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

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 כדדמ )בודנביום,מעדדמ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

ה ןאינןמהחרשהמ ש בןמהךדאהמבון–ספדוןמה ןבצךןמבכ צךיןמא וםמחוצינווםמ)" וצ"במחוצינו"מ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
כןמבון–הספדמב ברמ)" וצ"במפנו ו"(.מה וצ"במהפנו ומ ישןןמך משו יבמש מש ישהמ דאובום:מ)כ(מ
הךבדןמ בחתמכדצומחוצינו–כיבווקטובו,משפיןחמך –ורומדכ "המבשוןיףמיךריןמ קציךויןמי פ "דום,מ
ה בחתמ ש מ פנו וןמ ברוקהמ )ב(מ הבנה;מ יש מ ורךמ ש מ יכןמהסטנרדטוםמ ה ו ירוםמ ןאנוןמ כןמ ה שקףמ
יקביצןומ כושומ מ שיבמ ה כפשדןמ הפוקמ ה צידףמ  בחת(,מ )בסויךמ חייתמ בון–הספדמ צייןמ ך –ורומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7דדמ(.

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)מדדממ,Dannמ;ע99תמ,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,מתדדמ(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףממ-ת.ע:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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מקורות

בודנביום,מ 'מ)עדדמ(.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7דדמ(.ממדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'ממ3-כ3.

נבי,מר'מ)תדדמ(.מהערכה בית–ספרית. כבת–והירה:מדאס.

Airasian, P. W. (1994). Classroom Assessment (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in 
Education, 5(1), 7-74. 

Dann, R., (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. 
London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual 
Review. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 
consensus study.
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ערכת המיצ"ב הפנימי
)הןשס"ט(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מ היךבדמהשנהמ ח'מ לכיתה  בעברית   בחתמה וצ"במ

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

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

ה בחתמ ןבססמך מןאנוןמה ו ירוםמי ןכוםמ חי דמהנ  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 לא נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

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

חירשום.

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

או למדריכות להוראת העברית במחוזות.

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

שאלות על אודות המיצ"ב הפנימי אפשר להפנות:
לדוא"ל meitzav@education.gov.il או לטלפון 03-7632888.

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

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

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

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת  הנחיות   - ב'  פרק 
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמיהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחת.

פרק ג' - הנחיות לבדיקת המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
כקס (מ ך מ ה ביססמ א ומ —מ ב וצבוןמ כימ ב נב"סוב נבסיתמ ורנו,מ )בכיפתמ הצוינוםמ  חושיבמ
יהסבדוםמך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון,ממ

שוןפדס ימב יךרמ כיחדמויןד.

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

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

ב בחתמנברקוםמש ישהמנישכום,מיכ המהם:

הבנת הנקראמנברקןמבכ צךיןמש ישהמטקסטוםמ ש ישמסיגין,מיבךקביןוהםמשכ ין.מהשכ יןמהתמ 1.מ
 סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמ סיגמדב–בדדהמישכ יןמפןיחין(,מיבכ צךיןתמנברקוםמ  רוםמשינוםמ
ש מהבנןמהטקסטמה פידטוםמבטב המיבנספח.מבא מכחרמ תמה  רוםמווא  ימשכ יןמבד יןמקישומ

שינין.

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.

מטה לשוןמ—מהנישכמנברקמבזוקהמ טקסטוםמהנא  וםמבפדקוםמש מהבנןמהנקדכמיבזוקהמ  ט יןמ  .3
האןובה.

הערותמשקל יחסיפירוטתחום/נושא

סיגומהטקסטום:הבנת הנקרא1
טקסטמ ורךומ)אגיתמ •מ

טקסטמ כנצוק יפרוה,מ
ִ ִספדומךויתמי אןבו–

ךן(
טקסטמטוךינו •מ

טקסטמשו ישומ)אגיתמ •מ

טקסטמ  טדיןמ
הפך ה(

  רומההבנה*
כוןידמ ורךמיכדגינימ חרשמ •ממ

)כחזידמ ורך(
פדשניןמיהוסק •ממ
הךדאהמיבוקידן •ממ

כידעמא מטקסטמךרמדדכמ%דכ—5%כ •ממ

 ו ום.
נישכומהטקסטוםמהםמ •ממ
 ןחי ומךנוותמשינום.

ןוןאתמהפקןמ ורךמגםמ •ממ

 טקסטוםמנ ייום,מ ו י ווםמ
י כמ ו י ווםמ)אגיתמטב המ

י פה(.

סיגומהאןובה:הבעה בכתב2
סואיםמ סיגוי •מ

טוךיתושאניךמ)אגיתמ •מ

 אןבמןגיבה,מה  צהמ
כימּכַָןבהמקצדה(

אןובןמןשיבהמ שכ ה •מ

  רומההךדאה*
ןיאת •ממ

•ממ בנה

•ממ שית

•ממ ט ןמהסואיםמ יסבןמ5%מ—%ד3

 כחרמ תמהטקסטוםמ
הנא  וםמב בחת.

אןובןמהטוךיתמהוכמבזוקהמ •ממ
 טקסטמכימ קטךמ טקסט.

•ממ ךדאןמהצידיןמטה לשון*3

ןחבוד •ממ

פוסיק •ממ
שםמהִ ספד •ממ

זוהיומהצידיןמיה בנום,מהבנןמ%דת—5%ת
 ש ךיןםמיהשו ישמהןקותמ
בהםמ)אגיתמ  טדיןמש מהבנןמ
הנקדכ,מחופישמב ו יתמיאןובמ

מנאית(.
הנמקת התשובה בעזרת 

מונחים דקדוקיים.
*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(
זוהיומוחסוםמ יגווםמג יווםמבותמפדטומ ורךמשינוםמ)אגיתמסובהמיןיצכה,מבךוהמיפןדינה,מ •ממ

הא  המיפודיט(
זוהיומהדצףמהאדיני יגומבטקסטמכימבפסקה •ממ

זוהיומדאובומה בנהמהג יווםמש מטקסטמש םמכימש מפסקה •ממ
ואי וםמ )ח קםמ יכדגינםמ חרשמ בטקסטמ שינוםמ ג יווםמ  קי יןמ פדטומ ורךמ כוסיףמ •ממ

 היפוךמבאיןדין,מבהךדיןמשי וום,מבטב כיןמיאי'(
סורידמש מח קומ ורךמבדצף,משו יבםמכימ וזיגם •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 מ ורךמ תמהטקסטמה דאזומכימ תמהקטךוםמהנ ייום

ה ניגרוםמ כימ בש ו המ ה ניסחוםמ דךויניןמ בטקסט,מ דביןמ שינוםמ דךויניןמ הבנןמ •ממ
 צופוין

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

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

)אגיתמשו ישמבחזדין,מבבוטיוומס נגמ הבנןמןפקורוהםמש מכ צךוםמ שינוום–דטידווםמ •ממ
יב ודאכין(מ

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
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הבעה בכתב — פירוט ממדי ההערכה  .2

תוכן )50%(  •

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

ד יינטויןמ נישכמהאןובהמי  טדןהמיצ וריןמ  ט ה ב.מ

ג.מ ירךיןמ נ ךת:מהא  ןמה ורךמהרדישמ נ ךתמ שםמהבנןמהטקסט

מבנה )20%(  •

הןכ ןמה בנהמהדטידומ סיגמהאןובהמי רדושיןמה ט ה כ.מ

וצודןמדצףמהגוינומבותמ שפטום,מבותמדךויניןמיבותמח קוםמשינוםמש מהטקסטמ)קושידויןמ ב.מ
י אורין(

הצגןמהאןיבמיכדגינימך –פנומהך ירמ)אגיתמהפדרהמבותמ ו 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 ספדמיאר'(,משו ישמנאיתמב ו יןמוחס ג.מ

פוסיק:משו ישמהי םמבסו נומהפוסיק ר.מ

אןובמנאית ה.מ

מטה לשון  .3

הבנןמ בנהמה ו המ)אגיתמןחו ויןמיסיפוין(  •

ח קומהרובידמהבכום:משםמךצם,מפיך ,משםמןיכד,מאוניומגיף  •

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

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

•  ו יןמהקושידמ

סו נומהפוסיק  •

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

שאלות המבחןהנושא

ת,ממ,מ3,מעכ,מעב,מ5כ,מ5ב,מכ,מ7,מ9,מדת,מתת,ממתכ,ממתב,מ3ת,מעת,מהבנת הנקרא
5ת,מכת,מדמ,מתמ,מממ,מ3מ,מעמ,מ5מ,מכמכ,מכמב

8כ,מ8ב,מ8ג,מ7תכ,מ7תב,מ7תג,מ7תר,מ8תמטה לשון

7א,מתתא,מ9תהבעה בכתב

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

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

סוג הטקסט

ממדי 
ההבנה

שימושי/מידעיטיעוני
תפעולי

דת,מ3תת,מעכ,מעבכוןידמ ורךמיכדגינימ חרש

מתכ,ממתב,מעת,ממ,מ5כ,מ5ב,מכ,מ9פדשניןמיהוסק
5ת,מכת

דמ,מתמ,מממ,מ3מ,מ
כמכ,מכמב

עמ,מ5מתת3,מ7הךדאהמיבוקידן
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הנושא: הבנת הנקרא ומטה לשון
פרק ראשון: הטקסט הטיעוני — "האם הִמחזור הוא תרופת פלא?"

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

שאלה 1.מ)פןיח(
 המהתמשתימהבךויןמהעיקריותמהאדיאיןמ

בטופי מבפסי ן?

איתור מידע
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ)ג יוום(מ

בטקסטמה דאזו

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדוטומ ורךמ)ך 'מ9ע(

וצודןמהא  יןמ)ך 'מת5(

שאלה 2.מ)ד"ב(
 המפודישמה ו המחלחול?

פרשנות והיסק
הבנןמ ש ךיןמש מ ו ום

ךי םמה ישגוםמיה שיתמש הםמ ידאבמהטקסטמ
)ך 'ממ5(

שאלה 3.מ)ד"ב(
 המןפקורמהשכ המבטקסט?

הערכה וביקורת
ש מ בנהמהטקסט —מ
ש מ שיתמהטקסט —מ

הרוכ יגמשהקידכמ נה מךםמהטקסטמ
)ך 'מ53(

שאלה 4א.מ)פןיח(
כוזימבךוהמ ך המהאיןבמבקשדמ סי  יןמ

ה שי שין?
שאלה 4ב.מ)פןיח(

 הומהצךןימש מהאיןבמ פןדיתמהבךוה?

איתור מידע
כוןידמפדטומ ורךמ פידשום
)ג יוום(מבטקסטמה דאזו

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדוטומ ורךמ)ך 'מ9ע(

שאלה 5א.מ)פןיח(
 והימקהל היעדמשה  ש המצדואהמ פניןמ

כ וי?
שאלה 5ב.מ)פןיח(

 התמהרדושיןממקהל היעדמהזה?

פרשנות והיסק
הבנןמדךויניןמשינוםמבטקסט

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדוטומ ורךמ)ך 'מ9ע(

שאלה 6.מ)ד"ב(
 המהווןהמאיינןמהאיןבמאכשדמבחדמכןמ

האיןדןמ טקסט?

פרשנות והיסק
זוהיומאיינןמהאיןב —מ

הבנןמןפקורוהםמש מכ צךוםמ —מ
 שינוום–דטידוום

קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ-
ך ורהמך מ טדןמהאיןבמ)ך 'מ9ע(

ברויתמבןיאתמכפשדמ הוךזדממבאיןדיןמ סיגוהתמ
)ך 'מד5(

ברויתמבדטידוקהמכפשדמ הוךזדמבכ צךוםמ
דטידווםמ)ך 'מת5(

שאלה 7.מ)פןיח(מ
הכם,מ רךןאם,מהצובידמואי מ השפוךמך מ

הוצדנוםמלשנות את דרכם?

הערכה וביקורת
ש מך ריןמשיניןמה יצגיןמבטקסט

)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךהמ
בפד טדוםמש מ בנהמי שית(

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהדךוינומ)ך 'מ53(

שאלה 8.מ)חצומפןיח*(
הפאימא מ שפטמ פעיל  סבילמכימ סביל 

 פעיל.

מטה לשון
צידיןמהפיך :מפךו מיסבו 

משו יבוםמ—מקשדוםמיזוקיןמבותמהפדקום:מ
פךו מיסבו מ)ך 'מ7כ(

שאלה 9.מ)פןיח(
ךםמ ו,מ רךןאם,מוסאוםמאיןבמהטקסט?מ

נ קימכןמןשיבןאם.

פרשנות והיסק
הבנןמהדךויתמה דאזומבטקסט

קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ-מך ורהמך מ טדןמ
האיןבמ)ך 'מ9ע(

*מדכימהךדהמבך ירמעת.
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פרק שני: הטקסט המידעי — בית הכנסת הקדום "בית אלפא"

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

שאלה 10.מ)חצו–פןיח*(
אןבימבא מ שבצןמ הממצוירמבןדשום.

איתור מידע
כוןידמפדטומ ורךמג יווםמבטקסטמה דאזו

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדוטומ ורךמ)ך 'מ9ע(

שאלה 11. )פןיח(
הכםמחשיב,מ רךןאם,מ חקידמכןמהךבד?מ

נ קימכןמןשיבןאם.

הערכה וביקורת
השייכהמבותמה ורךמשבטקסטמיבותמנוסויתמ

כושומכימך ריןמש מהקידכ
)שכ המזימנ ררןמגםמבןחיםמההבךה

בפד טדוםמש מ בנהמי שית(

ןגיבהמך מטקסטמב ושידמהדךוינומ)ך 'מ53(

שאלה 12א.מ)פןיח(
ך מ המהןבססמכסף?
שאלה 12ב.מ)פןיח(

ך מ המהןבססהמוך ?

פרשנות והיסק
זוהיומינוסיחמש מ סקניןמ תמהטקסט —מ
הבנןמדךויניןמה ניסחוםמבש ו המכימ —מ

 ניגרוםמ צופוין

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמ ןיחא ןמ
ס יוהמ)ך 'ממ5(

שאלה 13.מ)פןיח(
אןבימשןומךיבריןמש פוהתמקבךימ

הכדאכי יגוםמכןמ יךרמבנווןימש מבוןמ
האנסן.

איתור מידע
כוןידמפדטומ ורךמ פידשום
)ג יוום(מבטקסטמה דאזו

טאנוקיןמיכסטדטגויןמש מקדוכהמ פומ טדןמ
הקידכמ—מר ווןמפדוטומ ורךמ)ך 'מ9ע(

שאלה 14.מ)פןיח(
  המהאיינהמב ו המהם?

פרשנות והיסק
הבנהמש מכזאידום

קושידויןמ)ך 'מ9ע(

שאלה 15.מ)ד"ב(
כוזהמ תמה שפטוםמהבכוםמ בטכמכןמ
הרעיון המרכזימש מה שפטוםמבקטךמב?

פרשנות והיסק
הבנןמהדךויתמה דאזומבטקסט

קדוכהמיהבנהמש מטקסטוםמ-מך ורהמך מ טדןמ
האיןבמ)ך 'מ9ע(

שאלה 16. )ד"ב(
 המ ש ךיןמה ו הממובהקים בקטך ב?

פרשנות והיסק
הבנןמ ש ךיןמש מ ו ה

ךי םמה ישגוםמיה שיתמש הםמ ידאבמהטקסטמ
)ך 'ממ5(

שאלות 17א. 17ב. 17ג. 17ד.מ)פןיח(
זוהיומצודיפומסמיכות  וירךוםמי כמ

 וירךום;מזוהיומצודיפום ש  שם ותוארומ
 וירךוםמי כמ וירךום

מטה לשון
הצודיףמהש נו:מס ואין,משםמיןיכדי

שו יבוםמ—מקשדוםמיזוקיןמבותמהפדקום
צידןמההייה,מס ואיןמ)ך 'מככ(

שאלה 18.מ)ד"ב(
אוצרמןחפשימב ו יתמכןמה ו המ

ּובְעֶזְָרָתם?

מטה לשון
הבנןמ בנהמה ו ה

סורידמךדאוםמב ו יתמ)ך 'מ9מ(
ה ו המ הומ)ך 'מ3מ(

*מפדוטמחצומפןיחמהיכמפדוטמשבימהנבחתמבןשיבןימכונימנרדשמ נסחמכןמהןשיבהמב שיני,מכ כמ הש וםמא המ ו ום.
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פרק רביעי: הטקסט השימושי — "חכמים — היזהרו מן השמש"

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

שאלה 20. )פןיח(
אןבימש ישמה  ציןמיכןמהסובהמ א מ

כחןמ הת.

פרשנות והיסק
נוסיחמ סקניןמ תמהטקסטמאי ימכימ

 ח קוםמ  ני
 ויתמפדטומ ורךמיוצודןמקטגידויןמ

)הא  ין(

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'ממ5(

שאלה 21. )פןיח(
אןבימשנומ קדוםמשבהםמכ צךומההגנהמ

אינם יעילים.

פרשנות והיסק
—מ ויתמפדטומ ורךמיוצודןמקטגידויןמ

)הא  ין(
הבנןמדךויניןמה ניסחוםמבש ו ה —מ

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'ממ5(

שאלה 22.מ)ד"ב(
 ריךמהשן שמהאיןבמב ודאכיןמב ו המ

ברח?

פרשנות והיסק
מהבנןמןפקורוהםמש מכ צךוםמ

 שינוום–דטידוום

כ צךוםמדטידווםמ)ך 'מ7,39כ(מ

שאלה 23.מ)פןיח(
וךקבמטיךתמשהה  צהמהשנייהמהוכמ

החשובה ביותר.מ המואי מ הויןמהנו יקמ
ש מוךקב?מ

פרשנות והיסק
—מ ויתמפדטומ ורךמיוצודןמקטגידויןמ

)הא  ה(
הבנןמוחסוםמ יגווםמבותמ שפטום —מ

נוסיחמ סקניןמ תמהטקסטמאי ימכימ ח קוםמ
  נימ)ך 'מד5(

שאלה 24.מ)פןיח(
הכם,מ רךןאם,מטקסטמזהמואי מ גדיםמ אעמ
שכנשוםמוןנהגימ פומהא  ום?מנ קימכןמ

ןשיבןאם.

הערכה וביקורת
קושידמבותמה ורךמבטקסטמיבותמנוסויתמכושומ

כימך ריןמהקידכ

הךדאהמיבוקידןמ)ך 'ממ53-5(

שאלה 25. )פןיח(
הכםמנהגימבנומ שפחןמ יומ פומהא  וםמ

ה פידטוםמבטקסט?מנ קימכןמןשיבןאם.

הערכה וביקורת
בוקידןמ ני קןמש מןיאתמהטקסטמ

)הטקסטמשבשכ ה(

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'ממ5(

שאלה 26א.מ)פןיח(
בכוזהמןכדועמהווןםמ   וצוםמ ךדיעמ

 סובה?מנ קימכןמןשיבןאם.
שאלה 26ב.מ)פןיח(

בכוזהמןכדועמהוימהו רוםמ סןאנוםמ
ב ורהמהדבהמבויןד?מנ קימכןמןשיבןאם.

פרשנות והיסק
נוסיחמ סקניןמ תמהטקסטמאי ימכימ

 ח קוםמ  ני

 סדוםמבטקסטמהבכוםמבצידהמג יוהמכימ
 ןיחא ןמס יוהמ)ך 'ממ5(

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

שאלה 7כ.מ)פןיח(
הכם,מ רךןאם,מהצובידמואי מ השפוךמך מ

הוצדנוםמ שניןמכןמרדאם?
מבנה ולשון בלבד

אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ59(

שאלה 11כ.מ)פןיח(
הכםמחשיב,מ רךןאם,מ חקידמכןמהךבד?מ

נ קימכןמןשיבןאם.

אןובןמןשיבהמדחבהמך משכ המ)ך 'מ59(

פרק שלישי: כתיבת טיעון
שאלה 19. )פןיח(

הבו יומה  ישעמש מבנומהניךדמבקנוינום.
אןבימןגיבהמך מהטקסט,מהבוךימכןמ

ך רןאם,מנ קימכיןהמיהבוכימריג כין.

תוכן, מבנה ולשוןמ—מך –פומה פדט

אןובןמטוךיתמ)ך 'מ58-57(
אןובהמךוינוןמך –ס עמ קידיןמשינוםואןובןמ

ןגיבהמ)ך 'מ59(
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פרק ב':  הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
המורה  לתפקידי  בכיתה,  המבחן  העברת  לאופן  מיוחדים,  צרכים  בעלי  לתלמידים  להתייחסות 

ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד העברת המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמח'.מושמ קווםמ
כןמה בחתמבבון–הספדמביום שני, ב' בסיוון התשס"ט, 25 במאי 2009,מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזה.מ

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

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

 שמירה על הסודיות של שאלות המבחן בתוך בית–הספר ומחוצה לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
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.ע.

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.מ.מבהןכםמ אע,מואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
מ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ הםמקשוומדכווה(,מיוורךמכןמהן  ורוםמך מכיריןמההןכ יןמ
שוקב ימ)  ש ,מאוןהמשקטה,מהפסקיןמב ה עמה בחת,מהכדאןמז תמיארי ה(מיך מכיריןמההןכ יןמש כמ
וקב ימ)הקדכןמשכ יןמיוכימהאןבהמש הת(.מבסךוףמב.ממ פידטיןמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת המבחנים לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי2. 
יש לאפשר לתלמידים רבים ככל האפשר מקרב קבוצות אלו להיבחן בתנאים נאותים והוגנים, כדי 
שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות המדידה המתבצעת על–

ידי המבחן. במבחן בשפת אם, אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת 
משמעות מטקסט כתוב. במקרה זה, התאמה מסוג הקראה תפגע במהות המדידה, ולכן מומלץ 
שלא לאפשר הקראת שאלות ו/או הכתבה שלהן. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים יתמודדו 
כמיטב יכולתם עם פענוח טקסטים בעזרת הכלים העומדים לרשותם. עם זאת, בית–הספר יכול 
לשקול אם לאפשר להם התאמות אחרות, כגון היבחנות בכיתה שקטה, מתן הפסקות במהלך 

המבחן, הארכת זמן וכדומה.

להלן פירוט אופן ההתייחסות לקבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

 תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  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

מממב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ת.עמ

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

כפשדמ ןןמ ן  ורוםמכ המהןכ יןמא פידטמ ךו מיב ברמש כמוא  ימהקדכהמכימהאןבה.
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת העברת המבחן ומשכו

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

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

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

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

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

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

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

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

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

כיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

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

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מי ד יזמך מהןשיבהמהנאינהמכימ אייתמ

כןמהן  ורוםמ ןשיבהמהנאינה.

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

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

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

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

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

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

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

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת.  .1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם.  .2

ושמ צוותמשה בחתמ ידאבמ שכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מי שכ יןמפןיחין.מבשכ יןמהסגידיןמ  .3
ושמ אןיבמכןמהןשיבהמ יך והםמ ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמ נאינהמכחןמ ושמןשיבהמ

ב קיםמה ויךרמ אע.

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

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

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

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

הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
הטקסטמהשו ישומ)דכימסךוףמב.עמש 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



23 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ח' התשס"ט

פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
 פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. בראשית הפרק יוצגו המחוון

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

מאוחר יותר.

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

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

טייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו לב, 

ושמ ןןמנוקירמ א מסךוףמבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

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

נקיריןמכימממנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

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

 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פרק ראשון: הטקסט הטיעוני — “האם הִמחזור 
הוא תרופת פלא?"

פןיח1

 איתור
מידע

ןשיבהמשבהמ ציוניןמבהכללהמשןומהבךויןמהךוקדויןמהאדיאיןמ  = 2
מבטופי מבפסי ן:

הך יןוה חודוהאסףוהויקדמ)כימ"וקד"( ת.מ

הזוהיםוהפגוךהמבסבובה מ.מ  

ןשיבהמשבהמ ציונןמבהכללה בךוהמכחןמ בותמהנ" . 1מ=מ

0 = ןשיבהמהאי  ןמדוגמאות קונקרטיותמ בךויןמש מהטופי מ
בפסי ן.

או: מ

ןשיבהמהאי  ןמהעתקת ביטוייםמ תמהטקסטמשכונםמ סבודוםמ   
מכןמהבךוין,

 ריג ה:

כוסיףמהפסי ן —מ מ

הט נןמהפסי ן —מ מ

ח קמ תמהחי דוםמשבפסי ןמדךו ום. —מ מ

א מןשיבהמכחדן. מ

ממנק'מד,ת,מ

ד"ב2

פרשנות 
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)3(מחרודהמִכטוןמי רידגןמש מניז וםמ כר ה. 1 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

תמנק'ד,ת

ד"ב3

הערכה 
וביקורת

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מ וצידמ ךידביןמש מהקידכמבנישכ. 3 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

המשך בעמוד הבא



25 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ח' התשס"ט

 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח4

 איתור 
מידע

ןשיבהמה קשדןמבותמהחי דוםמה סיאנוםמשבסי  יןמ  = 2 א. 
מיבותמזוהיםמהסבובה,

 ריג ה:מ

הש אןמסי  יןמ שי שיןמ  א ומהכשפהמגיד ןמ —מ    
נזקמ סבובה. ממ

הש אןמסי  יןמ שי שיןמ כשפהמגיד ןמ שחדידממ —ממ
חי דוםמדךו ום,מיהםמ זה וםמכןמ ומהןהים. מ

ןשיבהמא  וןמ רו,משכונהמ ןווחסןמ  דאובמהזוהים,מ  = 0   
מ ריג ה:מ

הסי  יןמ או יןמחי דוםמ סיאנוםמ)בןשיבהמזימ מ—מ
כותמהןווחסיןמ זוהים(. ממ

הבךוהמהוכמשכנשוםמזידקוםמסי  יןמ כשפה. —מ

א מןשיבהמכחדן.   

ממנק'ד,מ

פןיח

 איתור 
מידע

ןשיבהמהקשידהמ פוןיחמסי  יןמ סיגמכחד,  = 2  ב. 
מ ריג ה:מ

האיןבמ צוךמ פןחמסי  יןמחרשיןמשכונתמ או יןממ —מ
חי דוםמה זוקוםמ סבובה. מ

ןשיבהמשכונהמאי  ןמהןווחסיןמ פוןיחמסי  יןמ סיגמ  = 0  
מכחד,

מ ריג ה:
צדועמ דאזמכןמהסי  יןמה שי שיןמב א וםמ מ—מ

ממ ויחרום.
האיןבמ צוךמ  חזדמכןמהסי  יןמה שי שין. —מ

א מןשיבהמכחדן.   

ממנק'ד,מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח5

פרשנות 
והיסק

ןשיבהמה ןווחסןמרקמ וצדנום,מ  = 1  א. 
מ ריג ה:

הוצדנום מ—מ
החבדיןמה ווצדיןמכדוזין מ—מ

בך ומה פך וםו פך וםובןומחדישן —מ

ןשיבהמשכונהמ ןווחסןמ וצדנום,מכימשהוכמ ןווחסןמ  = 0  
גםמ וצדנוםמיגםמ קה מוךרמכחד.

ריג כיןמ קה מוךרמכחד: מ מ מ
ןישבומהכדץ —מ ממ

—מ שדרומה  ש ה ממ
הצוביד —מ ממ

כנשוםמש  חזדום —מ מ

א מןשיבהמכחדן. מ מ

תמנק'ד,ת

פןיח

פרשנות 
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמכןמשןומהרדושיןמהבכין:  = 2  ב. 
הפחןהמב ספדמהכדוזין • מ

שו ישמבכדוזיןמ  ו יומדב–פך ו • מ   

ןשיבהמהאי  ןמדקמרדושהמכחןמ בותמהנ" ,מכימןשיבהמ  = 1  
האי  ןמרדושהמכחןמ בותמהנ" מיךירמרדושהמכחןמ

שגיוה.

ןשיבהמהאי  ןמשןומרדושיןמשגיוין.  = 0   
מריג כיןמ רדושיןמשגיוין:מ

ִ חזיד מ—מ
שו ישמבכדוזיןמחר–פך וין. מ—מ

חקוקןמחיקמחרשמשא מ ומשזידקמפסי ןמ—מווךנש. —מ

א מןשיבהמכחדן. מ מ

ממנק'ד,ת,מ

ד"ב6

פרשנות 
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ הצוגמכןמהחסדיניןמש משוטןמהִ חזיד. 2 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

ממנק'ד,מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

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

פןיח7

הערכה 
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמ)חויבוןוש ו וןושושמבהמ 3 =מ
מןנכווהסןווגין(,מה  ייהמבנו יקמ ןכום.

מריג כין:מ
 רךןומהצובידמיכולמ השפוךמך מהוצדנום

ך –ורומאעמשוקנהמדקמ יצדוםמש מוצדנוםמה ןחשבוםמ —מ ממ
הסבובה. בכואיןממ מ

אומהצובידמואי מ הפגות,מכימ חןיםמך מךצי ה,מכימ  חין, —מ ממ
כימ החדוםמ יצדום. מ

או: מ

  רךןומהצובידמאינו יכולמ השפוךמך מהוצדנום

אומקשהמ צובידמ הןכדגתמי הוכבקמ  ךתמ טדהמא שהו. —מ מ

אומהוצדנוםמהםמבך ומהאיחמיההשפךה. —מ מ

אומ כמארכומ וצדנוםמ שניןמכןמרדאם. —מ מ

אומהוצדנוםמוךשימכןמ המשניחמ הם. —מ מ

או תשובה שיש בה תנאי או הסתייגות: מ

מ רךןומהצובידמואי מ השפוךמך מהוצדנום

בתנאימשוהוהמ ימאיחמ הןכדגת. —מ מ

אף–על–פימשהצובידמח ש,מהיכמואי מ הןכדגת.מוהוהמ ימ —ממ ממ
איח,מיהיכמויא מ החדוםמ יצדוםמש מוצדנוםמ זה ום.מ מ

1 =מןשיבהמהאי  ןמנו יקמ ןכוםמ  כמצויתמ פידשמש מך רןמ
הן  ור,

מ ריג ה:

הצובידמואי מ הח וטמש כמ קניןמ יצדמ סיום. —מ מ

ןשיבהמהאי  ןמרךהמב ברמ  כמנו יק,מכימשהוכמאי  ןמנו יקמ  = 0
משכונימד יינטומ שכ הו ך רןמהן  ור.

מריג כיןמ נו יקמשכונימד יינטו:
 רךןומהצובידמכונימואי מ השפוךמך מהוצדנום

אומהצובידמכונימואי מ  חזד. —מ מ

אומהוצדנוםמצדואוםמ הןחשבמבכואיןמהסבובהמי השן שמ —מ ממ
בכדוזיןמפשיטיןמי ךטין. מ

א מןשיבהמכחדן. מ

3מנק'ד,ת,3

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח7כ

הבעה 
בכתב

מהןיאתמנברקמבשכ המ7.
בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה בלבד 

איכות כתיבה מיטבית  = 5

איכות כתיבה בינונית  = 3

איכות כתיבה נמוכה  = 0

5מנק'ד,5,3

כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש להתייחס לרכיבים הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמ
הקושיד;מ ש במה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקותמבסו נומ

הפוסיק,מ  כמהקפרהמך מסו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:מכואיןמהאןובהמנברקןמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

פןיח8

מטה לשון

...מימחזרומכןמכשפןמהפ סטוקמארומ ווצדמדהוטום. 1 =מ א. 

א מןשיבהמכחדן. 0 =מ  

תמנק'ד,ת

פןיח

מטה לשון

... ממלאיםוימלאוומילאומפחויןמכ י ונויםמ חרש.  = 1  ב. 
 או:

... ממלאים/ימלאו/מילאומ חרשמפחויןמכ י ונוים.

א מןשיבהמכחדן.  = 0  

תמנק'ד,ת

פןיח

מטה לשון

...ממנוצלת/תנוצל/נוצלהמ וצודןמ יצדוםמחרשום.  = 1 ג. 

א מןשיבהמכחדן.  = 0  

תמנק'ד,ת

 הערה 1 לשאלה 8:מןשיבהמשבהמוואןבימהפך וםמבשגוכיןמאןוב
) ריג ה:מ"   ום"מבסךוףמב'(,מןוחשבמגםמאתמןשיבהמנאינה.

הערה 2 לשאלה 8: אןובןמהפיך מב ברמ  כמהש  ןמה שפט,מ
ןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח9

 פרשנות
והיסק

ןשיבהמה צוונןמבצידהמ פידשןמכןמהסא ןימש מהאיןבמךםמ  = 2
מדינתמב וייומנו יקמ ןכום,

מ ריג ה:
איןבמהטקסטמוסאוםמךםמדינתמש יטבמ השן שמבא וםממ —מ

דגו ום,מ אוייתמששו ישמבא וםמחר–פך ווםמגידםמ הגר ןממ מ
א יןמהפסי ן,מיאןיצכהמ זהמ זוהיםמהסבובה.מ מ

ןשיבהמ  כמנו יק,מכימןשיבהמהאי  ןמנו יקמשגיו,מכימןשיבהמ  = 1
האי  ןמנו יקמח קו,מכימןשיבהמהאי  ןמנו יקמנאיתמ  כמצויתמ

מרךןמהאיןב,
מ ריג ה:

שו ישמבא ומפ סטוקמחר–פך ווםמ זהםמכןמהסבובה. —מ

א מןשיבהמכחדן.  = 0

ממנק'ד,ת,מ

 פרק שני: הטקסט המידעי — “בית הכנסת 
הקדום בית אלפא"

פןיח10

 איתור 
מידע

ןשיבהמהאי  ןמזוהיומש משבעהמכימשישהמצוידוםמבןדשום:  = 3 
כבדהם 3.מ מ.מ זבחמ וצחקמ מת.מ

ג ג מה ז ין 5.מ אף–ור,מאו:מ  כעמה'מ מע.מ
נדמהן ורמ)"נד"מב ברממ 7.מ מ כדיתמהקירשמ כ.מ
ווחשבמןשיבהמשגיוה( מ מ מ מ מ

ןשיבהמהאי  ןמזוהיומש מחמישהמכימארבעהמצוידוםמבןדשום.  = 2
ןשיבהמהאי  ןמזוהיומש משלושהמצוידוםמכימשניים.מ  = 1

ןשיבהמהאי  ןמזוהיומש מצוידמאחדמבןדשום,מ  = 0 
כימשכותמבהמזוהיומא שהי.מ

3מנק'ד,ת,מ,3

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

הערה: שאלה 11 נבדקת פעמיים: פעם בהבנת הנקרא )התוכן( 
ופעם בהבעה בכתב )המבנה והלשון( )11כ(.

פןיח11

הערכה 
וביקורת

3 = ןשיבהמהאי  ןמנו יקמהךיסקמבחשיבות התרומהמש מחקדמ
מהךבדמ פדטמכימ חבדהמ)כימבחיסדמהחשוביןמש מהןדי ה(,

מ ריג ה:
 רךןומחשובמ חקידמכןמהךבד

—מ אוייתמשכפשדמ   ירמ תמהךבדמי הסוקמ סקניןמ גבומ המ ממ
שקידהמהוים. מ

ארומ הברו מבותמ המשהוהמבךבדמיבותמ המשקידהמהוים. —מ מ

או: מ

מ רךןומלא חשובמ חקידמכןמהךבד

—מ אוייתמשכנימצדואוםמ הןדאזמבךןורמי כמב המשאבדמהוה. מ

אומחשיבמ הן קרמבחוומהוי ויםמיבךןור,מ רךןמ המטיבמ נימ —מ ממ
י  המ הוזהד,מי כמ בזבזמז תמך מ המשהוהמפךם.ממ מ

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמשאינומךיסקמבחשיבות התרומהמ פדטמ 1 =מ
כימ חבדהמ)כימבחיסדמהחשוביןמש מהןדי ה(,

ממ ריג ה:מ
 רךןומחשיבמ חקידמכןמהךבד

ארומ רךןמכועמהןנה ימהחווםמבךבד. —מ מ

אומזהמ ךנוות. —מ מ

או:  מ

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמב וייומנו יקמ ןחיםמצדמ  
) נקירןמדכיןמצדה(,

ממ ריג ה:
 רךןומחשיבמ חקידמכןמהךבד

אומזהמ סווךמ נימ הבותמכןמהןפןחיןםמש מבןומאנסןמ —מ ממ
בןקיפיןמהשינין. מ

—מ אוייתמשכפשדמ   ירמ תמהךבדמך מה סידןמש ני. מ

ןשיבהמהאי  ןמרךהמ  כמנו יק, 0 =מ

ממ ריג ה:
—מ רךןומחשיבמ חקידמכןמהךבד.

א מןשיבהמכחדן. מ

3מנק'ד,ת,3

 קדכמש מ ררומהבנהמדכימבך ירמש כחדמרףמה ופיו.

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח11כ

הבעה 
בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המתת.

בדיקה הוליסטית של איכות הכתיבה בלבד 

איכות כתיבה מיטבית  = 5

איכות כתיבה בינונית  = 3

איכות כתיבה נמוכה  = 0

5מנק'ד,5,3

כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש להתייחס לרכיבים הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמ
הקושיד;מ ש במה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקותמבסו נומ

הפוסיק,מ  כמהקפרהמך מסו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(;מהאןוב.

הערה:מכואיןמהאןובהמנברקןמב כמן יןמבכואיןמהןיאת.

פןיח12

פרשנות 
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמש מכסףמ  יטובוםמה כמ 2 =מ א. 
והירווםמשבדצפןמהפסופס,מאגיתמצוידמש מכ מהש שמ

הויינו,מה ויס,מצוידמש מג ג מה ז ין,מכימהןווחסיןמש מ
כסףמ ר ויתמשבותמהפסופסמשנ צכמיבותמכ המש מאנסוין.מ

ןשיבהמהאי  ןמבוסיסוםמש כמהיבכימ ןיעמהקטךוםמ 0 =מ   
ב'מי–ג',מאגיתמצויתמהשפיןמשבהתמנאןבימהאןיבין.

או:   

א מןשיבהמכחדן. מ מ

ממנק'ד,מ

פןיח

פרשנות 
והיסק

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמש מוך מ  יטובוםמוהירווםמ 2 =מ ב. 
שבדצפןמהפסופס,מאגיתמךֵקרןמוצחקמיה נידהמיוכימ

הןווחסיןמש מוך מ ךיברהמש יטובוםמ כמוהירווםמהוימ
ךנוותמשבכיפנהמגםמבבןומאנסן,מי אתמכונםמ ךורוםמך מ

שו ישמ כמוהירו.מ

ןשיבהמהאי  ןמבוסיסוםמש כמהיבכימ ןיעמהקטךוםמ 0 =מ ממ
ב'מי–ג'.

או: מ 

א מןשיבהמכחדן. מ מ

ממנק'ד,מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

פןיח13

 איתור 
מידע

ןשיבהמהאי  ןמכןמשןומהךיבריןמה יזאדיןמבטקסט: 2 =מ

הכתובתמשך מהפסופס,מהאןיבהמבכד ון,מ צוונןמאומ  • ממ
הפסופסמנבנהמבו וימש מהקוסדמהבוזנטומויסטונוכניסמ ממ

הדכשית,משפך מבשנוםמ527—565מ ספודה. מ

מטבעותמשנ צכימבחפודהמב קיםמ ךוריןמך מאעמשכאתמ  • ממ
האיינהמ קוסדמהזה. מ

ןשיבהמהאי  ןמךיברהמכחןמ בותמהנ" .מ  = 1

ןשיבהמשגיוה,  0 =מ
מ ריג ה:

—מ פומהכבנוםמי פומה בנה.

א מןשיבהמכחדן. מ

ממנק'ד,ת,מ

פןיח14

פרשנות 
 והיסק

ןשיבהמהאי  ןמכןמשנומהכזאידוםמהכ ה:  = 2 
בוןמהאנסןוה בנה   • 

דצפןמהפסופסופסופסום   •

ןשיבהמהאי  ןמכזאידמכחרמ בותמהנ" .  = 1

א מןשיבהמכחדן.  = 0

ממנק'ד,ת,מ

ד"ב15

פרשנות 
והיסק

ממ ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ פסופסוםמבבןומהאנסןמהוימןיספיןמ 3 =מ
ווחירויןמ רןמהוהירון. מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

ד"ב16

פרשנות 
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מכיפוונוום. 3 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

3מנק'ד,3

המשך בעמוד הבא



33 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ח' התשס"ט

 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

דוגמאות לתשובות אפשריות:17  

פןיח

מטה לשון

בןומהאנסן 1 =מ א. 

א מס ואיןמ כמ וירךןוס ואיןמ וירךןמשכונהמ תמ 0 =מ  
מהטקסט.

א מןשיבהמכחדן.

תמנק'ד,ת

פןיח

מטה לשון

בןומאנסןובוןמאנסן 1 =מ ב. 

ס ואיןמ וירךןוס ואיןמ כמ וירךןמשכונהמ תמ 0 =מ  
מהטקסט.

א מןשיבהמכחדן.

תמנק'ד,ת

פןיח

מטה לשון

בןקיפיןמהשיניןוהןקיפיןמהשיניןובוןמהאנסןמ 1 =מ ג. 
הךןוק.

צודיףמ כמ וירךמש משםמיןיכדיוצודיףמ וירךמש משםמ 0 =מ  
מיןיכדימש כמ תמהטקסט.

א מןשיבהמכחדן.

תמנק'ד,ת

פןיח

מטה לשון

1 =מ חקדוםמדבוםומבןומאנסןמוהירוום ד. 

צודיףמ וירךמש משםמיןיכדיוצודיףמ כמ וירךמש משםמ 0 =מ  
מיןיכדימש כמ תמהטקסט.

א מןשיבהמכחדן.

תמנק'ד,ת

ד"ב18

מטה לשון

ןשיבהמנאינה:מ)3(מךזדה. 1 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

תמנק'ד,ת

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

 פרק שלישי: הבעה בכתב — כתיבת טיעון: 
הבילוי בקניונים

משימת ההבעה בכתב נבדקת על–פי הקטגוריות של תוכן, מבנה 19
 ולשון. 

מב שו המהזכןמ כמפידטימא מד יןמהבונווםמש מהןשיבה,מי אתמ

כפשדמ ןןמגםמנוקירמח קומשכונימ פידטמ ה ת.

מפןיח
תוכן

תוכן א. 

הךדה:מך מהבירקמ חבדמכןמ ספדמהנקיריןמבשנומדאובומ מ
הןיאת,מי דשיםמכןמסאיםמהנקיריןמב קיםמה ןכום.

הסוגה והצגת הנושא:  

טקסטמטוךינומהאי  מהןווחסיןמ נישכמהבו יומבקנוינוםמ  = 4  
)"רוכ יג"מךםמהגדוותמשב סגדן(מיהבךןמך רהמ פידשןמ

ש מהן  ורמא פומהנישכ.

הצגןמך רהמ  כמקשדמ טךנןמהחיקדוםמ)  כמ ממ=מ    
"רוכ יג"מךםמהגדוותמשב סגדן(. ממ

או: ממ
הצגןמהנישכמ  כמהבךןמך רהמ פידשן. מ

הנימוקים והדוגמאות:  

אןובןמנו יקוםמד יינטווםמיריג כיןמ ןכו ין.  = 6   
הערה:מנו יקמכחרמב בר,מכב מ פידטמיד יינטו,מוזאהמכןמ

הן  ורמבששמהנקיריןמש מסךוףמזה.

נו יקמ כמ פידטוריג כיןמ  כמנו יק. 3מ=מ   

דתמנק'ד—דת

מפןיח
מבנה

מבנה ב. 

לכידות וקישוריות:  

הטקסטמדצוףמ)כונימאןיבמבנקירין(,מיושמבימקשדמ  = 4  
 יגומבותמ שפטום,מבותמדךויניןמיבותמהח קוםמהשינוםמ
ש מהטקסט.מבטקסטמושמשו ישמנאיתמב ו יןמקושידמ
ה בטכיןמכןמהקשדמה יגומשבותמך רןמהן  ורמיבותמ

הנו יקום.

עמנק'ד—ע

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

לשון ג. 
הערה: בסךופוםמג'תמי–ג'עמכפשדמ ןןמנוקירמח קו.

מפןיח
לשון

1  משלב הלשון ואוצר המילים  

2 =ממ ש במה שיתמבונינו–גביה.   

0 =ממכחדן.   

ממנק'ד—מ

מפןיח
לשון

2  מורפולוגיה ותחביר  

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

0 =ממכחדן.   

תמנק'ד,ת

מפןיח
לשון

3  פיסוק  

שו ישמןקותמבסו נומהפוסיקמ)  כמהקפרהמך מ 1 =ממ    
סו תמהפסוקמבכ צךמ שפט(. מ

כחדן. 0 =ממ   

תמנק'ד,ת

מפןיח
לשון

4  כתיב  

2 =ממאןובמנאית.מכותמ הידורמנקיריןמך משגוכןמאןובמ    
כחןמכימך משגוכןמאןובמחיזדן.מכותמ הידורמ ממ

נקיריןמך מאןובמ  כמכימך מאןובמחסד. מ

כחדן. 0 =מ   

ממנק'ד—מ

הערה לשלושת הסעיפים )19א', 19ב' ו–19ג'(   

הן  ורמחדגמ תמהסיגהמהנרדשןמב ט הואןבמ 0 =מ    
מ שפטמכחרמב בר.

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

 פרק רביעי: הטקסט השימושי — 
“חכמים — היזהרו מן השמש"

פןיח20

פרשנות 
והיסק

שושהמכימח ושהמפדוטוםמנאינום.מ  = 3

כדבךהמפדוטוםמנאינום.  = 2

ש ישהמפדוטוםמנאינום,מכימשנוום.מ  = 1

פדוטמכחרמנאיתמכימןשיבהמשגיוה.מ  = 0

דוגמאות להמלצות ולסיבות:  

ההמלצה:מ שהיןמבצ ושהווהמבצ וצ מ   
הסיבה:מהצ מ גתמ פנומהקדונהמהכי טדה–סגי ה.

ההמלצה:מ שןיןמבא מהזר ניןושןווה   
הסיבה:מבש שמהגיףמ ןח ם,מיבכ צךיןמהזךהמהיכמ ןקדד.מ
אש זוךוםמ כברוםמניז ום,מיושמ הש וםמכןמהניז וםמשכברימ

בכ צךיןמשןווה.

ההמלצה:מ הדאובמ שקפומש שו שקפומש ש   
הסיבה:מקדונןמהש שמהחזקהמך י המ הזוקמ ךונוום,מ

יה שקפווםמ סננוםמכןמהקדונה.

ההמלצה:מ  דיחמקדםמבך מ קרםמהגנהמ5תמי ך הוקדםמבך מ  
מ קרםמהגנהמ5תמי ך ה.מ

הסיבה:מהקדםמ גתמך מהךידמהחשיףמ ש ש.

או:  מ

המלצותמיסיבותמכחדין,מ ןכו יןמזימ זי,מינאיניןמ פומהטקסט.מ מ

3מנק'ד,ת,מ,3

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

מפןיח21
פרשנות 
והיסק

ןשיבהמה צוונןמשנווםמ בותמה קדוםמהבכוםמשבהםמכו–כפשדמ 2 =מ
 הגתמך מהגיףמבצידהמוךו המ פנומקדונה:

אכשדמהקדונהמחזקהמב ויחרמ)כי:מבשךיןמדד:דת—דד:כת(. •מ מ

אכשדמהקדונהמחזקהמי צחווןמהאיבךמ יפנוןמ אוייתמהנגרו. •מ מ

אכשדמנ צכוםמבצ מך משפןמהום,מושמקדונהמה יחזדןמ תמ •מ ממ
החי מי תמה ום.מהקדונהמואי המ חרידמ ןחןמ ש שווהמכימ ממ

מ ןחןמ סאאה.

אכשדמנ צכוםמב קיםמ יצ מב שעמז תמ  ישע,מהצ מזז,ממ •מ מ
יכזמנחשפוםמ ש שמי קדונה. מ

כחדומשנגד ימנזקוםמ צדובןמהש ש,מןאשודומההגנהמכונםממ •מ מ
מ דפכוםמכיןםמךיר.מ

אכשדמ שן שוםמבןאשודוםמבך ומ קרםמהגנהמהנ יעממ •מ מ
מ –5ת.

ממ אכשדמ שן שוםמב שקפומש שמ  כמ סננומקדונהמ •מ מ
מ ןכו ום.

אכשדמנ צכוםמבןיעמ אינוןמ)הש שיןמכונתמ ינךיןמממ •מ מ
כןמהקדונהמ ח יטות(. מ

ןשיבהמהאי  ןמ קדהמכחרמ בותמהנ" .מ  = 1

ןשיבהמשגיוה,  0 =מ
מ ריג ה:

אכשדמהקדונהמנ יאה. מ—מ
הגנהמ פנומהש ש. מ—מ

אשךיברוםמבש שמי כמבצ . —מ

א מןשיבהמכחדן. מ

ממנק'ד,ת,מ

מד"ב22
פרשנות 
והיסק

ןשיבהמנאינה:מ)3(מארומ הרגושמאומהצ מכונימבידחמבכ ן. 2 =מ

א מןשיבהמכחדן. 0מ=מ

ממנק'ד,מ

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

מפןיח23
פרשנות 
והיסק

ןשיבהמה ןווחסןמ ךיברהמשהה  צהמהשנווהמ ניסחןמ  = 3
מבהא  המיאי  ןמכןמשכדמהה  צין,מ

מ ריג ה:מ
ההמלצה השנייהמהוכמהחשובה ביותרמ שיםמשושמבהמ מ—מ

הנחיה רחבהמהאי  ןמכןמא מוןדמש ישמהה  צין.מ ממ
ההמלצה השנייהמהוכמה  צהמכלליתמיהוןדמהתמה  ציןמ מ—מ

הךיסקיןמבפדטוםמשינום. מ

ןשיבהמ  כמנו יקוחזדהמך מכחןמהה  צין,  = 0 
מ ריג ה:

הה  צהמהשנווהמהוכמהחשיבהמבויןדמאומחשיבמ הויןמ מ—מ
בש ש. זהודוםממ מ

א מןשיבהמכחדן.  

3מנק'ד,3

מפןיח24
 הערכה
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמ)בצידהמ פידשןמכימבצידהמ  = 4
 שן ךן(מב וייומנו יקמהגוינומי שאנך,מי ןווחסןמלהשפעת 

 הטקסטמך מכנשום,
מ ריג ה:

הטקסטמואי מ גדיםמ אעמשכנשוםמוןנהגימ פומהא  וםמ מ—מ
ממ אוייתמשהיכמאןיבמופה,מי סבודמבצידהמבדידהמיהגוינוןמ

כןמהסוביןמשבג  תמארכומ ש ידמך מהא  ום. ממ
הטקסטמ כמושפוךמך מכנשוםמ אוייתמש כנשוםמקשהמ מ—מ
ממ שניןמהדג וםמכף–ך –פומשבטקסטמושמ ורךוהזהדין.מ

הטקסטמ סבודמופהמכןמהסוביןמכב מכותמבימרדושין,מכותמ מ—מ
בימכוי וםמיכותמבימהפחרין.מכנשוםמ כמוןדש ימ ןיאתממ מ

הטקסטמי כמוןנהגימ פומהא  ום. ממ
הטקסטמ כמושפוךמך מכנשוםמ אוייתמשכותמבימחיקוםמיהיכמ מ—מ
כונימ חוובמכוש.מכ המדקמה  ציןמיכנשוםמכונםמניטוםמ ממ

מ קב מה  צין.

ןשיבהמהאי  ןמכןמרךןמהן  ורמב וייומנו יקמר ,  = 2 
מ ריג ה:

הטקסטמוגדיםמ אעמשכנשוםמוןנהגימ פומהא  וםמ שיםמ מ—מ
שהא  וםמפידס ימבכונטדנט. ממ

את,מאומהםמוכהבימכןמהטקסט.מ —מ

ןשיבהמהאי  ןמרךהמ  כמנו יקמכימרךהמב וייומנו יקמ כמ  = 0
מד יינטו.מ

א מןשיבהמכחדן.

עמנק'ד,מ,ע

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

מפןיח25
הערכה 
וביקורת

ןשיבהמ ני קןמאה אה,מה בחונהמבותמהשךיןמדד:8—דד:דתמ 4 =מ
שבהתמקדונןמהש שמח שהמי סיאנןמפחין,מי תמהשךהמדד:דתמ

מיכו עמשבהתמהקדונהמחזקהמי סיאנן,מ
 ריג ה:

—מ רךןומהםמ כמנהגימ פומהא  וםמה פידטוםמבטקסט.מהםממ
הוימצדואוםמ קחןמכןמו רוהםמ חיףמהוםמדקמבשךיןמ

דד:8—דד:דת,מ אוייתמשבשךיןמהכ המהקדונהמ תמהש שמ
 סיאנןמפחין.מ תמהשךהמדד:דתמהקדונהמ תמהש שמ סיאנןמ

 כירמיושמ ךזיבמכןמחיףמהום.מ

ןשיבהמ ני קן,משכותמבהמהבחנהמבותמהשךיןמדד:8—דד:דתמיבותמ 2 =מ
מהשךיןמדד:דת—דד:מת,

מ ריג ה:מ
—מ רךןומהםמ כמנהגימ פומהא  וםמה פידטום.מבטקסטמ י  ץממ
ש כמ ב יןמבחיףמהוםמבשךיןמדד:דת—דד:כתמ אוייתמש סיאתממ מ

מ שהיןמבוםמבשךיןמהכ ה.

או: ממ
ןשיבהמהאי  ןמהבךןמרךהמשושמבהמהבחנהמבותמהשךין,מכב מ

מחסדמבהמנו יק,מ
מ ריג ה:

מ—מ י  ץמ  שפחןמ יומ ב יןמבשפןמהוםמדקמבשךין
דד:8—דד:דת. מ

ןשיבהמ  כמנו יקמכימןשיבהמב וייומנו יקמ כמד יינטו,  0 =מ
מ ריג ה:

הםמנהגימנאיתמאוייתמשהש שמ כמא מאעמחזקהמי כמהוהמ מ—מ
קידהמ הםמא ים. מ

א מןשיבהמכחדן. מ

עמנק'ד,מ,ע

המשך בעמוד הבא
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 מספר
הפריט

 סוג
ציון על–פי רמות הביצועהפריט

טווח 
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

של 
הנקודות

מפןיח26
פרשנות 
והיסק

ןשיבהמה צוונןמכןמהןכדועמד3מבכיקטיבדמ7דדממכימ 2 =מ א. 
מכןמהןכדועמו"חמבחשייתמןשס"ח,מב וייומנו יקמ ןכום,

 ריג ה:

—מ בותמהןכדואוםמה יפוךוםמבשכ ה,מהווןומ   וץמ מ מ ממ
ממ ךדיעמ סובהמבחצדמהבוןמבשךיןמהצהדווםמבןכדועמ
ד3מבכיקטיבדמ7דדמ,מ פנומשבויםמהזהמךדעמהקדונהמ ממ
הכי טדה–סגי המהיכמהנ יעמבויןדמבשךיןמהכ ה. מ

ןשיבהמה צוונןמא מןכדועמכחדוןשיבהמה צוונןמכןמ 0 =מ מ
מהןכדועמהנאית,מב וייומנו יקמשגיו,

מ ריג ה:מ
בןכדועמד3מבכיקטיבדמ7דדמ,מ פנומשבויםמהזהמךדע מ—מ

הקדונהמגביהמבשךיןמהצהדוום. ממ
א מןשיבהמכחדן.

ממנק'ד,מ

מפןיח
פרשנות 
והיסק

ןשיבהמה צוונןמכןמהןכדועמ3מבספט בדמ7דדממכימכןמ 2 =מ ב. 
מהןכדועמא"במבכ י מןשס"ז,מב וייומנו יקמ ןכום,

 ריג ה:

—מ בותמהןכדואוםמה יפוךוםמבשכ ה,מהו רוםמהויממ
 סןאנוםמב ורהמהדבהמבויןדמבןכדועמ3מבספט בדמ

7דדמ,מ פנומשבויםמהזהמךדעמהקדונהמהכי טדה–סגי המ
היכמהגביהמבויןדמבשךיןמהצהדוום.

ןשיבהמה צוונןמא מןכדועמכחדוןשיבהמה צוונןמכןמ 0 =מ מ
מהןכדועמהנאית,מב וייומנו יקמשגיו,

מ ריג ה:מ
בןכדועמ3מבספט בדמ7דדמ,מ פנומשבויםמהזהמךדעמ מ—מ

הקדונהמנ יעמבשךיןמהצהדוום. ממ
א מןשיבהמכחדן.

ממנק'ד,מ
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ ךבדוןמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמשדאזמ
הזה.מ ו ייהמכןמהןה ועמ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ כימ ומשו ינהמ צידעמ דאזמהשאבה,מ כימ מה קציךמ

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

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת  הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
קב ןמ י כפשדוםמ ן  ורוםמ קביציןמ בותמ הנוןנוםמ השייכהמ נןינוםמ יגםמ ספקוםמ כיטי טו,מ בכיפתמ
ןדשו וםמבד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ בןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמ

בש  יןי.

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

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

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

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

בדיקת המבחן וחישוב הציונים באמצעות מנב"ס ומנבסון א. 

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

החוצינו,מי ש ידמכיןםמאכודיךמהךדאהמה שן במבןאנוןמההךדאהמש מבון–הספד.ממ

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

בט פית:מ03-9298111.מ

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

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

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית" ו"מיצבית–שכבתית",מ חושיבמההושגוםמ מ
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 )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)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 התשס"ט"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

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

ברפומדואיזמצוינוםמורנוום.

בדיקת המבחן וחישוב הציונים באופן ידני ג. 

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומושמ הוךזדמבדף ריכוז הציונים הידני של כל תלמיד ו/או בדף  מ
המיפוי הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)דעמךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמ  ךטפה.מדכימבך ירוםמכע-7עמריג 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 ה.מ ה תמא המריג כין:

דוגמאות מ

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

המתייחסת לשאלה 3. אם התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. 
במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 3.

שאלה 24 )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד היא תשובה הכוללת הבעת דעה ונימוק 
הולם, כפי שמפורט בדוגמאות שבמחוון, והיא תזכה את התלמיד ב–4 נקודות. אם התלמיד 

השיב תשובה מלאה, יש להקיף את הספרה 4 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 
24. תשובה חלקית היא תשובה שהנימוק בה חלקי, כפי שמפורט בדוגמה שבמחוון, והיא תזכה 

את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה 
המתייחסת לשאלה 24. אם התלמיד לא השיב על השאלה, או שהשיב תשובה ללא נימוק, הוא 

יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0.
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שאלה 19, משימת הבעה בכתב — כתיבת טיעון )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 )7כ, 11כ(.  •מ
בשכ יןמהכ המנברקיןמהקטגידויןמ בנהמי שיתמב בר,מבסי םמש מד,מ3,מ5.מ

ש מ וחסוןמ קטתמ ך מ ספדמ ב טהמ שיתמ ביססמ ן  ורמ א מ ש מ שהצויתמ —מ כחדמ •מ טהמ שיתמ
פדוטום,מצויתמזהמך י ,מב קדוםמ סיו ום,מש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מהן  ור.מ
 פואעמ י  ץמ הצ ובמכןמה ורךמךםמהךדאיןמפנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמבכיןימנישכ.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
הנקיריןמשצבדמהן  ורמ סאיםמ ך –פומ נישכמ בא מ הצויתמ לשון.מ חשבוםמכןמ ומטה  בכתב  הבעה 

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
הצוינוםמנךמבותמדמ –דדת.

הנחיות לשימוש בדף המיפוי הכיתתי ולחישוב מדדים כיתתיים  .4

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

אי י.

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

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

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

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

כפשדיןמ חשבמכןמצוינומהן  ורוםמבכיפנוםמשינום.מ ה תמא המדךוינין:

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

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

ה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמההשייכה.

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

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

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מח1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

 מטההבנת הנקראהשאלה
מטה הבנת הנקראהשאלהלשון

לשון

דתמשכ המ3תדתמשכ המת

דתמשכ המעתדתשכ הממ

ד3שכ המ5תד3שכ המ3

ד3שכ המכתדמשכ המעכ

דתשכ המ7תכדמשכ המעב

דתשכ המ7תבדתשכ המ5כ

דתשכ המ7תגדתמשכ המ5ב

דתשכ המ7תרדמשכ המכ

דתשכ המ8תדת3שכ המ7

דתמ3שכ המדמדתשכ המ8כ

דתמשכ המתמדתשכ המ8ב

דמשכ המממדתשכ המ8ג

ד3שכ המ3מדתמשכ המ9

דמעשכ המעמדתמ3שכ המדת

דמעשכ המ5מדת3שכ המתת

דמשכ המכמכדמשכ הממתכ

דמשכ המכמבדמשכ הממתב
 

הבעה בכתבהשאלה

ד53שכ המ7א

ד53שכ המתתא

דתמ3ע5כ987דתשכ המ9תכ

דתמ3עשכ המ9תב

דתמשכ המ9תגת

דתשכ המ9תגממ

דתשכ המ9תג3

דתמשכ המ9תגע

ציונים באחוזים

( )
___%

62
100× =( )

___%
30

100× =( )
___%

8
100× =

ציון במטה לשוןציון בהבעה בכתבציון בהבנת הנקרא

79 נק'   )סכום הנקודות בהבנת הנקרא, בהבעה בכתב ובמטה לשון(ציון כולל  

8421 5270756
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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 התשס"ט
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

 מטההבנת הנקראהשאלה
מטה הבנת הנקראהשאלהלשון

לשון

דתמשכ המ3תדתמשכ המת

דתמשכ המעתדתשכ הממ

ד3שכ המ5תד3שכ המ3

ד3שכ המכתדמשכ המעכ

דתשכ המ7תכדמשכ המעב

דתשכ המ7תבדתשכ המ5כ

דתשכ המ7תגדתמשכ המ5ב

דתשכ המ7תרדמשכ המכ

דתשכ המ8תדת3שכ המ7

דתמ3שכ המדמדתשכ המ8כ

דתמשכ המתמדתשכ המ8ב

דמשכ המממדתשכ המ8ג

ד3שכ המ3מדתמשכ המ9

דמעשכ המעמדתמ3שכ המדת

דמעשכ המ5מדת3שכ המתת

דמשכ המכמכדמשכ הממתכ

דמשכ המכמבדמשכ הממתב

הבעה בכתבהשאלה

ד53שכ המ7א

ד53שכ המתתא

דתמ3ע5כ987דתשכ המ9תכ

דתמ3עשכ המ9תב

דתמשכ המ9תגת

דתשכ המ9תגממ

דתשכ המ9תג3

דתמשכ המ9תגע

ציונים באחוזים

( )
___%

62
100× =( )

___%
30

100× =( )
___%

8
100× =

ציון במטה לשוןציון בהבעה בכתבציון בהבנת הנקרא

       נק'   )סכום הנקודות בהבנת הנקרא, בהבעה בכתב ובמטה לשון(ציון כולל
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ח' מיצ"ב פנימי התשס"ט
רגיל/

עולה/ 
משולב

הבנת הנקרא
הטקסט המידעיהטקסט הטיעוני

מספר השאלה
ממדי ההבנה

שם התלמיד

הציון 79כ5ב5כעבעכ3מת
בסוגה

הציון כת5תעת3תמתבמתכתתדת
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ת
מ
3
ע
5
כ
7
8
9
דת
תת
מת
3ת
עת
5ת
כת
7ת
8ת
9ת
דמ
תמ
ממ
3מ
עמ
5מ
כמ
7מ
8מ
9מ
ד3
ת3
מ3
33
ע3
35
כ3
37
38
39
דע
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון

הבנת הנקרא
הציון הבעה בכתבמטה לשון

הכולל 
במבחן

הטקסט השימושי

הציון כמבכמכ5מעמ3מממתמדמ
בסוגה

הציון 
בנושא

8
כ

8
ב

8
ג

7ת
כ

7ת
ב

7ת
ג

7ת
ר

מ8ת
הציון 
בנושא

7
א

תת
א

9ת
כ

9ת
ב

9ת
גת

9ת
גמ

9ת
ג3

9ת
הציון גע

בנושא IIIIIIIIIIIIIIIIII

ת
מ
3
ע
5
כ
7
8
9
דת
תת
מת
3ת
עת
5ת
כת
7ת
8ת
9ת
דמ
תמ
ממ
3מ
עמ
5מ
כמ
7מ
8מ
9מ
ד3
ת3
מ3
33
ע3
35
כ3
37
38
39
דע

את המקרא של ממדי ההבנה ראו בעמוד הבא.
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  יצךמאוןןומ א מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא - ממדי ההבנה:
I — כוןידמ ורךמיכדגינימ חרשמ

II —מפדשניןמיהוסק

הךדאהמיבוקידן III —מ
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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

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

 היא הראשונה היחידה: היחידות מוצגות במסגרות נפרדות. עד ארבע יחידות ניתוח

, המחוון: וכוללת ראשי פרקים של כל סעיפי הניתוח השאלה תוחני תקציר – טבלה

הכישורים הנדרשים  ,)בהתאמה לניתוח הכישורים הנדרשים(ממדי ההבנה 

וכוללת  הניתוח של והעמקה הרחבה היא השנייה היחידה. וההשתמעויות להוראה

ידע  על סוג הקשיים ועל בניית, הסברים על הכישורים הנדרשים לכתיבת תשובה נכונה

 של הדגמהשייכת רק לשאלות פתוחות וכוללת  השלישית היחידה. על תוכן הטקסט

 היחידה. לאור תהליכי ההבנה שהוצגו ביחידה הקודמת וניתוחן תלמידים תשובות

וכוללת נושאים מתאימים להוראה  להוראה ההשתמעויות את מציגה הרביעית

    .ידי ביטוי בשאלהשבאו ל, והמלצות לפעילויות מתאימות לקידום כישורים
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  : להל� מודל המציג את יחידות ניתוח השאלות

  

 

 השאלה

  

  

המחוו� 
 )תקציר(

  

 

  ההבנה  יממד
ודרישות 
 השאלה

  

  

הכישורי� 
 הנדרשי�

  )רשימה(
  

  

ההשתמעויות 
 להוראה

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
  הסבר והדגמה, הרחבה

   שפתי במהל� מת� תשובהודרכי שימוש בידע  חשיבההסברי� על תהליכי 

  

  ניתוח תשובות תלמידים
  .הדגמה של תשובות תלמידי� וניתוח� לאור הכישורי� הנדרשי�

  דוגמאות ניתוח

 
   ותתשוב  

  ותנכונ

תשובות     
  חלקיות 

תשובות     
  שגויות

  

 ההשתמעויות להוראה
   המלצות לפעילויות מתאימות

  

  :ראבמבח� יש שלושה פרקי� העוסקי� בהבנת הנק

  טקסט טיעוני –" ?הא� המחזור הוא תרופת פלא: "פרק ראשו�

  טקסט מידעי –" 'בית אלפא'בית הכנסת הקדו� : "פרק שני

  שימושיטקסט  –" היזהרו מהשמש –חכמי� : "פרק רביעי
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  "?האם המחזור הוא תרופת פלא": פרקה
מרו של שמעו� מעובד לפי מא, הוא טקסט טיעוני" ?הא� המחזור הוא תרופת פלא"הטקסט 

. הטקסט עוסק בתופעת המחזור. שהתפרס� במגזי� ישראלי למדע ולאקולוגיה, ביגלמ�

במקו� להשקיע , לדעתו. אינו פתרו� מספיק, שנחשב תרופת פלא, המחזור, לטענת הכותב

 במחזור יש להשקיע בפתרונות טכנולוגיי� להקטנת כמות הזבל ולשינוי הרכב החומרי�

הטקסט תוא� את סוגת הטיעו� ה� מבחינת . לטובת איכות הסביבהבמוצרי� כמו סוללות 

, הצגת התופעה – הטקסט כולל פתיחה. המבנה וה� מבחינת האמצעי� הרטוריי� הלשוניי�

הצגת הפתרו� הראוי בליווי הנמקות והדגמות ובסו" סיכו� , אחריה הצגת הפתרו� המדומה

רטוריי� רבי� כמו פנייה  הכותב משתמש באמצעי�. אופרטיבי בהתא� לדעה במאמר

תבניות תחביריות של הכללות כדי להביע אמת מוחלטת כמו , לקורא בשאלות רטוריות רבות

  ". תרופת פלא"ו" מטה קס�"ולשו� ציורית כמו ..." המסקנה היא כי יש לחייב", ..."ידוע כי"

נקרא בקיצור " ?הא� המחזור הוא תרופת פלא"להל� ניתוח של שאלות על הטקסט 

  .ניתוח השאלות הוא לפי מודל ניתוח היחידות המוצג לעיל". הִמחזור"

  

  'ט נוסח א"ב תשס"מיצ "?האם המחזור הוא תרופת פלא" :שם הטקסט ומקורו

  

  1שאלה 
  .הכרוכות בטיפול בפסולת העיקריותהבעיות  שתימה�  4–1כתבו לפי השורות 

1.  _______  

2.  _______ 

 השאלה

  :בפסולת העיקריות הכרוכות בטיפול שתי הבעיות בהכללה תשובה שבה מצוינות

  ")יקר"או (היוקר /הכס" /המחיר/העלות  .1

  הפגיעה בסביבה/הזיהו�  .2

המחוו� 
 )תקציר(

  בטקסט איתור מידע גלוי •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

   .לאתר את שתי הבעיות בפסקה נתונה •

ואת הבעיה השנייה לאתר בשמות  �בתו� משפט שמני ארו בעיה הראשונהלאתר את ה •

  .פעולה

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 הבנת הנקרא קידו� מיומנויותכחלק מ תו� משפטי� שמניי� ארוכי�באיתור מידע 

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
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 הכישורים הנדרשים
העיקריות הכרוכות  את שתי הבעיותבה ולאתר  4–1שורות , לקרוא פסקה נתונה י�נדרש י�התלמיד

הפסקה . הפסקה כוללת ארבע עובדות בנושא הפסולת ללא התייחסות מפורשת לבעיות .בטיפול בפסולת

. הוא גבוה באיסו" הפסולת ומחיר הטיפול ,ישראל מייצרת אשפה בכמות גדולה: פותחת בשתי עובדות

בעיה ה את כדי לאתר, בהמש� הפסקה. יהבעיש  האלהעובדות השתי להבחי� באיזו מ כי�צרי י�התלמיד

 י�נדרש י�התלמיד –בשאלה זו יש קושי ...". עלול לגרו� ל"להיעזר בביטוי  י�נדרש י�התלמידשנייה ה

הנושא , מילי�במשפט יש עשר ( ."הוא גבוה... מחיר" :�בתו� משפט שמני ארו ה הראשונהלאתר את הבעי

שימו לב לצירו" ). והנשוא הוא ש� תואר, � ושמות פעולהשמות עצ: שמניות השלמותשש  ולוהוא ש� עצ� 

שפט מ". שרפתה או הטמנתה באדמה, פינויה, איסו" הפסולת מחיר ":מחיר"השמני הארו� לנושא 

, מתוארת בצורה שמניתיש קושי כי היא הבעיה השנייה  באיתור ג� .הלו�קשה לתהוא שהנושא שלו ארו� 

של  י�הפועלי "בני המשפחה"את  להכירצרי�  אותהדי לאתר וכ ,"פגיעה"ו" זיהו�"פעולה השמות ב

  ... י�פוגעו... י�מזהמהפסולת חלק מחומרי : האלה השמות

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

, פינויה, המחיר של איסו" הפסולת. 1" •

  או הטמנתה באדמה גבוהה , שרפתה

קי� חלק מהחומרי� רעילי� ומזי. 2

   "ולאוצרות הטבע למי�

  תשובה 
  הנכונ

החלק . תשובה מבוססת על העתקהה

הנבדק לא איתר את , נכו� אינוהראשו� 

 הואהעתיק את המשפט הראשו� ש, הבעיה

החלק השני הנכו� הועתק . רקע לבעיהה

עלול "נעזר בביטוי התלמיד , מהטקסט

  .כדי לכתוב תשובה" לגרו� לזיהו�

ונות ישראל מייצרת כשני מליו� ט. 1" •

חלחול� של הפסולת . 2. אשפה בשנה

הנטמנת באדמה עלולה לגרו� לזיהו� 

  ." מי השתייה

תשובות 
  חלקיות 

לא הצליח לאתר את הבעיה  התלמיד

הוא העתיק משפט מהטקסט , הראשונה

  .החלק השני נכו�. בעיהה את שאינו מסביר

שחלק מהפסולת הנטמני� באדמה . 1" •

לזה�  וג� הפסולת עלולה. 2ה� רעילי� 

  ". את מי השתייה ואוצרות טבע

הוצגו כשתי  השנייה שני החלקי� של הבעיה

  .בעיות
פגיעה באוצרות  .2זיהו� מי שתייה . 1" •

   ."טבע

העובדה הראשונה , החלק הראשו� שגוי

  .נתפסה כבעיה
ישראל מייצרת כשני מליו� טו� . 1" •

מחיר איסו" הפסולת . 2. פסולת כל שנה

  ". הוא גבוה

התייחס לשתי עובדות נכונות ולא  מידהתל

   .איתר את הבעיות
 ."חומרי� רעילי�. 2בעיית האשפה . 1" •

  

תשובות 
  שגויות

העתיק שני פעלי� הקשורי�  התלמיד

  .לפסולת
 ". שרפתה. 2הטמנתה . 1" •
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 השתמעויות להוראהה
  .טקסטב רכזיהמבסיס להבנת הטיעו� ה שהואמידע התייחסות ל :בניית ידע על תוכ� הטקסט

איתור בכדי לקד� את הבנת הנקרא מומל+ להתאמ� . טקסטי� עיוניי� מאופייני� בלשו� שמנית ודחוסה

תו� צורות שמניות כמו שמות פעולה בתו� צירופי� שמניי� וב, תו� משפטי� שמניי� ארוכי�במידע 

  .ושמות תואר

תרגול מסוג זה יכול . שלפניה�התלמידי� מתבקשי� לספר מה כתוב בטקסט מתו� הניסוחי� השמניי� 

הופכי� שמות לפעלי� ומפרקי� צירופי� שמניי� ארוכי�  תלמידי�ה: כלי אימו� בתהלי� ההבנה להיות

ההמלצה היא לעבוד על . פעולות שקורא מיומ� עושה באופ� לא מודע כל אלה ה� .ליחידות מידע קצרות

לבקש מה� לסמ� את , טי� שמניי�לתת לתלמידי� משפ: הטקסטי� הלימודיי� שברשות התלמידי�

  .פעולה ולכתוב את המידע הכתוב במשפטי� במילי� שלה�השמות  ואתהצירופי� השמניי� הארוכי� 

  :דוגמאות מתו� הטקסט הנתו�

" מחיר"המילה  ."הוא גבוה שרפתה או הטמנתה באדמה, פינויה, הפסולת איסו" מחיר" :2–1שורות   .א

צרי� לשל� הרבה : להביע את המידע הנתו� בשורה זואחרות דרכי�  .צירו" שמני ארו�של היא גרעי� 

אוספי� את  :או .לשרו" אותה או להטמי� אותה באדמה, לפנות אותה, כס" כדי לאסו" את הפסולת

המחיר של /כל זה עולה הרבה כס". אותה באדמהשורפי� אותה או מטמיני� , מפני� אותה, הפסולת

  .ודכל הפעולות האלה בפסולת יקר מא

להביע את  דר� אחרת ."הוא מחזור המוצעי� להקטנת כמות האשפה ונזקיה הפתרונותאחד ": 5שורה   .ב

מציעי� להשתמש . ממנה הנגר� רוצי� להקטי� את כמות האשפה ולהקטי� את הנזק: תוכ� הכתוב

   .המחזור הוא אחד הפתרונות לטיפול באשפה. במחזור

 דר� אחרת. "בכמויות גדולות ההולכת ומצטברת פסולתלולה אריזות כאלה ה� תוספת גד" :29שורה   .ג

 קיימתהלפסולת  מתווספת הזאתהפסולת . אריזות כאלה מוסיפות פסולת רבה: להביע משפט זה

   .ומגדילה את הכמות שלהשהצטברה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ט"התשס', ב בעברית לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 56

  2שאלה 
  ". וִחלחול�: "כתוב 3 בשורה

  ?ִחלחולמה פירוש המילה 

  .אדמהמי� מזוהמי� ב הטמנת  .1

  .פסולת רעילי� חולות בחומרי כיסוי  .2

  .חדירה ִאטית ומדורגת של נוזלי� לאדמה  .3

 .הוצאת חלקי� של פסולת מתו� האדמה  .4

 השאלה

המחוו�   .חדירה ִאטית ומדורגת של נוזלי� לאדמה  .3
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

 וצר מילי�א •

ממדי הבנה 
ודרישות 
 השאלה

  ת ש� פעולההבנ, הבנת מילה במשלב גבוה •

   לצור� פירוש שימוש בהקשר •

  ידע ספציפי חו+ טקסטואלי ב שימוש •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  העשרת אוצר מילי� בהקשר סמנטי של פעולות הקשורות למי�  •

  העשרה ומודעות לתבניות של שמות פעולה משורש מרובע בבניי� פיעל •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
מילה ספציפית לתיאור חדירה של מי� לאדמה טיפי� טיפי� , היא ש� פעולה במשלב גבוה" חלחול"מילה ה

נדרש ידע חו+ . מספיק אינואבל ההקשר  ,"לאדמה"במילה , להיעזר בהקשר י�יכול י�התלמיד. למעמקי�

מו כ� כ. אדמהל ות הנוגעותכל המסיחי� מתייחסי� לפעולכי , טקסטואלי למציאת הפירוש המדויק

יש כל המסיחי� המסבירי� בהיא ש� פעולה ו" חלחול"המילה : להכיר שמות פעולה כי�צרי י�התלמיד

מי�  בהקשר שלשחלחול מופיע תמיד  קושי נובע מכ� עוד .חדירה והוצאה, כיסוי, הטמנה: שמות פעולה

" ל�חלחו" חבורה הכינוי. חבורמופיעה ע� כינוי  "חלחול"במשפט שלפנינו המילה . י הגש�מחלחול כמו 

  .הרעילי� ולא על מי� חומרי הפסולתמרמז על 

 

 ההשתמעויות להוראה
לבעיית הזיהו� מהפסולת מזמנת התייחסות " חלחול"ק במילה העיסו :בניית ידע על תוכ� הטקסט

  .שבאדמה

הסתננות , חדירה, כמו סינו� על מילי� ספציפיות הקשורות לפעולות המי� במילו�עבודה מומלצת 
   .האלהמילי� שמשולבות בה� הלפרש את המילי� ולחבר משפטי� יש . פיכהשו

כמו מחזור ומלכוד וכמו  ,פרפור ודשדוש, כמו פעפוע עבודה על שמות פעולה מרובעי� בבניי� פיעלמומלצת 
לדרכי� השונות של יצירת שורשי� מרובעי� , יש להתייחס לתבניות של המילי�. שחזור ושכתוב

כדאי להכיר את הפירושי� ואת השימושי� השוני� של . י� של הקבוצות השונותולתפקידי� הסמנטי
  .המילי� בשפה
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  3שאלה 
כיצד אפשר למנוע היווצרות של כמויות ענק של , א� כ�: "מוצגת השאלה 22בשורה 

  " ?פסולת

  ?מה תפקיד השאלה הזאת בטקסט

  . ליצור מעורבות של הקורא בנושא  .1

  .התופעה לעודד מומחי� לחקור את  .2

  .להציג נושא שהכותב אינו בקיא בו  .3

 .להביע תמיהה על כמויות הענק של הפסולת  .4

 השאלה

המחוו�   . ליצור מעורבות של הקורא בנושא  .1
 )תקציר(

 בהתאמה לסוגה ולמטרות הכותב הערכה וביקורת על לשו� הטקסט •

  שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  ממדי הבנה 
ודרישות 
 השאלה

   חסות גלובלית לטקסטהתיי •

  התייחסות לסוגת הטקסט •

  בהתאמה לסוגה  התייחסות ללשו� הטקסט •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  בטקסט טיעו� כאמצעי רטורי ,ה לקוראיפני כדר�עבודה על השאלה 

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
המשפט  כדי להערי� את תפקיד ניסוח. תוולהבי� את מטר כמכלולהשאלה דורשת לקרוא את הטקסט 

כלומר לקשר בי� הניסוח , צרי� להתייחס לקשר בי� סוגת הטיעו� לבי� הלשו� ,שאלה בצורת 22בשורה 

כי אי� התייחסות מפורשת  ,התשובה היא ברמת נגישות נמוכה .בצורת שאלה ובי� תפקידה הרטורי הלשוני

מבלבל כי הוא  4מסיח . שאלה לתשובה על אימי�כל המסיחי� מת, מבחינת המבנה. בטקסט לקורא

מתאי�  1 רק מסיח. להבעת תמיהה –מתייחס לאחד התפקידי� הקלסיי� של שאלה בטקסט טיעו� 

    .למטרת הטקסט הנתו�

 

 ההשתמעויות להוראה
הכנה לפסקה הבאה  היאהשאלה  .הפניית תשומת הלב למטרת הטקסט :בניית ידע על תוכ� הטקסט

 ).האשפה הקטנת כמות(

משפט שאלה כחלק מלשו� הפנייה לקורא בהשימושי� השוני� טקסט הטיעו� שלפנינו מתאי� להדגמת 

  .בטקסט טיעו�

. 4 ;22שורה ב. 3 ;20–19 ותשורב. 2 ;כותרתב. 1: במשפט שאלהארבע פעמי� פנייה לקורא  יש בטקסט

  . 42–40ות שורב

כ� נמצא ניסוח של שאלות בטקסטי� נוספי� של כמו . מומל+ לנתח כל שאלה ולבדוק מה תפקידה בטקסט

  .טיעו� במאמרי� ובנאומי�
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  4שאלה 
  ? איזו בעיה מעלה הכותב בקשר לסוללות המשומשות  .א

 ?מהי הצעתו של הכותב לפתרו� הבעיה  .ב

 השאלה

  .החומרי� המסוכני� שבסוללות ובי� זיהו� הסביבה תשובה המקשרת בי�  .א

  .לות מסוג אחרתשובה הקשורה לפיתוח סול  .ב

המחוו� 
 )תקציר(

  בטקסט השל� איתור מידע •

  שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית  .א •

  שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה  .ב

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

   .לאתר את המידע בטקסט ללא ציו� מראה מקו� •

  .לדלות את המידע על הבעיה ללא התייחסות מפורשת לבעיה •

   .תרו� ללא התייחסות מפורשת לפתרו�לאתר מידע על הצעה לפ •

  . מנוסחת בשלילההלהבי� שאלה רטורית  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  תוכ� מבנה ולשו�: ההדגמה כחלק מטקסט טיעו� •

  שלילה לצור� הדגשה תבניות תחביריות של •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
 מתשע. 42–33המידע הרלוונטי לשאלה נמצא בשורות  .לקרוא את כל הטקסט כי�צרי י�התלמיד •

 .שמדובר בבעיה לכ� בטקסט אי� התייחסות ישירה. צרי� לדלות את המידע על הבעיה האלההשורות 

התהלי� . לחומר מזה� הופכותשה� סוללות עד ב המתרחש זיהו� הסביבה מתואר כחלק מתהלי� ארו�

  .38–33מתואר בשורות 

אלא , מנוסח בצורה מפורשת אינוג� מידע זה . לאתר מידע על הצעה לפתרו�לאחר איתור הבעיה צרי�  •

להבי� שאלה רטורית המנוסחת בצורת  י�נדרש י�התלמיד .מופיע בטקסט במבנה של משפט שאלה

תלמידי� ששגו . Xהפתרו� הוא  ?Yבמקו�  Xכלומר הא� לא כדאי לעשות " ?...הא� לא כדאי"שלילה 

   .Yהזה וכתבו שהפתרו� הוא  לא הבינו את המבנה הרטורי

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

  .א

השלכת סוללות משומשות למכלי  •

 .נזק לסביבה האשפה גורמת

השלכת סוללות משומשות לאשפה  •

וה� , גורמת לשחרור חומרי� רעילי�

 .מזהמי� את מי התהו�

  .ב

לפתח סוללות חדשות הכותב מציע  •

חומרי� המזיקי�  שאינ� מכילות

  .לסביבה

  תשובות 
  נכונות
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

לא הבי� את המבנה של  התלמיד. בבסעי" 

של  השנישאלה רטורית והתייחס לחלק 

  .הצעה לפתרו�כאל המשפט 

כשזורקי� סוללות לפח אז נפלטי� . א" •

מה� חומרי� רעילי� שפוגעי� בנו 

פתרו� של הכותב ה. ובסביבה ומזהמי� ב

הוא שכל אחד ירכז את הסוללות 

המשומשות שלו בתו� מכלי� 

  ". מיוחדי�

תשובות 
  חלקיות 

יש לשי� . מבחינת התוכ� התשובה נכונה  .א

  . לכתיב ולכתב, לניסוח: לשו� יתלב לבעי

. ב2ראו הסבר ל ,התשובה אינה נכונה  .ב

  .בדוגמה הקודמת

לתל ?שיש תהלי� כימי שה� ב. א" •

את העטיפה ויוצא חומרי�  שמוריד

רעילי� ומזועמי� אשר מתחלחלי� 

לשי� אות� . למי� ומזהמי� אות� ב

  . "במיכלי� מיוחדי�

וג� על חוסר הבנה התשובות מעידות על 

יש לשי� לב  .ביכולת שפתית בסיסיתבעיות 

 לבנותלכתיב ולחוסר היכולת במיוחד 

  .משפטי�

שה� גורמות לעמו� בעיות למשל  .א"  •

  ... י אדמה ואודזיהו

אחשב מבקשי� ליזרוק את הסוללות . ב

   ."ות ליזרוק במכלי� מיוחדי�משומש

תשובות 
  שגויות

  

 ההשתמעויות להוראה
  .איתור הבעיה והפתרו� יסייעו להבי� את הטענה של הטקסט: בניית ידע על תוכ� הטקסט

היא אחת ההדגמות ) 42–33ת שורו(בטקסט שלפנינו הפסקה על הסוללות : תפקיד ההדגמה בטקסט עיוני

, )28–25שורות (לאחר הדוגמאות של מוצרי ניקוי ומוצרי קוסמטיקה . לבעייתיות של נושא המחזור

. הדוגמה של הסוללות מופיעה בי� פנייה ליצרני� לבי� פנייה לציבור להשפיע על היצרני� לשנות את דרכ�

ולא זו "מתחילה בצירו" הקישור הכללי הדוגמה . תלמידי� רבי� לא ראו במידע על הסוללות הדגמה

מומל+ לנתח בטקסטי� מידעיי� ובטקסטי� טיעוניי� את ההדגמות ואת מילות ). 33שורה ..." (בלבד

  .הקישור להדגמה

כלומר , מומל+ לתרגל משפטי� במבנה שלילה לצור� הדגשה :תבניות תחביריות של שלילה לצור� הדגשה

בכל זוג המשפט השני מביע תוכ� זהה במבנה (המשפטי� שלהל� לנתח ולהפיק משפטי� כדוגמת זוגות 

  ):לצור� הדגשהשלילה 

כדאי לרחו+ ֵפרות  לאהא� . 2א. כדאי לרחו+ ֵפרות לפני האוכל כדי שלא להיפגע מהריסוס שעל הפרי  .1א

  ?לפני האוכל במקו� להיפגע מהריסוס שעל הפרי 

  .אמתאמרה אלא את ה לאהיא . 2ב. היא אמרה את האמת  .1ב

  .אכלה אלא ֵפרות לאבמש� כל הארוחה היא . 2ג. במש� כל הארוחה היא אכלה רק ֵפרות  .1ג
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  5שאלה 
  .הכותב טוע� כי הממשלה צריכה להתערב בנושא של הצטברות פסולת 32–25בשורות 

  _______? שהממשלה צריכה לפנות אליו היעד קהלמיהו   .א

  ?הזה היעד קהלממה� הדרישות   .ב

1.  _______  

2.  _______ 

 השאלה

  , ליצרני� רקתשובה המתייחסת   .א

  :לדוגמה

  היצרני� •

  החברות המייצרות אריזות •

  בתי חרושת /מפעלי� /המפעלי� בעלי •

  :תשובה הכוללת את שתי הדרישות הבאות  .ב

  פחתה במספר האריזותה •

  פעמי 2ימוש באריזות למילוי רבש •

המחוו� 
 )תקציר(

  ני� בטקסטהבנת רעיונות שו: פרשנות והיסק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  ."יעדהקהל "להכיר את הביטוי  •

  .לשנות את דרכ� לקשר בי� התערבות הממשלה לבי� הדרישה לחייב יצרני� •

ה� " ...ב או להשתמשלהפחית  ...יש לחייב"תחביריות הכלליות הלהבי� שהתבניות  •

  .הדרישות מקהל היעד

  .להבעת פעולות "להשתמש"ו" להפחית"הפועל  מותאת השימוש בשלהכיר  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

כחלק  ת הכללהלהבעפותח פסוקית מצומצמת נושאית  בה� פועלשש� ה תבניות תחביריות

  מלשו� הטיעו�

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים
בהמש� מובאות דוגמאות של . למזעור הפסולתהפסקה פותחת באמירה שהממשלה חייבת להתערב 

בסעי"  ...המסקנה לחייב יצרני�מובאת ובסו"  ,את כמות הפסולת ותאריזות פלסטיק של מוצרי� המגדיל

יש "ש האמירהלבי� ) 25שורה " (הממשלה חייבת להתערב"ש האמירהלקשר בי�  כי�צרי י�התלמיד. א

 י�נדרש י�התלמיד. בסעי" ב .ד של הממשלה הוא היצרני�ולהבי� שקהל היע) 30שורה ..." (לחייב יצרני�

ה� ) 33–30שורות ..." (או להשתמש ב... להפחית ...יש לחייב"כלליות התחביריות הלהבי� שהמידע בתבניות 

  .הדרישות מקהל היעד

שה� צורות ש� הפועל להבעת  ,..."או להשתמש ב ...להפחית"...במילי�  31תוכ� הדרישות נמצא בשורה 

 ג� ציטוט .פעמיות2או שישתמשו באריזות רבשיפחיתו במספר האריזות  ה� מהיצרני� ותהדריש. ולותפע

  .תשובה נכונה ייחשב, ל"הנפועל ה שמות שבו מופיעי�, המשפט המתאי�

 מופיעשאלה ב. 5לא ענו על שאלה  ,שאלות נוספות בפרק זהעל ו 4–1תלמידי� רבי� שענו על שאלות 

  .דורש ידע חו+ טקסטואליומשלב גבוה הוא ב ,מוזכר בטקסט שאינו ,יטוי זהב". יעדהקהל "ביטוי ה

  



 

  ט"התשס', ב בעברית לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 61

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

  תשובות   "ליצרני�. א" •
  נכונות 

   "חברות המוצרי� השונות. א" •

    "קהל היעד הוא החברות. א" •

  . להפחית במספר האריזות. 1. ב" •

זות רב פעמיות להשתמש בארי. 2

   ".המאפשרות מילוי חוזר

2רב"במקו� " חד פעמיות"כתב  התלמיד

  ".פעמיות
  לפחית במספר האריזות . 1. ב" •

  ". להשתמש באריזות חד פעמיות. 2

תשובות 
  חלקיות 

. מתייחסת לחומר מתכלה 2דרישה 

התלמיד מגלה ידע חו+ טקסטואלי ברמה 

א� אינה , התשובה מתאימה לנושא, גבוהה

בטקסט מדובר . בוססת על טקסט נתו�מ

פעמיות ולא באריזות  2באריזות רב

  .מתכלות

להציג . 2לצמצ� את האריזות . 1. ב" •

  ". אריזות מתקלות

החלק , החלק הראשו� של התשובה שגוי

בחלק הראשו� . השני של התשובה נכו�

התלמיד לא הצליח להפריד בי� הדרישה 

� לבי 25מהממשלה שהכותב מזכיר בשורה 

–31דרישת הממשלה מהיצרני� בשורות 

החלק השני הנכו� מראה שהתלמיד  .32

הבי� את השאלה כי כלל את שתי הדרישות 

  .2בסעי" 

הדרישות מקהל היעד בזה לדאוג . 1. ב" •

דרישה שניה היא . 2. למזעור כמות הזבל

להפחית במספר האריזות או להשתמש 

באריזות רב פעמיות המאפשרות מילוי 

 ." חוזר

  

החלק הראשו� של התשובה הוא עוד דוגמה 

לחוסר הבחנה בי� הדרישה מהממשלה לבי� 

  .הדרישה מהיצרני�

להפחית . 2למזער כמויות זבל . 1. ב" •

  ". במס אריזות הנייר
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

תשובה אסוציאטיבית הקשורה לאריזות 

  .הנמצאות בחנויות
ת תשובו  ".החנויות. א" •

  שגויות

שאינה , אסוטיאטיבית, תשובה כללית

  .מבוססת טקסט
  ".איכות הסביבה. א" •

שאינה , אסוטיאטיבית, תשובה כללית

  .מבוססת טקסט
  ".הציבור. א" •

תשובה אסוציאטיבית ללא קשר לטקסט 

  .הנתו�
שמי שזורק . 2שהאר+ תהיה נקיה .1. ב" •

  ". פסולת יקבל כנס

מילה הכס" הוא כנראה אסוציאציה ל

  .דרישות
  ." שכל אחד מה� יביא כצת כס". 1. ב" •

  על פי המחוו�

שהתחשבו בסביבה ויקפידו לזרוק . 1. ב" •

את הפסולת לפח ואת הסוללות למיכל 

ושלא ילכלכו את הרחובות . 2שלה� 

  ".ויזהמו תסביבה

  

 ההשתמעויות להוראה
וכ�  ,יעד ויש דרישות מקהל היעדהשאלה מכוונת לכ� שלמאמר יש קהל : בניית ידע על תוכ� הטקסט

  .מטרת הטקסטלכוונת השאלה מ

ניסוח  ;מרוחקת, להבעה כללית בה� פותח פסוקית מצומצמת נושאית פועלהש� שתבניות תחביריות 

  .כחלק מלשו� הטיעו�" צרי� לעשות"הניסוח  ,למשל, עמדה מבוססת, להבעת תוכ� מוחלט

שורה " (...ב צרי� להתרכז", )17שורה " (יש למחוק: "זוהטקסט שלפנינו מתאי� להדגמת תופעה לשונית 

" ולקוות... יש להציג" ,)41שורה " (כדאי להשקיע", )30שורה " (יש לחייב", )22שורה " (יש להבי�", )21

  ).43שורה (

וכחלק מומל+ לנתח טקסטי� של טיעו� ולמצוא תבניות לשוניות אלה כחלק מלשו� הכותב לביסוס עמדתו 

  .פה לקהלה עקייפנימ
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  6שאלה 
  " ?הא� הִמחזור הוא תרופת פלא: "כותרת הטקסט היא השאלה

  ?מה הייתה כוונת הכותב כאשר בחר את הכותרת הזאת

  .לשכנע את הצרכני� למחזר פסולת  .1

  .שיטת הִמחזור להציג את החסרונות של  .2

  .להציג את הפלא שבשיטת הִמחזור  .3

 .לשכנע צרכני� שלא להשתמש בתרופות  .4

 השאלה

המחוו�    .שיטת הִמחזור להציג את החסרונות של  .2
 )תקציר(

  הבנת מטרת הטקסט, פרשנות והיסק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  התייחסות גלובלית לטקסט השל� •

  הבנת הטיעו� בטקסט •

  "תרופת פלא"הבנת הביטוי  •

  מר שולל את תוכנהכשהמא שאלהצורת הבנת הניסוח של הכותרת ב •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  שימוש בשאלות רטוריות, היחס בי� הכותרת לבי� טענת הכותב: כותרת של טקסט טיעו�

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים
 ובמרומז מטילה ספק ביעילות" המחזור"מציגה את הנושא השאלה  יש כותרתב. השאלה מפנה לכותרת

  .פתרו� בעיית זיהו� הסביבהבור מחזה

השימוש בביטוי זה מתייחס להבטחה שהתרופה מסוגלת לרפא ": תרופת פלא"נדרשת כא� הבנת הביטוי 

להיות פתרו�  שאמורמשמש כינוי לאמצעי " תרופת פלא"הביטוי . במהירות וביעילות דבר שקשה לרפאו

 .תרופות פלאבלדעת שאי� להאמי� ו טויהבי פירוש להכיר את י�נדרש י�התלמיד. מהיר ויעיל לבעיה

   .המחזור אינו תרופת פלא ,לדעת הכותב: בכותרת היא שליליתשלהבי� שהתשובה לשאלה  ה�עליומכא� 

את הטענה המרכזית  �להבי, טייחסות גלובלית לטקסלהת י�נדרש י�כדי לענות על השאלה התלמיד

כלומר תרופה , "תרופת פלא"של הביטוי מבלבל כי הוא מתייחס למשמעות החיובית  3מסיח . במאמר

שלילה של למעשה התשובה הנכונה היא הוא בכ� ש שאלהפתרו� הקושי בה. המרפאה במהירות מפתיעה

  .תוכ� הכותרת

 

 ההשתמעויות להוראה
   .כותרת את הטיעו� המרכזי של המאמרה להבי� לפיהשאלה מזמנת לנבדק : בניית ידע על תוכ� הטקסט

  .כאמצעי להבנה גלובלית של הטקסט ושל מטרתו עבודה על כותרות

כחלק מלשו� הפנייה לקוראי� או  על השאלה הרטוריתעבודה עבודה על תפקיד השאלות בטקסט טיעו� ו

  .בטקסט זה 3ראו ג� בהשתמעויות להוראה בשאלה . למאזיני�
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  7שאלה 
  ?דרכ� את לשנותהציבור יכול להשפיע על היצרני� , לדעתכ�, הא�

 .שורות 5–3כתבו . תשובתכ� נמקו את

 השאלה

המלווה , )הסתייגות /שיש בה תנאי /שלילית /חיובית( תשובה הכוללת את דעת התלמיד

  .בנימוק מתאי�

המחוו� 
 )תקציר(

  הבעת דעה מנומקת על הטקסט, הערכה וביקורת •

שימוש בידע חו+ טקסטואלי בהבעת דעה מנומקת על נושא , שאלה אינטרטקסטואלית •

 קסטהנדו� בט

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להבי� את התוכ� הרלוונטי בטקסט •

  .להביע דעה אישית על תוכ� הטקסט •

   .לנמק את הדעה תו� שילוב ידע חו+ טקסטואלי •

  ניסוח הדעה והנימוקי�: יכולת כתיבה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  ניתוח נימוקי� בפסקות קצרות הכוללות דעה אישית ונימוקי� •

  ימוקי� רלוונטיי� לדעה אישיתכתיבת נ •

   ניסוח דעה אישית הכוללת הסתייגויות •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

מתייחסת לתוכ� הטקסט א� דורשת ג� הבעת דעה וידע חו+ טקסטואלי , קסטואליתרטהשאלה היא אינט

  .לביסוסה

להביע דעה אישית על תוכ� , שות מהיצרני�כלומר את מהות הדרי, השאלה דורשת להבי� את תוכ� הטקסט

 י�התלמיד. להציג נימוקי� רלוונטיי� ולכתוב אות� מבחינה לשונית בצורה מתאימה ונכונה, הטקסט

להתייחס באופ� כללי לשינוי דרכ� של  ה�יה של הסוללות היא רק דוגמה ועלילהבי� שהבע כי�צרי

  .כמות הזבל כדי להפחית את היצרני� בנושא האריזות
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

  להשפיע על היצרני� יכוללדעתי הציבור 

ידי כ� שיקנה רק מוצרי� של יצרני� 2על •

  .המתחשבי� באיכות הסביבה

או לחתו� על , כי הציבור יכול להפגי� •

  .או להחרי� מוצרי� ,או למחות, עצומה

  :או

להשפיע על  אינו יכוללדעתי הציבור 

  היצרני�

כי קשה לציבור להתארג� ולהיאבק  •

  .למע� מטרה כלשהי

  .י היצרני� ה� בעלי הכוח וההשפעהכ •

  .י לא כדאי ליצרני� לשנות את דרכ�כ •

  .כי היצרני� יעשו את מה שנוח לה� •

  :או תשובה שיש בה תנאי או הסתייגות

  לדעתי הציבור יכול להשפיע על היצרני�

  .תארג�שיהיה לו כוח לה בתנאי •

הוא יכול , שהציבור חלש פי#על# א" •

והוא יוכל , יהיה לו כוח. להתארג�

  .להחרי� מוצרי� של יצרני� מזהמי�

  תשובות 
  נכונות

כוללת שני , בנויה היטבותשובה מנומקת ה

השלב השני מבטיח השפעה על  .שלבי�

 .היצרני�

א� הציבור ילח+ על היצרני� ויפגי� , כ�" •

ת דרכ� וא� מול� אז אולי ה� ישנו א

ה� לא ישנו אז שיורידו את מוצריה� או 

ורק ככה ה� יהיו , שלא יקנו מוצריה�

  ." חייבי� לשנות את דרכ�

פיסוק ונימוק מתאי� , הבעת דעהלפנינו 

  ).לא מלא(נכו� 
לדעתי הציבור יכול להשפיע על " •

הציבור יכול . היצרני� לשנות את דרכ�

לקנות רק אריזות רב פעמיות שכבר יש 

וככה היצרני� שעדיי� לא , בחנויות

מייצרי� רב פעמי יראו שה� לא 

ב מרוויחי� וה� ישנו את האריזות לר

   ."פעמי

, נימוקי� רלוונטיי�, הבעת דעהלפנינו 

מבחינת , שימוש בידע חו+ טקסטואלי

שתי  ,שימוש בפיסוק, הלשו� ניסוח הול�

" אלא"במקו� " אלה" :טעויות כתיב

 שהיא, "תכלי�מ"במקו� " מתקלי�"ו

  .קשה לאיותולכ� מילה במשלב גבוה 

הציבור יכול להשפיע על היצרני� " •

לשנות את דרכ� בכ� שלא יקנו מוצרי� 

אלה , מזהמי� כמו קלקל ופלסטיק

ועד שלא יציעו , ידרוש מוצרי� מתקלי�

חר�  –כלומר . יקנו לא, מוצרי� כאלה

   ."צרכני�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

ל אי� התייחסות כללית לרעיו� של השפעה ע

חס יש נימוק אחד המתיי, היצרני� ככלל

כל שאר . הכלומר לדוגמ, הסוללות ליצרני

 .רלוונטיי� לשאלה אינ�הנימוקי� 

הנימוקי� מתייחסי� להתנהגות הציבור 

יו� באשר לשמירה על הסביבה 2בחיי יו�

על יע יכולה להשפהציבור ה ולא להתנהגות

  .היצרני�

כ� לשכנע אות� להמציא סוללות " •

כשלא מזהמות את הסביבה  מיוחדות

להמציא דברי� שלא מזהמי� תסביבה 

אבל ג� הציבור צרי� לדעת להתחשב 

בסביבה למשל לא לזרוק סוללות לפח 

או נירות וקרטוני� על הרצפה 

ופלסטיקי� כי לא רק היצרני� אשמי� 

   ."ג� הציבור

תשובות 
  חלקיות 

התלמיד התייחס לרעיו� של האכפתיות של 

הסביר כיצד האכפתיות א� לא , הציבור

הנימוק הוא . יכולה לעזור בשכנוע היצרני�

    .כללי ואינו מתייחס ישירות לנושא הנדו�

לפי דעתי הציבור יכול לשכנע את " •

היצרני� לשנות את דרכ� כי לציבור 

אכפת מאיכות הסביבה וה� לא רוצי� 

שבגלל סוללות או שקיות אשפה יהיה 

  ." זיהו� אויר

בית מתו� רמזי� כתיבה אסוציאטי

שפה לקויה במשפטי� ושגיאות . מהטקסט

   .בכתיב

כ� למשל ליזרוק בקבוקי� למחונות " •

מיוחדות את הסוללות ליזרוק למחונות 

אחידות וכל מיני דברי� זה יכול לאזור 

לאנשי� שחולי� במחלות רעות ואנשי� 

אחרי� יכולי� לאזור לה� וג� 

  ".לאצמ�

תשובות 
  שגויות

נושא אלא כתיבה אי� התייחסות ל

אסוציאטיבית כללית על שינוי דר� 

יש בעיה בניסוח . התנהגות� של אנשי�

  .ובכתיב

כ� אני חושב ע� לשכנע את העובדי� " •

לנשות לשמור על הניקיו� ועל הדר� בה 

ה� עושי� את העבודה שלה� אז נוכל 

  ." להשפיע על העובדי�

 

 ההשתמעויות להוראה

� קצרי� או חלקי טקסטי� כדאי למצוא טקסטי. קת והבעת דעה מנומקתדעה מנומהבנת מומל+ לתרגל 

  . הצגת� והסבר�, כדי לתרגל בחירת נימוקי� מתאימי�

בצבע  סמנו בטקסט את הדעה. נתחו את הדעה ואת הנימוקי�. א: מתו� טקסטי� להל� אפשרויות לתרגול

  .ונמקו אותה בהביעו את דעתכ� על דברי הכות. ב. בצבע אחר ונימוק או שניי� אחד
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  8שאלה 
  .לפניכ� שלושה צמדי משפטי�

  .פעיללסביל מאו  ָסִביללְ ָ%ִעיל מהפכו כל משפט 

  .כדי לייצר רהיטי� תמוחזראשפת פלסטיק   .א
  __________ עתיד יצרני הרהיטי�ב

  .מחדש ממולאותבתהלי� הִמחזור פחיות אלומיניו�   .ב
   __________ בתהלי� הִמחזור היצרני�

  .את הפסולת ליצירת מוצרי� חדשי� מנצלי�בתהלי� הִמחזור   .ג

 __________בתהלי� הִמחזור הפסולת   

 השאלה

   .רהיטי� לייצר כדי הפלסטיק אשפת את ימחזרו...  .א

  .פחיות אלומיניו� מחדש מילאו/ימלאו/ממלאי�...  .ב
  :או
  .מחדש פחיות אלומיניו� מילאו/ימלאו/ממלאי�...

  .ליצירת מוצרי� חדשי� נוצלה/צלתנו/מנוצלת...  .ג

   :הערות

 ג� תיחשב, )'ב בסעי"" ממלי�: "לדוגמה( כתיב בשגיאות הפעלי� ייכתבו שבה תשובה  *
  .נכונה תשובה כ�

  .שגויה תשובה תיחשב, המשפט השלמת ללא בלבד הפועל כתיבת  **

המחוו� 
 )תקציר(

  פעיל וסביל ,מטה לשו� •

 )תחביר2 מורפו(ל וסביל בהקשר התחבירי צורות פעי: לשוניי�, מבני� רטוריי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  הכרת צורות פעיל וסביל של הפעלי� •

  יכולת להשתמש בצורות פעיל וסביל לפי המבנה התחבירי הנתו�  •

  משלימי הפועל בהתא� למבנה התחבירי החדש השלמת •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  והפקת� פעיל וסביל ניתוח צורות •

  בסוגות השונות פעיל וסבילצורות של  �תפקיד •

  הפ�למפעיל לסביל ושיש בה� מעבר אימו� בכתיבת טקסטי� קצרי�  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  
  

 הכישורים הנדרשים

ידע מורפולוגי של צורות הפועל בפעיל : תחבירי2הפעולה של מעבר מפעיל לסביל ולהפ� דורשת ידע מורפו

המחייבי� , מושא –שינויי נושא : התחביריות השונות של הפעיל לעומת הסביל ובסביל וידע של התבניות

 –" הממשלה ידי2עלהיצרני� יושפעו  –הממשלה תשפיע על היצרני� " ,למשל .שינויי� בהשלמות הפועל

להכיר  כי�צרי י�התלמידבשאלה זו בכל סעי" . מושא והתאמת השלמות הפועל –שינוי נושא , שינוי הפועל

מבחינת . לכתוב פועל מתאי� ולשלב אותו במשפט יחד ע� ההשלמות הנדרשות מהשינוי, ת הפועלאת צורו

ובכ� ירדה דרגת  ,י�התלמידהשינוי בנושא נעשה עבור . בתחילת כל משפט חדששינוי  נעשה, מבנה המשפט

ר מסביל מעב נדרשב 2סעיפי� א וב. סביל –של פעיל בתחו� כל סעי" מייצג דרישה לשונית שונה . הקושי

, צורות סביל ותבניות תחביריות של סביל ה� במשלב גבוה יותר. לסבילמפעיל מעבר  נדרשסעי" ג בו ,לפעיל

 ,"תמוחזר"להכיר את הפועל  י�נדרש י�התלמידבסעי" א . ולכ� ה� קשות יותר להפקה ,פחותשכיחות 

מופיע בצורת " ממולאות"הפועל  .בסעי" ב. בבניי� פועל ביחיד ,ר2ז2ח2מ, שהוא פועל מרובע משורש תנייני

, להפו� את מבנה המשפט כי�צרי י�התלמידבסעי" ג . רבי� הווהויש להפו� אותו לפעיל  ,הווה רבות

פיעל רבי� בבניי� " מנצלי�"ולהפו� את הפועל הפעיל  ,"הפסולת" ,לשנות את המושא לנושא המשפט

בסעי" ג  .הסעיפי� המשפטי� ה� כלליי�בכל שלושת . פועל בנקבה בהתאמה לנושאבבניי� לפועל סביל 

במשפט  אילו: להשלי� במשפט הסביל את עושה הפעולה י�מהתלמידדורש  אינו" מנצלי�"הנושא הסתמי 

 ידי2עלמנוצלת "לסביל הייתה נדרשת השלמה  במעבר ,..."היצרני� מנצלי�"למשל , המקורי היה נושא

  ". היצרני�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  ותדוגמא ניתוח

 על פי המחוו�

מחזרו פלסטיק בכדי לייצר י. א" •
ממלאי� פחיות אלומיניו�  .ב. רהיטי�
מנוצלת ליצירת מוצרי� . ג. מחדש
  " חדשי�

   ותתשוב
  ותנכונ

התשובה נכונה מבחינת המעבר מסביל 
אי� , בתשובה אי� דיוק בהשלמות. לפעיל

למשל במקו� , היצמדות למשפט המקורי
במקו�  ,"לסטיקפ"כתוב " אשפת פלסטיק"
לשמור על כדור "כתוב " לייצר רהיטי�"

   ".האר+

ו בעתיד יצרני הרהיטי� ימחזר. א" •
   ".פלסטיק כדי לשמור על כדור האר+

  תשובה 
   חלקית

; כתיבת צורה בבניי� התפעל. בסעי" א
כתיבת צורה פעילה בעתיד במקו� . בסעי" ג

  .מעבר לסביל

ל ננצ. ג. יתמחזרו כדי לייצר מחונות. א" •
  ". את הפסולת ליצירת מוצרי� חדשי�

תשובות 
  שגויות

מעבר מסביל לפעיל בפועל אחר . בסעי" ב
; במקו� מעבר בפועל הנדרש מסביל לפעיל

אי� שינוי בפועל א� יש שינוי . בסעי" ג
  .בהשלמה

מנצלי� . יחינו דברי� מאלומיניו� ג. ב" •
  ". את המוצרי� לחדש

ללא , תשובה שנכתב בה הפועל הנכו� בלבד
  .נחשבת שגויה, השלמת המשפט

  ". ימחזרו. א" •

לפי המחיקות רואי� שהתלמיד ניסה 
למצוא את צורת הפעיל המתאימה וכשלא 

הוא מבי� את . הצליח החלי" את הפועל
המעבר מסביל לפעיל א" שטעה בבניי� 

הוא אינו מכיר את הצורות של . ובזמ�
  ".מחזר"הפועל המרובע 

  ". טיקהשתמשו באשפת פלס. "א" •

 

 ההשתמעויות להוראה

כדי לקד� . התשובות החלקיות והתשובות השגויות של התלמידי� מלמדות שיש סוגי� שוני� של טעויות

על ההיבט , כדאי להפריד את האימו� בפעיל ובסביל לעבודה על ההיבט המורפולוגי תלמידי�האת 

  : התחבירי ועל ההיבט של השיח

  ).נפעל –קל , הופעל –הפעיל , פועל –בנייני� פיעל (פעיל וסביל  צורות מבחינה מורפולוגית כדאי לנתח •

על ההשלמות ועל ההתא� הנובעי� מהחילופי� , מושא –מבחינה תחבירית כדאי לעבוד על חילופי נושא  •

  .האלה

הסביל : תפקיד� של פעיל וסביל בהקשר הטקסטואלי בסוגות השונותמבחינת השיח כדאי לשי� לב ל •

אפשר לקחת טקסטי� עיוניי� קצרי� ולהפו� בה� צורות סביל . ט עיוני במשלב גבוהכמאפיי� טקס

לצורות פעיל ולראות כיצד המעבר הזה תור� להבנת הטקסט וכיצד הוא גור� לשינוי אופי הטקסט 

  .מבחינת המשלב
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  9שאלה 
הבת לימור הציעה להשתמש בכלי פלסטיק . משפחת ישראלי מתכוננת למסיבה משפחתית

אחיה רונ� . כדי לחסו� זמ� בשטיפת הכלי�, פעמיי� ולזרוק אות� בתו� המסיבה2 חד

  .גילי�ר וטע� כי מוטב להשתמש בכלי�, עתההתנגד לד

 .נמקו את תשובתכ�? יסכי� כותב הטקסט, לדעתכ�, ע� מי

 השאלה

  ,ונ� בליווי נימוק מתאי�מפורשת את הסכמתו של הכותב ע� ר תשובה המציינת בצורה

  :לדוגמה

מכיוו� ששימוש בכלי� , כותב הטקסט יסכי� ע� רונ� שמוטב להשתמש בכלי� רגילי� •

  . וכתוצאה מזה לזיהו� הסביבה, מות הפסולתכ פעמיי� גור� להגדלת2 חד

המחוו� 
 )תקציר(

  מסקנה מהבנת הטיעו� במאמר, פרשנות והיסק •

 של המאמר הבנה גלובלית, שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  ממדי ההבנה 
רישות וד

 השאלה

  הבנת הטיעו� של הכותב, הבנה גלובלית של המאמר •

  הבנת הסיטואציה האופרטיבית בשאלה והיסק לגבי דעת הכותב •

  כתיבת נימוקי� מתאימי� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  כחלק מתהלי� הבנת הטקסטמסקנות אופרטיביות  •

   .7שאלה ג�  ורא ,כתיבת נימוקי� רלוונטיי� •

ההשתמעויות 
ה להורא

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

. קישור לטיעו� של כותב המאמר ה�ודורשת מ יו�2סיטואציה מחיי יו� י�לתלמידהשאלה מציגה 

הבנת הסיטואציה , כלומר הבנת הטיעו� של הכותב, נדרשת הבנה גלובלית של המאמר י�מהתלמיד

  . ת נימוקי� מתאימי�כתיב מה� כמו כ� נדרשת. האופרטיבית בשאלה והיסק לגבי דעת הכותב

הבנת הטיעו� לאלא , יישו� לפי המאמרשאי� היא מכוונת לצרי� לקרוא היטב את השאלה כדי להבי� 

 דעתואלא  ,י�התלמידאישית של ה לא מתבקשת כא� דעת�, יכולה להטעות" לדעתכ�"המילה . שבמאמר

  . במאמר טיעונושל כותב המאמר על פי 
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  יםניתוח תשובות תלמיד

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

כותב הטקסט יסכי� ע� רונ� , לדעתי" •

כיוו� שכלי� חד פעמיי� מזהמי� את 

הסביבה ולא יעילי� כיוו� שאי אפשר 

ולכ� למרות שזו , להשתמש בה� שנית

עבודה רבה יותר שמירה על הסביבה 

  ."חשובה ממאמ+

  תשובות 
  נכונות 

 לדעתי הכותב יסכי� ע� רונ� משו�" •

שהכותב רוצה להפחית את כמות 

האשפה וע� הוא היה מסכי� ע� לימור 

  ." אז זה מגדיל את כמות האשפה

פ דעתי כותב הטקסט יסכי� ע� רונ� "ע" •  .תשובה נכונה ונימוק חלקי

ע "משו� שא� ה� ישתמשו בכלי� חדפ

  ". ה� יזהמו את הסביבה

  התשוב
  חלקית 

התלמיד לא קרא היטב את השאלה וענה על 

הוא ניתח מי צודק . אלה אחרתש

  .בסיטואציה של השאלה ללא קשר לטקסט

לפי דעתי לימור צודקת כי זה חוס� " •

הרבה זמ� ומאמ+ ואחיה לא צודק כי 

  ." ששוטפי� כלי� מבזבזי� הרבה מי�

תשובות 
  שגויות

דוגמה לתשובה כללית לסיטואציה ללא  עוד

  .טקסטכותב ולקשר ל
ג�  ע� הבת לימור כמוב� כדי שזה" •

 ורקי� את זהחוס� זמ� וג� ז

   ."לפלסטיק

התשובה אינה מסתמכת על הטקסט ואינה 

היא , א" שמתגלה בה חוסר הבנה. נכונה

מעידה על יכולת הבעת דעה וניסוח נימוקי� 

  .לדעה

לדעתי כותב הטקסט יסכי� ע� הבת " •

לימור משו� שכלי� חד פעמיי� ה� 

יותר נוחי� וג� מצד אחר ה� מתכלי� 

ואפשר לעשות מזה רהיטי� בטבע 

   ."לוניי� וזה מאוד יפהס

  

 ההשתמעויות להוראה

הכוונה כא� לטקסטי� של טיעו� . מתבקשת עבודה על מסקנות אופרטיביות בניתוח טקסטי� מפעילי�

התלמיד צרי� להבי� את תוכ� המידע או את הטיעו� של הכותב כדי לענות על . ולטקסטי� של מידע

נדרשת כא� . הואציות אופרטיביות הוא אמצעי מצוי� לחידוד ההבנה ולבדיקתניתוח סיט. השאלות

אפשר ג� לבקש מהתלמידי� לחבר סיטואציות מתאימות . יצירתיות בחיבור ההפעלות המתאימות

כאמצעי לפיתוח , כדוגמת השאלה הזאת, וסיטואציות לא מתאימות לדעת הכותב או למידע הכתוב

  . מיומנות ההבנה
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  "' בית אלפא'בית הכנסת הקדום ": פרקה
מעובד לפי מאמרו של , הוא טקסט עיוני מידעי "'בית אלפא'בית הכנסת הקדו� "קסט הט

הטקסט עוסק בממצא . המופיע בספר העוסק בארכאולוגיה והאד�, איל� זהרוני

. ומביא מידע היסטורי הקשור לממצא זה "בית אלפא"הארכאולוגי מבית הכנסת היהודי 

בית "פרטי� על דר� גילויו של בית הכנסת , לל רקע על בתי הכנסת היהודיי�המאמר כו

תיאור מדויק של רצפת הפסיפס שבו ומה אפשר , פרטי� היסטוריי� על המקו�, "אלפא

  . ללמוד ממנה על האמנות ועל התרבות בתקופה שבה נוצרה

טורי סיפורי חלק מהטקסט כתוב בלשו� מידע היס: השפה העיונית בטקסט מושפעת מהתוכ�

ובה , וחלק מהטקסט כתוב בלשו� תיאורית במשלב גבוה, המאורג� כרונולוגית לפי שני�

  . מראי מקו� ושמות תואר רבי�

בית "נקרא בקיצור " ('בית אלפא'בית הכנסת הקדו� "שאלות על הטקסט  9להל� ניתוח 

  .השאלות הוא לפי מודל ניתוח היחידות המוצג לעיל ניתוח"). הכנסת

  

  'ט נוסח א"ב תשס"מיצ "'בית אלפא'בית הכנסת הקדום " :הטקסט ומקורושם 

  

  10שאלה 
  ".בית אלפא"מתוארת רצפת הפסיפס בבית הכנסת  39–26בשורות 

  . בתרשי� מצוירכתבו בכל משבצת מה , הטקסט לפי

 .שימו לב לדוגמה

 השאלה

  :ציורי� בתרשי� שישהאו  שבעהתשובה הכוללת זיהוי של 

  יצחק  .1

  זבחמ  .2

  אברה�  .3

  'מלא� ה: או, יד2כ"  .4

  גלגל המזלות  .5

  ארו� הקודש  .6

  )בלבד ייחשב תשובה שגויה" נר(" נר התמיד  .7

המחוו� 
 )תקציר(

  איתור מידע •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות גבוהה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  אתור הפרטי� המבוקשי� •

  הבנת המרחבי� המתוארי� •

  הבנת התרשי� והתמצאות בו •

כישורי� ה
הנדרשי� 

  )רשימה(

  קריאת תרשימי� והבנת� •

  הפקת תרשימי� לפי טקסט מילולי •

   הפקת תיאור מילולי לפי תרשי� •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
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 הכישורים הנדרשים

כדי לאתר את . י�לקרוא את התרשי� ולאתר בטקסט את השמות המתאימי� לתרש י�נדרש י�התלמיד

בצד , ניסהסמו� לכ, חלק קדמי: יעזר בביטויי מרחב ובמילי� המצביעות על כיווני�לה המידע הנכו� עליה�

. התרשי� בשאלה זו ברור והוא מתאי� לצילו� ולתיאור שבטקסט. בחלק העליו�, למעלה, משמאל, ימי�

  .עובדה זו מקלה על התלמידי� ומאפשרת לה� לגלות את התשובות הנכונות

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   על פי המחוו� .רוב התלמידי� שכתבו ענו תשובות נכונות
  נכונות 

  " ' מלא� ה""/יד2כ""במקו� 

  "גלגל המזלות"במקו� 

  "יד"  .4

  "גלגל"  .5

תשובות 
  חלקיות 

  "יצחק"במקו� 

  "מזבח"במקו� 

  " אברה�"במקו� 

  "לוח�"  .1

  "ע+"  .2

  "לוח�"  .3

תשובות 
  שגויות

  

 ראהההשתמעויות להו

כמו חומר  ,נטיי�תלהביא לכיתה תרשימי התמצאות או, קריאת תרשימי� והבנת�מומל+ לעבוד על  •

למצוא אפשר  .תרשימי הוראות הפעלה למכשירי� ולמשחקי�ובמוזיאוני� ולמבקרי� בשמורות טבע 

למצוא  אפשרכמו כ� . ובאתרי פרסו� אחרי� באינטרנט באתרי� של תיירותאת החומרי� האלה 

   .בגאוגרפיה ועוד, במקרא, בהיסטוריה, בספרי לימוד במדעי� המסבירי� תהליכי� ותופעות י�תרשימ

מות החשובי� כמו תרשי� המקו ,תיאורי� מילוליי� לפילהפיק ע� התלמידי� תרשימי� מומל+  •

   .משחקושל בגד של , תמונהשל , תרשי� של עיתו�, ביישובו הספר2לתלמידי� בבית

תו� שימוש בביטויי� מגווני� המצייני� מרחבי�  תרשי� שלתיאור  תבכתיביתאמנו  תלמידי�ה •

  .וכיווני�
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  11שאלה 
  .נמקו את תשובתכ�? לחקור את העבר, לדעתכ�, חשובהא� 

 .שורות 5–3כתבו 

 השאלה

 או( לחברה או לפרט העבר חקר של התרומה בחשיבות העוסק נימוק הכוללת תשובה

  ,)התרומה של החשיבות בחוסר

  :לדוגמה

  העבר את לחקור חשוב לדעתי

  .היו� שקורה מה לגבי מסקנות ולהסיק העבר מ� ללמוד שאפשר מכיוו� •

  .היו� שקורה מה ובי� בעבר שהיה מה בי� להבדיל כדי •

  :או

  העבר את לחקור חשוב לא לדעתי

  .היה שכבר במה ולא בעתיד להתרכז צריכי� שאנו מכיוו� •

 לבזבז ולא, להיזהר וממה לנו טוב מה עתלד, ובעתיד היומיו� בחיי להתמקד חשוב כי •

  . פע� שהיה מה על זמ�

המחוו� 
 )תקציר(

  הערכה מנומקת בהקשר של הטקסט ,הערכה וביקורת •

  שילוב ידע חו+ טקסטואלי ,שאלה אנטרטקסטואלית •

 כתיבה ההולמת את הסוגה ונכונה מבחינה לשונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  הבנת הרעיונות בטקסט •

  עה מתו� התייחסות לטקסטהבעת ד •

י� בהקשר של הטקסט תו� שימוש בידע חו+ /י� רלוונטי/הצגת נימוק, נימוק הדעה •

  טקסטואלי

  פיסוק וכתיב נכו�, ניסוח מתאי�: כתיבה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

   הבעת דעה מנומקת בעקבות טקסטי�

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

הממצאי� מלמדי� על רציפות הקיו� של : בטקסט נמצא התייחסות לחשיבות חקר העבר 9–7בשורות 

לחקר ההיסטוריה היהודית ולחקר הארכאולוגיה בישראל אינה  ההתייחסות" :באר+ ישראלהע� היהודי 

י� התלמיד". אל ההווה ואל העתיד, אלא כאל המש� הרצ" של הע� היהודי מ� העבר, רק כאל משהו שעבר

להבי� את הרעיונות , להבי� את הטקסט כמכלול ה� נדרשי�. ס לנימוק זה דווקאלהתייח י�יבחי אינ�

הנימוק יכול להתבסס על ; עליה� לנמק את דעת�. לחקר העבר ולהביע דעה בנושאהעיקריי� הנוגעי� 

הולמת מבחינת משלב הלשו� , כמו כ� נדרשת כא� כתיבה בהירה. הטקסט או על ידע חו+ טקסטואלי

  .יתותקנ
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

לפנינו הבעת דעה והצגת שני נימוקי� 

הדקדוק , הפיסוק, הניסוח. מתאימי�

 .והכתיב תקניי�") מה�"למשל (

כי , לפי דעתי כ� חשוב לחקור את העבר" •

מהעבר אנו למדי� מטעויות של אבות 

וג� חקר . אבותינו ומפיקי� מה� לקח

רק כ� . ניי� ומוש�העבר הוא נושא מע

  ." תדע מה היה לפני מאות שני�

  תשובות
  נכונות 

התלמיד מתייחס בנימוק לחשיבות חקר 

. ההיסטוריה לע� היהודי ולהמשכיותו

נימוק זה נכו� ומתאי� לרעיו� המובע 

במילה , הניסוח אינו מדויק. בטקסט

  .יש טעות כתיב" נשכ�"

מאוד חשוב ללמוד את העבר של� , כ�" •

טוריה של ע� של� ולחקור את ואת ההס

אנחנו . המקרי� והאמונות שהיו פע�

צריכי� לדעת את ההיסטוריה שלנו כדי 

שנוכל ללדת איתה את הדור שיבוא 

כדי שבמש� . וכ� ג� אחרי זה, אחרינו

דורות רבי� לא נשכ� מה הע� שלנו 

  ." עשה בשבילנו

התשובה מציגה דעה ומסבירה את נושא 

גלי� בה יכולת מת. חשיבות חקר העבר

פיסוק , ניסוח בהיר ונכו� בעיקרו, כתיבה

מבדיקת התוכ� עולה שאי� בה . וכתיב נכו�

 –" ?מדוע חקר העבר חשוב"תשובה לשאלה 

  .לא הוצגו נימוקי� רלוונטיי�

, כ� לפי דעתי חשוב לחקור את העבר" •

לדעת מה קרה אז שאנחנו עוד לא 

מעניי� ומרתק להכיר מקומות . נולדנו

כמו בתי . יהיו משהו חשוב פע�שנבנו 

חשוב ג� להכיר את הסיפורי� . כנסת

להתעניי� ולשמוע ואפילו לבקר . שקרו

  ." במקומות עתיקי�

תשובות 
   שגויות

א� לא , ניסה לנמקה, התלמיד הביע דעה

יהיה "המילי� . הצליח לבנות נימוק מתאי�

אינ� " הרבה היה נעל� מאותנו"ו" מוזר

מדוע חשוב " אלהנימוקי� רלוונטיי� לש

כמו כ� התלמיד כותב " ?לחקור את העבר

שאינה הולמת את , במשלב של לשו� דבורה

  .דרישות הכתיבה

כ� לפי דעתי מאוד חשוב לחקור את " •

העבר כי בלי לדעת מה היה פע� מי היה 

פע� מה קרה זה פשוט יהיה מוזר א� 

לא היינו יודעי� על התנ� או על 

נעל� היסטוריה והכל אז הרבה היה 

  ." מאותנו

, זו דוגמה להבעת דעה ולמת� רמז לנימוק

התלמיד כתב . א� אי� כא� הצגת נימוק

". לראות היכ� אנו עומדי�"בלשו� הדיבור 

הוא לא הסביר מדוע חשוב לדעת ומה 

הקשר בי� הידע לבי� הנושא של חקר 

  .ההיסטוריה

לפי דעתי חשוב לחקור את העבר כדי " •

ולראות היכ�  לראות מה היה פה לפנינו

  ". אנו עומדי�

 

 ההשתמעויות להוראה

. ל הבעת דעה מנומקת כדאי לעבוד על טקסטי� קצרי� הכוללי� את דעת הכותב בנושא מסוי�ולצור� תרג

נימוק ההא� : להעמידו מול הדעה ולבחו� אותו מבחינת התוכ� והניסוח, כל פע� נימוק אחדבאפשר לבודד 

כדאי לסמ� בטקסטי� הקצרי� את הנימוקי� ולנתח ? כראוימוק מוצג הא� הני? מתאי� לדעה המובעת

לתק� ולנסח ע� התלמידי� , וכ� להדגי� ג� מתשובות תלמידי�, )בטקסט זה 9–7ראו שורות (את הצגת� 

  ).ראו כא� דוגמאות של תשובות תלמידי�(נימוקי� מתאימי� 
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  12שאלה 
  ". בית אלפא"יעל ואס" התבוננו ברצפת הפסיפס בבית הכנסת   .א

  .אס" טע� שהמבנה לא שימש יהודי�

  .המופיעי� בצד הטקסט ג2ו ב� ענו לפי הקטעי? על מה התבסס אס"

  .הסכימה לטענתו של אס" לאיעל    .ב

 .המופיעי� בצד הטקסט ג2ו בענו לפי הקטעי� ? על מה התבססה יעל

 השאלה

 כגו�, הפסיפס רצפתשב יהודיי� הלא למוטיבי� אס" של התייחסות הכוללת תשובה  .א

 לדמיו� אס" של התייחסות או, המזלות גלגל של ציור, הליוס, היווני השמש אל של ציור

  . כנסיות של אלה ובי� שנמצא הפסיפס שבי�

 עֵקדת כגו�, הפסיפס שברצפת יהודיי� למוטיבי� יעל של התייחסות הכוללת תשובה  .ב

 עניי� היו יהודיי� לא בי�שמוטי לעובדה יעל של התייחסות או/ו והמנורה יצחק

  . יהודי לא שימוש על מעידי� אינ� ולכ�, כנסת בבתי ג� שבאופנה

המחוו� 
 )תקציר(

  פרשנות והיסק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  הבנת הרעיו� בכל אחד מהטקסטי� הנלווי� •

  כלומר הבנת הטענות בשאלה, הבנת הסיטואציה •

  דע משני הקטעי� מיזוג המי •

  היסק מהמידע לגבי הטענה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  מיזוג מידע מטקסטי� לא רציפי� •

  הסקת מסקנות ממידע שמוזג משני טקסטי� לא רציפי� •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

של אס" ואת הטענה של כלומר את הטענה , השאלהאת להבי� , השאלה דורשת לקרוא שני טקסטי� נלווי�

המידע  אתלמצוא  כי�צרי י�התלמיד. שני הטקסטי�מ שמוזגהמידע  על סמ� הלענות על השאלו, יעל

להסיק מסקנה מפרטי�  כמו כ� עליה�. המידע הרלוונטי לדעתה של יעל אתהרלוונטי לדעתו של אס" ו

כי� בדעתו של אס" ואילו אילו פרטי� תומ ג� להחליט ה� נדרשי�. הנמצאי� בטקסטי� הנלווי� רבי�

  .פרטי� תומכי� בדעתה של יעל
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

, ביסוס הטענות מוצג היטב, התשובה נכונה

, אי� הקפדה בניסוח. כולל הכללות והדגמות

ובכתיב יש השמטת , ..."וג� בגלל"כמו 

" נראה", )הכנס" (הכנסת"אותיות במילי� 

" השפעות", )מורת" (נורהמ", )נירא(

 ).השפעת(

אס" היתבסס על זה שהפסיפס . א" •

בבית הכנס נירא כמו בפסיפס הכנסיות 

  . וצויר ג� אל השמש לכ� הוא חושב כ�

יעל היתבססה על הסמלי� היהודי� . ב

שהיו מצוירי� כמו מורת ע� שבעת 

הקני� וג� בגלל השפעת זרות על 

   ".האומנות האר+ ישראלית העתיקה

  בותתשו
  נכונות 

הוא לא . לתלמיד לא ברור נוסח השאלה

  .הבי� מה עליו לעשות
  ' אס" התבסס על קטע ג. א" •

  ". ' יעל התבססה על קטע ב. ב

תשובות 
  שגויות

שהטענות של אס" ויעל  �התלמיד לא הבי

מתבססות על הציורי� שהתגלו ברצפת 

ולא על רצפת הפסיפס כשהיא , הפסיפס

יב שגוי במילי� יש לשי� לב לכת. לעצמה

בהמש� ; )לסי�" (לשי�", )נועגי�" (נוהגי�"

  ."שמו פסיפס בבתי הכנסת"כתוב נכו� 

אס" התבסס שהיהודי� לא נועגי� . א" •

  . לסי� פסיפס בבית הכנסת

שהאופנה של פע� הייתה פסיפס לכ� . ב

  ." ג� היהודי� שמו פסיפס בבתי הכנסת

. התלמיד לא התייחס לטענתו של אס" כלל

שהמבנה שימש , כתב את דעתה של יעל הוא

א� לא , והוסי" שקישטו אותו זרי�, יהודי�

  .השיב על מה ביססה יעל את דעתה

שיהודי� היו ש� אבל ה� לא אלו שבנו " •

את הפסיפס אלא היווני� כ� היו נהוג 

לעשות שזרי� יקשטו את בית הכנסת 

  ". של היהודי�

 

 ההשתמעויות להוראה

זוג מידע בכל מקצועות במי י�מתנס י�התלמיד. זוג מידע מטקסטי� לא רציפי�מיעבודה על מומלצת 

מידע כדי למזג . ממקורות מידע שוני� ה�את תשובותי מי�לענות על שאלות ומסכ י�נדרש �ה: הלימוד

אפשר . לאותה הכללה המתאימי� י�טקסטהמכל ג שמוזַ מידע ולבסס� על סמ� צרי� להתאמ� בהכללות 

העוסקי� קצרי� יקה וספורט ולהביא קטעי� זמו, פנת נוערהנוער כמו אובני ולמ� של לבחור נושאי� מע

. ספריות של תלמידי הכיתה במקצועות הלימוד השוני�2משימות בית שלבואפשר ג� ל ,בנושאי� האלה

ישמשו לעזר במשימות גיש מילות קישור וביטויי הכללה שולהד מידע כדאי להכי� דוגמאות של מיזוג

  .המיזוג
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  13שאלה 
ל בית שכתבו לפי הטקסט שתי עובדות שלפיה� קבעו הארכאולוגי� את מועד בנייתו 

  .הכנסת

1.  ______ 

2.  ______ 

 השאלה

  :בטקסט המוזכרות העובדות שתי את הכוללת תשובה

 הקיסר של בימיו נבנה הפסיפס כי מציינת, בארמית הכתובה, הפסיפס שעל הכתובת •

  .לספירה 565–527 בשני� שפעל, ראשו�ה סיוסטיניאנו הביזנטי

  .הזה לקיסר הכוונה שאכ� כ� על מעידות במקו� בחפירה שנמצאו מטבעות •

המחוו� 
 )תקציר(

  גלוי איתור מידע •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  איתור המקו� בטקסט המתאר את זמ� בניית בית הכנסת •

  נקבע תארי� בניית בית הכנסת איתור העובדות שלפיה� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

   איתור השערות ואיתור עובדות בטקסט •

    דרכי ביטוי של השערות ושל עובדות בטקסט •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

  .השאלה דורשת לכתוב עובדות המעידות על זמ� בניית בית הכנסת ולא לציי� את הזמ� עצמו

נמצא  ...משו� ש )של בית הכנסת(לא קשה לקבוע את זמ� בנייתו "כתוב בטקסט כי  25–20בשורות 

לאתר את הפסקה המתאימה על סמ� הידיעה  י� צריכי�התלמיד". ...מטבעות שנמצאו במקו�)ו(... פסיפס

השאלה . בטקסט)" של בית הכנסת(זמ� בנייתו "בנוסח השאלה מתייחס ל" מועד בנייתו של בית הכנסת"ש

ולכתוב אות� , המופיעות בטקסט בנפרד ולא במתכונת של רשימה, רלוונטיותעובדות דורשת לאתר שתי 

  .בתשובה

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  אותדוגמ ניתוח

התלמיד כותב את שתי העובדות הנכונות 

ומקשר את העובדה השנייה לעובדה 

המעידות על אותה "הראשונה במילי� 

 ".תקופה

ליד בית הכנסת התגלה רצפה שבה . 1" •

נסת נבנה היה רשו� בארמית שבית הכ

  . הראשו�... בימיו של הקיסר הביזנטי

קרוב למקו� מצאו מטבעות המעידות . 2

  ." ה של הקיסרעל אותה תקופ

  תשובה 
  נכונה

מול הכניסה הראשית יש עוד פסיפס " •  .התשובה כוללת עובדה אחת בלבד

שמציי� בארמית ויוונית שהמקו� נבנה 

בשני� של הקיסר הביזנטי ששלט בי� 

  ". 565–527השני� 

תשובות 
  חלקיות 

התלמיד כותב רק עובדה אחת נכונה ומוסי" 

  .פרט לא רלוונטי כעובדה שנייה
משו� שבכניסה הראשית יש פסיפס . 1" •

ויש . 2. שכתוב אליו את מועד בנייתו

רצפה הפסיפס במרכז האול� ומסביב 

לארבעה מזלות יש שמות של ארבע 

  ". עונות
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  ניתוח תשובות תלמידים

  אותדוגמ ניתוח

במקו� לכתוב את העובדות המעידות על 

מועד בניית בית הכנסת התלמיד ציי� את 

  .התקופה

לדברי הארכאולוגי� בית הכנסת נבנה " •

  ". ישית לספירהבמאה הש

תשובות 
  שגויות

תשובה סתמית המגלה חוסר הבנה בסיסי 

  .של תוכ� הטקסט
שהיה . 2שהיה פע� בית מקדש . 1" •

  !" עבר

הוא העתיק  .התלמיד לא הבי� את השאלה

מפסקת הפתיחה את המועד שנערכו בו 

  .מחקרי� רבי� על בתי הכנסת

נערכו מחקרי� רבי� בנושא  1905שב" •

מילה ! (�Xהתגלה בש זה שבית הכנסת

  )". לא ברורה

  

 ההשתמעויות להוראה

מומל' בניתוח טקסטי� היסטוריי� לימודיי� או כתבות עיתונאיות על ממצאי� ארכאולוגיי� חדשי� 

מומל+ לבקש מהתלמידי� לסמ� בטקסט . להתמקד בדרכי ביטוי של עובדות ובדרכי ביטוי של השערות

כי "... למשל , ימי� להבעת עובדות כמו משפטי� שמניי� ובה� אוגדביטויי� או תבניות תחביריות המתא

   ).25שורה " (לאותו קיסר היאאכ� הכוונה 

מציינת "..., )2שורה ..." (לומלמדי� ע", )1שורה ..." (מעידי� על: "...ראו בטקסט הנדו� ביטויי עובדות

, )19שורה ( ..."דברי הארכאולוגי�ל: "וביטויי השערות) 24שורה ..." (מבססי� את", )22שורה .." (.כי

  ).40שורה ..." (חוקרי� סבורי�"

� או יבביטוי, שנדרש בה� להשתמש, במיוחד בתשובות לשאלות, פעילויות כתיבהכדאי לזמ� לתלמידי� 

מניחי� "ו..." חושבי� ש", ..."משערי� ש", ..."ת�/ו/לפי דעתי"כמו , הבעת השערותבתבניות תחביריות ל

  ...". ש
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  14לה שא
  ..."ידי פרופסור סוקניק2ה� נחשפו על: "כתוב 17–16בשורות 

  ?ה�למה הכוונה במילה 

...................  

................... 

 השאלה

   :האלה האזכורי�תשובה הכוללת את שני 

 המבנה/בית הכנסת •

  פסיפסי�ה/רצפת הפסיפס •

מופיעה ג� . של הטקסטהמילה אזכור מוכרת למורי� ונלמדת בתורת השיח כחלק מארג� 

הבנה של אזכורי� שוני� המופיעי� : "במדדי הבנה של המשרד כחלק מהבנת הנקרא

  "בטקסט

המחוו� 
 )תקציר(

  הבנת אזכור, פרשנות •

 של אזכורי� לשוניי�/מבני� רטוריי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  הכרת המבנה הלשוני של האזכור •

   ולא רק לאזכור אנשי� הבנת השימוש בכינוי גו" לאזכור מושגי� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(
  :בטקסטי� שוני�אזכורי� עבודה על 

  דרכי הרימוז השונות הכרת •

  בהבנת הטקסט האזכורי�מודעות לתפקיד  •

  בטקסטי� אזכורי� ניתוח  •

  שיש בה� אזכורי�הפקה של טקסטי� קצרי�  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

בית "מאזכר את " ה�"כינוי הגו" . 15התשובה נמצאת בשורה , שת לקרוא את כל הפסקההשאלה דור

להכיר את המבנה הלשוני של  י� צריכי�התלמיד. שהוזכרו במשפט הקוד�,"רצפת הפסיפס"ואת " הכנסת

  .אנשי�לאזכור מושגי� ולא רק לאזכור " ה�"האזכור ואת השימוש בכינוי הגו" 
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�
  התשוב  "בית הכנסת רצפת הפסיפס" •

   הנכונ

שתי המילי� כתובות לפי המקו� בתשובה 

  .לשתי מילי�
  התשוב  "רצפות הפסיפס" •

  חלקית 

התלמיד הסתמ� על המשפט הראשו� 

" ה�"בפסקה וייחס את כינוי הגו" ברבי� 

. שא" ה� צורה ברבי�, לצינורות ההשקיה

א� , ת הצורה יש כא� התא�אמנ� מבחינ

מבחינת התוכ� התשובה מעידה על חוסר 

  .הבנה

תשובות   "צינורות השקיה" •
  שגויות

אזכור " ה�"ככלל התלמיד ראה במילה 

 טתשובתו מנותקת מהטקס. לאנשי�

  .ומהבנה בסיסית של נושא הטקסט

  "בני ישראל" •

  

 ההשתמעויות להוראה

. ולהבי� אות� לצור� בניית מפת הטקסט האזכורי�ת לזהות אבתהלי� הבנת הנקרא הקורא חייב 

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

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

 בשלב שני אפשר להציע. בטקסטי� קצרי�אזכורי� לנתח  י�תלמידהרימוז והשימוש בה� כדאי לתת ל

הטקסטי� המתאימי� לתרגול צריכי� לכלול . באזכורי� שימוש שיש בה�להפיק טקסטי� קצרי�  לה�

  :להל� דוגמאות מהטקסט שלפנינו. דרכי רימוז מגוונות

 ובלמדי� על המשתמשי� ומ ומעידי� על ייעוד ווצורת ותכנונ –בניי� אינו רק ערמה של אבני� וקירות " 

 ,"בניי�" למרמזי� ע" ייעודו"ו" וצורתו", "תכנונו"במילי� חבורי� הכינויי� ה ).221שורות ." (ה�רכיוועל צ

  ."משתמשי�ה"מרמז על  "צורכיה�"במילה והכינוי החבור 

  .בתי הכנסת –מחקר נושא ה לע מרמז" זה" הרמז כינוי ).7שורה ( "?זה בנושא מדוע נחו+ מחקר"

זו המושכת את עי� המבקר  היאו", "...וא פסיפס צבעוני המכסה את הרצפהה ואותהדבר המייחד ..."

פרוד הכינוי וה, בית הכנסת לע מרמז" אותו" החבור במילהכינוי ה ).14–11שורות ." (הויופיי הבזכות גודל

  ".גודלה ויופייה"רצפה וכ� ג� הכינויי� החבורי� במילי� ה מרמז על" היא"

להל� כמה דוגמאות . 35–26שימו לב במיוחד לפסקה בשורות  .דר� כדאי לנתח את המש� הטקסטהבאותה 

  ".ויד", "וראש", "וממנ", "ה�ומעלי", "הבמרכזו: "מפסקה זו
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  15שאלה 
כמה מבי� רצפות הפסיפס של בתי הכנסת דומות : "כתוב, המופיע בצד הטקסט בבקטע 

  ..." הכנסת נוספו לה� סמלי� יהודיי� מובהקי�אול� בבתי ... מאוד לאלה של הכנסיות

  ?בשל המשפטי� ִמקטע  המרכזי הרעיו�איזה מ� המשפטי� הבאי� מבטא את 

  .י הכנסת היו אות� ציורי� וסמלי�בכנסיות ובבת  .1

 . הפסיפסי� בבתי הכנסת היו צבעוניי� יותר מאשר בכנסיות  .2

 .בכנסיות ובבתי הכנסת היו ציורי� שוני� לגמרי  .3

 .לפסיפסי� בבתי הכנסת היו תוספות ייחודיות לדת היהודית  .4

 השאלה

המחוו�   .לפסיפסי� בבתי הכנסת היו תוספות ייחודיות לדת היהודית  .4
 )תקציר(

  בפסקה הבנת רעיו� מרכזי, פרשנות •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  הבנת רעיו� מרכזי בפסקה •

  לשוני של ניגוד/� המובע במבנה רטוריהבנת רעיו •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  לשוני� של ניגוד לצור� השוואה ולצור� הבעת הסתייגות/הבנת מבני� רטוריי� •

  הפקת מבני� רטוריי� של ניגוד בהתאמה למשלב הלשוני •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

קשר של שיש ביניה�  י�משפטשני הרעיו� מובע ב. מרכזי בקטעהיו� רעה המבטא את ,בשאלה נמצא ציטוט

להבי� את  י�נדרש י�מידהתל. השני המשפט את פותחת" אול�"מילת הקישור המביעה ניגוד . ניגוד

להבי� במה שונות רצפות הפסיפס של בתי הכנסת  כמו כ� עליה�, י�את הניגוד בי� שני המשפטו הרעיו�

בחור כדי ל. ות לבתי הכנסתהשוואה בי� הכנסיעוסקי� בכל המסיחי� . ותמרצפות הפסיפס של הכנסי

 ההמביע את ההבדל במיל ,4מסיח  את ולבחור" נוספו"השאלה דורשת לשי� לב למילה  ,נהנכותשובה 

 3מסיח בו" צבעוניי� יותר" 2במסיח  :יוצרי� השוואה לא נכונה מבחינת התוכ� 23ו 2מסיחי� ". תוספות"

  .ניגוד ולא השוואה שאי� בו לא, הראשו� משפטלמתייחס  1מסיח . "שוני� לגמרי"

  

 ההשתמעויות להוראה

מבני� של ניגוד בי�  .לשוניי� של ניגוד לצור� השוואה ולהבעת הסתייגות/עבודה על מבני� רטוריי�

ו כ� כמ. מומל+ לנתח טקסטי� קצרי� ולסמ� בה� את מילות הניגוד. משפטי� ומבני� של ניגוד בי� פסקות

למשל בטקסטי� העוסקי� בהבעת דעה , לשוניי� כאלה/מומל+ לזמ� לתלמידי� הפקה של מבני� רטוריי�

להל� רשימה של מילות קישור של ניגוד והתייחסות לשימוש בה� במשלבי� . רעיו� או תופעה" בעד ונגד"

, ספרותית, מליציתלשו� (אפס כי , אפס, )מארמית, לשו� גבוהה(בר� , אלא ש, א�, אבל, אול�: שוני�

מה . הוא לא הגיע לפגישה"למשל , )רהלשו� דב:... (מה שכ�, )35ב "במדבר כ, 28–27ג "מהמקרא במדבר י

כדאי ג� לתת לתלמידי� דוגמאות של ). מילי�2מילו� רב." (הוא לפחות טרח לטלפ� ולהסביר מה קרה, שכ�

  . משפטי� מהמילו� שיש בה� שימוש במילי� האלה
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  16שאלה 
  ?בבקטע  מובהקי�מה משמעות המילה 

 מבריקי�  .1

 אופייניי�  .2

 מופלאי�  .3

 מצוירי�  .4

 השאלה

המחוו�   אופייניי�  .2
 )תקציר(

  פרשנות •

 ש� תואר במשלב גבוה :אוצר מילי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  ידע חו+ טקסטואלי , הכרת מילה במשלב גבוה •

  יכולת להיעזר בהקשר התוכני •

הכישורי� 
דרשי� הנ

  )רשימה(

  ק2ה2מילי� מהשורש ב:העשרת אוצר מילי� •

  " מובהק"ל" בוהק"ההבדל בי�   .א

  "מובהק"מילי� נרדפות ל  .ב

  שמות תואר במשלב גבוה  .ג

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

ילה ספציפית לפנינו שימוש במ. הוא מילה במשלב גבוה" אופייניי�"במשמעות של " מובהקי�"ש� התואר 

הקושי לפרש את . להכיר את השימוש במילה במשמעות זו י� צריכי�התלמיד. לתיאור סמלי� או סימני�

. לנצנ+/ק שמשמעות� להבריק2ה2 בדר� כלל פעלי� משורש ב י�מכיר י�המילה נובע ג� מכ� שהתלמיד

פוא להשתמש השאלה דורשת א. להיעזר בשורש לפירוש המילה י�יכול י� אינ�מבחינה זו התלמיד

ארו�  ,מנורת שבעת הקני�כמו , מובהקי�אול� בבתי הכנסת נוספו לה� סמלי� יהודיי� : "בהקשר

יש יכולת  י�ההקשר יכול לרמז על התשובה הנכונה בתנאי שלתלמיד." תיאור העקדה ותיבת נוח ,הקודש

רשימה רשימה של ב י� יראוא� התלמיד. אופייניי�לראות ברשימה שניתנה רשימה של סמלי� יהודיי� 

  ". מובהקי�"בהבנת המשמעות של ש� התואר  לא יוכל ההקשר לסייע לה�, בלבדסמלי� יהודיי� 

מבלבל כי הוא מציע ש� תואר , "מבריקי�", 1מסיח : לבחור את המסיח הנכו� י� צריכי�התלמיד

עי� שמות מצי, "מצוירי�"ו" מופלאי�" 4 2ו 3מסיחי� ; ק2ה2 במשמעות הרווחת של מילי� משורש ב

  .הסמלי� היהודיי� שהתגלו בפסיפסי� תואר המרמזי� על
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 ההשתמעויות להוראה

 י�תלמידה. ידע של מילי� וביטויי� במשלב גבוה תביניי� דורשההבנת טקסטי� לימודיי� בחטיבת 

 פילבמילו� עבודה . שימוש בלשו� מגוונת ועשירה באמצעותטקסטי� במשלב גבוה  להפיקג�  י�נדרש

ביטויי� של על משמעויות מטפוריות של מילי� ועבודה ו ,יות שונותשורשי� במשמעו ולפיעולמות תוכ� 

בהבעה במילי� ובביטויי� ממשלב גבוה בהבעה בכתב ו שימושמעשירות את אוצר המילי� ומאפשרות 

  .פה2בעל

להדגי� את השימוש ו ,במשמעות נוצ+" קהֵ וב" כמו, ק2 ה2בבמילי� מהשורש  שימושכדאי לזמ� לתלמידי� 

לעסוק  מומל+ כמו כ�). מילי�2מילו� רב" (ונבוהק השמש סנוור את עיני" :"קבוהַ "הספרותי במילה 

 ,ה� במשמעות בולט ,ה� במשמעות אופייני ,"מובהק"התואר  ש� במשמעויות ובשימושי� השוני� של

  .ב גבוהאחד המאפייני� של טקסט עיוני ושל טקסטי� במשל �שמות התואר ה .משמעותי

מחייבת למצוא טקסטי� ספרותיי� הכוללי�  עבודה על שמות תואר במשלב גבוה בהקשר טקסטואלי

העבודה על שמות תואר מזמנת העשרה באוצר . מבח�תיאורי� וכ� טקסטי� עיוניי� כדוגמת הטקסטי� שב

י� בטקסטיש לשי� לב שבטקסטי� ספרותיי� ו. מילי� ומודעות לתפקיד ש� התואר בהבעה בכתבה

יכול " מתוק"למשל ש� התואר , משלב גבוה י�יוצרהבהקשרי�  "רגילי�" שמות תוארעיוניי� יש שימוש ב

  .יוצר משלב גבוה" ניגו� מתוק"וכ� הצירו" , לתאר ניגו� ולא מאכל

שורה  – "אחד מבתי הכנסת הקדומי�"" (קדומי�: "דוגמאות לשמות תואר במשלב גבוה בטקסט שלפנינו

דוגמאות לשמות תואר ). 33שורה  – "יצחק העקוד"" (העקוד", )30שורה  – "חלק הקדמיב"" (קדמי", )10

  ).42שורה " (חשוב ומעניי�", )3שורה " (חדש" :יומי2במשלב יו�
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  17שאלה 
  :העתיקו מתו� הטקסט

     – )היידוע' ה( הידיעה' ה ע� סמיכותצירו" אחד של   .א

     –) היידוע 'ה(הידיעה ' ללא ה סמיכותצירו" אחד של   .ב

     –) היידוע' ה( הידיעה' ה ע� ותוארו ש�צירו" אחד של   .ג

    –) היידוע' ה(הידיעה ' ללא ה ותוארו ש�צירו" אחד של   .ד

 השאלה

  :דוגמאות לתשובות נכונות

  בית הכנסת  .א

  בית כנסת/ בתי כנסת  .ב

  התקופות השונות/ בתקופות השונות  .ג

  בתי כנסת יהודיי�/ מחקרי� רבי�  .ד

המחוו� 
 )תקציר(

  ש� תואר ויידוע+ ש� עצ� , סמיכות: מטה לשו� •

 ש� תואר+ ש� עצ� , סמיכות –מבני� של צירופי� שמניי� : מבני� לשוניי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .להכיר מבנה של סמיכות ולאתר שמות בסמיכות •

  .ש� תואר ולאתרו בטקסט+ להכיר מבנה של ש� עצ�  •

מצוא צורות מיודעות ולא מיודעות ולהיעזר ביידוע בהבחנה בי� ל, להכיר את היידוע •

  .התבניות

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  ש� תואר+ ש� עצ� , סמיכות: ניתוח והפקה של מבני� לשוניי� של צירופי� שמניי� •

  היידוע כאמצעי לזיהוי מבני� של צירופי� שמניי� •

   התפקידי� הסמנטיי� של הסמיכות •

ההשתמעויות 
ה להורא

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

להכיר שני מבני� של צירופי� שמניי�  י�נדרש י�התלמיד. השאלה דורשת ידע לשוני על צירופי� שמניי�

ילדי "לעומת " ילדי� כפריי�"למשל , ש� תואר ומבנה של סמיכות+ ש� עצ� : ואת ההבדלי� ביניה�

אלה דורשת להכיר את היידוע ולאתר בטקסט ג� הש, נוס" על כ�. ולזהות אות� בטקסט הנתו�, "כפרי�

להשתמש בידע הלשוני על היידוע כדי להבחי�  י�יכול י�התלמיד. צירופי� מיודעי� של שני המבני� האלה

ואילו במבנה , הידיעה מופיעה ג� בש� העצ� וג� בש� התואר' ה" הילדי� הכפריי�"ב: בי� שתי התבניות

  .מופיעה רק בסומ�הידיעה ' ה" ילדי הכפרי�"הסמיכות 

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  .א

  על פי המחוו�
גלגל , )חוזר במבדקי� רבי�(בית הכנסת  •

  ארו� הקודש, המזלות

   התשוב
   הנכונ

תשובות   הדבר המיוחד  •  ת במקו� צירו" סמיכות מיודע"ש+ ע "ש
  שגויות 

י המעיד על ידע לשוני ברמה יידוע שגו

  .נמוכה
  כנסת הבית ה •
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  .ב

   התשוב  בית כנסת •  על פי המחוו�
   הנכונ

ת במקו� צירו" סמיכות לא "ש+ ע "ש
  מיודע

תשובות   מחקרי� רבי�  •
  שגויות 

  גלגל המזלות  •  מיודע

  בית הכנסת  •  מיודע

  .ג

  תשובה   ביצחק העקוד •  על פי המחוו�
  נכונה

בחירה ". טוריהההיס"לא נכתב הש� 
התשובה מראה על ידע לשוני ועל , נכונה

  .הבנת הנושא

  תשובה  היהודית  •
   חלקית

תשובות   ארו� הקודש  •  צירו" סמיכות
  שגויות 

  נר התמיד  •  צירו" סמיכות

  .ד

  תשובה   פסיפס צבעוני  •  דוגמה חוזרת
  נכונה

, בחירה נכונה". מנורות"לא נכתב הש� 
ת כש� משמש" דולקות"צורת הבינוני 

התשובה מראה על ידע , תואר לא מיודע
  .לשוני ועל הבנת הנושא

  התשוב  דולקות  •
   תחלקי

תשובות   "תקופת ניס�" •  צירו" סמיכות
אינו ש� " סבורי�", פועל בהווה +ש� עצ�   שגויות 

  תואר
  " חוקרי� סבורי�" •

התלמיד כתב ש� עצ� לא מיודע ללא ש� 
יודע נראה שלא הבי� מהו צירו" לא מ, תואר

  .של ש� עצ� וש� תואר

  " פסיפס" •

  

 ההשתמעויות להוראה

ניתוח . המבני� השוני� של הצירופי� יוצרי� שפה עשירה ומגוונת. במשפטי� רבי� יש צירופי� שמניי�

כאשר עוסקי� בסמיכות יש לנתח ג� את  .צירופי� שמניי� מעלה את המודעות לשפת הטקסט

הפקה של צירופי� שמניי� במבני� שוני� מעשירה את . ותהתפקידי� הסמנטיי� השוני� של הסמיכ

  .של התלמידי� יכולת ההבעה בכתב

את המבני� הלשוניי� של , בייחוד בטקסטי� עיוניי� ובטקסטי� ספרותיי�, מומל+ לנתח בטקסטי�

אחד הנושאי� החשובי� בהקשר זה הוא נושא . ש� תואר+ ש� עצ� ו סמיכות: הצירופי� השמניי�

ידי שימוש 2ולתרגל הבחנה בי� המבני� על המבנה לזיהויאמצעי וי להראות שהיידוע הוא רצ. היידוע

, "מקו� נעי�"לעומת ; בסמיכות רק הסומ� מיודע" אחסו�המקו� "ביידוע , "מקו� אחסו�"למשל . ביידוע

  ".נעי�המקו� ה"ביידוע 

רבע הקבוצות המופיעות את הצירופי� השמניי� לא, או בכל טקסט אחר, אפשר למיי� בטקסט שלפנינו

וכ� לחבר , ל"רצוי ג� לתת לתלמידי� להפיק צירופי� חדשי� המתאימי� לארבע הקבוצות הנ. בשאלה

  .ל"משפטי� או פסקות קצרות בשילוב צירופי� המתאימי� לקבוצות הנ
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  18שאלה 
  ".ובעזרת� של חברי קיבו+ חפציבה: "...כתוב 18בשורה 

  ?*ְבֶעְזָרָת�וש המילה כיצד תחפשו במילו� מודפס את פיר

  :ְבֶעְזָרָת�   .1

  :ְבֶעְזַרת  .2

  ֶעְזָרה  .3

 ֶעְזַרת  .4

 השאלה

המחוו�   ֶעְזָרה  .3
 )תקציר(

  מילו�: מטה לשו� •

 מוספיות+ ש� עצ� בנטייה : לשוניי�/מבני� רטוריי� •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  מוספיותמילי� בנטייה ומילי� ע� : הכרת מבנה מורפולוגי של מילי� •

  ידע על מבנה המילו� ועל השימוש בו •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  .�"החיבור ואותיות בכל' מוספיות כמו ו+ ניתוח והפקה של מילי� מורכבות בנטייה  •

  ניתוח מילי� מורכבות ומציאת פירוש�; עבודה במילו� •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
 

 הכישורים הנדרשים

להתייחס למילה  י�נדרש י�התלמיד: רפולוגי על מבנה המילה וידע על מבנה המילו�השאלה דורשת ידע מו

, כדי לחפש את הצורה הגרודה מורפולוגי ובידע על מבנה המילו� להשתמש בידע ה� צריכי�". ובעזרת�"

לדעת שהמוספיות  ה� צריכי�. בשלב זה עליה� לפרק את המילה לרכיבי�. מר ללא התוספות שלהכלו

להכיר את נטיות  כמו כ� ה� נדרשי�). �"ותיות השימוש בכלאחת מא(היחס ' החיבור וב' ה� ו במילה זו

ג� ידע לשוני על  י לקבל את הצורה הגרודה נדרש מה�כד). שלה�(� Xהש� ולפרק את הכינוי החבור 

  ".עזרה"אלא " עזרת"אינה " עזרת�" כי הצורה הגרודה של, פונטיי� של הנטייה2השינויי� המורפו

 

 ההשתמעויות להוראה

, "במכתביות"בטקסט כמו  מציאת פירוש של מילי� מורכבותכלומר , עבודה במילו�מומלצת 

, החיבור' ו כמו מוספיות+ עבודה מורפולוגית של ניתוח מילי� מורכבות בנטייה וכ� , "וכשבראוהו"

  ".כשראיתיהו", "ולשדות התעופה", "ובסכיניו"למשל . השעבוד' � וש"אותיות השימוש בכל
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  "היזהרו מן השמש –חכמים ": פרקה
טקסט זה מציע לקורא כללי . הוא טקסט שימושי" היזהרו מהשמש –חכמי� "הטקסט 

רשימת האנשי� הנמצאי� בסיכו� : ובו שתי רשימות, התנהגות בנושא הגנה מנזקי השמש

כ� יש בטקסט כמו . להיפגע מהחשיפה לשמש ורשימת כללי ההתנהגות להגנה מפגעי השמש

  .מידע בנושאי� רלוונטיי� כמו מידע על משקפי שמש

התוכ� השימושי בנוי . המבנה והשפה, הטקסט אופייני לטקסט שימושי מבחינת התוכ�

כל סעי" עומד בפני עצמו ללא קישור . בצורה של כותרות ומתחת לכל כותרת רשימת סעיפי�

כללי ההתנהגות , מבחינת השפה. �וקטעי המידע הרלוונטיי� נפרדי� וממוסגרי, ביניה�

מומל+ ..." "יש להימנע"מובעי� בתבניות תחביריות אופייניות כמו השימוש בש� פועל 

  ...". לשהות

היזהרו "נקרא בקיצור " (היזהרו מ� השמש –חכמי� "שאלות על הטקסט  7להל� ניתוח 

  .ניתוח השאלות הוא לפי מודל ניתוח היחידות המוצג לעיל .")מהשמש

  

  'ט נוסח א"ב תשס"מיצ "היזהרו מן השמש –חכמים " :הטקסט ומקורו שם

  

  20שאלה 
  .בטקסט כתובות המלצות מנומקות הקשורות לחשיפה לשמש

  .כתבו מתו� הטקסט שלוש המלצות ואת הסיבה לכל אחת מה�

  הסיבה  ההמלצה

1.                                                  

                             

                                                   

                                                   

2.                                                  

                             

                                                   

                                                   

3.                                                  

                             

                                                   

                                                   
 

 השאלה

  :ולסיבות להמלצות דוגמאות

  צל /שהייה בצל/ללשהות בצ :המלצהה

  .סגולה2 הצל מג� מפני הקרינה האולטרה :ההסיב

  שתייה/הזדמנות לשתות בכל :ההמלצה

, כשמזיעי� מאבדי� נוזלי�. ובאמצעות הזעה הוא מתקרר, בשמש הגו" מתחמ� :ההסיב

  .ויש להשלי� את הנוזלי� שאבדו באמצעות שתייה

  משקפי שמש/שקפי שמשלהרכיב מ :ההמלצה

  .והמשקפיי� מסנני� את הקרינה, החזקה עלולה להזיק לעיניי� קרינת השמש :הסיבה

  . ומעלה 15קר� בעל מקד� הגנה /ומעלה �15 בעל מקד� הגנה למרוח קר :ההמלצה

  .הקר� מג� על העור החשו" לשמש :הסיבה

  : או

  .ונכונות לפי הטקסט, מתאימות זו לזו, אחרות סיבותו המלצות

המחוו� 
 )תקציר(
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  תאיתור מידע ופרשנו •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .לשו� ההמלצות ומבנה הטקסט: לאתר בטקסט המלצות •

   .לאתר סיבות להסיק מסקנות לגביה� ולנסח אות� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(
 תבניות תחביריות האופייניות ללשו� ההמלצות: הבנת המלצות וניסוח�

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

לאתר שלוש המלצות  י�נדרש י�כדי להשלי� אותה התלמיד. להשלי� טבלה י�השאלה דורשת מהתלמיד

 מומל+"הגלויות ומפורשות בטקסט והמופיעות במבני� תחביריי� אופייניי� כמו , מתו� המלצות אחדות

כל סעי" מתייחס . שוני� בטקסטההמלצות נמצאות במקומות  ".חשוב מאוד לשתות", "לשהות בצל

להיעזר במבנה הטקסט כדי לאתר  י�יכול י�התלמיד. והוא מסומ� בצורה גראפית במעוי�, להמלצה אחרת

בצד כל המלצה מופיעה . להיצמד להמלצות י� צריכי�התלמיד, כדי להשלי� את הסיבות. את ההמלצות

למציאת הסיבה : חרות דרושה פרשנותולמציאת סיבות א, למציאת חלק מהסיבות דרוש איתור. הסיבה

מפני שבצל כמעט אי� קרינה ישירה של "באותו משפט כתוב : דרושה פעולת איתור" לשהות בצל"להמלצה 

הסיבה ג� צמודה להמלצה וג� גלויה בזכות מילת היחס המשמשת לתיאור ". סגולות2קרניי� אולטרה

הצל : "לנסח את הסיבה בלשונו ה� צריכי�, תי� לפרשנונדרש י�לניסוח הסיבה התלמיד". מפני ש"סיבה 

מפני שקרינת השמש : "צמודה הסיבה בצורה גלויה" להרכיב משקפיי�"ג� להמלצה ...". מג� מפני הקרינה

. א� אינה מפורשת וגלויה, צמודה להמלצה" לשתות מי�"הסיבה להמלצה ". החזקה עלולה להזיק לעיניי�

, לפרש ולהסיק מסקנה מהתיאור י�נדרש י�ולכ� התלמיד, הגו"הסיבה מלווה בתיאור התהלי� של קירור 

    ".השתייה המרובה משלימה את הנוזלי� שהגו" מאבד בחו�: "ה בלשונ�ולנסח אות

  



 

  ט"התשס', ב בעברית לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 89

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

. התלמיד צמוד לטקסט וההסברי� נכוני�

כתוב  1בסעי" . שימו לב ליכולת הניסוח

... ל כל אמצעי ההגנההיעילות ש"בטקסט 

כא� הניסוח מראה על הבנה ". מוגבלת מאוד

ואמצעי ההגנה : "...ועל יכולת הכללה

 ".מוגבלי� ביעילות�

 1000לא להיחש" לשמש בי� השעות . 1" •

בשעות הללו הקרינה  – 1600 –

האולטרה סגולית חזקה במיוחד ואמצעי 

מומל+ . 2ההגנה מוגבלי� ביעילות� 

� כמעט קרינה בצל אי –לשהות בצל 

. 3ישירה של קרניי� אולטרה סגוליות 

 –חשוב לשתות בכל הזדמנות אפשרית 

כאשר נמצאי� חשופי� לשמש הגו" 

  ".מתחמ� ולכ� צרי� לקרר אותו

  תשובות
  נכונות 

תשובה המראה על הבנה ברמה גבוהה ועל 

חסר ניסוח של . ידע חו+ טקסטואלי

משפטי� שלמי� המתאימי� לתיאור 

  .'דרשי� במבח� שפה בכיתה חסיבות והנ

   UVחשיפה ל –להיות בצל . 1" •

. כדי שלא להתייבש –לשתות הרבה . 2

 15לוודא שתכשיר ההגנה הוא מעל 

  ". יחידות ערכי קרינה כדי להג� על העור

תשובות   .אלא תיאור תכליות, אי� תיאור סיבות ,המלצות נכונות
  חלקיות 

התלמיד איתר את ההמלצות הנכונות 

  .קו� סיבות תיאר תכליותובמ
שלא יהיה לאנשי�  –משקפי שמש . 1" •

שאנשי�  –קר� הגנה . 2שמש בעיניי� 

שלא  –לשבת בצל . 3לבני� לא יישרפו 

  ". יהיה כאב ראש

התלמיד על ההמלצה במקו� חזר  2בסעי" 

בשאר הסעיפי� הוא תיאר . לכתוב סיבה

  .תכלית ולא סיבה להמלצה

שעות להימנע מחשיפה לשמש ב. 1" •

לא לקבל התקפי שמש כוויות  –החמות 

א� את�  –מומל+ להיות בצל . 2סרט� 

. 3בשעות החמות עדי" להיות בצל 

  ". לא להתייבש –לשתות הרבא 

הוא השלי� . התלמיד לא הבי� את השאלה

את הטבלה ברשימה המופיעה בטקסט 

פסקה המתארת שלוש , בפסקה הראשונה

כו� קבוצות של בני אד� הנמצאי� בסי

והוסי" על כ� , להיפגע מהחשיפה לשמש

הוסי"  3בסעי" . 22ו 1הסברי� בסעיפי� 

  .תיאור תכלית+ המלצה 

בהירי עור : אנשי� בעלי עור רגיש. 1" •

לא להיות  –בהירי שיער ובעלי נמשי� 

בשמש שאנשי� אלה רגישי� לשמש 

 –ילדי� וקשישי� , תינוקות. 2ולקרנייה 

יש לה� התינוקות שנולדי� ה� רגישי� 

עור עדי� ולקשישי� יש עור ע� קמטי� 

אנשי� . 3. וזה חשו" מאוד לשמש

שמתוק" עיסוקיה� נמצאי� זמ� ממוש� 

בשמש כגו� ימאי� חקלאי� וספורטאי� 

כדי לה� ללבוש חולצות ארוכות  –

ולשי� קר� מקד� הגנה כדי להג� על 

  ." עצמ� מפני קרני השמש החזקות

  תשובה 
  שגויה
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 להוראה ההשתמעויות

מודעות לשונית ויכולת , עבודה על טקסטי� שימושיי� בנושא של המלצות היא הזדמנות לקד� הבנה

תו� כדי התייחסות לנושאי� רלוונטיי� לעול� הבוגרי� ותו� קישור לסיטואציות  כתיבה שימושית

הגות אפשר למצוא חומר אקטואלי בנושאי� שוני� כמו המלצות להתנ. משמעותיות במציאות שלה�

להל� דוגמה מפרסו� . מומל+ להתייחס ג� להמלצות להתנהגות המופיעות באינטרנט. בדרכי� ובטיולי�

  . ל"של המטה ללוחמה בטרור מתו� אתר האינטרנט הכולל המלצות להתנהגות בחו

  .ל"המטה ללוחמה בטרור מזהיר מפני חטיפת ישראלי� בחו" 

  .ל"המלצות לאזרחי� ישראלי� השוהי� בחו פרסמו במטה ללוחמה בטרור שורת, לצד ההתרעות 

  ). זרי� המתענייני� בכ�, חפצי� חשודי�, התנהגות חריגה(ש להיות ערניי� לתופעות חריגות י •

  . כשאי� הדבר הכרחי, )בהתנהגות, בציוד, בלבוש(שראלית לא להבליט את הזהות הישרצוי  •

  . בנסיבות לא צפויותשיוצעו לכ� ) בילויי�, עסקי�, כספי�(לא להיענות לפיתויי�  •

  . ג� לא בדלפק הקבלה במלו�, יש לשאת את הדרכו� ולא להפקידו בשו� מקו� •

  . לרבות שירות בעבר, הימנעו מלציי� את תפקידכ� או את דרגתכ� במערכת הביטחו� •

  ". למשו� אתכ� בלשו�"ואל תאשרו לאיש , כ�יאל תנדבו מידע לא הכרחי על תכניות •

  . והתרחקו מהפגנות, י� ע� זרי�הימנעו מוויכוחי� פוליטי •

  ). באתרי תיירות, בנמל התעופה(ישראלי�  שלהימנעו ככל האפשר מהימצאות בריכוז גדול  •

  ). רצוי להימנע משירות חדרי�(ו לאיש לא מזוהה להיכנס לחדרכ� אל תתיר •

  . בצאתכ� מהמלו� הקפידו לסגור את מזוודותיכ� •

  . לחות אליכ� למלו�מזוהות שנש2אל תפתחו חבילות או מתנות לא •

  ").ג� א� ה� זולי� יותר(הימנעו מלינה במקומות מפוקפקי�  •

לא " "יש להיות ערניי�"פעילויות המתאימות ה� סימו� תבנית לשונית של המלצה בכל משפט כמו ה

, ניתוח תחבירי כמו תבניות שמניות ותבניות פועליות, מיו� התבניות הלשוניות, "אל תתירו" "להיענות

  .כתיבת המלצות על פי נתוני� קיימי� תרגולוכ� " להימנעיש " "רצוי"סמנטי של ביטויי המלצה כמו  ניתוח
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  21שאלה 
  .יעילי� אינ�כתבו שני מקרי� שבה� אמצעי ההגנה , לפי הטקסט

1.  _______  

2.  _______ 

 השאלה

 יעילה בצורה הגו" על להג� אפשר2אי שבה� הבאי� המקרי� מבי� שניי� המציינת תשובה

  :קרינה מפני

  )16:00–10:00בשעות : או(כאשר הקרינה חזקה במיוחד  •

  .הנגדיכאשר הקרינה חזקה ומצחיית הכובע מופנית לכיוו�  •

הקרינה . יש קרינה המוחזרת מ� החול ומ� המי�, כאשר נמצאי� בצל על שפת הי� •

  .יכולה לחדור מתחת לשמשייה או מתחת לסככה

  .ואז נחשפי� לשמש ולקרינה, הצל זז, זמ� ממוש�כאשר נמצאי� במקו� מוצל במש�  •

  . אינ� מרפאי� אות� עוד תכשירי ההגנה, אחרי שנגרמו נזקי� מצריבת השמש •

  .215כאשר משתמשי� בתכשירי� בעלי מקד� הגנה הנמו� מ •

  .מתאימי� כאשר משתמשי� במשקפי שמש ללא מסנני קרינה •

  ).הקרינה לחלוטי�השמשות אינ� מונעות את (כאשר נמצאי� בתו� מכונית  •

המחוו� 
 )תקציר(

 . הבנת רעיונות והסקת מסקנות :פרשנות והיסק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות בינונית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  .המנוסחת בשלילה, להבי� את השאלה •

  .להתייחס גלובלית לטקסט, להבי� את התוכ� המרכזי של הטקסט •

    .טקסטלהסיק מסקנות לגבי הסתייגויות מתוכ� ה  •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

כלומר ביטויי , כלומר הרעיו� של הסתייגות ולשו�, תוכ�: הסתייגויות בצד הכללות •

  .הסתייגויות

שמות מופשטי� כמו יעילות , ל מילי� נרדפות ליעיל2ע2 אוצר מילי� מהשורש י, העשרה •

  .והתייעלות

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

להבי� את דרכי ההגנה , "הגנה מפגיעת השמש" – אלה דורשת להתייחס לרעיו� המרכזי של הטקסטהש

. כדי להסיק מסקנות בנוגע למקרי� שבה� אמצעי ההגנה אינ� יעילי�, ולהבי� שה� בעצ� ההמלצות

ולהבי� שחלק מ� ההסתייגויות " אינ� יעילי�"לשי� לב לניסוח השלילי בשאלה  כי�צרי י�תלמידה

כי אי� , התשובות ברמת נגישות נמוכה". חשוב לדעת"מלצות מופיעות בטקסט אחרי הניסוח מהה

אינ� ", ..."לא מונע"מבחינת התוכ� התיאור הוא שלילי , מקרי� לא יעילי� ההתייחסות מפורשת לכ� שאל

בצד . המקרי� הלא יעילי� הוהשאלה דורשת להבי� שאל, בצד ההמלצות יש הסתייגויות...". יכולי� לבטל

להתייחס לשני מקרי� מתו� שמונה  י�שהשאלה דורשת מהתלמיד, הקושי הקוגניטיבי כדאי לשי� לב

   .עובדה המקלה על ביצוע נכו� של השאלה, מקרי� נכוני� המוזכרי� בטקסט
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

הניסוח אינו מדויק א� התשובה  2בסעי" 

אינו יעיל במניעת נכונה כי הצל בפני עצמו 

 .נזקי� מהשמש

אנו חשופי� לשמש בי�  כאשר. 1" •

א� שוהי� בחו" . 2 1600–1000השעות 

� מתחת לצל החול מחזיר את הי

  ". הקרינה

  תשובות 
  נכונות 

  על פי המחוו�
  .חובשי� כובע מצחייה הפו�. 1" •

  "'בורח'כאשר הצל . 2

יכולת  תשובות מעידות ה� על הבנה וה� עלה

... היעילות"בטקסט כתוב . ובהניסוח ט

; "אינ� יעילי�" –בתשובה , ..."מוגבלת

אינ� מונעות ... שמשות"בטקסט כתוב 

לא " –בתשובה , ..."לחלוטי� את הקרינה

  ".מסננות לגמרי את הקרינה

אחר  4בבוקר ל 1000בי� השעות . 1" •

  הצהריי� תכשירי הגנה אינ� יעילי�

שמשות לא  –הימצאות במכונית . 2

  ."ות לגמרי את הקרינהמסננ

 2סעי" , נכו� ומשתמע מהטקסט 1סעי" 

  .אינו נכו�
ה� אינ� יכולי� לבטל נזקי� . 1" •

ה� לא יעילי� . 2 שנגרמו כבר מהשמש

כשהגו" צרי� קירור בגלל שהוא נמצא 

  ". בשמש

   התשוב
   תחלקי

הוא  1בסעי" : התלמיד לא התייחס לטקסט

. יעיל לא ציי� באילו מקרי� קר� הגנה אינו

הטקסט אינו מתייחס לקרמי� נגד . 2סעי" 

  .ייבוש וזיעה

  לשי� קר� הגנה מפני קרינה . 1" •

  ". לשי� קרמי� נגד יבוש וזיעה. 2

   התשוב
  השגוי

 

 ההשתמעויות להוראה

בטקסטי� רבי� . לקד� את הבנת המסר ואת הכרת המבני� הרטוריי� המשרתי� אותוהמטרה היא 

אבל ההסתייגות מ� , כלומר על פי הרעיו� אפשר להגיע למסקנה מסוימת, ותמוצג רעיו� ובצדו הסתייג

בטקסט הנוכחי הרעיו� הוא שיש להג� על הגו" מפני השמש . הרעיו� מסייגת ג� את המסקנה מהמסר

המסקנה המתבקשת היא שהתכשירי� האלה יעילי� . באמצעות תכשירי הגנה בעלי מקד� הגנה גבוה

שהתכשירי� אינ� יעילי� בביטול נזקי� שכבר נגרמו וכ� אינ� יעילי�  גות היאההסתיי. להגנה מפני השמש

ביטוי  ".חשוב לדעת"ההסתייגות בטקסט ההמלצות הזה מתחילה במילי� . דיי� להגנה על עור הפני�

יש . ועוד" א" על פי כ�", "למרות זאת", "א�: "ביטויי� נוספי� ה�, "אבל"ההסתייגות הנפו+ ביותר הוא 

העבודה על התבניות ..." א�/אבל... אמנ�"ו..." אול�/אבל... לכאורה"ת כמו של הבעת הסתייגו תבניות

ידי על לשכתב אות� , מתאי� כדי לזהות את התבניותצרי� לזמ� לתלמידי� תוכ� . האלה כוללת זיהוי והפקה

   .גיוו� התבניות התחביריות ולחבר משפטי� ופסקות קצרות תו� שימוש בתבניות האלה
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  22שאלה 
  ".ברח"כתוב כי ַהֵצל  20בסו" עמוד 

  ?ברחמדוע השתמש הכותב במירכאות במילה 

  .כדי לשכנע את הקוראי� לברוח מהצל  .1

  .כדי להזהיר את הקוראי� מפני הצל  .2

  .כדי להדגיש כי הצל אינו בורח באמת  .3

 .כדי להשתמש בציטוט של ביטוי נפו+  .4

 השאלה

המחוו�    .אינו בורח באמתכדי להדגיש כי הצל   .3
 )תקציר(

  .פירוש משמעות מטפורית של מילי�, אוצר מילי� :פרשנות •

 .תפקיד המירכאות לציו� משמעות מטפורית של מילה :לשו� מטה •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  ביטוי בשימוש מטפורי/פועל/פירוש מילה, אוצר מילי� •

  ביטוי מההקשר/פירוש מילה •

  תפקיד המירכאות במילה לשונית של2הבנה מטה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  מילי� וביטויי� בשימוש מטפורי ; העשרה

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

י� כדי לבחור את התשובה הנכונה התלמיד. השאלה דורשת להבי� את השימוש במירכאות במילה בטקסט

בביטוי " ברח"לכ� לפרש נכו� את השימוש המטפורי של הפועל להבי� את ההקשר התוכני ובהתא�  צריכי�

לשונית לתפקידי המירכאות וידע לשוני על  מודעות מטה כדי לבחור את המסיח הנכו� נדרשת ".הצל ברח"

המסיח הראשו� מתייחס למשמעות הרגילה . בעיקר בטקסטי� במשלב גבוה, שימושי� מטפוריי� במילי�

המסיח השני מקשר בי� תוכ� הטקסט העוסק . נו מצרי� כלל מירכאותמה שאי, של ש� הפועל לברוח

. וא" כא� אי� צור� במירכאות, שהיא האסוציאציה הטבעית של ש� הפועל לברוח ,"סכנה"בהזהרות לבי� 

. ציטוט של ביטוי כלשהו –לאחד השימושי� הקלסיי� במירכאות המסיח הרביעי מבלבל כי הוא מתייחס 

מסיח זה מתייחס ג� לתפקיד . הוא הנכו�, "להדגיש כי הצל אינו בורח באמתכדי ", המסיח השלישי

שהיא היחידה המתאימה , לבחור את התשובה הזאת י� צריכי�התלמיד. המירכאות וג� לתוכ� המשפט

  .לשאלה

 

 ההשתמעויות להוראה

הפעלות . עבודה על העשרת אוצר מילי� וביטויי� באמצעות ניתוח מילי� וביטויי� בשימוש מטפורי

ראו מאמר  .ילי� ללשו� הטקסט וליכולת ההבעהמודעות לתרומת אוצר המהבנושא זה תורמות לפיתוח 

האג"  ,ניצה פרילוקמאת  ספרותי2שימושי� מטפוריי� והוראת� בטקסט הלא ."היה לי יו� כחול"

ות מהמאמר להל� דוגמאות אחד. 40–�13 ודיעמ, ס"חור" תש, ז"בתו� איגרת מידע מ לתכניות לימודי�

, "השוק שמח –הבורסה עולה ", "היה לי יו� שחור", "יי� משמח לבב אנוש: "לביטויי� מטפוריי�

לבקש מה� , כדאי לזמ� לתלמידי� טקסטי� שיש בה� ביטויי� מטפוריי�". להעביר את הקי+ חלק"

בפרסומות  למשל, כדאי לבקש מה� ג� למצוא ביטויי� כאלה בעיתונות. לזהות אות� ולנתח את התופעה

כתיבת  מומלצות פעילויות כתיבה כמו". ודכב'אלכוהול שותה ת"גד שתיית אלכוהול של צעירי� כמו נ

  .משפטי� ופסקות קצרות ובה� ביטויי� מטפוריי� רבי� ומגווני�
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  23שאלה 
  :לפניכ� ארבע המלצות לציבור

  . במיוחד חזקה הקרינה שבה� בשעות לשמש מחשיפה להימנע מומל+ •

  ". בשמש חכמי�" ולהיות הזהירות כללי לפי נהוגל חשוב •

  . בשמש ולא, לִשמשייה מתחת, בצל לשהות מומל+ •

  .קרינה מסננות עדשות בעלי שמש משקפי להרכיב חשוב •

  .ביותר החשובההיא  השנייהיעקב טוע� שההמלצה 

 ? מה יכול להיות הנימוק של יעקב

 השאלה

ת בהכללה וכוללת את שאר חתשובה המתייחסת לעובדה שההמלצה השנייה מנוס

  .ההמלצות

  : לדוגמה

הכוללת את כל יתר  רחבה הנחיהמשו� שיש בה  ביותר החשובההיא  השנייה ההמלצה •

  . שלוש ההמלצות

  .והיתר ה� המלצות העוסקות בפרטי� שוני� כלליתהיא המלצה  השנייה ההמלצה •

המחוו� 
 )תקציר(

  וואה והכללההש, מסקנה מניסוח רעיונות בטקסט: פרשנות והיסק •

 יצירת הכללה מהטקסט תו� שימוש בידע חו+ טקסטואלי: אינטרטקסטואליות •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  מרעיונות בטקסט ליצור הכללה •

  להשתמש בידע חו+ טקסטואלי •

  לנמק •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

   ועוד רעיונות, דוגמאות, עובדות: זיהוי הכללות ויצירת הכללות מתו� נתוני� בטקסט

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

י� התלמיד. ולהביע נימוק התומ� בדעה המוצגת בשאלה, השאלה דורשת להתייחס לרשימה של המלצות

 י�התלמיד. להבי� את הנתוני� וליצור הכללה כדי לנמק מדוע המלצה אחת חשובה מ� האחרות צריכי�

אלי כדי ליצור קשרי� בי� ההמלצות ולהציג נימוק המתייחס לכל להשתמש בידע חו+ טקסטו י�נדרש

המונחי� . הנימוק באשר להיותה של ההמלצה השנייה החשובה ביותר מחייב יצירת הכללה. ההמלצות

המאפשרי� השוואה בי� ההמלצה השנייה , בנוגע להמלצה השנייה ה� מונחי� מכלילי�" רחבה"ו" כללית"

  .ימוק נכו�לבי� שאר ההמלצות וכתיבת נ
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

הנימוק של יעקוב יכול להיות " •

שההמלצה השנייה בעצ� כוללת את כל 

  ".שלושת ההמלצות האחרות

  תשובות
  נכונות 

משו� שבכללי הזהירות נכללות בעצ� " •

  ".כל שאר ההמלצות

יש  ;אי� ביטוי להכללה, הניסוח אינו מדויק

הבנה שההמלצה השנייה כוללת את כל 

היא חשובה כי היא עוסקת בהגנה , החוקי�

  .מרבית לעומת ההמלצות האחרות

 .)אי� תשובה חלקית, לפי המחוו�(

חכמי� "הנימוק יכול להיות שבכללי " •

ובשאר , חוקי� חשובי� 7יש " בשמש

החוקי� הכתובי� אי� את ההגנה 

  ". המירבית

  תשובה 
   חלקית

לא הבי� את השאלה וכתב נימוק  התלמיד

  .סתמי הקשור לתוכ� ההמלצה
תשובות   ". כי רק ככה לא ייפגעו מהשמש" •

  שגויות

יש חזרה על , נימוק בתשובה זו אי�

  .ההמלצות שלא להיות בשמש
יעקוב חושב שזה ההמלצה הכי חשובה " •

משו� שצרי� להשתדל להיות לא יותר 

זה מאוד מזיק ומסוכ� זה , מידיי בשמש

  ". � לא בריאג

  

 ההשתמעויות להוראה

לזהות הכללות בטקסט או ליצור הכללות כחלק מתהלו�  י�נזקק י�בתהלי� הבנת הנקרא לעתי� הקורא

יצירת ההכללה . בייחוד במשימות של סיכו�, ליצירת הכללות י�נזקק י�בכתיבה התלמיד. הטקסט

אפשר . יכולת לשונית להבעת ההכללה, ניסוחדורשת יכולת קוגניטיבית לזיהוי המשות" לנתוני� ויכולת 

המשות" , למשל. להביע את ההכללה בפועל המתאר את המשות" או בש� מופשט המאפיי� את הנתוני�

או המשות" לכל , מאפייני� וממליצי�, מציגי�, מדגימי�, מסבירי�, לכל המשפטי� הוא שה� מתארי�

מומל+ לזמ� טקסטי� שיש בה� . המלצהלהדגמה ול, להסבר, המשפטי� הוא שה� משמשי� להצגה

כמו כ� התלמידי� . הכללות ולבקש מהתלמידי� לזהות את ההכללות בטקסט ואת דרכי הניסוח שלה�

  . בייחוד בפעילויות סיכו� של פסקות ושל טקסטי� שלמי�, צריכי� להתאמ� ביצירת הכללות
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  24שאלה 
טקסט זה יכול לגרו� , לדעתכ�, א�ה. בישראל שטופת השמש הקרינה מסוכנת ומזיקה

  ?לכ� שאנשי� יתנהגו לפי הכללי�
 .נמקו את תשובתכ�

 השאלה

בליווי נימוק ) בצורה מפורשת או בצורה משתמעת(תשובה הכוללת את דעת התלמיד 
  .על אנשי� הטקסט להשפעתומתייחסת , הגיוני ומשכנע

  )דוגמאות מהמחוו� ראו בניתוח תשובות תלמידי�(

המחוו� 
 )קצירת(

  הערכה וביקורת •

 שאלה אינטרטקסטואלית •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  להבי� את הטקסט באופ� גלובלי •

  להשתמש בידע חו+ טקסטואלי •

  להביע דעה •

  לנמק את הדעה •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  על הקוראטקסט הפעלה והשפעתו : סט על הקוראהשפעת לשו� הטק

  

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

למבנה ולאמצעי� הלשוניי� כאל יחידה , התייחסות לתוכ� –השאלה דורשת התייחסות גלובלית לטקסט 
תמש בידע העול� החו+ טקסטואלי להתייחס לתמונה השלמה של הטקסט ולהש י� צריכי�התלמיד. אחת
קוגניטיבית ברמה גבוהה  נדרשת יכולת י�מהתלמיד. כדי להביע עמדה ולהציע נימוקי� רלוונטיי� שלה�

הנימוקי� . י�כדי להתבונ� בטקסט מבחו+ במטרה להתייחס ליכולת השפעתו של הטקסט על הקורא
נימוקי� . יכולי� להיות מנקודת מבט של תכונות הטקסט וכ� מנקודת מבט של התכונות של האנשי�

ות ולא בלשו� של הטקסט כתוב בלשו� של המלצ", למשל: משלבי� את שתי נקודות המבט" טובי�"
אינ� משתכנעי� ואינ� משני� , אנשי� נוטי� לקיי� חוקי� ואינ� מקיימי� בדר� כלל המלצות, חוקי�

, אנשי� נוטי� לשמור על בריאות�. הטקסט מסביר היטב את הסכנות"או ." את דרכיה� בגלל המלצות
שכתוב והרחבה של תשובות  הדוגמאות אינ� ציטוטי� אלא" (ולכ� הטקסט יכול לגרו� לשינוי בהתנהגות�

  ).תלמידי�

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

טקסט יכול לגרו� לכ� שאנשי� יתנהגו  •
, לפי הכללי� מכיוו� שהוא כתוב יפה

את נית ומסביר בצורה ברורה והגיו
הסיבות שבגלל� כדאי לשמור על 

  .הכללי�

הטקסט לא ישפיע על אנשי� מכיוו�  •
2על2לשנות הרגלי� א" י� קשהשלאנש

  .הזהרות/פי שבטקסט יש מידע

הסיבות אבל  הטקסט מסביר יפה את •
בו איומי� ואי� בו אי� , אי� בו דרישות

 אנשי� לא יתרשמו מתוכ�. הפחדות
  .הטקסט ולא יתנהגו לפי הכללי�

נשי� מכיוו� הטקסט לא ישפיע על א •
. אינו מחייב איששאי� בו חוקי� והוא 

ת ואנשי� אינ� נוטי� לה רק המלצוא
  .לקבל המלצות

  תשובות 
  נכונות 
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  דעה בליווי נימוק קל

  

  על פי המחוו�

שאנשי� יתנהגו לפי  הטקסט יגרו� לכ� •

שהכללי� פורסמו  הכללי� משו�

 .באינטרנט

    .כי ה� יאהבו את הטקסט, כ� •

תשובות 
  חלקיות 

הנימוק דל כי . התשובה כוללת דעה ונימוק

ולת של הטקסט הזה הוא אינו מתייחס ליכ

להשפיע אלא לרצו� של האד� להיות 

כלומר עצ� קיומו של טקסט הכולל , מושפע

  .טיפי� ועצות יכול להשפיע

כי הטקסט נות� לאנשי� טיפי� , כ�"  •

על עצמ�  ועצות אי� להתנהג ואי� להג�

ולאנשי� אכפת מהבריאות , מפני השמש

שלה� אז ה� ישתמשו בעצות שנתנו 

  ". לה� בטקסט

יש . התשובה כוללת דעה ללא נימוקי�

יכול "...לשי� לב לניסוח בלשו� הדיבור 

  ..." .מאוד לגרו�

לפי דעתי הטקסט הזה יכול מאוד " •

לגרו� לאנשי� שיפעלו לפי הכללי� 

  ". לשמירת בריאות�

תשובות 
  שגויות

כ� האנשי� יקראו יראו שחשיפה " •  .עוד דוגמה לתשובה ללא נימוק רלוונטי

סוכנת וה� יציטו לשמש היא מ

  ". לכללי�

הוא , לתלמיד אי� יכולת ביטוי בשפה כתובה

לא הצליח לבטא כראוי נימוקי� בעד ונגד 

   .השפעת הטקסט על התנהגות האנשי�

כ� ולא כ� שיש אנשי� אכפת לה� וזה " •

ויש אנשי� שלא קראו את הטקסט 

  ". ואומרי� יאללה כולה שמש

 

 ההשתמעויות להוראה

אמצעי� הלשוניי� בטקסט הפעלה שימושי ופיתוח יכולת הערכה באשר להשפעת הטקסט עבודה על ה

יש לקשר את השפעת הטקסט ה� לאמצעי� הלשוניי� וה� לתוכ� הטקסט וליידע על . על התנהגות הנמע�

אפשר לבחור דוגמאות . דוגמאות והפעלות, מידע" שיח מדרי� ומפעיל –עמלנט "ראו . התנהגות בני האד�

פנייה  :ולנתח אמצעי� לשוניי� מתו� הרשימה הנתונה, "שמירה על עור הפני�"או " פואת ספורטר"כמו 

כדאי . שימוש במילות זמ�ושימוש בצורות מודאליות , שימוש במשפטי� קצרי�, שימוש בציווי, אל הנמע�

 להביע דעה מנומקת באשר ליכולתו של הטקסט לשנות, להוסי" פעילויות בנוסח השאלה הנוכחית

הנימוקי� צריכי� לכלול התייחסות ה� לתוכ� ולתכונות האנשי� וה� לאמצעי� . התנהגות של אנשי�

  . הלשוניי� בטקסט
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  25שאלה 
ומשפחת לוי יצאה ע� ילדיה הקטני� לבילוי בחו" הי� בשעות , עונת הקי+ בעיצומה

8:00–12:00.  

 .נמקו את תשובתכ�? הא� ה� נהגו לפי הכללי� המפורטי� בטקסט

 השאלה

שבה� קרינת השמש חלשה  10:00–8:00המבחינה בי� השעות , תשובה מנומקת כהלכה

  .ואיל� שבה� הקרינה חזקה ומסוכנת 10:00ומ� השעה , ומסוכנת פחות

  )דוגמאות מהמחוו� ראו בניתוח תשובות תלמידי�(

המחוו� 
 )תקציר(

  לצור� הערכה פרשנות והיסק •

 שאלת תוכ� ברמת נגישות נמוכה •

  י ההבנה ממד
ודרישות 
 השאלה

  .להבי� את הסיטואציה בשאלה •

  .להבי� את הטקסט הרלוונטי •

  .להסיק מסקנה מהטקסט בנוגע לסיטואציה •

    .מצב שיש בו שני צדדי�, להתייחס למצב לא מוחלט •

  .להביע דעה מנומקת •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

 הבנת יישו� אופרטיבי של טקסט הפעלה שימושי  •

  התייחסות למצב לא מוחלט, ש בה שני צדדי�ניסוח דעה שי •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(
  

 הכישורים הנדרשים

סיטואציה  י�מקבל י�תלמידה. השאלה דורשת להסיק מסקנה מהטקסט בנוגע לאירוע המוצג בשאלה

הסיטואציה בשאלה . להביע עמדה מנומקת כלפיה מתו� הבנת הטקסט הרלוונטי � צריכי�וה, בשאלה

להתייחס למצב לא מוחלט ולהציג  כי�צרי י�תלמידכלומר ה, ה תואמת במדויק את המידע בטקסטאינ

כלומר , התשובה הנכונה דורשת התייחסות שונה לכל חלק מהסיטואציה. את שני הצדדי� של המצב

ליצור הבחנה בי� ההתנהגות בשעתיי� הראשונות לבי� ההתנהגות בשעתיי� שלאחריה�  כי�צרי י�תלמידה

  .נמק כל אחת מההתנהגויות על פי הטקסטול

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

לדעתי ה� לא נהגו לפי הכללי�  •
ה� היו צריכי� . המפורטי� בטקסט

 לקחת את ילדיה� לחו" הי� רק בשעות
מכיוו� שבשעות האלה , 10:00–8:00

מ� . הקרינה מ� השמש מסוכנת פחות
ינה מ� השמש מסוכנת הקר 10:00השעה 

  . מאוד ויש לעזוב את חו" הי�

  תשובות 
  נכונות 

ה� ה� לא צייטו לכללי� כמו שצרי� " •
–1000היו חשופי� לקרינה משעה 

1200."  

התשובה כוללת הסבר והתייחסות 
  .לסיטואציה של ילדי� בחו" הי�

מכיוו� שה� , ה� לא נהגו לפי הכללי�" •
ו" ישבו שעתיי� בשעות המסוכנות בח

לא משנה איפה נשב הקרינה של , הי�
השמש תחדור אלינו וג� השמש מסוכנת 

  ". לילדי� קטני�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 בי� הבחנה בה שאי�, מנומקת תשובה

   השעות ובי� 10:00–8:00 השעות

10:00–12:00.  

לדעתי ה� לא נהגו לפי הכללי�  •

בטקסט מומל+ שלא לבלות . המפורטי�

  16:00–10:00בחו" הי� בשעות 

סוכ� לשהות בי� בשעות מכיוו� שמ

  .האלה

תשובות 
  חלקיות 

תשובה הכוללת הבעת דעה שיש בה הבחנה 

  .אבל חסר בה נימוק, בי� השעות
ומל+ למשפחת לוי לבלות בשפת הי� מ •

                    .10:00–8:00 רק בשעות

ה� נהגו נכו� כיוו� שהשמש לא כל כ�  •  .תשובה הכוללת נימוק לא רלוונטי

  . ה קורה לה� כלו�חזקה ולא הי

תשובות 
  שגויות

הנימוקי� אינ� רלוונטיי� ואינ� נכוני� 

שעות (למקרה המסוי� המוצג בשאלה 

  ).16:00–12:00הצהריי� נחשבות השעות 

ה� לא נהגו לפי הכללי� כי עונת הקי+ " •

הזאת ממש חמה וג� זה היה בשעות 

  ". הצהריי�

 

 ההשתמעויות להוראה

פה והבעה #הבעה בעל –רב ממדית /רב ממדית ועל הבעה דו/פיתוח חשיבה דועבודה על השאלה מזמנת 

נושאי� מתאימי� והפעלות כדי לפתח , תפקיד ההוראה הוא לזמ� לתלמידי� טקסטי� מתאימי�. בכתב

המזמני� הבעת צדדי�  ופורומי� בלוגי�, הוא ש� של במות דיו� "שני צדדי� למטבע. "מיומנויות אלה

שימוש בביטויי�  :ג� בניסוח שני צדדי� של אותו רעיו� תלמידי�יש לאמ� את ה .ו�שוני� של אותו רעי

מצד : אחת הבעיות של עבודת צוות היא חלקו של השות" בקבוצה": למשל בנושא עבודת צוות, מתאימי�

  ).שכתוב מידע בנושא" (הרצו� להשפיע על הקבוצה ומצד שניהסתמכות יתר על הקבוצה  אחד
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  26שאלה 
בארבעה ימי� , בשפלת החו") UV(סגולה -כ� נתוני� על יחידות הקרינה האולטרהלפני

 :2007בחודשי� ספטמבר ואוקטובר 

  :ז"תשס באלול ב"כ, 2007 בספטמבר 3 •

  . 12:00–10:00יחידות בשעות  8ער� הקרינה הגבוה ביותר היה 

   :ח"תשס בתשרי' ט, 2007 בספטמבר 21 •

  . 14:00–12:30ידות בשעות יח 7.5ער� הקרינה הגבוה ביותר היה 

   :ח"תשס בתשרי א"כ, 2007 באוקטובר 3 •

  .14:00–12:00יחידות בשעות  7ער� הקרינה הגבוה ביותר היה 

  :ח"תשס בחשוו� ח"י, 2007 באוקטובר 30 •

  .14:30–10:00יחידות בשעות  5.5ער� הקרינה הגבוה ביותר היה 

� ממליצי� לערו� מסיבה באיזה תארי� מבי� התאריכי� המופיעי� בשאלה היית  .א

  ?בחצר הבית בשעות הצהריי�

  .נמקו את תשובתכ�

באיזה תארי� מבי� התאריכי� המופיעי� בשאלה היו הילדי� מסתכני� במידה הרבה   .ב

  ?ביותר אילו יצאו לטיול בשעות הצהריי�

 .נמקו את תשובתכ�

 השאלה

, ח"תשס בחשוו� ח"י התארי� את או 2007 באוקטובר 30 התארי� את המציינת תשובה  .א

   .מתאי� נימוק בליווי

, ז"תשס באלול ב"כ התארי� את או 2007 בספטמבר 3 התארי� את המציינת תשובה  .ב

  . מתאי� נימוק בליווי

  )דוגמאות מהמחוו� ראו בניתוח תשובות תלמידי�(

המחוו� 
 )תקציר(

  הבנת יחסי� לוגיי� בי� משפטי�: פרשנות והיסק •

 נמוכה שאלת תוכ� ברמת נגישות •

  ממדי ההבנה 
ודרישות 
 השאלה

  להבי� את הנתוני� המוצגי� בשאלה  •

  להסיק מסקנות אופרטיביות לפי הנתוני� האלה •

  לכתוב נימוקי� •

הכישורי� 
הנדרשי� 

  )רשימה(

  הסקת מסקנות אופרטיביות מרשימות נתוני� •

  שימוש נכו� בתאריכי�  : תיקוני לשו� •

  )ירופי� שמניי�אוגד וצ(ניסוח נתוני� במשפטי� שמניי�  •

ההשתמעויות 
להוראה 

  )י�/נושא(

  

 הכישורים הנדרשים

השאלה דורשת . השאלה מציגה נתוני� ובה� תאריכי� וערכי� של יחידות קרינה בשעות מסוימות ביו�

בנוגע למצבי� אופרטיביי� של שימוש , להבי� את הנתוני� ולהסיק מסקנות בנוגע לסיטואציות חדשות

בי� ער� הקרינה לבי� השעה  –המסקנה דורשת לקשר בי� שני נתוני� בכל תארי�  הסקת. בנתוני� האלה

כלומר בסעי" א התארי� , כדי לענות נכו� צרי� למצוא את התארי� המתאי� מבחינת שני הנתוני�. ביו�

   .ובסעי" ב להפ�, שבו ער� הקרינה בשעות הצהריי� נמו� מבתאריכי� נתוני� אחרי�
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  ידיםניתוח תשובות תלמ

  דוגמאות ניתוח

 על פי המחוו�

, מבי� התאריכי� המופיעי� בשאלה  .א •

הייתי ממלי+ לערו� מסיבה בחצר 

 30הבית בשעות הצהריי� בתארי� 

מפני שביו� הזה , 2007באוקטובר 

סגולה הוא 2ער� הקרינה האולטרה

  .הנמו� ביותר בשעות האלה

, מבי� התאריכי� המופיעי� בשאלה  .ב

ני� במידה הרבה הילדי� היו מסתכ

, 2007בספטמבר  3ביותר בתארי� 

הקרינה  מפני שביו� הזה ער�

סגולה הוא הגבוה ביותר 2האולטרה

  .בשעות הצהריי�

  תשובות
  נכונות 

הנימוקי� מנוסחי� היטב ומלמדי� על 

כי ה� מזכירי� את בחירת , הבנת השאלה

  .התארי� מבי� שאר התאריכי� הנתוני�

רינה הכי הק 2007באוקטובר  30. א" •

בספטמבר  3. נמוכה מבי� הארבעה ב

הקרינה הגבוהה ביותר מבי�  2007

  ". הארבעה

 על פי המחוו�

ח בחשוו� "י 2007באוקטובר  30ב. א" •

ט כי זה התארי� שהקרינה ש� "תשס

 2007בספטמבר  3ב . הכי לא מסוכנת ב

ז כי הקרינה של "ב באלול תשס"כ

  ".השמש היא הכי חזקה

  .תארי� נכו� ונימוק שגויבה כוללת התשו

  

  

  .ה כוללת תארי� נכו� ונימוק שגויהתשוב

מפני , 2007באוקטובר  30בתארי� . א •

ער� הקרינה גבוה בשעות  שביו� הזה

  .הצהריי�

מפני , 2007בספטמבר  3בתארי� . ב

הקרינה נמו� בשעות  שביו� הזה ער�

  .הצהריי�

תשובות 
  שגויות

יחס התלמיד לא הבי� את השאלה ולא התי

אי� משמעות . בתשובתו לתאריכי�

  .לנימוקי� ללא ציו� תאריכי�

ה� פחות חשופי� לקרינה משעה . א" •

וה� לא היו עוברי� על  1200–1000

בגלל שה� יהיו חשופי� . ב. החוקי�

וכמות הקרינה  1400–1230לשמש משעה 

  ". גבוהה
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 ההשתמעויות להוראה

אציות בעקבות קריאת הוראות הפעלה שימושיות ולאמ� לזמ� לתלמידי� סיטומטרת ההפעלות היא  •

אפשר להשתמש בהוראות הפעלה של . אות� ביישו� ההוראות לפי הסיטואציות האופרטיביות השונות

אפשר . ושל משחקי� או הוראות שימושיות לחיסכו� במי� ובחשמל ועוד, מוצרי אלקטרוניקה וחשמל

כדאי . מות להוראות וסיטואציות לא מתאימותלבקש מהתלמידי� לחבר בעצמ� סיטואציות מתאי

  . התאמה להוראות2לאי/לדרוש נימוקי� להתאמה

יש להפנות את התלמידי� . לתרגל שימוש נכו� בש� המספר בתאריכי�אפשר לנצל הזדמנות זו כדי  •

כמו כ� מומל+ לתלמידי� . ולבקש� להקשיב לדוברי�, לסרטוני� ולהקלטות, למהדורות החדשות

הכוונה היא להעלות למודעות . לערו� תחרויות בנושא ועוד, � סיטואציות מתאימותליצור בעצמ

  .הלשונית את השימוש המדויק בש� המספר בציו� תארי� כחלק מהבעה במשלב גבוה

  .1שאלה מספר , ראשו� פרק ראו, הבנה והפקה –עבודה על משפטי� שמניי�  •
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