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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 כממ  )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 )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

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

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

 כחדויןוין.

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

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

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבעברית	לכיתה	ח'מהיךבדמהשנהמ)הןשך"ג(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 הידכןמהךבדוןמיאתמצייןמש 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.

דכ "ה,מ ש מ הכונטדנטמ בכןדמ ךזדמכפשדמ  ציכמ יחי דומ הפנו ומ ה וצ"במ כיריןמ ך מ ניספוםמ פדטוםמ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבח ינוןמ"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי".מ

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

לטלפון	03-7632888 	•

מ

משימות	המבחן	בהבעה	שבעל–פה	כחלק	מהמיצ"ב	הפנימי
הח מ שנןמה ו ירוםמהןשך"כמהפאימ שו יןמה בחתמבהבךהמשבך –פהמ ח קמב ןומנפדרמ הךדאןמ
האשודיןמה שינוןמש מא מן  ורומאוןיןמז'—ח'מבךבדוןמאשפןמכם.מה שו יןמפיןחימאא ומ הךדאהמ
פנוםמבון–ספדון,מיהתמ ישןןיןמך מךקדיניןמןאנוןמה ו ירוםמבךבדוןמ)הןשס"ג(מ בןומהספדמהך –
וסירווםמה   אןווםמיה   אןוום–רןוום.מבןומהספדמ ןבקשוםמ הסןווךמב שו יןמכ המב ה עמשנןמ

הןשך"גמ שםמהךדאןמהושגומהן  ורוםמבןחיםמההבךהמשבך –פה.מ

ה וצ"בוןמשןיך רמ דשיןמבןומהספדמב סגדןמה וצ"במהפנו ומבשפן–הכםמךבדוןמ אוןיןמח'מןא י מ
גםמך ירהמווךירוןמ צויתמב שו יןמה בחתמבהבךהמשבך –פה.מ



חוברת הנחיות 1165 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ח', התשע"ג8
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת שלושה 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.

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 
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מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

ת,מ ,מע,מ4,מ5,מכ,מ7,מ8,מ ת,מעת,מ5ת,מכת,מ7ת,מ8ת,מ9ת,ממ ,מע ,מהבנת	הנקרא
4 ,מכ ,מ7 ,מ8 ,מ9 ,ממע,מתע

9,ממת,מתת,מ4ת,מת ,מ5 ,מ ע,מעעלשון	ומטה	לשון

8א,ממ א,מ  הבעה	בכתב

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

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

סוג	הטקסט

ממד	
ההבנה

שימושיטיעון/שכנועמידע

ע ,מ8 ,מתע ת,מכתת,מ ,מ7כוןידמ ורךמיכדגינימ חרש

4 ,מכ ,מ9 ,ממעעת,מ5ת,מ7ת,מ9תע,מ5,מכפדשניןמיהוסק

7 8ת,ממ 4,מ8הךדאהמיבוקידן
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הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמ ופיומפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ  רמההבנהו  רומההךדאהמש יממ
י קי ימבןאנוןמה ו ירום.מ

הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק ראשון: טקסט מידע — "תנועת נוער"

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

שאלה	1.	)פןיח(
בשידיןמ8 —מעמאןיב:מ"קביציןמכ המהרגושימ

מכןמכידחמהחווםמהפשיט..."
הךןוקימכןמה שפטמה   רמשחבדומןניךןמ

הניךדמהראשונה	בגרמניהמהרגושימכידחמחווםמ
פשיט.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

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

הבנןמהטקסטמהש םמיהבנןמהפדטום,מהבנהמ
 יק וןמ)ך 'מ 5(

שאלה	2.	)פןיח(
 המהוימשןומהסוביןמ הק ןתמש מןניךיןמ
הניךדמהיהודיותמהדכשיניןמבכודיפה,מ פומ

הטקסט?

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

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

הבנןמהטקסטמהש םמיהבנןמהפדטום,מהבנהמ
 יק וןמ)ך 'מ 5(מ

שאלה	3	)ד"ב(
בשידיןמ7כ—9כמאןיב:מ"ךםמזכןמ כמפחןהמ
חשוביןת,מהתמבחוניעמ ךדאוםמחבדןווםמהתמ

אאיחמפי וטו".
ב המכפשדמ הח וףמכןמה ו וםמעם	זאתמאעמ

ש ש ךיןמה שפטמןוש ד?

פרשנות	והיסק	
הבנןמ ש ךיןמש מ ו ןמקושידמבהקשד

הבנןמהוחסוםמבותמח קומהטקסטמ)ך 'מ 5(

שאלה	4.	)ד"ב(
הךוקדיתמש פוימ כידגתמה ורךמבטקסטמהיכמ

הערכה	וביקורת	
וושיםמורךמ טהמטקסטיכ ומ  בנהמ
הטקסטמהש םמכימ ח קוםמ  ני

הבנןמהוחסוםמבותמח קומהטקסטמ)ך 'מ 5(

שאלה	5.	)ד"ב(
 פנואםמ ורךמשכונימ יפוךמבטקסט.מ

ןניךןמהניךדמהוהירוןמהגרי המבויןדמבכודיפהמ
הווןהמ"השי דמהצךוד".מכחדוהמק ימבכודיפהמ
ךירמןניךיןמניךד,מבהתמ"בון"ד",מ"גידרינוה",מ

"בנומךקובכ"מי" אבומצךוד".
הואתמ ןכוםמ היסוףמבטקסטמכןמה ורךמהזה?

פרשנות	והיסק	
 ויתמפדטומ ורךמד יינטווםמינוסיחמ סקניןמ

 ח קוםמ הטקסטמי טקסטמנ ייה

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49— 5(מ
 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ

 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

שאלה	6.	)ד"ב(
 המה טדהמהעיקריתמש מהטקסטמהנ ייהמ
"גורי מב ספדמהחנואוםמבןניךיןמהניךדמ

בושדכ "?

פרשנות	והיסק	
הבנןמדךויתמ דאזומבטקסטמכימבטקסטמ

מנ ייה
הבנןמ טדןמהטקסט

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

שאלה	7.	)סגיד(
באדטוסמהבוקידמשבטקסטמהנ ייהמ" יךצןמ

ןניךיןמהניךדמבושדכ מ) ן"ת("מ יפוךוםמפדטומ
מ ורךמך מה יךצה.מ

 פנואםמדשו המש מפדטומ ורך.
ס נימ√מ ורמכלמפדטומה ורךמה יפוךוםמ

באדטוסמהבוקידמש מה יךצה.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמהנ ייה

הבנןמהטקסטמהש םמיהבנןמהפדטום,מהבנהמ
 יק וןמ)ך 'מ 5(

שאלה	8.	)פןיח(
ושמבנומניךדמהטיךנוםמשאויםמהפךו יןמבןניךיןמ

ניךדמ ויןדן,מיךרוףמ נצ מכןמשךיןמהפנכומ
מברדאוםמכחדין.מ

הבוךימכןמרךןאםמך מטךנהמזימינ קימכןמ
רבדואםמ פומהטקסט.

הערכה	וביקורת	
בוקידןמ ני קןמה ש בןמבותמה ורךמ

מבטקסטמיבותמנוסויתמכושומכימך ריןמהקידכ
)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךהמבאןבמ

—מ בנהמי שית(

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ 5—ע5(
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק ראשון: טקסט מידע — "תנועת נוער"

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

שאלה	9.	)ד"ב(
 ריךמה ו המ"הצופים"מבשידהמ9תמאןיבהמבותמ

 ודאכין?

לשון	ומטה	לשון	
ןפקורומ ודאכין

פדקמהןחבוד:מהפוסיקמ)ך 'מ4ע—9ע(

שאלה	10.	)ד"ב(
בשידיןמ4 —כ מאןיב:מ" דבוןתמהוימ
מהןכגריויןמש מקביציןמקטנין..."מ

בכוזהמךדעמןחפשימב ו יתמכןמה ו המ
ִהְתַאגְדּויֹות?

לשון	ומטה	לשון	
הבנןמ בנהמה ו ה:מןחו ויןמיסיפויןמ

פדקמכ:מ ךדאןמהצידיןמ—מה ו המ הומ)ך 'מע (

שאלה	11.	)סגיד(	
בשידיןמ77—78מאןיב:מ"...יאתמ הגש ןמ טדיןמ

חבדןויןמי כי וין".
ס נימ√  ורמכלמה ו וםמש ןכוםמ צדףמכ והתמ

כןמה ו המלהגשים.

לשון	ומטה	לשון	
כיצדמ ו ום:מהאדןמ ש ךיןמש מ ו המ

ישו ישמנאיתמבהצטדפיויןמש המ

פדקמב:מכיצדמה ו וםמיה ש ךוםמ—מקי קצוין,מ
צודיפוםמאבי וםמינובום

הצטדפיויןמקביךיןמיהדג ויןמ)כורוי טוין(מש מ
 ו וםמברדגיןמאבו יןמשיניןמ)ך 'מתע(

 פרק שני: טקסט טיעון/שכנוע - "מי באמת צריך גני חיות?", "צריך גני חיות, ולא - 
הם ייעלמו"

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

שאלה	12.	)פןיח(
ויסומיי פסיתמ צוותמבאןבןימשאויםמןנכומ

החווםמבגנומהחויןמטיבוםמויןדמ שהוימבךבד.מ
אןבימך –פומשידיןמ4ת—מ מכןמהתגובהמש מ

ויסומיי פסיתמך מרבדוםמכ ה.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמ

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

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

הבנןמהטקסטמהש םמיהבנןמהפדטום,מהבנהמ
 יק וןמ)ך 'מ 5(

שאלה	13.	)ד"ב(
ה טדהמהעיקריתמש מויסומיי פסית,מאיןבמ

טקסטמת,מהוכ

פרשנות	והיסק	
מהבנןמדךויתמ דאזומבטקסטמ

הבנןמ טדןמהטקסט

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

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

וצודןמהא  יןמ)ך 'מת5(

שאלה	14.	)ד"ב(
בשידיןמ —4מבאןבןימש מויסומיי פסיתמאןיב:מ
"גנומהחויןמש מהויםממתיימרים	לשרתמךדאוםמ
נַךֲ ִוםמש מחוניעמ הגנןמבך ומחווםמי כהבןמ

הטבך..."
  המ ןאייתמויסומיי פסיתמב שפטמהזה?מ

לשון	ומטה	לשון	
כיצדמ ו ום

פדקמב:מכיצדמה ו וםמיה ש ךוםמ—מהובטוםמ
ס נטווםמ—מהנדרפיןמ סיגוהמיה ש ךיןמ

הנ ייוןמבהקשדמהנןית

שאלה	15.	)ד"ב(
ה טדהמהעיקריתמש מש י וקמוריב,מאיןבמ

טקסטמ ,מהוכ

פרשנות	והיסק	
הבנןמדךויתמ דאזומבטקסטמ

הבנןמ טדןמהטקסט

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

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

וצודןמהא  יןמ)ך 'מת5(

שאלה	16.	)פןיח(
אןבימ הםמשנומהןפקורוםמשושמ גנומהחויןמ

אוים,מ רךןימש מש י וקמוריב.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמ

הבנןמהטקסטמהש םמיהבנןמהפדטום,מהבנהמ
 יק וןמ)ך 'מ 5(

שאלה	17.	)סגיד(
ש י וקמוריבמ שן שמבןגיבןימבגיףמדכשית.
ס נימ  ומהיכמ ןאייתמבא מכחרמ ה שפטוםמ

ש פנואם,מ פומהאןיבמבטקסט.מ

פרשנות	והיסק	
הבנהמש מןפקורומ כזאדוםמבטקסטמ

קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ—מ אוריןמ
יקושידויןמבטקסטמ)ך 'ממ5—ת5(

שאלה	18.	)פןיח(
אוצרמה ורךמה יפוךמבהערות	השולייםמ
)בןחןוןמהך ירוםמ4תמי–5ת(מהשפוךמך מ

ך רןאםמאקידכום?

הערכה	וביקורת	
הבנןמןפקורמש מ כפוונוםמהקשידוםמ
 סיגןמהטקסטמ)אגיתמהךדין,מכוידוםמ

יס  ום(
קושידמבותמה ורךמיהדךויניןמשבטקסטמיבותמ

ך ריןמש מהקידכ

טופי יגוהמש מטקסטוםמ)ך 'מ48(מ
קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ)ך 'מ49(

אןובןמןגיבהמ)ך 'מ59(
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 פרק שני: טקסט טיעון/שכנוע - "מי באמת צריך גני חיות?", "צריך גני חיות, ולא - 
הם ייעלמו"

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

שאלה	19.	)סגיד(
ס נימך מ המ סאו וםמויסומיי פסיתמיש י וקמ

וריב,מיך מ המהםמ כמ סאו ום.

פרשנות	והיסק	
הבנןמדךויניןמ דאזווםמבטקסטמיבטקסטמ

נ ייהמ
זוהיומאייניןמהאיןב

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

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

וצודןמהא  יןמ)ך 'מת5(

שאלה	20.	)פןיח(
ש י וקמוריבמ צוךמבסיףמרבדוי:מ"ביכימננסהמ
 פךי מ  ךתמה טדהמה שיןפן...מגנומהחויןמ

ורכגימ שפדמכןמןנכומה חוהמש מבך ומהחווםמ
ה יחזקוםמבהם,מיהכדגינוםמ זאיויןמבך ומ

חווםמו  רימ האודמבחשוביןםמש מגנומהחויןמ
י כמו שואימ הןנגרמ קוי ם".מ)שידיןממע—עע(מ

 המרךןאםמך מהצךהמזי?מנ קימכןמרבדואם.

הערכה	וביקורת	
בוקידןמ ני קןמה ש בןמבותמה ורךמ

בטקסטמיבותמך ריןמהקידכ
)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךהמבאןבמ

—מ בנהמי שית(

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהךיברןומיהדךוינומ
)ך 'מ 5—ע5(

שאלה	21.	)פןיח(
אןבימב ו וםמכןמה ספדוםמשבסיגדוום.

לשון	ומטה	לשון	
שו ישמןקותמבשםמה ספד

ה בנוםמהבסוסווםמ—מהןקוניןמ)ך 'מ4 (

פרק רביעי: טקסט שימושי — "קומפוסט בחצר הבית - הנחיות למשתמשים"
תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממד	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	23.	)פןיח(	
אןבימשנומוןדיניןמשוניםמשושמ שו ישמ

בקי פיסט,מ פומרףמה ורך.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסט

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

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

שאלה	24.	)פןיח(
ארומ האותמקי פיסטמהאנוסהמךרומ ְ אָ מכןמ

הפדוטוםמהכ ה:
ק ופיןמגדךונום •מ
•מ ח נווהמובשה
פחויןמ שקה •מ

חי צןמאיןנהמקדיךה •מ
גבוךמויגידטמדוק •מ

ֵכו ימפדוטוםמשהאנוסהמךרומ ְ אָ מאינםמ
 ןכו וםמ האנןמקי פיסט?מ

הסבודימ ריךמהםמכונםמ ןכו ום.

פרשנות	והיסק	
הסקןמ סקניןמ תמהטקסטמאי ימכימ

 ח קוםמ  ני

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

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ)ך 'מ49— 5(

שאלה	25.	)ד"ב(
באחדמה שפטוםמש פנואםמחסדמהפיך מִמחזר.מ

ס נימכןמה שפט.

לשון	ומטה	לשון	
האדןמ ש ךיןמש מ ו המבהקשדמה ןכום

פדקמבמ—מכיצדמה ו וםמיה ש ךום:מקי קצוין,מ
צודיפוםמאבי וםמינובום

הצטדפיויןמקביךיןמיהדג ויןמ

שאלה	26.	)סגיד(
ס נימ√  ורמשתי	המטרות	העיקריותמש מרףמ

ה ורך.

פרשנות	והיסק	
הבנןמדךויתמ דאזומבטקסט

הבנןמ טדןמהטקסטמ

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

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
מהקידכמ)ך 'מ49(

וצודןמהא  יןמ)ך 'מת5(

שאלה	27.	)ד"ב(
  ומ ויךרמרףמה ורךמ"קי פיסטמבחצדמהבוןמ

—מהנחויןמ  שן שום"?

הערכה	וביקורת	
הבנןמןפקורמש מ כפוונוםמהקשידוםמ

 סיגןמהטקסטמ)אגיתמזוהיומה יךת,מהב ה,מ
האדןמסיגמהטקסטמ—מך יתמ ורך(

טופי יגוהמש מטקסטוםמ)ך 'מ48(
קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ)ך 'מ49(

שאלה	28.	)סגיד(
 פנואםמדשו ןמפךי יןמשושמ בצךמארומ האותמ

קי פיסטמי השן שמבי.מ
סרדימכיןתמבסרדמה ןכום,מלפי	דף	המידע.מ

אןבימ ספדוםמ –תמךרמ4מ ורמה שפטום.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסט

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

ה בנהמה יגומש מהטקסטמהש םמיהקשדמבותמ
ח קוימ)ך 'מת5(

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ
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פרק רביעי: טקסט שימושי — "קומפוסט בחצר הבית - הנחיות למשתמשים"
תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממד	ההבנה/הנושאהפריט/סוג	הפריט

שאלה	29.	)ד"ב(
בפסקהמשאיןדןהמ"אוצרמ אונוםמקי פיסט?"מ

אןיב:מ" ך מ גזםמושמ היסוףמלסירוגין	כמויות	
שוותמש מחי דמובש...מיש מחי דמדטיב..."

 פומה שפטמהזה,מאוצרמןודכהמהךֵר המבְ אַ מ
הקי פיסט?

ס נימכןמהןשיבהמהנאינה.

פרשנות	והיסק	
האדןמ ש ךיןמש מ ו המבהקשדמה ןכום
הסקןמ סקניןמ תמהבוטיומהנןיתמבטקסטמ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
מהקידכמ—מר ווןמפדטומ ורך,מהבנהמ יק וןמ

)ך 'מ49- 5(
 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ

 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

שאלה	30.	)פןיח(
בפסקהמשאיןדןהמ"ןחזיקה",מבש ישמהשידיןמ
הכחדינין,מאןיב:מ"ְ אַ מקי פיסטמה ןיחזקמ

ּכַוָכּוןמכונימ פוץמדוחיןמדךום".מ
הבוכימשןומריג כיןמ ִתחזוק	יָאות,מ פומ

האןיבמבכיןהמהפסקה.מ

פרשנות	והיסק	
הבנןמ ש ךיןמש מצודיףמ ןיעמההקשדמ

מבטקסט
הסקןמ סקניןמ תמהטקסטמאי ימכימ

 ח קוםמ  נימ

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדטומ ורךמ)ך 'מ49— 5(
 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ

 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'מ 5(מ

שאלה	31.	)סגיד(
ס נימ ורמא מכחןמ השכ יןמש פנואםמכםמישמ

כימאיןמ המןשיבהמברףמה ורך.

איתור	מידע	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסט

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

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

שאלה	32.	)פןיח(
 פנואםמשנומ שפטום.

אןבימכיןםמבצידןמציווי	רבים.

לשון	ומטה	לשון
האדןמז נומכימרדאומהפיך מ

צידןמהצוייו

 ךדאןמהצידין,מןקוניןמ)ך 'מ  —4 (מ

שאלה	33.	)ד"ב(
בפסקהמשאיןדןהמ"הקי פיסטמ יאת!"מאןיב:מ

"דוחימאדוחמכר ןמוךדמכחדומהגשם..."
ס נימכןמה שפטמשבימ –כמושמ ש ךיןמזההמ
  ש ךיןמשושמ –כמבצודיףמכריח	אדמת	יער.

לשון	ומטה	לשון
האדןמ ש ךיןהמיןפקורהמש מ ו ןמוחסמ

 ךדאןמהצידיןמ—משו ישמןקותמב ו יןמוחסמ
)ך 'מ4 (

הנושא: הבעה בכתב
תכנית	לימודים	—	עברית	לביה"ס	העל–יסודיממדי	ההערכההפריט/סוג	הפריט

שאלה	8כ.	)פןיח(
ושמבנומניךדמהטיךנוםמשאויםמהפךו יןמבןניךיןמ

ניךדמ ויןדן,מיךרוףמ נצ מכןמשךיןמהפנכומ
ברדאוםמכחדין.מ

הבוךימכןמרךןאםמך מטךנהמזימינ קימכןמ
רבדואםמ פומהטקסט.

מבנה	ולשון	בלבד

אןובה:מךדואןמהאןיבמ)ך 'מ55(
אןובןמטוךיתמ)ך 'מ57(

אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ59(

שאלה	20כ.	)פןיח(
ש י וקמוריבמ צוךמבסיףמרבדוי:מ"ביכימננסהמ
 פךי מ  ךתמה טדהמה שיןפן...מגנומהחויןמ

ורכגימ שפדמכןמןנכומה חוהמש מבך ומהחווםמ
ה יחזקוםמבהם,מיהכדגינוםמ זאיויןמבך ומ

חווםמו  רימ האודמבחשוביןםמש מגנומהחויןמ
י כמו שואימ הןנגרמ קוי ם".מ)שידיןממע—עע(מ

 המרךןאםמך מהצךהמזי?מנ קימכןמרבדואם.

אןובה:מךדואןמהאןיבמ)ך 'מ55(
אןובןמטוךיתמ)ך 'מ57(

אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ59(

פרק שלישי: כתיבת טיעון
שאלה	22.	)פןיח(

אןבימסיכוםמש משנומהטקסטום,מיהצוגימבימ
כןמהטענה	העיקריתמש מויסומיי פסיתמא פומ
גנומהחויןמיכןמתגובתומש מש י וקמוריבמך מ

טךנהמזי.
בסואי אםמאןבימנימוקמכחרמ פחיןמש מא מ

כחרמ הם.

התאמה	לסוגה	ולמטלה,	תוכן	ומבנה,	
לשוןמ—מך –פומה פדט

סואיםמש מטקסטוםמ)ך 'מכ5—57(
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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 קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	חמישי,	י"ד	בסיוון	התשע"ג,	23	במאי	2013מכימבטייחמש 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 מאעמ 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 בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא 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 המ בון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמ שבהםמ ב קדוםמ דקמ ד יינטוןמ ןהוהמ ה ויחרןמ
 יןכ ום,מאפומש פידטמ ה תמבסךוףממב. .מבהןכםמ אעמואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
ההןכ יןמ ך מ הן  ורוםמ כןמ יוורךמ דכווה(,מ קשוומ שושמ הםמ חיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמ מ)  ש ,מ
שוקב ימ)  ש ,מאוןהמשקטה,מהפסקיןמב ה עמה בחתמיהכדאןמז ת(מיך מההןכ יןמש כמוקב ימ)הקדכןמ
שכ יןמיוכימאןובןמןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידה(.מבסךוףמב. מ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומ

הצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמחיבדיןמה 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 
כדי שיוכלו לבטא את  והוגנים,  נאותים  יש לאפשר לתלמידים האלה להיבחן בתנאים  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
כןמ דשכומ שקי מ בון–הספדמ זכןמ ךםמ הזכן.מ כונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמ זהמ אתמ בחתמ ך מ
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 זכןמ 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 אתמ ךםמ ב בחתמ השןןפיןםמ ךצםמ 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 ימאתמבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

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

מ מב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחוע)כ(מסךוףמע-ת.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 5תמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדהמ 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  סידמכןמחיבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמוש שמ שגוחמ
בכףמכחןמ 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 פואעמושמחשוביןמ
 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.

2.מ יירכמשא מן  ורמךיברמבכיפתמךצ כו.משו ימ ב,מכותמ השובמ ן  ורוםמך משכ יןמהךיסקיןמ
בןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמהנאינה.

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

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

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

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

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

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

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ המוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב. מ
ש ךו מ)  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

י שכ יןמ סגידיןמ )ד"ב(,מ שכ יןמ דב–בדדהמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ דב–בדדהמ בשכ יןמ סיגמ פןיחין.מ
בשכ יןמהסגידיןמושמ ס תמכימ אןיבמכןמהןשיביןמהנאינין.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמ

כןמהןשיבהמב 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

שכפשדמ הןכו ימ היכמ הניבךוםמ אעמ הוןדיניןמ יכחרמ בון–ספדו,מ פנוםמ היכמ בחתמ הפנו ומ ה וצ"במ
 צידאומבון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינו,משבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

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

 סיו ן.

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

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

לערוך	השוואה	 העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	 אומ זכןמחשיבמ זאידמ ךםמ
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 קדהמאזהמ י  ץמ ייןדמך מהטקסטמהשו ישו,מי כמ

ך מטקסטמה ורךמכימך מטקסטמהטוךיתוהשאניך.

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.ע. 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 ידוםמ מ ניחויןמ
)דב–בדדהופןיחוסגיד(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

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.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתממ. •מ

בפריטים	הפתוחיםמ)בנווןמןשיבה(מכםמהן  ורמאןבמויןדמ  ספדמהןשיביןמהנרדש,מווברקימדקמ •מ
כ המהנרדשיןמ פומסרדמאןובןתמ)כ כמכםמאתמ ציותמכחדן(.מ

כותמ הפחוןמנקיריןמך משגוכיןמאןובמכימך מנוסיחמשגיומכ כמב שו יןמש מהבךהמבאןב. מ

בפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ ימצויתממ.מ •מ
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מחוון למבחן בעברית לכיתה ח', מיצ"ב פנימי, התשע"ג

מיצ"בהמשך	בעמוד	הבא  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממעמבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג

 2

31-EVR-1 3-8A-SOF-p-net-shipur , 2:5 313:11 30-01-08-01-01-01-012-013-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

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

פרק	ראשון:	טקסט	מידע	—	"תנועות	נוער"

פןיח1

איתור	מידע

הךןקהמש מה שפטמ שידיןמתת—4תמאומש מח קוםמ  ני:מ 	=	2

"חבדומהקביצה	שדימשודו–ךם,מדקרימדוקירו–ךם,מ בשימבטוי והםמ 	
בגרוםמפשיטום,מיבו ימ סבובמ  רידה."

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמהךןקהמךירפן.מ 	=	0

מ, 

פןיח2

איתור	מידע

2	=	ןשיבהמהאי  ןמכןמשתימהסוביןמהכ ה:מ

מ סודיבתמש מןניךיןמהניךדמהגד נויןמ קב מוהירום;•

מ הןחזקיןמהןירךהמהצוינוןוהחוניעמ ךדאוםמ כי וום–צוינוום.•

הערה:	כם	נאןבהמויןדמ סובהמכחןמבשידה,מושמ בריקמדקמכןמ 	
הסובהמשנאןבהמדכשינהמ)גםמכםמבשידהמהכחדןמ כמנאןבימסוביןמ

א  (.מ

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחתמהסוביןמהנ" .מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמשןומסוביןמשגיוין.מ 	=	0

מ— 

ד"ב3

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ  דיןמזכןמ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב4

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ) (מדצףמש מז ת.מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב5

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ) (מבפסקהמשבשידיןמ5ע-49 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב6

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ הצוגמנןינוםמךראנווםמך מןניךיןמהניךד.מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

סגיד7

איתור	מידע

סו יתמשלושתמפדטומה ורךמת,מ4מי–5מב בר.מ 	=	2

סו יתמדקמשנייםמ פדטומה ורךמת,מ4מי–5מ 	=	1
אומ

סו יתמכדבךהמפדטומ ורךמיבהםמש ישןמפדטומה ורךמת,מ4מי–5.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממעמבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג

 3

31-EVR-1 3-8A-SOF-p-net-shipur , 2:5 313:11 30-01-08-01-01-01-012-013-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

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

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

פןיח8

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמהצגןמרךהמ פידשןמינו יקמד יינטומ רךהמזימ 	=	2
ה ןבססמך מהטקסטמכימך מורךמא  ו,מ

 ריג ה:

לפי דעתי טוב שיש את תנועות הנוער, כי זה מחזק את בני הנוער והילדים   —
לא יוצאים לרחובות להסתובב. הם הולכים לעזור לקשישים, להיות עם חברים 

ועם מדריכים.

לדעתי תנועות הנוער קצת מיותרות היום כי אפשר ללמוד הרבה דברים גם   —
בחוגים ולפגוש חברים במקומות אחרים, כמו בשכונה או אפילו בפייסבוק.

היום גם סתם משחקים בתנועות האלה, לא כמו פעם, שהיו ערכים.

ןשיבהמהאי  ןמהצגןמרךהמ פידשןמינו יקמח קומכימא  ומ רו, 	=	1
 ריג ה:

לדעתי השתתפות בתנועות נוער מיותרת כי היום יש הרבה אפשרויות לפעילויות   —
של בני נוער.

או 	

ןשיבה	שאינה	אי  ןמהצגןמרךהמחר– ש ךון,מכעמאי  ןמנו יקוםמ 	
ה ןווחסוםמ שנומהצררום,מ

 ריג ה:מ

מי שאוהב להיות בטבע, לרקוד ולשיר ישתתף בתנועות נוער כי זה מה שהוא   —
אוהב. אבל יש כאלה שייהנו יותר עם מחשב או לצאת עם חברים כי זה כיף 

יותר. 

או 	

ןשיבה	שאינה	אי  ןמהצגןמרךה,מכעמאי  ןמנו יקמד יינטו.מ 	

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמןשיבהמהאי  ןמהצגןמרךהמ  כמנו יק. 	=	0

מ— 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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31-EVR-1 3-8A-SOF-p-net-shipur , 2:5 313:11 30-01-08-01-01-01-012-013-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

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

פןיח8כ

הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ8.
הערה:	ושמ בריקמכןמכואיןמהאןובהמ  כמן יןמבכואיןמהןיאת.

בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד	המתייחסת	לרכיבים	האלה:	

לכידות	וקישוריות •מ
הטקסטמדצוףמ)כונימאןיבמבנקירין(,מיושמבימקשדמ יגומבותמ שפטום,מ
בותמדךויניןמיבותמהח קוםמהשינוםמש מהטקסט.מבטקסטמושמשו ישמ
נאיתמב ו יןמקושידמה בטכיןמכןמהקשדמה יגומבותמדאובומהןיאת.מ

משלב	לשון •מ
 ש במה שיתמבונינו—גביה,מ שיתמךנוונוןמי  כמשו ישמבס נג.מ

מורפולוגיה •מ
הקפרהמך מןקוניןמהןצידה.מ

תחביר •מ
הקפרהמך מרג ומה שפט,מהןכ המב ות,מב ספדמיבווריך.מ

פיסוק •מ
שו ישמןקנומבסו נומהפוסיקמ)  ךטמסו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(.

כתיב •מ
אןובמנאית.מכותמ הפחוןמנקיריןמך מאןובמ  כמכימך מאןובמחסד.מכותמ

 הפחוןמנקיריןמך משגוכןמאןובמכחן.
הערה:משגוכןמאןובמהחיזדןמך מךצ המןוחשבמשגוכןמאןובמכחן.מ

ןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמשושמבהמח שמשידיןמ פחיןמ)א–מעמ ו ום(מ 	=	8
  כמהךןקהמ  כהמש מהאןיבמבשכ ה.

ןשיבהמבכואיןמאןובהמבונינוןמשושמבהמח שמשידיןמ פחין,מ 	=	6
אומןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמהקצדהמ ח שמשידין.

ןשיבהמבכואיןמאןובהמנ יאהמשושמבהמח שמשידיןמ פחין,ממ 	=	3
אומןשיבהמבכואיןמאןובהמבונינוןמהקצדהמ ח שמשידין.מ

אןובהמבסיגהמכחדןמ זימהנרדשןמב ט המאומאןובןמ שפטמכחרמ 	=	0
ב ברמאומאןובהמך מנישכמכחד.מ

מ,ע,כ,8

ד"ב9
לשון	ומטה	

לשון	

ןשיבהמנאינה:מ) (מאומהוכמשםמש מכדגיתמכימ יסר.מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב10
לשון	ומטה	

לשון	

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מִהְןַכּגְרּוןמ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

סגיד11

לשון	ומטה	
לשון

סו יתמשלושמה ו וםמ ,מ5,מי–כמב בר.מ 	=	2

סו יתמדקמשתייםמ ה ו וםמ ,מ5מי–כמ 	=	1
אומ

סו יתמכדבךמ ו וםמיבהתמש ישמה ו וםמ ,מ5מי–כ.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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31-EVR-1 3-8A-SOF-p-net-shipur , 2:5 313:11 30-01-08-01-01-01-012-013-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

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

פרק	שני:	טקסט	טיעון/שכנוע	—	"מי	באמת	צריך	גני	חיות?",	
"צריך	גני	חיות,	ולא	—	הם	ייעלמו"

פןיח12

איתור	מידע

2	=מןשיבהמך –פומשידיןמ4ת—מ מ)ב שיתמהן  ורמכימב שיתמהטקסט(מ
ה ןווחסןמ כחרמהדךויניןמהכ המכימ שנוהם:

ך ויניןימש מהכרםמידירניןימ כמפחןימךקבמשופידמהןנכוםמ •מ
בגנומחוין.מ מ

•מ  דיןמהשופידמבןנכום,מךרוותמ ריבדמבא וכהמש מבך ומחוום.

מ ריג ה:מ

יוסי וולפסון אומר שיש מקומות שמחזיקים את החיות עם מחיצות שקופות או   —
תעלות מים אך זה עדיין נחשב כליאה. 

א מןשיבהמכחדן,מ דבין:מ 	=	0

ןשיבהמהאי  ןמדקמכןמהטךנהמ)שידיןמ4ת—5ת(.מ כ.מ

ןשיבהמה ןווחסןמדקמ שידיןמ9ת—מ .מ ב.מ

הךןקהמגידפןמש מא מהפסקהמ)שידיןמ4ת—מ (.מ ג.מ

מ, 

ד"ב13

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ הצוגמ קידכוםמכןמהןנגריןימ קוי םמש מגנומ 	=	2
חוין.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

ד"ב14

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמנאינה:מ) (מגנומהחויןמלא	באמת	משרתיםמךדאוםמנַךֲ ִוםמש מ 	=	1
חוניעמ הגנןמבך ומחווםמי כהבןמהטבך,מא ימשהםמחישבום.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ת

ד"ב15

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מ הצוגמך רהמ ניגרןמ זימש מויסומיי פסית.מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

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

פןיח16

איתור	מידע

2	=מןשיבהמהאי  ןמכןמשני	הןפקורוםמהכ ה:מממ

שימור	מיניםמכימא מפךי המה בטכןמשו ידמ ונום,מאגיתמ נוךןמ •מ
האחרה,מךזדהמבהושדרין,מהצ ןמ ונום,מהגנהמך מבך ומחוום.מ

חינוך	לשמירה	על	הטבעמכימא מפךי המכחדןמהקשידהמ חוניע,מ •מ
אגיתמ גדיםמ קה מ   ירמך מבך ומהחוום,מ פךי משואודימכןמ

בך ומהחוום,מ הבהודמכןמחשוביןמהטבךמ כרם,מ גדיםמשואודימ
בךדעמש מבך ומהחוום,מ פךי משובונימשקוי םמש מבך ומהחווםמ

ן יומבכרם.מ

הערות:	

כםמנאןבמויןדמ ןפקורמכחרמבשידה,מושמ בריקמדקמכןמהןפקורמ ת.מ
שנאןבמדכשיתמ)גםמכםמבשידהמהכחדןמ כמנאןבימןפקורוםמא  (.ממ

כםמנאןבמשםמהפךי המב בר,מאגיתמ"שו יד"מכימ"חוניע",מהןשיבהמ  .מ
ןוחשבמנאינה.ממ

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחדמהןפקורוםמהנ" .מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמןשיבהמה ןווחסןמ ןפקורמשהוהמ גנומ 	=	0
החויןמבךבד,מאגיתמבורידמ ה ינוםוחוניעמ שי במבבוריד.מ

מ— 

סגיד17

פרשנות	
והיסק

הארגונים	גני	החיותהמשפט
לזכויות	
בעלי	חיים

בעלי	
החיים

"אנומ כמדיצוםמ א יכמת.
 שייכמבך ומחוום..."מ

)שידיןמ4 —5 (
ע ת

"...משה טדיןמשלנומכונתמ .
ע תשינין."מ)שידיןמ9 —מע(

"...מיאעמכולנומנדייוח..."ע.
ע ת)שידהמתע(

ןשיבהמהאי  ןמסו ינוםמבא מה קי יןמהנאינוםמבשלושהמסךופוםמ 	=	3
בטב ה.מ

ןשיבהמהאי  ןמסו ינוםמבא מה קי יןמהנאינוםמבשנימסךופוםמ 	=	2
בטב ה.מ

ןשיבהמהאי  ןמסו ינוםמבא מה קי יןמהנאינוםמבסךוףמאחדמ 	=	1
בטב ה.מ

ןשיבהמהאי  ןמסו ינוםמשגיווםמבשלושהמסךופוםמבטב ה. 	=	0

מ—ע
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פןיח18

הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבהמה ןווחסןמ קשדמשבותמןיאתמה ורךמשבהךדיןמהשי ווםמבשנומ
הטקסטוםמכימבכחרמ הםמ)נאןבמבהא  ה,מאגיתמ י חוין,מהשא ה,מ
הבנהמבןחים,מבך ומךנוות(מיבותמסיגמההשפךהמש ימך מך רןמהקידכמ

) כ ות,מ שןאנך,מצדועמ שקי (,
 ריג ה:

אני מאמין למישהו שהוא מוסמך או למישהו בעל השכלה גבוהה. ("אני   —
מאמין" — השפעה על הקורא; "מוסמך"/"השכלה" — תוכן 

המידע בהכללה)

לפי זה מבינים שהם לא אנשים מהשורה ושצריך לשקול את דעותיהם יותר   —
ברצינות. ("לא אנשים מהשורה" — תוכן המידע בהכללה; "צריך 

לשקול" — השפעה על הקורא)

כקוראת שוכנעתי יותר מיוסי וולפסון כי ראיתי שהוא פעיל למען זכויות בעלי   —
חיים והוא מבין בנושא. ("שוכנעתי" — השפעה על הקורא; "מבין 

בנושא" — תוכן המידע בהכללה) 

ןשיבהמה ןווחסןמ ןיאתמה ורךמשבהךדיןמהשי ווםמבשנומ 	=	1
הטקסטוםמכימבכחרמ הםמ)נאןבמבהא  ה(מאומ סיגמההשפךהמש ימך מ

ך רןמהקידכ,
 ריג ה:

המידע השפיע בזה שרואים שהכותבים הם אנשים שמבינים בנושא שעליו   —
הם כתבו. (חסר סוג ההשפעה)

זה יכול לחזק את עמדת הקוראים. (חסר תוכן המידע)  —

המידע לא השפיע עליי, כי מה שחשוב לי זו דעתם ולא מה שהם עושים.   —
(חסר סוג ההשפעה)

א מןשיבהמכחדן,מ דבין: 	=	0

חזדהמך מהאןיבמבהךדיןמהשי וום.מ כ.מ

הצגןמהךדיןמהשי ווםמבןפקורמניןניןמ ורךמך מכיריןמאיןבומ ב.מ
ה כ דום,מ
 ריג ה:מ

אני בתור קורא יודע מי כתב את המאמרים.   —

זה מוסיף לנו מידע.  —

מ— 
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הציון

סגיד19

פרשנות	
והיסק

מסכימים
לא	

מסכימים

 תה דֶכהמש מגנומהחויןמהשןנהמב שעמהז ת.ת.

גנומהחויןמ ךיררוםמכהבהמ טבך. .
 ת

בנומהכרםמכחדכוםמב ורהמדבהמ האחרןםמע.
 תש מבך ומחוום.

גנומהחויןמחוינווםמ בך ומהחוום.4.
 ת

ןשיבהמהאי  ןמארבעהמסו ינוםמנאינום.מ 	=	2

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינום.מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמכימפחין.ממ 	=	0

מ— 
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הערה:	שאלה	20	נבדקת	פעמים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	
בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)20כ(

פןיח20

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמהסא המ הצךהמינו יקמה צוגמכןמה טדהמ 	=	2
ה שיןפןמש מגנומהחויןמיש מהכדגינוםמ זאיויןמבך ומחווםמ)הצ ה,מ

 נוךןמהאחרה,משו יד,מחוניעמ ש ודהמך מהטבך(,
 ריג ה:

אני חושב שההצעה טובה, כי ככה בעלי החיים ייהנו מתנאים טובים   —
יותר בגני החיות ולא ייכחדו. ("לא ייכחדו" — מתייחס למטרה 

המשותפת של מניעת הכחדה)
או 	

ןשיבהמהאי  ןמכומהסא המ הצךהמינו יקמהטיךתמש  ךשהמכותמ מ
 הםמ טדהמ שיןפןמ)אוייתמשהכדגינוםמ זאיויןמבך ומחווםמ ןנגרוםמ

 קוי םמש מגנומחוין(,מ
 ריג ה:מ

לדעתי ההצעה לא טובה, כי הארגונים לזכויות בעלי חיים חושבים שאי   —
אפשר לשמור על הזכויות של בעלי החיים בתנאי כליאה בגני החיות גם 

אם הם תנאים טובים. (מהתשובה משתמעת התנגדות הארגונים 
לקיומם של גני חיות ולכן לא יכולה להיות להם מטרה 

משותפת)
א מןשיבהמכחדן,מ דבין: 	=	0

ןשיבהמהאי  ןמחזדהמך מהאןיבמבשכ המ  כמהןווחסיןמ כ.מ
  טדהמה שיןפן,

 ריג ה:
לדעתי ההצעה טובה כי כדאי שגני החיות ישפרו את תנאי המחיה  —מ

וגם שהארגונים יכירו בחשיבות של גני החיות.מ(חזרה על הכתוב 
בשאלה ללא פיתוח וללא התייחסות למטרה המשותפת)

לדעתי הצעה זו טובה מאוד, מפני שכך גני החיות ישפרו את התנאים  —מ
של החיות, גם החיות לא יסבלו. הארגונים יסכימו עם גני החיות ולא 

יתנגדו לקיומם של גני החיות וכך יוכלו להסתדר הרבה יותר טוב. (חזרה 
על הכתוב בשאלה ללא התייחסות למטרה המשותפת)

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמה צוותמשההצךהמהוכמפשדהוהסא המבותמ ב.מ
הצררום,
 ריג ה:

לדעתי ההצעה טובה כי זה יכול למנוע הפגנות, מריבות וכו'.  —מ
ןשיבהמהאי  ןמהצגןמרךהמ  כמנו יק. ג.מ

ןשיבהמהאי  ןמהצגןמרךהמינו יקמהסיןדמכןמהרךה.מ ר.מ

מ, 
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פןיח20כ

הבעה	בכתב

הןיאתמנברקמבשכ הממ .

הערה:	ושמ בריקמכןמכואיןמהאןובהמ  כמן יןמבכואיןמהןיאת.

בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד	המתייחסת	לרכיבים	האלה:	

•מ אוריןמיקושידוין

•מ ש במ שית

•מ ידפי יגוה

ןחבוד •מ

פוסיק •מ

אןוב •מ

)דכימפודיטמבשכ המ8א.(

ןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמשושמבהמש ישמשידיןמ פחיןמ)א–מ מ 	=	7
 ו ום(.מ

ןשיבהמבכואיןמאןובהמבונינוןמשושמבהמש ישמשידיןמ פחין,מ 	=	5
אומןשיבהמבכואיןמאןובהמטיבהמהקצדהמ ש ישמשידין.

ןשיבהמבכואיןמאןובהמנ יאהמשושמבהמש ישמשידיןמ פחין,מ 	=	2
אומןשיבהמבכואיןמאןובהמבונינוןמהקצדהמ ש ישמשידין.מ

ןשיבהמבכואיןמאןובהמנ יאהמ כיר. 	=	0

מ, ,7,5

פןיח21

לשון	ומטה	
לשון

2	=	ןשיבהמהאי  ןמכןמארבעמההש  יןמהכ ה:

שושה ת.מ

ח ש  .מ

כחןמךשדה ע.מ

ש ישה 4.מ

1	=מןשיבהמהאי  ןמשלושמכימשתייםמ תמההש  יןמהנ" .

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחתמההש  יןמהנ" מאו	א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 
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מספר
הפריט

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

פרק	שלישי:	הבעה	בכתב	—	סיכום

לשון.	הבעה	בכתב22 ושל	 ומבנה	 תוכן	 של	 הקטגוריות	 לפי	 נבדקת	 בכתב	 ההבעה	 מטלת	
ב ט המהזכןמ כמפידטימא מד יןמהבונווםמש מהבוציך.מכפשדמ ןןמנוקירמח קומ
בטייחמהנקיריןמהנןיתמבא מכחרמ הפד טדוםמ פומשוקי מרךןימש מה ךדוע.מ

0	=	אןובהמשכונהמסואים;
או

אןובן	 שפטמכחרמב בר;
או

הךןקהמגידפןמ  כמקשדמ  ט המ)שו ימ ב:מהךןקהמ ישא ןמש מ
 שפטוםמ תמהטקסטוםמיקושידםמבכיפתמהי םמ—מןוברק(.ממ

כללי א.	

פןיח

התאמה	
לסוגה	ולמטלה

הערה:	ושמ חבדמכןמ ספדמהנקיריןמבשנומהדאובוםמ)הןכ המ סיגהמ
יהןכ המ  ט ה(מי אןיבוי הק ורמכןמסאיםמהנקיריןמב קיםמה ןכום.

התאמה	לסוגה	)0—2( 	
ן צוןוין,מהא  ין,מכזאידמש מהטקסטווםמ)כותמחיבהמ צוותמכןמ 2	=מ מ
א מפדטומןךירןמהזהיןמיכןמ דכהמה קיםמש מהטקסט(,מאןובהמ

בגיףמש ושו,מ  כמריג כין,מ  כמך רהמכושוןמש מהן  ור.
התאמה	למטלה	)0—2( מ

סואיםמשכונימאי  מכןמדאובומהןיאתמהכ ה:מןוכידמגנומהחויןמ 2	=מ מ
בךבד,מןוכידמ צבמה ונוםמאוים,מרדאומהפךי המש צוךמש י וקמ

וריבמבסיףמןגיבןי.מ

מ—4

תוכן	ומבנה ב.	

פןיח

תוכן	ומבנה

הערה:	ושמ חבדמכןמ ספדמהנקיריןמבשנומהדאובוםמ)ןיאת:מהטךניןמ
יהנו יקוםמש מהאיןבוםמי בנה(מי אןיבוי הק ורמכןמסאיםמהנקיריןמ

ב קיםמה ןכום.
תוכן:	הטענות	והנימוקים	של	הכותבים	)0—6( 	

סואיםמהאי  מכןמהטךנהמהךוקדוןמש מויסומיי פסיתמינו יקמכחרמ 	=	6 מ
 פחיןמ טךנהמזימוגםמכןמןגיבןימש מש י וקמוריבמינו יקמכחרמ

 פחיןמ ןיעמןגיבןי.
טקסטמתמ-מויסומיי פסית

הטךנה:מא מטךנהמה בוךהמהןנגריןמ קוי םמש מגנומחוין.מ •מ
)תמנק'(

הנו יק:מא מנו יקמה ןווחסמ א וכהמש מבך ומחווםמבגנומ •מ
חויןמכימ הש איןוהו הפגנןמךדוציןימש מהכרםמבטבך.מ

) מנק'(
טקסטמ מ-מש י וקמוריב

הןגיבה:מא מןגיבהמהןי אןמבקוי םמש מגנומחוין.מ)תמנק'(מ •מ

הנו יק:מא מנו יקמה ןווחסמ אעמשגנומהחויןמ סווךוםמ •מ
בשו ידמ ונוםמכימ חנאוםמ כהבןמהטבךמיבך ומהחוום.מ) מנק'(

מ—מת
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מספר
הפריט

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

מבנה	)0—4(

סואיםמשה כפוונוםמש ימהם:מ 	=	4

טקסט	רציףמשכונימאןיבמבנקיריןמכימבדכשומפדקום.מ 	•

לכידות:	קשדמ יגומבותמהח קוםמהשינוםמש מהטקסט,מיב ברמ 	•
שןהוהמזוקהמבותמהטקסטוםמ)השייכה,מהפדאה,מהסןווגין(.

כפשד	 אןיבמכןמהסואיםמבא המרדאום, 	
 ריג ה:

הטךנהמש מויסומיי פסיתמ+מנו יק ת.מ
הןגיבהמש מש י וקמוריבמ+מנו יק

הטךנהמש מויסומיי פסיתמ+מהןגיבהמש מש י וקמוריב  .מ
נו יקמש מויסומיי פסיתמ+מנו יקמש מש י וקמוריב

קישוריות:	שו ישמנאיתמב ו יןמקושידמה בטכיןמכןמהקשדמ 	•
ה יגומבותמהדאובוםמהשינום.

לשון ג.	

פןיחמ

לשון	

תקינות 	

מורפולוגיהמ—מהקפרהמך מןקוניןמהןצידה.מ 	=	4

תחבירמ—מהקפרהמך מרג ומה שפט,מהןכ המב ות,מב ספדמ 	
יבווריך.מ

פיסוקמ—משו ישמןקנומבסו נומהפוסיקמ)  ךטמסו תמהפסוקמ מ
בכ צךמ שפט(.מ

כתיבמ—מאןובמנאית.מכותמ הפחוןמנקיריןמך מאןובמ  כמכימך מ מ
אןובמחסד.מכותמ הפחוןמנקיריןמך משגוכןמאןובמכחן.מ

הערה:משגוכןמאןובמהחיזדןמך מךצ המןוחשבמשגוכןמאןובמ מ
כחן.מ

מ—4

פןיחמ

לשון	

משלב	לשון

2	=	 ש במה שיתמבונינו—גביה,מ שיתמךנוונוןמי  כמשו ישמבס נג.מ

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

פרק	רביעי:	טקסט	שימושי	—	"קומפוסט	בחצר	הבית	—	הנחיות	
למשתמשים"

פןיח23

איתור	מידעמ

2	=	ןשיבהמהאי  ןמשנימוןדיניןמש מהקי פיסטמה ציונוםמבטקסטמ
יה ןווחסוםמ שנווםמ ההובטוםמהכ ה:

ִ חזידוהפחןןמפסי ןוש ודהמך מכואיןמהסבובהוהפחןןמ •מ
ך יויןמהטופי מבפסי ן

הךשדןמהקדקךוהזנןמהצ חוטויבמהקדקךורושיתמהקדקך •מ

הקי פיסטמכידגנוו פחוןמכןמהשו ישמברשנוםמאו וום •מ

•מ קי פיסטמכותמדוחמדך

הקי פיסטמזי  •מ

כפשדמ כחסתמכןמהקי פיסטמ ןקיפהמב ןומ יגב ן •מ

הערה:מכםמנאןבמויןדמ וןדיתמכחרמבשידה,מושמ בריקמדקמכןמ מ
הוןדיתמשנאןבמדכשיתמ)גםמכםמבשידהמהכחדןמ כמנאןבימוןדיניןמ

א  (.מ

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחדמהוןדיניןמהנ" .מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 
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פןיח	24

פרשנות	
והיסק

3	=מאןובהמש משנומהפדוטוםמהכ המ)כימסו ינםמבדשו ה(:מפחויןמ שקהמ
יגבוךמויגידטמדוק,מיהסבדמה ןווחסמ אעמשהםמךשיווםמ חי דמשכונימ

כידגנומאומשכונימ ןפדקמ)בכיפתמבוי יגו(,מ
 ריג ה:

גביע היוגורט ופחית המשקה, משום שהם עשויים ממתכות ומפלסטיק והם   —
לא מתפרקים באופן ביולוגי, ואינם מתכלים.מ

1	=מאןובהמש משנומהפדוטוםמהנאינוםמב ברמ  כמהסבד

או מ

אןובהמש משנומהפדוטוםמהנאינוםמב ברמיהסבדמח קומכימ כמד יינטו, 	
 ריג ה:

פחית משקה, גביע יוגורט ריק, כי הם נמצאים ברשימה של מה שאסור   —
לשים. (הסבר חלקי)

גביע היוגורט ופחית המשקה כי הם עשויים ממתכת ומפלסטיק. (הסבר   —
חלקי)

שמות הפריטים שאינם מתאימים הם גביע יוגורט ריק ופחיות משקה, כי הם   —
אריזות ולא מזון. (הסבר לא רלוונטי)

או

אןובהמש משנומהפדוטוםמהנאינוםמיש מפדוטמכחרמשגיומיהסבדמ מ
ד יינטו,
 ריג ה:מ

פחיות משקה, חולצת כותנה קרועה וגביע יוגורט ריק, כי הם עשויים   —
מחומרים שאינם מתכלים. 

או

אןובהמש מפדוטמכחרמנאיתמ)גםמכםמנאןבמפדוטמניסףמשגיו(מיהסבדמ מ
ד יינטו,
 ריג ה:

פחית משקה אינה אורגנית וחולצת כותנה גם לא תעזור.   —

א מןשיבהמכחדן,מ דבין: 	=	0

אןובהמש מפדוטמכחרמנאיתמ  כמהסבד. כ.מ מ

אןובהמש מפדוטמכחרמנאיתמיהסבדמח קומכימ כמד יינטו, ב.מ מ
מ ריג ה:

אסור לזרוק קליפות גרעינים ופחית משקה שעשויה ממתכת מפני שזה   —
פוגע באיכות הקומפוסט. 

אןובהמש משנומהפדוטוםמהנאינוםמיש מפדוטמכחרמשגיומיהסבדמ ג.מ
ח קומכימ כמד יינטו.

מ,ת,ע
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מספר
הפריט

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

ד"ב25

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמנאינה:מ)4(מאןבמהט ייוזוהממממממממממממאןבהמושנהמ—מהיסוףמ המ 	=	2
ן יניןמישורדמכיןהמשיב.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 

סגיד26

פרשנות	
והיסק

סו יתמשתימה טדיןמעמי–כמב בר.מ 	=	2

סו יתמדקמאחתמה טדיןמעמכימכמ 	=	1
אומ

סו יתמש ישמ טדיןמיבהתמשןומה טדיןמעמי–כ.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 

ד"ב27

הערכה	
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מ צובידמהדחב 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ת

סגיד28

איתור	מידע

2	=מאןובןמארבעתמה ספדוםמהכ המבסרדמהזה:

מ 

5 מ

מתמ מ

4 מ

ע מ

1	=מאןובןמשנייםמ ה ספדוםמהנ" מבסרדמהנאית.

אןובןמא מסרדמכחדמש מה ספדום.מ 	=	0

מ— 

ד"ב29

פרשנות	
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)4( 	=	2

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממעמבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג

 16

31-EVR-1 3-8A-SOF-p-net-shipur , 2:5 313:11 30-01-08-01-01-01-012-013-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

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

פןיח30

פרשנות	
והיסק

3	=מןשיבהמה ןווחסןמ שנומןנכומהןחזיקהמהכ ה:

ש ודהמך מ חיןמהךֵר ה, •מ
 ריג ה:

הערמה צריכה להיות לחה כמטלית סחוטה, לא רטובה מדי ולא   —
יבשה. 

ךדביבוכיידידמהךֵר ה, •מ
 ריג ה:מ

מדי פעם בפעם רצוי לערבב את הערמה.   —

ערמה מאווררת.  —

הערה:	כםמנאןבמויןדמ ןנכומןחזיקהמכחרמבשידה,מושמ בריקמדקמ 	
כןמהןנכומשנאןבמדכשיתמ)גםמכםמבשידהמהכחדןמ כמנאןבימןנכומ

ןחזיקהמא  (.

1	=מןשיבהמה ןווחסןמ אחדמ ןנכומהןחזיקהמהנ" .

א מןשיבהמכחדן, 	=	0

מ ריג ה:

הפסולת האורגנית פולטת חום בתהליך היווצרות הדשן (עד 60 מעלות   —
צלזיוס), ופליטת חום היא עדות לכך שהתהליך מתקדם.

מ,ת,ע

סגיד31

איתור	מידע	
איןישהשאלה

בכוזימךינהמארכומ האותמקי פיסט?מת.
 ת

א המז תמנ שאןמהאנהמש מקי פיסט? .
 ת

 תאוצרמוירךוםמ ןומקי פיסטמ יאת?ע.

א המז תמכפשדמ השן שמבקי פיסטמ4.
 ת כחדמשהיכמ יאת?

ןשיבהמהאי  ןמארבעהמסו ינוםמנאינום.מ 	=	2

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינום.מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינוםמכימפחין.מ 	=	0

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממעמבעבריתמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג

 17

31-EVR-1 3-8A-SOF-p-net-shipur , 2:5 313:11 30-01-08-01-01-01-012-013-05   'מבחן 30 בעברית לכיתה ח' (8) — נוסח א
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

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

פןיח32

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמכןמשנימהפך וםמהכ ה:מ 	=	2

הצובי ת.מ

כחסנימ  .מ

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחדמהפיך וםמהנ" .מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 

ד"ב33

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מהךֵר המצדואהמ הויןמ חהמא ט וןמסחיטה... 	=	2

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

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

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

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמא ומ  יחשבמ חושיבמצוינוםמי  ופיומהושגום:מהמיצבית,משפיןחהמ
הנוןנוםמ נןינוםמ כיטי טו,מ ספקמ בכיפתמ הן  ורמ בד ןמ הצוינוםמ כןמ זהמ חשבמ א ומ דכ "ה.מ בורומ
 השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדמקב ןמןדשו וםמבד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.מה וצבוןמ

 ןכו המ שו ישמרקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמבש  יןי.

ניסףמך מה וצבוןמ צידפוםמ  חבדיןמה בחתמא וםמורנווםמ חושיבמהנןינוםמ—מדף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	
ודף	מיפוי	כיתתימשה ו יומש הםמואי מ הויןמש במ קרוםמ)א ומןי ע(מ פנומהק רןמהנןינוםמ  וצבון.

חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית א.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ
ב וצ"במהפנו ומי  ופיוָםמ)אי  מ כגדמה שו יןמבהבךהמבך –פה(.מהמיצביות	שפותחו	בעבור	כל	
אחד	ממבחני	המיצ"ב	הפנימי	הן	קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמ
האוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמהצוינוםמש מן  ורומהאוןהמב בחתמה וצ"במהפנו ו,מי ספקןמן ינןמ
א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ ב בחת.מ האוןהמ הושגומ ש מ  צבמ
הן  ורוםמבשאבה;מ) (מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)ע(מך מ
השייכהמבותמנןינומהשאבהמ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ)הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמך מ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מה וצבויןמופידס ימבכןדמדכ "המבאןיבן:מhttp://rama.education.gov.il,מ

בח ינוןמ"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי",מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ב.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומושמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמכ47-4מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ
  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחהמ)דכימהנחויןמבןחןוןמרףמדואיזמהצוינום(.
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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.	

בשכ יןמ 20כ(.	 )8כ,	 בכתב	 בהבעה	 גם	 הנבדקות	 הנקדכמ בהבנןמ שכ יןמ שןומ אי  מ ה בחתמ •מ
הכ המנברקיןמהקטגידויןמ בנהמי שיתמב בר.

י טהמ שיתמ ביססמך מ ספדמקטתמ י טהמ שיתמ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמב שיתמ •מ שיתמ
וחסוןמש מפדוטום,מצויתמזהמך י מב קדוםמ סיו וםמש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מ
באוןהמ שהיךבדימ כחדיןמ פנו ויןמ הךדאיןמ ךםמ ה ורךמ כןמ הן  ור.מ פואעמ י  ץמ הצ ובמ

בכיןימנישכ.מ

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכןמ 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 ןיעמא  מהנקיריןמבנישכ.מ

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

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

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 האוןןומ נןינוםמהכ המ ארומ השייןמכןמה  יצךמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ אתמ

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	התשע"ג

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

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשון	הבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מת שכ המ8תמ שכ המתמ

מת שכ המ9תמת שכ המ 

מ שכ הממ מ שכ המע

מת שכ המת מ שכ המ4

מת שכ המע מ שכ המ5

מתעשכ המ4 מ שכ המכ

מ שכ המ5 מת שכ המ7

מת שכ המכ מת שכ המ8

מתשכ המ7 מ שכ המ9

מת שכ המ8 מ שכ הממת

מ שכ המ9 מת שכ המתת

מתעשכ הממעמ שכ המ ת

מת שכ המתעמ שכ המעת

מת שכ המ עמתשכ המ4ת

מ שכ המעעמ שכ המ5ת

מת שכ המכת

מת עשכ המ7ת

הבעה	בכתבהשאלה

מעכ8שכ המ8א

מ 75שכ הממ א

מת ע4שכ המ  כ

מת ע54כ987מתשכ המ  ב

מת ע4שכ המ  גת

מת שכ המ  ג 

ציונים	באחוזים

( )
___%

50
100× =( )

___%
15

100× =( )
___%

35
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. 

71 60 809 4025
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הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

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

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשון	הבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מת שכ המ8תמ שכ המתמ

מת שכ המ9תמת שכ המ 

מ שכ הממ מ שכ המע

מת שכ המת מ שכ המ4

מת שכ המע מ שכ המ5

מתעשכ המ4 מ שכ המכ

מ שכ המ5 מת שכ המ7

מת שכ המכ מת שכ המ8

מתשכ המ7 מ שכ המ9

מת שכ המ8 מ שכ הממת

מ שכ המ9 מת שכ המתת

מתעשכ הממעמ שכ המ ת

מת שכ המתעמ שכ המעת

מת שכ המ עמתשכ המ4ת

מ שכ המעעמ שכ המ5ת

מת שכ המכת

מת עשכ המ7ת

הבעה	בכתבהשאלה

מעכ8שכ המ8א

מ 75שכ הממ א

מת ע4שכ המ  כ

מת ע54כ987מתשכ המ  ב

מת ע4שכ המ  גת

מת שכ המ  ג 

ציונים	באחוזים

( )
___%

50
100× =( )

___%
15

100× =( )
___%

35
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

	      נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ח' מיצ"ב פנימי התשע"ג
רגיל/

עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
טקסט	טיעון/שכנועטקסט	מידע

מספר	השאלה
ממד	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	78כ45ע ת
בסוגה

הציון	מ 9ת8ת7תכת5תעת ת
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 9
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8ע
9ע
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	תעמע9 8 7 כ 4 ע 
בסוגה

הציון	
בנושא

עע ע5 ת 4תתתמת9
הציון	
בנושא

8
א

מ מ
א

  
כ

  
ב

  
גת

  
הציון	ג 

בנושא IIIIIIIIIIIIII
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4
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9
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 8
 9
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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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א מהזאיויןמש ידיןמ  רונןמושדכ ,מ שדרמהחוניע,מדכ "ה.מהשו ישמב ס עמזה,מ דביןמהפדוטוםמשבי,מ יגב מ  טדיןמ
 ו ירמכושויןמב ברמכימ הידכהמי בחונהמך מורומ יסרמחוניעמב בר,מ פומהדשכהמ פידשןמ  יסרמחוניעמבכןדמדכ "ה.מ
זאיויןמהשו ישמכונתמנוןניןמ הךבדה.מח מכוסידמ פידשמ א משו ישמ סחדומיאתמ א מ טדהמכחדןמשכונהמ סחדון.מכותמ
 הךןוק,מ הפוץ,מ ךבר,מ הצוג,מ שאפ ,מ פדסם,מ הנפוקמדושוית,מ וצידמךביריןמנגזדיןמבותמך מורומה שן שמיבותמבכ צךיןמ
כחדמ א מ טדהמכימ  אידמפדוטמ פדטומה ורך,מהןיאת,מה יצדוםמכימהשודיןוםמש קידםמב ס עמזה.מןיאתמה בחנום,מ
 דביןמטקסט,מןיאנה,מן ינין,מגדפוקהמיא מחי דמכחדמה יא מב ס עמזה,מ יגתמך מורומזאיויןמויצדום,מסו נומ סחד,מפטנטוםמ

כימזאיויןמויצדוםמיקנוותמדיחנומכחדין,מיך מפומא מרות;מא מזאיןמשכונהמנוןנןמב ס עמזהמב פידש,מרונהמאזאיןמש ידה.


