש� התואר 

 צ!ו! פ שית סביב השורידי עבודה מילונ!י להעשיר את לשו� הלומדי� עלאכד. דבר מצוי, של דבר יומיומי

כמו המילי� " נפו("נרדפות במשלב גבוה של ש� התואר מילי� החשוב להכיר את ה. בצורותיו השונות

במשמעות " נפו("כמו כ� כדאי לעבוד על צורות הפועל בבניי� נפעל ". וחר="ו" שכיח" "מוסכ�", "שגור"

העבודה המילונית . 'פיזר'במשמעות " י(הפ"כמו בניי� הפעיל לעומת צורת פועל מאותו השורש ב 'התפשט'

השורש � מהגזורי�  שמות תוארו עצ� שמות, פעלי� הכוללי�משפטי� ופסקות קצרות  כתיבתתכלול ג� 

  .בהתאמה למשלב הלשוני – צ!ו! פ
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  13שאלה 
  ?4בשורה  בעל ער� קיומי מה משמעות הביטוי

 יקר  .1

 חיוני  .2

 נפו(  .3

  יעיל  .4

  השאלה 
 

המחוו�   יחיונ. 2
 )תקציר(

  .פירוש ביטוי :פרשנות והיסק •

  .ביטוי במשלב גבוה: אוצר מילי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

 .ידע של ביטוי במשלב גבוה •

  .יכולת פירוש מתו�  ההקשר •

   .)שורש, מילת בסיס(יכולת פירוש מורפולוגי  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות     .)הבנה והפקה(י בטקסטי� עיוניי� Xשמות תואר בסיומת 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
שכל , הביטוי מורכב מצירו" של שלוש מילי�. הוא ביטוי במשלב גבוה" בעל ער� קיומי"צירו" המילי� 

השאלה ". טלפו� הנייד"והוא מתאר את ה 4הביטוי מופיע בשורה . אחת מה� בנפרד א" היא במשלב גבוה

הטקסט מציי� את העובדה שהורי� וילדי� צריכי� . ידי� להבי� את ההקשר של הביטוידורשת מ� התלמ

... � לתקשרלכ� היכולת שלה): "2שורה " (לכ�"המשפט הנדו� מתחיל במילה . לתקשר ביניה� במש� היו�

כי בהקשר זה הטלפו� יכול , הבנת ההקשר לא מספיקה". בחיי משפחות רבות... ל הפכה את הטלפו� הנייד

השאלה דורשת ג� ידע מורפולוגי על המילי� ". יקר המציאות"יה להיות יעיל או יקר במשמעות ה

י X" + קיו�"גזור מש� העצ� " קיומי"על התלמידי� לדעת שהתואר . המרכיבות את הביטוי הנלמד

י ניתוח לפ. הביטוי מתקשר לער� של קיו�, כלומר, )סיומת נפוצה של שמות תואר בעברית החדשה(

  .הוא הכרחי לקיו�כי פירושו , מתאי� כא�") חיוני(" ולוגי רק המסיח השנימורפ

 

 ההשתמעויות להוראה
כדאי להפנות . י נפוצי� בעברית החדשה וה� אופייניי� לטקסט במשלב לשוני גבוהXשמות תואר בסיומת 

והמילה " ער� קיומי"בביטוי " קיומי"בטקסט הנדו� המילה : את הלומדי� למבנה הזה של ש� התואר

לטקסט , זה במבח�כדאי להפנות את הלומדי� לפרק הראשו� ). 9שורה " (שימוש מיטבי"בביטוי " מיטבי"

בעלי חיי� "בביטוי " ימי"המילה : זההכדי למצוא שמות תואר נוספי� במבנה  ,"פלישת המדוזות"המידע 

  ותשור, "המדוזות"( "מיי�שינויי אקלי� עול"בביטוי " עולמי"המילה  ,)7שורה , "המדוזות"( "ימיי�

בביטוי " קטלני"והמילה ) 69שורה , "המדוזות"( "דיטיפול רפואי מיָ "בביטוי " דימיָ "המילה , )37–36

התלמידי� יזהו שמות תואר במבנה זה בטקסטי� וכ� יבנו ). 77שורה , "המדוזות"" (פגיעות קטלניות"

" מהפכני –מהפכ� , מהפכה", "ימושיש –שימוש "משמות עצ� כמו  אחרי� באותו מבנהשמות תואר 

ההול� כתיבה  ,וישתמשו בה� בהקשר בהפקת משפטי� ופסקות במשלב לשוני גבוה" תרבותי –תרבות "ו

  .כללי� וחוקי� לעיונית וכתיבה ש
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  14 שאלה
הספר באר( בכל הקשור לשימוש של בני הנוער !תמונת המצב בבתי: "כתוב 17–16בשורות 

  ".מַדיבטלפו� הנייד עגומה ל

  .הגורמות לכ�פעולות של תלמידי� כתבו , פי הטקסט!על

1.  ______________________________________.  

2.  ______________________________________.  

  השאלה 
 

  : שתי פעולות מתו� הארבע האלה

 .בהפסקות רועשתהאזנה למוזיקה  •

 .הספר! בשגרת בית פוגעששימוש במכשירי� משוכללי� כגו� מצלמה ונג� באופ�  •

 .בזמ� השיעורי�כתיבה או קריאה של מסרוני�  •

 .בזמ� השיעורי� שיחות ניהול •

המחוו� 
 )תקציר(

  .")עגומה למַדי"את פרשנות הביטוי  כוללת(איתור מידע  •

   .שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

   ."יעגומה למדַ "הביטוי  להבי� את •

  .רעיו� המובע בשאלהה להבי� את •

  .הפעולות המתאימות לרעיו� זה למצוא בטקסט את •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  ".עגו�"שמות תואר במשלב גבוה כמו : עשרהה •

  .במשלב גבוה" ילמדַ " השימוש בתואר הפועל •

  ."במידה רבה", "מאוד"דרכי העצמה של שמות תואר כמו  •

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הנדרשיםהכישורים 
דוגמאות מתאימות בטקסט  ולמצוא, הספר!משפט המתייחס לתמונת המצב בבתיהשאלה דורשת להבי� 

למצוא שתי  י�התלמידעל  ."יעגומה למדַ "להבי� את הביטוי  כי�צרי לש� כ� התלמידי�. למצב המתואר

 על התלמידי�ו� כדי לענות נכ. הספר!לשגרת ביתהפרעה ב העוסקותדוגמאות ה ארבעדוגמאות בלבד מתו� 

  ".בזמ� השיעורי�"או " רועשת"במילי�  המתבטאת, להתייחס להפרעה המובעת בטקסט

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

מוזכר שהפעולות נעשו , תשובה נכונה
 ".במהל� השיעורי�"

תלמידי� שולחי� מסרוני� . 1" •

לחבריה� בכיתה ומחוצה לה במהל� 

י� ישנ� תלמיד. 2; שיעורי�

שיחות במהל� " מקבלי�"שמתקשרי� ו

  ."שיעורי�

  תשובה
  הנכונ

לא מוזכר שהפעולה נעשית במהל�  2בסעי" 
  .השיעורי�

בהפסקות התלמידי� מאזיני� . 1" •

למוסיקה רועשת ממכשירי הטלפו� 

באמצעות המסרוני� . 2 ;שברשות�

התלמידי� נוהגי� לתקשר ע� חבריה� 

  ."בכיתה ומחו( לכיתה

  התשוב
  חלקית 

מורי� ומחנכי� עומדי� מידי יו� מול " •  

תלמידי� היושבי� בכיתה וברשות� 

דוגמה (" מכשירי טלפו� ניידי�

  .)מהמחוו�

  התשוב
  השגוי
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 ההשתמעויות להוראה
מילי� במשלב ". עגו�"מומלצת כא� העשרה תו� כדי עבודה על ידע סמנטי בהקשר של ש� התואר  •

המילה . כלומר מילי� שהשימוש בה� הוא בהקשר מיוחד, לשוני גבוה ה� בדר� כלל מילי� ספציפיות

 הבעת פני�של , בהקשר של מבט" עגו�" במילהבדר� כלל משתמשי� . מדוכד�, עצוב הפירוש ,"עגו�"

בהקשר . לתיאור המצב בעקבות השימוש בטלפו� הנייד, מטפורי, כא� יש שימוש ציורי .מצב רוחאו של 

, "עגו� נפש"נרדפות וצירופי� כמו מילי�  לימוד שלעבודה מילונית הכוללת  מומל( לערו�לתיאור זה 

   ".עצוב" הפשוטתיאור של הא צורה מליצית ושה

: ג� כא� השימוש הוא ספציפי. משלב גבוההשיי� ל, "ילמדַ "כמו כ� מומל( להתייחס לתואר הפועל  •

במידה  ,כלומר, "רבה מאוד א� לא, במידה רבה"ר ופירושה אמילה זו מופיעה בעיקר לאחר ש� תו

בה� שימוש ה הקיימי� מעט במילו� א�כדאי להתייחס בכיתה לשמות תואר . מספקת או משביעה רצו�

כאשר התלמידי� יתרגלו שימוש בתואר הפועל ה� יגלו שהעברית החדשה . בשפה עשירהרווח מאוד 

  ".באיטיות"ו" בהרחבה", "בהתמדה"כמו  ,ש�+ ' מרבה להשתמש בצורות של ב

, "מאוד"כמו  בלוויית תוארי פועלמזמ� עבודה על דרכי העצמה של שמות תואר " יעגומה למדַ "הביטוי 

להתחבר רק  יכולי� שתארי פועל, מומל( להסב את תשומת ליב� של התלמידי� לכ�". במידה רבה"ו

  .לשמות תואר ושימוש בשמות תואר מועצמי� היא דר� חשובה להעשרת השפה הכתובה
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  15אלה ש
  ? )27–26פי שורות !על(מדיניות שאינה משתמעת לשתי פני� מהי המשמעות של הצירו" 

  משמעית!מדיניות חד  .1

  פני�!מדיניות רבת  .2

  מדיניות בעלת משמעות  .3

  מדיניות חוקית  .4

  השאלה 
 

המחוו�   משמעית !מדיניות חד  .1
 )תקציר(

  .ביטוי פירוש :פרשנות והיסק •

  .משלב גבוהביטוי ב :אוצר מילי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .ידע של ביטוילהפגי�  •

  .מתו� ההקשר לפרש •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(
ההשתמעויות   .וכדומה ינֵ >ְ , פני�, �>ָ  י�המיל ובה�צירופי� וביטויי� במשלב גבוה : העשרה

להוראה  
  )י�/נושא(

 

 הכישורים הנדרשים
 י�התלמידלש� כ� . ביטוי במשלב גבוה, "משתמע לשתי פני�" ביטויהידע של להפגי� השאלה דורשת 

מדיניות ברורה "...  :מופיע במשפטה ,"מדיניות" ש� העצ�הביטוי מתאר את . להיעזר בהקשר י�נדרש

במסיח לפיו ולבחור " ברורה"להיעזר בש� התואר  צריכי� י�התלמיד". ...שאינה משתמעת לשתי פני�

לכ� כדי ". תמשמעי! חד"ו" פני�!רבת"ביטויי� במשלב גבוה כמו ילי� מככל המסיחי� . המתאי� ביותר

  .ידע חו( טקסטואליבג�  ,בנוס" להקשר ,י� נדרשי� להיעזרהתלמיד לענות נכו�

  

 ההשתמעויות להוראה
ביטויי� במשלב  האל". פ�"הביטויי� הקשורי� למילה  ע�מורפולוגית וסמנטית  ,מומלצת עבודה מילונית

מבחינה מורפולוגית . את הלומדי� בהבנת הנקרא ובהפקה של טקסטי� במשלב גבוהגבוה שיישרתו 

להבעת היבט או אופ� או צד  הואוהשימוש בה בצורת היחיד " ני�>ָ "היא יחיד זכר של המילה " �>ָ "המילה 

� ה>ָ מ� , י� החברתכדאי לבחו� את הבעיה מ� ה>ָ "או " � ציבורי� אישי ופָ >ָ : לרעיו� שני פני�"כמו , מסוי�

  ". � הכלכליה>ָ מ� המדיני ו
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  16שאלה 
  ?)34שורה " (הספר!שייאלצו לבוא לש� כ� לבית:  "... במשפט כ�למה הכוונה במילה 

  הסכמת ההורי�  .1

  חתימה על התקנו�.  2

  קבלת הטלפו�  .3

  הבנת הכללי�   .4

  השאלה 
 

המחוו�   קבלת הטלפו�  .3
 )תקציר(

  .זכורי�הבנת א :פרשנות והיסק •

  .אזכורי�: לשוניי� /מבני� רטוריי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .ההקשר להבי� את •

  .האזכור וקישורו לסיטואציה המתאימה להכיר את •

  

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 'כ�'אזכורי� בטקסט לרבות אזכורי� שה� תוארי פועל כמו  � שוני� שלעבודה על סוגי

  .'�ָש 'ו

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים
הטלפו� יוחר� ... ישתמש א� תלמיד: "32שורה בהחל , השאלה דורשת לקרוא את ההקשר בשלמותו

השאלה מתמקדת במילה . ולהבי� את הסיטואציה השלמה..." שייאלצו לבוא לש� כ�, ויוחזר להורי�

במילי� . ההקשרתו� ולהבי� מ ,אזכורכ" כ�"להכיר את השימוש בתואר הפועל  י�התלמידעל ". כ�"

קבלת " – פעולה שנזכרה קוד� בהקשר להורי�על ומדובר , להורי�מתכווני�  –" שייאלצו לבוא"

  .שהוזכרו בטקסט ומוזכרות במסיחי� ,"חתימה על התקנו�"פעולות אחרות כמו על ולא , "הטלפו�

  

 ההשתמעויות להוראה
כא� מומל( לחזור על . המרמז על סיטואציה שלמה, להשאלה הנתונה מתייחסת לרימוז שהוא תואר הפוע

  .כל הסוגי� של המאזכרי� ועל תפקיד� החשוב בטקסט

של  "הבניית מפ"ולהבי� אות� לצור�  ביטויי הרימוזלזהות את  י�הקוראעל בתהלי� הבנת הנקרא 

 הואטקסט והקישור בי� רכיבי ה ,ה� הדר� הרגילה לבנות טקסט לכיד ומקושר ביטויי הרימוז. הטקסט

 כדי. לפתח מיומנות זולהמשי� ובעבודה ע� הלומדי� בכל תחומי הדעת חשוב . הבסיס להבנת הטקסט

בטקסטי�  ביטויי רימוזללומדי� לנתח  לאפשרכדאי  �דרכי הרימוז והשימוש בהל פתח את המודעותל

כי� לכלול הטקסטי� המתאימי� לתרגול צרי. ביטויי רימוזהכוללי�  להפיק טקסטי� קצרי�ו קצרי�

  :הטקסט שלפנינו� דוגמאות ממספר להל� . דרכי רימוז מגוונות

  )1שורה ( "... והטלפו� הנייד הביא עמ"

  )7שורה ( ."..�מקחו ִע יי שילדיה�מצפי� ".. 

  )9שורה ..." (לוהספר ומחוצה !בבית"

  )10שורה " (.אתגר בולראות "...

  )14שורה ..." (נדרשי� ה� ,כמו כ�"

  )30 –29 ותשור..." (הספר!תגובת ביתו ת�דרכי אכיפ"

  )39 –38שורה ." (יהבלי להיפגע מחסרונות."..
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  17שאלה 
  "?ברכה או קללה –טלפו� נייד : "כותרת הטקסט היא

  ?כותרת זו מתאימה לטקסט, לדעתכ�, הא�

  .נמקו את תשובתכ� לפי הטקסט

  השאלה 
 

המחוו�   .ותי� חסרונות ויתרונ/י� הכולל/ה בליווי נימוק/דעת התלמיד
 )תקציר(

  הערכה וביקורת •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .לקרוא ולהבי� את תוכ� הטקסט •

  .לקרוא ולהבי� את הכותרת •

  .להביע דעה על היחס בי� הכותרת ובי� הטקסט •

  .לנמק את הדעה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות   .י� ומבני� רטוריי� כמו מבנה של שאלהתפקיד :כותרות בטקסט טיעו�עבודה על 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
להבי� את הכותרת כמייצגת נושא כללי ולהביע , השאלה דורשת להבי� את הטקסט כיחידת שיח שלמה

 מוצג בה נושא. הכותרת מופיעה במבנה של שאלה רטורית. דעה מנומקת על התאמתה של הכותרת לטקסט

על התלמידי� . יתרו� או חיסרו�, יחס חיובי או שלילי: ערכי לנושא!כללי והשאלה רומזת על יחס דו

עליה� להבי� את הטקסט השל� כדי . להסתמ� על תוכ� הטקסט כדי לנסח נימוק רלוונטי לדעת�

מו כ. להתייחס ג� ליתרונות וג� לחסרונות המוזכרי� בטקסט –להתייחס אל הנושא משתי נקודות מבט 

הנימוק מורכב . ולנסח נימוק מתאי�" ברכה וקללה"כ� עליה� לקשר בי� נקודות המבט האלה למילי� 

ראו הדגמה (ולכ� הוא דורש יכולת ניסוח של משפטי� מורכבי� תו� שימוש במילות קישור מתאימות 

  ).וניתוח של תשובות נכונות
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ניתוח תשובות תלמידים
∗

  
  דוגמאות ניתוח

לשי� לב ליכולת הניסוח העיונית כדאי 

שימוש במילי� : הטובה בתשובה זאת

במבנה , המופשטות כמו חסרונות ויתרונות

, במילות קישור נכונות, תחבירי מורכב

" שימוש שגוי"בביטויי� מתאימי� כמו 

, מירכאות, פסיק(ובסימני פיסוק נכוני� 

 ).סוגריי�

ברכה או  –טלפו� נייד : "הכותרת" •

כיוו� , אי� לטקסטמת כ�" קללה

שבטקסט כתוב על יתרונותיו הגדולי� 

א� לעומת זאת כתוב ) ברכה(של הטלפו� 

על חסרונותיו והשימוש השגוי שעושי� 

  ."בו

  תשובות 
  ותנכונ

ניסוח עיוני הול� תשובה בנוספת לה דוגמ

   .בסימני פיסוקנכו� ולשימוש 
ברכה או  –טלפו� נייד "לדעתי הכותרת " •

טקסט מפני מתאימה ל" ?קללה

שהטקסט מציי� ג� את היתרונות 

. שבטלפו� הנייד ועד כמה השימוש בו רב

, אול�" ברכה"מתייחס ל חלק זה

ינת התופעה לפיה הטלפו� בטקסט מצו

מפני ": קללה"הנייד הוא ג� 

שהתלמידי� לא יודעי� כיצד להשתמש 

  ."באופ� נכו� במהל� שעות הלימודי�בו 

� ייבת מחסרה הסתמכות על הטקסט המתח

  .השאלה
כ� משו� שלטלפו� הנייד יש הרבה " •

  ."יתרונות והרבה חסרונות

  תשובה
  ת חלקי

השאלה  התשובה משקפת חוסר הבנה של

  .לטקסט ואינה מתייחסת
לא אני לא חושבת שהיא בכלל לא " •

קשורה טלפו� זה לא ברכה וג� לא קללה 

   ."טלפו� זה דבר בחיינו שלא מזיק לנו

תשובות 
  שגויות

השימוש  ובה משקפת חוסר הבנה שלהתש

ביטוי כבכותרת " טלפו� נייד"בביטוי 

הטקסט  חוסר הבנה שלוכ� , נושאכ, מכליל

של  אופני השימושבה ש, כיחידה שלמה

ה� דוגמאות בטלפו� הנייד התלמידי� 

  .ליתרונות ולחסרונות של הטלפו� הנייד

לדעתי כותרת זו אינה מתאימה " •

על  לטקסט מכיוו� שבטקסט מסופר

שימוש הילדי� בטלפו� הנייד בכותלי 

בית הספר והכותרת מדברת על הטלפו� 

  ."ולא על השימוש בו, עצמו

 

 ההשתמעויות להוראה
    .טיעו�ל טקסט הטיעו� המרכזי שדיו� בתרומת הכותרת להבנת השאלה מזמנת 

מומל( לתרגל כ� . אמצעי להבנה גלובלית של הטקסט ושל מטרתוככותרות כתיבת  לתרגלההמלצה היא 

להעלות את המודעות לתפקיד הרטורי , תפקיד השאלות בטקסט טיעו� ה� בכותרת ה� בתו� הטקסט את

כדאי . חלק מדרכי הפנייה לקוראי� או למאזיני� במטרה להציג רעיו� ולשכנע בנכונותושל השאלות כ

  .אמצעי רטורי זהשיש בה�  של טיעו�להציג ללומדי� מגוו� טקסטי� 

  

  

  

                                                        

*
  .תשובות התלמידי� נותחו בהתאמה לניתוח הכישורי� הנדרשי� 
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  18 שאלה
הוחלט בכמה יישובי� לאסור את השימוש , כדי להתמודד ע� המצב המתואר בטקסט

  .הספר!בטלפו� נייד בי� כותלי בית

  .נמקו את תשובתכ�? הא� את� תומכי� בהחלטה זו או מתנגדי� לה

  .שורות 5–3כתבו 

  השאלה 
 

, בליווי נימוק מלא מתאי�, הבעת תמיכה בהחלטה או התנגדות לה: ה/דעת התלמיד

 .המנוסח כהכללה

המחוו� 
 )תקציר(

  הערכה וביקורת •

  .אינטרטקסטואליתשאלה  •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .לקרוא ולהבי� את תוכ� הטקסט •

  .להבי� את הסיטואציה המתוארת בשאלה •

   .להביע דעה •

  .לנמק ה� מהטקסט ה� מידע חו( טקסטואלי •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות   .נימוקי�בליווי כה או התנגדות לסיטואציה נתונה תמי: כתיבת טיעו� תרגול של
להוראה  

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים
להבי�  כי�צרי י�התלמיד. השאלה מציגה סיטואציה ודורשת להביע דעה מנומקת באשר לסיטואציה זו 

ה� א" . ה�קיבנימו שלה�ואת הידע החו( טקסטואלי  אותויחידת שיח שלמה ולשלב כאת תוכ� הטקסט 

להביע דעה תומכת או דעה מתנגדת לסיטואציה המוצגת במשימה ולנסח נימוקי� רלוונטיי� כדי  נדרשי�

  .�לבסס את דעת
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

, הדעה מנומקת בהרחבה, תשובה מלאה

שימוש : הנימוק כתוב היטב ובמשלב גבוה

בזמנ� ", "יד�בהישג "בביטויי� כמו 

חבריה� "ובכינויי� חבורי� כמו " החופשי

 ".ומשפחותיה�

דעתי מנוגדת מדעה זו מכיוו� שלדעתי " •

ישנ� מקרי� דחופי� בה� הטלפו� 

הנייד חייב להיות בהישג יד� של 

ובנוס" ישנ� תלמידי� . הילדי�

שרוצי� לדבר ע� חבריה� 

ומשפחותיה� בזמ� ההפסקות ואי� 

, מנ� החופשיסיבה שלא יעשו זאת בז

  ."כי דבר זה אינו מפריע לאיש

  תשובות 
  ותנכונ

השפה , התשובה כוללת דעה ונימוק רלוונטי

נדרש שכתוב של משפטי� שלמי� , דבורה

  .במשלב מתאי�

אני מתנגד להחלטה זו מכיוו� " •

שלפעמי� יש מקרה חירו� וצרי� 

משטרה או /להתקשר למג� דויד אדו�

ולא יהיה מאיפה . מבוגר אחראי

ויכול . להתקשר א� לא יהיו פלאפוני�

  ."להיות שכל דקה קריטית

כדי להתמודד ע� המצב המתואר " •  .מנומקת ומנוסחת היטב, תשובה מלאה

בטקסט הוחלט בכמה יישובי� לאסור 

את השימוש בטלפו� הנייד בי� כותלי 

הינני תומכת בהחלטה זו . בית הספר

מפני שדר� זו היא היחידה ללמד את 

יצד להשתמש בטלפו� בצורה הילדי� כ

נכונה מבלי שיהווה גור� המפריע 

  ."למהל� התקי� של הלימודי�

הנימוק . התשובה כוללת דעה ונימוק חלקי

לא ברור מדוע הילדי� צריכי� : אינו מוסבר

  .להתקשר להוריה� ולחבריה�

אני מתנגד לדעה זאת משו� " •

שהילדי� צריכי� דר� להתקשר ע� 

� לא בשיעור הוריה� וחבריה� אומנ

  ."א� בהפסקות

  תשובה
  ת חלקי

. התשובה משקפת חוסר הבנה של השאלה

היא כוללת תיאור של הסיבות למקרה 

שהוזכר בשאלה ומקשרת בי� סיבה 

אי� . התומכת בתופעה לסיבה המתנגדת לה

  .בתשובה לא דעה ולא נימוקי� מתאימי�

הסיבה : לדעתי יש סיבות למקרה זה" •

הספר צריכי�  היא שהילדי� בבית 1! ה

להביא את הטלפו� הנייד מפני שה� 

צריכי� לשוחח א� ההורי� על מה 

ס או לדווח לה� מתי ה� "שקורה בביה

היא שלא  2! והסיבה ה. מגיעי� הביתה

צרי� להביא את הטלפו� מפני שזה 

  ."מפריע באמצע השיעור

  תשובה
  שגויה
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 ההשתמעויות להוראה
 למצוא טקסטי� קצרי� או חלקי טקסטי� מתאימי� ולתרגלכדאי : הבעת דעה מנומקתשל תרגול 

בי� הדעות לבי�  כלשהו ידי סימו�!התלמידי� יפרידו על. הצגת� והסבר�, נימוקי� ה שלבחיר באמצעות�

ה� יוכלו להיעזר . בכתיבת� יתייחסו בשלב ראשו� באופ� נפרד לדעה ובאופ� נפרד לנימוקי�. הנימוקי�

לתרגל  אפשר. "לשמחתי", "למרבה הצער", "למעשה", "לעניות דעתי" ,"לדעתי"בביטויי עמדה כמו 

ביטויי עמדה ודעה  הכוללי�משפטי� : משפטי� נפרדי� ה שלכתיב ידי!עלכתיבת ניסוחי� מתאימי� ג� 

חשוב מאוד לספק לתלמידי� תוכ� של דעות ונימוקי� במשפטי� לא  .ומשפטי הסבר סביב תוכ� נתו�

 לתרגל ג�כמו כ� אפשר  .כתוב פסקות מקושרות המביעות דעות ונימוקי�מקושרי� כדי לאפשר לה� ל

משלב הלשוני בתבניות לשוניות של סיבה ושל הוספה כדי לסייע לתלמידי� לנסח את הנימוקי� שלה� 

  .כתיבהסוגת ההמתאי� ל
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  19 שאלה
  ?מהי טענתו העיקרית של כותב הטקסט

  .הספר אינו פשוט!ור בביתחינו� ילדי� ובני נוער לתרבות הדיב  .1

  .לשימוש בטלפו� הנייד בקרב תלמידי� יש חסרונות רבי�, למרות היתרונות  .2

  .הורי� מצפי� שילדיה� ייקחו ִעמ� את הטלפו� הנייד לכל מקו� ובכל עת  .3

  .לטלפו� הנייד יש יתרונות רבי� בחיי הורי� וילדי�  .4

  השאלה 
 

המחוו�   .ייד בקרב תלמידי� יש חסרונות רבי�לשימוש בטלפו� הנ, למרות היתרונות  .2
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .יחידה שלמהכ להבי� את הטקסט •

  .להבי� את הטיעו� המרכזי •

  .לבחור מסיח נכו� מבי� מסיחי� הכוללי� טיעוני� נכוני� א� משניי� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ובטקסט עיוני אחר כמו טקסט  �יחידת סיו� בטקסט טיעו :טענות עיקריות בטקסט טיעו�

  .תוכ� הסיו� ותרומתו להבנה ולהפקה. מידע

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
צריכי�  י�שאלה התלמידהכדי לענות על . השאלה דורשת להבי� את הטענה העיקרית של כותב הטקסט

 ,כלומר, מסיח הנכו�בלבחור  י�נדרש י�השאלה סגורה והתלמיד. יחידת שיח שלמהכאת הטקסט  להבי�

 י�יכול י�התלמיד. 2טענה עיקרית נכונה במסיח ולבחור ב 4! ו, 3, 1טענות משניות נכונות במסיחי�  לזהות

ל לתק� א� נפע, כלומר .המרמז על הטענה העיקרית במילי� אחרות ,להיעזר במשפט הסיו� של הטקסט

בלי להיפגע , נוכל כחברה ליהנות מיתרונותיה של הטכנולוגיה הסלולרית שחדרה לחיינו ..."את החסרונות 

  ".מחסרונותיה

  

 ההשתמעויות להוראה
ובטקסט עיוני יכול לרמז על הטענה  שכנוע/סיו� בטקסט טיעו� .בטקסטמומל( להתייחס ליחידת הסיו� 

סקה האחרונה מבהירה את הטיעו� המרכזי נו ה>ִ יבטקסט שלפנ. טהעיקרית או על הרעיו� המרכזי בטקס

תפקיד� בשני הטקסטי� את את משפטי הסיו� ו התלמידי�ע� יחד כדאי לנתח . ואת דעתו של הכותב

שימושי על זכויות בני הוהסיו� בטקסט " פלישת המדוזות"הסיו� בטקסט המידע : זה במבח� האחרי�

 בעצמ� טקסטי� להפיקוג�  ,טקסטי�את ה להבי�ג�  לתלמידי� יסייעניתוח המשות" ה. העובדי� הנוער

  .סיו�ה לכתיבתהדר�  ולבחור את
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  20שאלה 
  .ילִע פָ ליל ִב ָס הפכו כל משפט מ

  .לכבות את הטלפוני� שברשות� בפתיחת כל שיעור רשויידָ התלמידי�   .א

   ._____________________________________________ההנהלה   

  .לכל מקו� ובכל עת נלקח� הטלפו� הנייד כיו  .ב

   .___________________________________________כיו� ילדי�   

  השאלה 
 

  : משפטי� שבה� הפועל הומר נכו�

 ...דורשת/דרשה/תדרוש  .א

 ...לוקחי�  .ב

המחוו� 
 )תקציר(

  לשו�%לשו� ומטה •

  .פעיל סביל: מבני� רטוריי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .פו� את המשפט מסביל לפעיללה •

  .בפועל הנכו� ולבחורידע מורפולוגי להפגי�  •

  .השלמת המשפטבידע תחבירי להפגי�  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .ניתוח צורות פעיל וסביל והפקת� •

  .בסוגות השונות מבני� פעילי� וסבילי�תפקיד� של  •

  .פ�להימפעיל לסביל ווהפיכת� כתיבת טקסטי� קצרי�  •

יות ההשתמעו
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
ידע מורפולוגי של צורות הפועל בפעיל : תחבירי! הפעולה של מעבר מפעיל לסביל ולהיפ� דורשת ידע מורפו

המחייבי� , מושא –שינויי נושא : וידע של התבניות התחביריות השונות של הפעיל לעומת הסביל ,ובסביל

. )"הממשלה על ידיהיצרני� יושפעו  –הממשלה תשפיע על היצרני� " :למשל(שינויי� בהשלמות הפועל 

לכתוב פועל מתאי� ולשלב , להכיר את צורות הפועל התלמידי� נדרשי� של שאלה זאת שני הסעיפי�ב

בכל סעי" מופיע המשפט השל�  .במבנה התחבירי השינוי� אותו במשפט יחד ע� ההשלמות הנדרשות מ

כתיבת הנושא  ..."). כיו� ילדי�", ..."ההנהלה("על התלמידי� להשלי� הנושא של המשפט ש – ומתחתיו

שהיא כל סעי" מייצג דרישה לשונית שונה . מקילה על התלמידי� ומורידה את דרגת הקושי של השאלה

הפועל מופיע בנפעל עתיד  'בסעי" א: ולהיפ� סביל לפעילהנדרש כדי להפו� משפט הידע הלשוני � חלק מ

 ;"דרשה"/"דורשת/""תדרוש" :יחידנקבה בניי� קל פועל בלאותו להפו�  י�התלמידעל ו ,"יידרשו" :ברבי�

, הווה, קלפועל בבניי� לאותו להפו� ועל התלמידי�  ,"נלקח" :נפעל הווה יחידבניי� הפועל מופיע ב 'בבסעי" 

  ."לוקחי�" :רבי�
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 ההשתמעויות להוראה
ה מבני� אלשכל אחד מתחומי השפה של חשיבות הגיש את מבני� של פעיל וסביל כדאי להד בתרגול

 ,סביל–את הנושא פעיל כדאי להעלות למודעות התלמידי�. שיחותחביר , מורפולוגיה: משתייכי� אליה�

  :הנושאכל ההיבטי� של ולתת לה� פעילויות תרגול הקשורות ב

  .)נפעל –קל , הופעל –פעיל ה, פועל –פיעל (סביל בפעיל וב הפועל ניתוח צורות :בתחו� המורפולוגיה •

בפעילויות שבה� התלמידי� נדרשי� להשלי� מושא –נושא לתרגל החלפתכדאי : בתחו� התחביר •

מחילופי�  תהנובע ,מה הדקדוקית בי� הנושא לפועלהצור� בהתא חשוב לעמוד על. משפטי� חסרי�

 .האל

: י בסוגות השונותסביל בהקשר הטקסטואלהפעיל והתפקיד� של כדאי לשי� לב ל :השיח בתחו� •

אפשר להביא לכיתה טקסטי� עיוניי� קצרי� ולתרגל תחילה . הסביל מאפיי� טקסט עיוני במשלב גבוה

השינוי מסביל לפעיל  לאחר מכ� אפשר להראות כיצדשבשלב . הפיכה של צורות סבילות לצורות פעילות

השימוש בפועל  ,מרכלו .אופי הטקסט מבחינת המשלבמשנה את  הואלהבנת הטקסט וכיצד  מסייע

  .ואילו השימוש בפועל פעיל מורידה את המשלב של הטקסט, של הטקסט סביל מעלה את המשלב
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  21ה שאל
  ?13מה תפקיד הנקודתיי� בשורה 

  לציי� פירוט  .1

  לציי� ציטוט  .2

  לציי� טענה  .3

  לציי� הערה  .4

  השאלה 
 

המחוו�   לציי� פירוט  .1
 )תקציר(

  .פ ההקשר"הנקודתיי� ע תפקיד :∗∗∗∗פרשנות והיסק •

  .)נקודתיי�(תפקיד סימני הפיסוק במשפט : לשוניי�/מבני� רטוריי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .ואת תפקידיו "נקודתיי�" הפיסוקלהכיר את סימ�  •

להבי� את היחסי� הלוגיי� בי� שני חלקי המשפט ולבחור את התפקיד המתאי� לפי  •

  .ההקשר

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

ההשתמעויות   .רטוריי� בטקסט טיעו�האמצעי� החלק מכסימני פיסוק לרבות נקודתיי� 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
ולהבי� את היחסי�  "נקודתיי�"להכיר את הסימ� , בטקסט 15–11ות השאלה דורשת לקרוא את שור

לרכוש ערכי� חשובי�  ...נדרשי�.. ." :במשפט כתוב. לפני ואחרי הנקודתיי�, הלוגיי� בי� חלקי המשפט

להבי� שהיחס בי� הכתוב  כי�צרי י�התלמיד ."אדיבות וסבלנות בשיחה, נימוס :הקשורי� לתרבות הדיבור

" ערכי�"מילה אמצעות ההכללה ב. הוא יחס של הכללה ופירוט �לפני הנקודתיי� לבי� הכתוב אחריה

 ,הערותאו טענות , ערכי� ולא ציטוטהפירוט של  ה�ו מילי� אל ;"אדיבות וסבלנות, נימוס"ופירוט במילי� 

  .מסיחי� האחרי�ב כפי שמצוי�

  

 ההשתמעויות להוראה
סימני פיסוק לציו� : �מומל( לדו� בסימני הפיסוק בטקסט כחלק מהאמצעי� הרטוריי� בטקסט טיעו

ידי� את סימני יזהו התלמתחילה  ,תרגולהלצור� . ציטוטי� ושאלות רטוריות, הערות פירוט, טיעוני�

של סימני הפיסוק  ינתחו את תפקיד�ו, ובטקסטי� דומי� אחרי� הנלמד הפיסוק המתאימי� בטקסט

כדי טיעו� קצר תו� בה� להביע ו, טקסטי� קצרי�בעצמ�  התלמידי� לכתובינסו אחר כ�  .י�/בטקסט

כלומר , התוכ� את לתלמידי�כדי לתרגל כדאי לספק . שהכירו בתרגול הראשו�פיסוק השימוש בסימני 

  .פיסוק מתאי�באמצעות  הטיעו�ולאפשר לה� לנסח את  ,ונימוק טיעו�משפטי� המהווי� 

 

  

  

  

  

                                                        

∗
  .ד ההבנה שונה מזה המופיע במחוו�מניתוח מ 
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  "חוק העסקת בני נוער: "פרק רביעי
 הוא מעובד לפי ד" המידע בעניי� העסקה. הוא טקסט שימושי" חוק העסקת בני נוער" הטקסט

  . המסחר והתעסוקה, התעשייה שהתפרס� באתר האינטרנט של משרד, נכונה של בני נוער

מובאי� בו חוקי� . פי חוקי העבודה! טקסט זה מציע לקוראי� מידע על זכויותיה� של בני הנוער על

, שעות העבודה, פנקס העבודה, גיל ההעסקה, חובות המעסיק: בנושאי� חשובי� לזכויות הנוער

  .   מידע נוספי� בנושא זה כמו כ� בסו" המסמ� מובאי� פרטי� על מקורות. עבודות אסורות ושכר

הפתיחה מציגה את הנושא והסיו� . המבנה והשפה, הטקסט אופייני לטקסט שימושי מבחינת התוכ�

מתחת לחלק מ� . התוכ� השימושי בגו" המסמ� מחולק לסעיפי� ובראש� כותרות. מציע מידע נוס"

  . פי� האחרי�כל סעי" עומד בפני עצמו ללא קישור לסעי. סעיפי�!הכותרות מופיעי� תת

, ..."מותר להעסיק"החוקי� כתובי� בתבניות תחביריות אופייניות כמו משפטי� ובה� ש� פועל 

  ...".יש להצטייד בתעודת זהות"... , ..."החוק מחייב לדרוש", ..."חובה לתת"

    

ניתוח השאלות הוא לפי מודל ניתוח ". חוק העסקת בני נוער"שאלות על הטקסט  10להל� ניתוח של 

  .יחידות המוצג לעילה
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  'נוסח א ע"ב תש"מיצ "חוק העסקת בני נוער" :שם הטקסט ומקורו

  

 23 שאלה
  .השלימו את המשפטי� שלפניכ� לפי הטקסט

  :ורוצי� לעבוד בחופשת הקי( 14בני א� את� 

  ._______שכר המינימו� שלכ� לשעה יהיה   .א

  ._______מספר שעות העבודה המרבי ביו� יהיה   .ב

  .________שעות עבודה תהיו זכאי� להפסקה שתימש�  6 לאחר  .ג

  ._______מותר לכ� לעבוד עד השעה   .ד

  השאלה 
 

 ח"ש 15.58  .א

 שעות 8  .ב

 דקות 45  .ג

 20:00  .ד

 .תיחשב תשובה נכונה, תשובה שלא צוינו בה היחידות :הערה

המחוו� 
 )תקציר(

  איתור מידע •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

הכישורי�   .למצוא פרטי מידע גלויי� לאור� הטקסט לפי כותרות מתאימות
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .כותרות משנהבאמצעות  חלוקה לפי נושאי�: מבנה של טקסט הפעלה •

  .שמניי�צירופי� : לשו� כותרות משנה בטקסט הפעלה שימושי •

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
 

 כישורים הנדרשיםה
בכל השלמה התלמידי� נדרשי� למצוא את . השאלה דורשת למצוא פרטי מידע גלוי לאור� הטקסט

פרטי המידע להשלמה מסודרי� . הכותרת המתאימה בטקסט ולהשלי� לפי הפרט הגלוי באותו סעי"

המידע על גובה שכר המינימו� . א: עובדה המקלה על מציאת�, בשאלה לפי סדר הופעת� בסעיפי הטקסט

מספר (" 'המידע על מספר השעות מופיע בטקסט בחלק א. ב". שכר: "6של סעי"  'בטקסט בחלק ב מופיע

המידע על אור� ההפסקה צמוד למידע הקוד� על מספר השעות . ג". שעות העבודה: "4של סעי" ") השעות

אוחרת המידע על שעת העבודה המותרת המ. ד". שעות העבודה: "4של סעי" ") הפסקות("' ומופיע בחלק ב

. 4של סעי" ") עבודת לילה(" 'ביותר צמוד א" הוא למידע הקוד� על ההפסקות ומופיע בטקסט בחלק ג

בשני הסעיפי� הראשוני� של השאלה הנגישות לתשובה גבוהה מאוד בזכות הכותרות המלוות את 

נה ואילו בשני הסעיפי� האחרוני� של השאלה הנגישות לתשובה גבוהה בזכות כותרות המש, הטקסט

  .ובזכות הסדר והצמידות של שתי ההשלמות בטקסט
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 ח"ש 15.58  .א

 שעות 8  .ב

 דקות 45  .ג

  20:00  .ד

  תשובות 
  ותנכונ

ראו תקציר (
  )המחוו�

 .תשובה לא מדויקת  .א

 .תשובה לא מדויקת  .ג

  

  ".ח"ש 16" .א

  ".שעות רצופות 6" .ב

  ."שעה" .ג

בות תשו
  שגויות

  

 ההשתמעויות להוראה
אינו מחייב לימוד הדברי� סדר . י�קריטריוני� שנבחרו על ידי הכותבטקסט הפעלה שימושי מאורג� לפי 

את למצוא בטקסט אפשר  י�כדי להקל על הקורא. ואפשר לשנות אותו ולארג� את הלימוד באופ� שונה

הכותרות . סקההִ> בראש בראש השורה או  המרכזיהמציגות את הרעיו� או הנושא , משנההכותרות 

מומל( לבקש . צירו" שמני קצררוב� ה� ומבחינה לשונית  ,בטקסט השימושי מאופיינות בכ� שה� קצרות

מבנה . ש� עצ� כללי מופשטהוא הצירו" השמני מהתלמידי� לנתח את מבנה הכותרות ולמצוא שגרעי� 

שעות "ו "פנקס העבודה", "העסקההגיל "כמו  ,ש� עצ�+ הוא ש� עצ�  בכותרות המשנההצירופי� 

  .לתלמידי� לנתח כותרות ולהפיק כותרות בכתיבת טקסטי� שימושיי� דומי� לאפשרכדאי ". העבודה
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  24שאלה 
  ?של הטקסט העיקריתמה היא מטרתו 

  .להשוות בי� זכויות המעסיקי� ובי� חובותיה�  .1

  .וער ובי� אלה של מבוגרי�להשוות בי� הזכויות של בני נ  .2

  .למסור מידע על מעסיקי� המנצלי� בני נוער העובדי� בחופשה  .3

  .14למסור מידע על תנאי ההעסקה של בני נוער מעל גיל   .4

  השאלה 
 

המחוו�   .14למסור מידע על תנאי ההעסקה של בני נוער מעל גיל . 4
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

 .לקרוא את הטקסט כיחידת שיח שלמה •

לדעת להבחי� בי� מטרות משניות לבי� מטרה , להבי� את מטרתו העיקרית של הטקסט •

  .עיקרית

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .לבי� הסוגהשל הטקסט מטרה העיקרית תוכ� הטקסט וה בי�  לקשור •

      .)סיו�, פתיחה(הטקסט בי� המטרה העיקרית לבי� מבנה  לקשור •

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
שלו להבי� את הטקסט כיחידת שיח שלמה ולהתייחס למטרה העיקרית  תלמידי�השאלה דורשת מ� ה

ה� יכולי� להיעזר ". חוק העסקת בני נוער"התלמידי� קוראי� טקסט שימושי על . הסוגהמבחינת 

מידע על "הכותרת והפתיחה מציגות את הנושא . בסיו� כדי לבחור את המסיח הנכו�בפתיחה ו, בכותרת

למידע נוס" בכל נושא הקשור לעבודת בני "והסיו� מתקשר לנושא ולמטרה " העסקה נכונה של בני נוער

התלמידי� נדרשי� להבחי� בי� המטרה העיקרית לבי� המטרות המשניות ומידע נכו� באופ� חלקי ...". נוער

  .כמו זכויות בני הנוער וניצול� על ידי המעסיקי� ,וזכר במסיחי�המ

  

 ההשתמעויות להוראה
 ,הטקסט השימושי. טקסט הפעלה שימושי, מומל( לעבוד על הקשר בי� מטרת הטקסט ותוכנו לבי� הסוגה

במקרה זה הטקסט . הוא מספק מידע רלוונטי לשירות הקוראי�הקוראי� ולכ� מטרתו לשרת את קהל 

טקסטי� שימושיי� נוספי� ולכוו� את של כדאי להביא לכיתה מגוו� . ק מידע לבני נוער על זכויותיה�מספ

לדו� בפתיחה , כמו כ� מומל( לנתח בכיתה את מבנה הטקסט. הדיו� לקשר בי� הסוגה ובי� תוכ� של מידע

ניה לקבלת מידע הפמופיעה תוכ� המידע ובסיו� מופיע בפתיחה בטקסט הנדו�  .ובסיו� ובתרומת� לסוגה

לתרגל ניתוח מבנה של טקסטי� דומי� והפקת פתיחה וסיו� לטקסטי� אפשר  .שימושי נוס" באותו נושא

  .דומי�
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  25 שאלה
, בערב 20:00להתחיל בעבודתו ביו� ראשו� בשעה  15!מנהל בית דפוס דרש מאורי ב� ה

  .לפנות בוקר 05:00ולעבוד ברציפות עד השעה 

  .כתבו שניי� מה� .מה סעיפי� בחוק ההעסקה של בני הנוערהמנהל עבר על כ

1.  ______________________________________________________  

2.  ______________________________________________________  

  השאלה 
 

  :סעיפי� מתו� אלה שניתשובה הכוללת 

  .שעות עבודה ביו� 8מעל  15אסור להעסיק בני   .1

  .שעות עבודה 6לאפשר לה� הפסקה אחרי   .2

  .אסור לה� לעבוד בלילה  .3

 .ייחשב תשובה נכונה –הסעי" בלבד ' ציו� מס :הערה

המחוו� 
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .להבי� את הסיטואציה בשאלה •

  .אלהלמצוא בטקסט את הכללי� לפי הנושא בש •

  .לכתוב או להעתיק שני כללי� מ� הטקסט •

  

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

יש ", ..."חובה לתת: "כמו בתשובה המתבקשת(תבניות לשוניות של כללי� והוראות 

  ;...")להבהיר

  .32ראו ג� שאלה 

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
אציה ולפיה למצוא בטקסט את החוקי� המתאימי� לה השאלה דורשת מ� התלמידי� להבי� את הסיטו

, ולכתוב או להעתיק מתוכו שני חוקי�" שעות העבודה: "4על התלמידי� להתמקד בסעי" . לפי הנושא

". ברציפות"עבד , הנער, בשאלה מפורטות שעות העבודה וכתוב שאורי. המעידי� שהמנהל עבר על החוק

  .א את החוקי� המתאימי� בטקסטפרטי� אלה צריכי� לסייע לתלמידי� למצו
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

שעות העסקה של בני הנוער אסורות . 1" •

  .08:00עד השעה  20:00מהשעה 

 8רק עד  16מותר להעסיק נער עד גיל . 2 

  ". שעות עבודה

  תשובות 
  ותנכונ

 שעות  6אסור לו להעביד אותו יותר מ . 1" •  

  .ברציפות

  ".8:00עד  20:00אסור להעביד משעה . 2 

נכו�  תוכנה ;כללי� בתשובה לא נכתבו

הבנת על ומעיד על הבנת הסיטואציה ו

  .המתאימי� סעיפי החוק

שעות במקו� שמונה  9אורי יעבוד . 1" •

   .שעות

 דבר האסור מפני , אורי יעבוד ברציפות. 2 

דקות  45שחייבי� לתת הפסקה של 

  ."למנוחה

, כללי� בה זאת לא נכתבובתשוג� 

סעיפי החוק שהמנהל עבר ל השאלה נוגעת

עליה� בסיטואציה של העסקת הנער ב� 

 נכתבוובהשפעת ניסוח השאלה , 15! ה

מעידה  התשובה. בתשובה שמות הסעיפי�

סעיפי על הבנת הסיטואציה ועל הבנת 

  .החוק

  .שעות עבודה. 1" •

  ."עבודת לילה. 2 

על יקי� לא מדופרטי� התשובה כוללת 

פרטי�  בה השעות ולא מוזכרי�

משמעותיי� כמו עבודה בלילה ועבודה 

  .ברציפות

 16החוק קובע שלבני נוער מתחת לגיל . 1" •

עד שעה  2000וד מהשעה אי� אישור לעב

1000."  

תשובות 
  שגויות

 תוכנה; סעי" אחד בלבד התשובה כוללת

  .אינו מדויק ואינו מותא� לתנאי העבודה
ההתחלה לשעה מאוחרת לשנות את שעת " •

  ."יותר

  

 ההשתמעויות להוראה
המלצות היא הזדמנות לפתח מודעות למבני� הלשוניי� האופייניי� ללשו�  הכולל טקסט שימושיעבודה על 

: הנגישות לאינטרנט מזמנת לנו דוגמאות רלוונטיות רבות. ההפעלה וכ� לקד� יכולת כתיבה שימושית

פרסו� של או  ,התנהגות בדרכי� ובטיולי�על י� שוני� כמו המלצות אפשר למצוא חומר אקטואלי בנושא

משפטי� במבני�  12הפרסו� כולל (ל "בחו ישראלי� התנהגותעל המטה ללוחמה בטרור הכולל המלצות 

   .)הנלמדת אופייניי� לסוגההלשוניי� 

   :ללימוד המאפייני� של הטקסט השימושיפעילויות מתאימות 

" ...ל להיענות אי�" ,"...ל רניי�ייש להיות ע" ,למשל ,במשפטי� שוני�של המלצה סימו� תבנית לשונית . א

   ."...אל תתירו"

ניתוח סמנטי , )וכדומה תבניות שמניות ותבניות פועליות(שלה� ניתוח תחבירי , מיו� התבניות הלשוניות. ב

  .תוני� קיימי�כתיבת המלצות על פי נ תרגולוכ� " להימנעיש " ,"רצוי"של ביטויי המלצה כמו 
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  26 שאלה
 05:00בשל עומס החו� בימות הקי( מקובל להתחיל את העבודה בקטי" התפוחי� בשעה 

  . בבוקר 10:00ולעבוד עד השעה , לפנות בוקר

יש לעשות בתנאי העבודה בקטי" התפוחי� כדי שיהיה אפשר להעסיק ג� את  שינויאיזה 

  ?בעבודה זו 14!בני ה

  .טקסטאת תשובתכ� לפי ה נמקו

  השאלה 
 

המחוו�   .את הצעת השינוי ואת ההסבר תשובה הכוללת
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .להבי� את הסיטואציה בשאלה •

  .למצוא בטקסט את הנושא הנדו� ואת ההתייחסות לגיל המתאי� •

  .להציע שינוי שיתאי� לסיטואציה בשאלה •

  .בחוקהמתאי�  הסעי"מק לפי לנ •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

לחבר : סיטואציות מתאימות לכללי התנהגות כחלק מהבנת הנקרא בטקסט שימושי

   ;לכללי התנהגות) ומנוגדות מתאימות(סיטואציות 

  .27ראו ג� שאלה 

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
שבו ה� מתחשבי� בעובדי� ומעסיקי� , תית של מצב בחיי המעסיקי�השאלה מציגה סיטואציה מציאו

השאלה דורשת מ� התלמידי� להבי� את הסיטואציה ולקשור אותה . אות� לפנות בוקר בשל עומס החו�

התלמידי� א" נדרשי� לקשור בי� הסיטואציה הנוגעת לשעות עבודה לבי� . לנושא של העסקת בני נוער

כמו כ� התלמידי� נדרשי� . בטקסט 4כר בסעיפי החוק הנתוני� בסעי" המוז" שעות העבודה"הנושא 

, על התלמידי� להבי�. את הסעי" המתאי� בחוק על בני נוער הנקלעי� לסיטואציה כזאת" להחיל"

להציע שינוי לפי שעות העבודה המותרות ולנמק את , שהבעיה המוצגת בשאלה נוגעת לשעות העבודה

  .בחוק הצעת� באמצעות הסעי" המתאי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

השינוי שיש לעשות בתנאי העבודה " •

, בקטי" הוא לשנות את שעות הקטי"

 05:00!ב במקו� להתחיל את הקטי"

כיוו� שהחוק אוסר  8:00!יתחילו אותו ב

  ".8:00נוער לפני השעה !העסקת בני

  תשובות 
  ותנכונ

נאי העבודה השינוי שצרי� לעשות בת" •  

  כדי שיהיה אפשר להעסיק ג� את בני

 8:00!הוא ששעת העבודה תתחיל ב 14! ה

בבוקר מפני שרק משעה זו נית� להתחיל 

  ".לעבוד

א� , שינוי בתנאי העבודהתשובה כוללת ה

  .נימוקבה חסר 
  ולא  8:00!בלהתחיל את העבודה " •

  ".5:00!ב

תשובות 
  חלקיות 

וכ�  8:00! שקטי" התפוחי� יתחיל ב" •  .נימוק לא רלוונטיתשובה כוללת ה

ויסיימו  8:00!יוצא שבני הנוער יתחילו ב

  ".13:00!ב

תשובה כללית ללא התייחסות לסיטואציה 

  .ולדרישות השאלה
שעות  8: ד צרי�כדי לאפשר לה� לעבו" •

שעות  40!מולא יותר , ביו� לכל היותר

  ."בשבוע

  תשובה
  שגויה

  

 ההשתמעויות להוראה
בפעילויות אלה התלמידי� נדרשי� . נת הנקרא בדר� כלל מציגות לתלמידי� סיטואציותפעילויות הב

לכתוב הא� הסיטואציות מתאימות לכללי� ובכ� לבדוק את היכולת שלה� להבי� ולייש� את הכללי� 

 – מומל( לאפשר לתלמידי� לחבר סיטואציות מתאימות כדוגמת השאלה הזו. יו�!בסיטואציות מחיי היו�

כ� נבחנת ג� מיומנות ההבנה של . ות מנוגדות לכללי� בטקסט ובטקסטי� דומי� אחרי�סיטואצי

  .התלמידי� וג� היצירתיות שלה� ביישו� הכללי� הנדוני�

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ע"התש', ב בעברית לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 101

  27ה שאל
לאחר . עברה השתלמות במש� שבוע ימי� לקראת עבודתה בקייטנה 16!דינה בת ה

יטנה ושלא לשל� לה שכר בעבור ההשתלמות החליטה המנהלת שלא להעסיק אותה בקי

  .נמקו את תשובתכ� לפי הטקסט. שבוע זה

  השאלה 

 

המתייחס לסעי" המתאי�  בליווי נימוק, נהלת עברה על החוקהתייחסות לעובדה שהמ

 .בחוק
המחוו� 

 )תקציר(

  פרשנות והיסק   •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

ממדי ההבנה 

ודרישות 

  השאלה

  .ה בשאלהלהבי� את הסיטואצי •

  .לפרטי המקרה המתייחס ואת הסעי" בחוקאת הנושא הנדו�  למצוא בטקסט •

  .בחוק המתאי� הסעי"התנהגות המנהלת ולנמק על פי על להסיק  •

הכישורי� 

הנדרשי� 

  )רשימה(

לחבר סיטואציות : כללי התנהגות וסיטואציות כחלק מהבנת הנקרא בטקסט שימושי

  ;לכללי התנהגות) ומנוגדות מתאימות(

  .26שאלה ג� ראו 

ההשתמעויות 

להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
של נערה שעוברת השתלמות לקראת עבודה ולבסו" לא מועסקת ולא מקבלת  השאלה מציגה סיטואציה

חוק השכר לבני להבי� את הסיטואציה ולקשר אותה לנושא של מ� התלמידי� השאלה דורשת . שכר כחוק

נושא לבי�  את התשלו� בעבור השתלמותהמזכירה , הסיטואציה לקשור בי� י�שנדרהתלמידי� . הנוער

סיטואציה הנקלעי� לבני נוער על  שכרחוק הסעי"  את" להחיל" מה�כמו כ� נדרש . בחוק הנתו�" כרש"ה

. על פי החוק שעות השתלמות נחשבות כשעות עבודה המחייבות תשלו� שכרלהבי� ש י�התלמידעל . כזאת

    .בחוק השכר המתאי� הסעי"מתו�  �לנמק את הצעת� כמו כ� עליה

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
כל תקופת : לא כי כתוב בסעי" השישי" •

בת בתשלו� בני הנוער מחוי. העסקת�
  ".תקופת התלמדות"כולל , שכר

  תשובות 
  ותנכונ

המנהלת לא נהגה לפי החוק מכיוו� " •  
ה שהחוק אומר שג� על שעות הדרכ

והסבר על העבודה ישול� שכר לאותו 
  ."הנער

המנהלת לא נהגה לפי החוק מפני שלפי " •  
הטקסט חייבי� לשל� ג� על ימי 

התלמדות מהשעה הראשונה כפי שדינה 
עשתה במש� שבוע לקראת עבודתה 

   ."בקייטנה

בו חסרה שנימוק התשובה כוללת 
  .שהחובה היא על פי החוק, התייחסות לכ�

יבת לשל� לדינה גננת מחומשו� שהלא " •
  ."על ימי ההשתלמות

  

 ההשתמעויות להוראה
  .26ראו שאלה 
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  28 שאלה
או , את סיכויי העסקת� של בני נוער להגדילהמתואר בטקסט יכול  החוק ,לדעתכ� ,הא�

  ?את הסיכויי� להעסקת� להקטי�

  .  שורות 3!5כתבו . תוכלו להיעזר בטקסט. נמקו את תשובתכ�

  השאלה 
 

  .י� רלוונטיי�נימוק/ובה כוללת את דעת התלמידי� בליווי נימוקהתש

  .ייחשב תשובה נכונה, מתאי� לכל אחת מה�האפשרויות בליווי נימוק  שתיציו�  :הערה

המחוו� 
 )תקציר(

  הערכה וביקורת •

  .שאלה אינטרטקסטואלית •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .להבי� את המידע בטקסט כיחידת שיח שלמה •

  .ידע חו( טקסטואלי על מעסיקי� ועל העסקת בני נוערלרכוש  •

  .נימוקי� רלוונטיי� על בסיס הידע הטקסטואלי והחו( טקסטואלי לכתוב •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .הבעת דעה מנומקת

  .18שאלה  ,"?ברכה או קללה – "טלפו� נייד" בפרק ג�ראו 

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
על . ידע חו( טקסטואליעל סמ� שאלה דורשת להביע דעה ולנמק אותה על סמ� ידע טקסטואלי גלובלי וה

כפי  ,י�הנוער המועסקבני להבי� את זכויות  ,כלומר, להבי� את הטקסט כיחידת שיח שלמה י�התלמיד

י� אלדעת שוני� במשק ו מעסיקי�על לשלב ידע חו( טקסטואלי  עליה�כמו כ� . שמתוארות בטקסט

לנסח נימוקי� רלוונטיי� ה� מרשימת נדרשי�  התלמידי�, נוס" על כ�. שלה�דעת השיקולי אל להתייחס 

על הצרכי� ועל הקשיי� של , על המטרותחו( טקסטואלי ה� מידע בטקסט  סעיפי החוק המפורטי�

  .במשק מעסיקי�
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ניתוח תשובות תלמידים
∗

  
  דוגמאות ניתוח

הנימוק מנוסח . ה ונימוקהתשובה כוללת דע

 .דוגמאות יווילג� בהכללה וג� ב

החוק המתואר בטקסט יכול רק " •

את העסקת הנערי� כיוו�  להקטי�

שצרי� לשל� בזמ� לנערי� ושעות 

  .ההפסקה שלה� מוגבלות יותר

החוק המתואר בטקסט יכול  –מסקנה 

לסיכו� כל . לגרו� לאי העסקת נערי�

אי יכולי� להביא א� ורק ל החוקי�

  ."העסקה

  תשובות 
  ותנכונ

, הכללהבכתוב הנימוק תשובה כוללת ה

כינויי� חבורי� הכולל במשלב גבוה  ומנוסח

וכ� שימוש " שכר�", "העסקת�"כמו 

, "תנאי�"במילי� מופשטות כמו 

  ".אופ�", "העובדה"

לדעתי החוק המתואר בטקסט יכול " •

את סיכויי העסקת� של בני  להגדיל

ידעו שג� לה� יש הנוער מפני שכ� ה� י

 תנאי� והעובדה שה� בני נוער לא

  ."תשפיע על שכר� ועל אופ� העסקת�

תשובה כוללת שתי אפשרויות וכל אחת ה

  .מה� מנומקת
החוק המתואר בטקסט יכול , לדעתי" •

את הסיכויי� להעסקת� של  להקטי�

בני נוער מכיוו� שישנ� הרבה תנאי� כדי 

מה למשל שישנ� רק כ, להעסיק בני נוער

א� לעומת זאת . שעות העסקה מסוימות

השכר המבוקש לבני נוער נמו� ביחס 

לסכו� הכס" הדרוש לאד� מבוגר 

  ."עקבות כ� משתל� להעסיק בני נוערוב

שלה ניסוח וה, נימוק משניהתשובה כוללת 

  .בשפה דבורה דל ולקוי
אני חושב שהוא יקטי� בגלל שיש " •

אנשי� אשר מעבדי� בתנאי� קשי� 

  ."ותר וזה יגרו� להתפטרותממה שמ

תשובות 
  חלקיות 

התשובה כוללת דעה ומתייחסת לנימוק של 

. מוסבר היטב אינוהנימוק . גובה התשלו�

תו� לא ברור מ ולכ�, בהיר אינוהניסוח 

התשובה כיצד נושא התשלו� מגדיל את 

  .הנוערבני העסקה של הסיכויי 

לדעתי זה יכול להגדיל את סיכויי " •

הנוער מכיוו� שה�  העסקת� של בני

כי א� אותו ב� , משלמי� הרבה לשעה

הוא יקבל את שעות ביו�  10אד� יעבוד 

  ".המינימו� שמתאי� לו

הוא יכול להגדיל כי בני הנוער יודי� " •  

את הזכויות שלה� וה� יכולי� לעשות 

רק שהמנעל שלה� בא יותר לשקר לה� 

  ."ג� לא לתת מסקורת

  תשובה
  שגויה

  

 וראהההשתמעויות לה
  .18שאלה  ,"?ברכה או קללה –טלפו� נייד "בפרק ראו 

  

                                                        

∗
  .תשובות התלמידי� נותחו בהתאמה לניתוח הכישורי� הנדרשי� 
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  29ה שאל
  ". שכר המינימו� לשעה לבני נוער"לפי הטבלה  לא נכו�או  נכו�סמנו ליד כל משפט 

  לא נכו�) 2(, נכו�) 1. (אינ� זכאי� לשכר 16בני נוער מתחת לגיל   .1

. ל לא פחות ממה שכתוב בהאב, מעסיק יכול לשל� לבני נוער יותר ממה שכתוב בטבלה  .2

  לא נכו�) 2(, נכו�) 1(

  לא נכו�) 2(, נכו�) 1. (ח לשעת עבודה"ש 15.58!ישתכר פחות  מ 15נער ב�   .3

לא ) 2(, נכו�) 1. (ח לשעת עבודה"ש 18.47ולכ� זכותה לקבל לפחות , וחצי 17יעל היא בת   .4

  .נכו�

  השאלה 
 

המחוו�  .)נכו�. 4; לא נכו�. 3; נכו�. 2; לא נכו�. 1( סימו� נכו� בכל ארבעת המשפטי�
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .שלה לקרוא טבלה ולהבי� את הנתוני� •

   .סיטואציות בשאלהלפי הלפרש את הנתוני� בטבלה  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(
ויות ההשתמע  . והפקההבנה : טבלאותבעבודה 

להוראה  
  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
 .ולהבי� את הנתוני�לפרש אותה , "שכר המינימו� לשעה לבני נוער"השאלה דורשת לקרוא את הטבלה 

לקרוא כל  י�התלמידעל . אותו גילבשביל בצד ציו� המידע על כל גיל נמצא מידע על שכר המינימו� לשעה 

 התלמידי� נדרשי� לקשור) 4, 3, 2, 1(בכל סעי" . א נכו� או לא נכו�הוא� לציי� לפי הטבלה ו סעי" בשאלה

 ועל התלמידי� להסיק, "שכר מינימו�"מתייחס למושג בשאלה  2סעי" . שלו מינימו�הבי� הגיל לבי� שכר 

שכר מהסכו� המצוי� בכל מינימו� אי אפשר לשל� פחות השכר טבלת כי לפי , נכו�בסעי" זה שהמשפט 

  .גיל

  

 יות להוראהההשתמעו
  .הבנה והפקה: על מיומנות השימוש בטבלאות – 8שאלה  ,"פלישת המדוזות"ראו בפרק 
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  30שאלה 
  :בסו" הטקסט מצוינת המודגשותבשורות 

  .כתובת להגשת תלונות בנושא עבודת בני נוער  .1

  .כתובת לבירור שאלות הקשורות לעבודת בני נוער  .2

  .ר בנושא עבודת בני נוערכתובת להגשת הצעות לשיפו  .3

  .כתובת להרשמת בני נוער לעבודה  .4

  השאלה 
 

המחוו�   .  כתובת לבירור שאלות הקשורות לעבודת בני נוער  .2
 )תקציר(

 ∗∗∗∗פרשנות והיסק  •

  .שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

   .את המידע בסו" הטקסט למצוא •

  .   ויק לתוכ� זהלבחור את התשובה המתאימה במד •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  . מקורות מידע לבני נוער •

  .)עיתוני נוער, מידע טלפוני, טרנטנאי( נושאי מידע לנוער •

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
 י�התלמיד. להבי� מה מטרת הכתובת הנתונה מה�לסו" הטקסט ומבקשת  י�השאלה מפנה את התלמיד

נושא הקשור לעבודת בני נוער אפשר  למידע נוס" בכל: "לבחור את המסיח הנכו� לפי לשו� הטקסט י�ליכו

 :דומה המנוסחת באופ�מרמזות על התשובה הנכונה " הקשור לעבודת בני נוער ...מידע"המילי� ..". .לפנות

  ".שאלות הקשורות לעבודת בני נוער ..."

 

 ההשתמעויות להוראה
עיסוק בטקסט שימושי על זכויות הנוער כדי להעשיר את הלומדי� במקורות מידע מומל( לנצל את ה

חשוב לספק לתלמידי� מידע . מקורות מידע טלפוני ועיתוני נוער, אתרי� באינטרנט: רלוונטיי� לבני נוער

  ).מ"על ,למשל ראו(כמו עמותות לנוער במצבי סיכו�  באתרי אינטרנטעל עזרה ראשונה לנוער שניתנת ג� 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

∗
 .�ד ההבנה שונה מזה המופיע במחוומניתוח מ 
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  31שאלה 
  .ק!ס! עבטקסט מופיעות מילי� רבות מ� השורש 

: ק!ס!ע מהשורש ש� עצ�בטקסט מילה שהיא  2או  1סעי, העתיקו מתו�   .1

_________  

  _________: ק! ס! עמהשורש  פועלבטקסט מילה שהיא  2או  1סעי, העתיקו מתו�   .2

  

  השאלה 
 

 העסקה, מעסיק, המעסיק  .1

 קלהעסי, יעסיקו  .2

המחוו� 
 )תקציר(

  לשו�%לשו� ומטה •

  .שורשאותו שמות ופעלי� מ: לשוניי�/ מבני� רטוריי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

  .ידע על שורש •

  .ש� עצ� –ידע על הקטגוריה הלקסיקלית  •

  .פועל  –ידע על הקטגוריה הלקסיקלית  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .פעלי� שוני� מאותו שורש, בינוניצורת וש� פועל : וו� מורפולוגייג !  שמות ופעלי� •

    .שמות ופעלי�  גיוו� סגנוני ומשלבי לתוכ� זהה בסוגות השונות •

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
מילה שהיא ש� : ק!ס!מילי� מהשורש ע –בטקסט  2או  1סעיפי�  –השאלה דורשת למצוא בקטע נתו� 

התלמידי�  –" גיל ההעסקה", "חובות המעסיק" –תרות של שני הסעיפי� בכו. עצ� ומילה שהיא פועל

התלמידי� נדרשי� להכיר את התכונות הדקדוקיות של ש� העצ� ושל הפועל . יכולי� למצוא שמות עצ�

, ..."לפי החוק מעבידי� לא יעסיקו: "כתוב" ההעסקה"מיד אחרי המילה , 2בסעי" . כדי לזהות אות�

" העסקה"המיקו� הסמו� של , נוס" על הידע הלשוני הנדרש. סמוכי� זה לזההש� והפועל  –כלומר 

  .יכול לסייע לתלמידי� למצוא אות� בטקסט" יעסיקו"ו

  

 ההשתמעויות להוראה
בלשו� שמנית הכוללת שמות , סעיפי החוק מנוסחי� בהכללות: לפנינו טקסט שימושי הכולל כללי� וחוקי�

קידו� המיומנות הלשונית של הבנת שמות הפעולה והשימוש בה�  .שמות פעולה רבי�ובה� רבי� עצ� 

שמות שימוש של כדאי לתרגל . להבי� את תוכ� הטקסט ולהתנסח במשלב לשוני גבוה לתלמידי�תאפשר 

, "מנוחה", "ההוצא", "עבודה", "העסקה"כמו  הנלמדבטקסט המופיעי� ידי ניתוח שמות פעולה ! פעולה על

צורות פועליות בצד כ� מומל( להציג . י זיהוי שמות פעולה בטקסטי� דומי�וכ� על יד ,ועוד" סעודה"

: 3בסעי"  המשפט – מהטקסט הדוגמ. הצורות השמניות כדי לפתח את המודעות הלשונית לשינוי המשלבי

  ".מי שיוציא פנקס לא ישל�": בלשו� יומיומיתלעומת המשפט " הוצאת הפנקס אינה כרוכה בתשלו�"
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  32שאלה 
  השאלה    .בטקסט 'ב4סעי, מתו� הוראה משפט הכתוב כ העתיקו

 
  : אחד מהמשפטי� האלה העתקת

  ."למנוחה ולסעודה... חובה לתת" •

 ."למנוע מחלוקת... יש להבהיר" •

המחוו� 
 )תקציר(

  לשו�%לשו� ומטה •

  .לשו� ההוראות: לשוניי�/ מבני� רטוריי� •

ממדי ההבנה 
ודרישות 
  השאלה

הכישורי�   .תחביריות של לשו� ההוראותידע לשוני של תבניות 
הנדרשי� 

  )רשימה(
יש ", "...חובה לתת" :בתשובה המתבקשת כמו( תבניות לשוניות של כללי� והוראות

  ;)"...להבהיר

  .25שאלה ג� ראו 

ההשתמעויות 
להוראה  

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
משפט במבנה  מה� למצוא ש�דורשת ו ,'ב4לסעי" , טקסטחלק מסוי� בלאת התלמידי� השאלה מפנה 

להכיר את התבניות התחביריות  עליה�, לידע לשוני י�נדרש י�התלמיד. ותהוראלשו� מתאי� להתחבירי 

וכ�  ,..."אסור לעש�" ,..."ישו�עיש להימנע מ", ..."חובה להגיע בזמ�"המתאימות ללשו� ההוראות כמו 

  .האופיינית ללשו� ההוראות משפט אחד המתאי� לתבנית הלשוניתזה  בסעי"למצוא 

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
חובה לתת לבני הנוער העובדי� " •

  ."דקות למנוחה ולסעודה 45הפסקה של 

   תשובה
  הנכונ

  תשובה  ."בעבור זמ� ההפסקה לא יינת� תשלו�" •  
  שגויה
  

 ההשתמעויות להוראה
  .25ראו שאלה 

  











11
:1

2,
06

/1
0


