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 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

חלק ראשון: טקסט מידע — השעון הביולוגי — השעון הפנימי שבגופנו

פתוח1

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בשעון הביולוגי, שהקב״ה נתן לנו, או במלטונין, לדוגמה:  = 2

להשכמה בבוקר ולהירדמות אחראי מעין שעון פנימי שנמצא בגופנו.   —

להשכמה בבוקר ולהירדמות אחראי מעין שעון פנימי שהקב״ה ברא בגופנו.  —

כי יש לנו שעון ביולוגי.  —

השעון הביולוגי מעיר אותנו.  —

בגלל שבמוח יש מנגנון שמכתיב לגוף מתי להיות ערני ומתי להיות ישנוני.  —

כי אור היום משפיע על המלטונין.  —

לפעמים גם כשלא מעירים אותנו אנחנו מתעוררים מוקדם מכיוון שהמוח מפריש   —
כמות נמוכה של מלטונין.

כמות המלטונין אומרת לנו מתי לקום ולישון.  —

תשובה העוסקת רק באור השמש או רק בקב״ה, לדוגמה:  = 1

בגלל אור השמש.  —

בזכות הקב״ה.  —

תשובה העוסקת רק בהרגל או כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

כי לא התרגלנו ללכת לישון בשעה מסוימת וללכת לישון בשעה מאוחרת.  —

התרגלנו לקום מוקדם.  —

השעון הביולוגי רגיל שאנו קמים לבית ספר.   — 
)התשובה עוסקת רק בהרגל.(

2—0

ר"ב 2

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )3( מאותת על השינויים בזמן.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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פתוח3

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בערנות, לדוגמה:1.   = 1

התעוררות  —

צריך לקום  —

לא נהיים עייפים  —

פעילים  —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

כמות המלטונין עולה בהדרגה  —

1 ,0

תשובה העוסקת בכמות גבוהה של מלטונין, לדוגמה:2.  = 1

כמות עולה של מלטונין  —

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

תשובה העוסקת בשינה או בעייפות, לדוגמה:3.  = 1

ישנוניות  —

הירדמות  —

צריך ללכת לישון    —

נהיים עייפים  —

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

ר"ב 4

פרשנות

ליעל היה קשה להתעורר בזמן לבית הספר אחרי התשובה הנכונה: )4(   = 3 
חופשת הקיץ.  

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0
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פתוח5

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

התלמיד השלים את החסר בקטע כפי שמפורט להלן:  = 3
יעפת או ג'ט לג  )1(

מילה או מילים העוסקות באחד הסימנים האלה: קושי להירדם,   )2(
עייפות, רגזנות, סחרחורת, והן מתאימות למשפט מבחינה תחבירית. 

מילה או מילים העוסקות באחד הסימנים שבסעיף 2 בתנאי שהן   )3(
שונות ממה שכתב התלמיד בסעיף 2, והן מתאימות למשפט מבחינה 

 תחבירית.
הערה: אין להוריד נקודות אם כתב התלמיד את ו' החיבור לפני 

המילה.

מילה העוסקת בהתאמה ומתאימה למשפט מבחינה תחבירית,   )4(
לדוגמה: 

מתאים  —
מותאם  —
תואם  —
מכוון  —
דומה  —
זהה  —
רגיל  —

מורגל  —
התלמיד השלים את החסר בשניים או בשלושה מקומות בקטע כפי   = 2

שמפורט לעיל.

התלמיד השלים את החסר במקום אחד בקטע כפי שמפורט לעיל.  = 1
כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0 

 סעיף 1:
עייפת  — 
 סעיף 2:

ישנוניים  — 
עצבניים  — 
מעייפות  — 

)המילים אינן מתאימות למשפט מבחינה תחבירית.(   
 סעיף 4:
כמו  — 

אותו דבר  —
)המילים אינן מתאימות למשפט מבחינה תחבירית.(

3—0

הערה: אין להוריד נקודות אם כתב התלמיד מילים בשגיאות כתיב. 
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פתוח6

הבנת 
 המשמעות
המשתמעת

תשובה העוסקת בשיבוש בשעון הביולוגי )תיאור זמן חייב להיות כתוב   = 2
בתשובה אם היא עוסקת בקושי להירדם בלילה או בקושי להתעורר 

בבוקר(, לדוגמה:

שיבוש בשעון הביולוגי  —

השעון הביולוגי מקולקל  —

מצב שאדם אינו נרדם בזמן  —

מצב שאדם נרדם מאוחר מאד ועייף ביום.  —

מתקשים לקום בבוקר  —

מצב שעייפים בבוקר  —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

להתמודד עם המצב שאנחנו עייפים וישנוניים  —

למצב היעפת  —

עייפות  —

השעון הביולוגי לא מכוון אחרי החופשה.  —

לגוף קשה לישון  —

קושי להירדם  —

קושי להתעורר  — 
)שלוש הדוגמאות האחרונות עוסקות בקושי, אך לא כתוב בהן תיאור 

זמן.(

2 ,0

סגור7

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שמסומנות בה שלוש התשובות האלה:  = 3

לא נכון  .1

נכון  .2

נכון.  .3

תשובה שמסומנות בה רק שתי תשובות נכונות.  = 2

תשובה שמסומנת בה רק תשובה נכונה אחת או כל תשובה אחרת.  = 0

3 ,2 ,0

ר"ב8

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )2( המלצות.  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

ר״ב9

פרשנות 

שניהם מושפעים מאור השמש. התשובה הנכונה: )3(   = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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פתוח10

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שכתובות בה המילים האלה:  = 3

ליעפת או לג'ט לג  .1 
הערה: תתקבל גם התשובה עייפת או התשובה עיפת.

לציפורים הנודדות או לציפורים.  .2

תשובה נכונה רק לאחד הסעיפים שלעיל.  = 2

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

סעיף 2:   
חיות  —

דובים  —

3 ,2 ,0

ר"ב 11

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )4( מתאימה רק לחלק ממה שכתוב בטקסט.  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

ר"ב12

לשון

הגענו בזמן לבית הספר            ההסעה שהגיעה התשובה הנכונה: )3(   = 2 
מוקדם.  

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב 13

לשון

שימוש במילה במשמעות שונה מהמשמעות  התשובה הנכונה: )1(   = 2 
המקובלת  

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר״ב14

לשון

התשובה הנכונה: )2( ּפָעִיל.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

סגור15

לשון

אם1.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

בעקבות2.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

כגון3.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0
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חלק שני: סיפור — מירי וג׳ודי

פתוח16

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

צביקי/צביקי גרין1. א.  = 1

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

חיים ולדר  —

1 ,0

ארה"ב/ארצות הברית/אמריקה/ניו יורק 2.   = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

משפחתו/אחותו/מירי/ג'ודי/)ה(חברה החדשה 3.   = 1

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

צביקי, מקום חדש, עיוורים, אחיות  —

1 ,0

ר"ב

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )1( להציג את הרקע לסיפור.ב.  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

פתוח17

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בשני קשיים של צביקי מבין אלה:  = 2

לימוד שפה חדשה/זרה  —

מציאת חברים חדשים  —

הסתגלות למקום חדש  —

הערה: כתיבת שני קשיים בשורה אחת תיחשב תשובה מלאה.   

תשובה העוסקת באחד הקשיים הכתובים לעיל.  = 1

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

הם יצאו לשליחות בארה“ב.  — 
)קושי זה אינו מופיע בתחילת הסיפור.(

2—0
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פתוח18

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בהיתקלות של ג'ודי במירי, לדוגמה:  = 1

הן נפגשו במקרה בהתקלות ברחוב.  —

הן נתקעו זו בזו.  —

ג'ודי לא ראתה את מירי ובטעות הפילה אותה.  —

הערה: יתקבלו גם תשובות תמציתיות כגון ״התנגשות״, ״היתקלות״ וגם   
העתקה גורפת משורות 6—9.

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

ג‘ודי ומירי נפגשו בנסיבות מוזרות.  —

היא צעקה על הילדה: את לא רואה לאן את הולכת?  — 
)הכתוב הוא רק חלק מתיאור המקרה של הפגישה הראשונה.( 

1 ,0

ר"ב19

פרשנות

התשובה הנכונה: )3( לנזוף בג׳ודי.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב20

פרשנות

התשובה הנכונה: )2( בושה.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח21

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה העוסקת בהתנצלות של ג'ודי על כך שהתנהגה בחוסר 1.  = 1
 זהירות, לפי שורות 18—20, לדוגמה:

ג׳ודי מתנצלת על כך ש–

הפילה אותה.  —

התנגשה/נתקלה במירי.  —

היא רצה כאילו שהיא רואה.  —

היא ירדה במהירות ולא נזהרה.  —

כל תשובה אחרת, לרבות ציטוט של מילות ההתנצלות, אבל ללא   = 0
הסיבה, לדוגמה:

“את זו שצריכה לסלוח לי“.  —

1 ,0

תשובה העוסקת בהתנצלות של מירי על כך שהתנהגה בחוסר 2.  = 1
 רגישות כלפי ג‘ודי, לפי שורות 18—20, לדוגמה:

מירי מתנצלת על כך ש–

היא התרגזה.  —

היא צעקה/העליבה/דיברה לא יפה.  —

לא ידעה שג'ודי עיוורת.  —

כל תשובה אחרת, לרבות ציטוט של מילות ההתנצלות, לדוגמה:  = 0
לא ראתה אותה.  —

“אני מצטערת אמרה מירי“.  —

“פשוט לא ידעתי, את סולחת לי?“  —

1 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

751-EVR-017-5C-SOF-net-p-shipur ,01:07:171 10:57 751-01-05-03-01-01-016-017-04   מבחן 751 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ג

מחוון למבחן 751 בעברית לכיתה ה, נוסח ג, תשע"ז

בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

ר"ב22

פרשנות

התשובה הנכונה: )1( בעלת הומור עצמי — יודעת לצחוק על עצמה.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב23

פרשנות

התשובה הנכונה: )4( כדי להוסיף ולשכנע את מירי להיות חברה שלה.  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

פתוח24

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שיש בה דוגמה מן הסיפור שאפשר ללמוד ממנה שמירי משתפת   = 2
את צביקי אחיה ומתייעצת עמו או שצביקי אינו מקנא במירי או שהוא 
מפרגן למירי או שהוא תומך במירי או שהוא שמח בשמחתה של מירי, 

לדוגמה:

מירי מתייעצת עם צביקי.  —

צביקי שמח בשמחתה של אחותו.  —

צביקי לא קינא באחותו.  —

מירי מספרת לצביקי על ג‘ודי.   —

אספר לך מה שסיפרה לי מירי.  — 
)מהתשובה משתמע שמירי משתפת את צביקי.(

בבית סיפרה לו מירי על המפגש עם ג׳ודי.   —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

כי הם אחים.  —

היו להם חוויות ביחד.   — 
)התשובה לא באה לידי ביטוי בסיפור.(

2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

751-EVR-017-5C-SOF-net-p-shipur ,01:07:171 10:57 751-01-05-03-01-01-016-017-04   מבחן 751 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ג

מחוון למבחן 751 בעברית לכיתה ה, נוסח ג, תשע"ז

בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח25

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שיש בה שתי דוגמאות מבין אלה:  = 2

ג'ודי מגששת בידיה בזהירות כדי לתפוס את גדר האבן.   —

ג'ודי קוראת כתב לעיוורים/כתב ברייל.  —

ג'ודי מרפרפת באצבעותיה על השעון כדי לדעת מה השעה.  —

ג'ודי מעבירה את ידיה על פניה של מירי.  —

ג'ודי הולכת עם מקל.  —

הערות:   

התלמיד יכול לצטט מהסיפור או לתאר את המקרה בלשונו.   �

כתיבת שתי דוגמאות בשורה אחת תיחשב תשובה נכונה.   �

תשובה שיש בה דוגמה אחת מבין אלה הכתובות לעיל.  = 1

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה הכתובה בהכללה, לדוגמה:  = 0

שג‘ודי לא יכלה לראות את תנועות ראשה.  —

אני יכולה לכתוב / לצייר / לבשל / לקרוא.   —

היא ממששת דברים.   — 
)התשובה מנוסחת בהכללה.( 

היא גיששה בשתי ידיה בזהירות.  —

2—0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
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751-EVR-017-5C-SOF-net-p-shipur ,01:07:171 10:57 751-01-05-03-01-01-016-017-04   מבחן 751 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ג

מחוון למבחן 751 בעברית לכיתה ה, נוסח ג, תשע"ז

בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

שאלה 26 נבדקת פעמיים — פעם בהבנת הנקרא )תוכן( ופעם בהבעה בכתב 
)מבנה ולשון, 26כ(.

פתוח26

פרשנות

תשובה המציינת דבר שלילי המתואר בתחילת הסיפור )כגון המכה   = 3
שקיבלה מירי, הקשיים בארץ חדשה(, שהופך בהמשך הסיפור לדבר חיובי 

)כגון החברות שהתפתחה, ההתגברות על הקשיים בארץ חדשה(. שני 
הדברים צריכים להיות קשורים זה לזה, לדוגמה: 

שג'ודי נתקלה במירי והיה קצת כעס בהתחלה ולבסוף נהיו חברות הכי טובות.  —

לדעתי הדבר הרע שהמשפחה עברה לארה"ב והיה להם קשה שם והדבר הטוב   —
שמירי מצאה שם חברה חדשה.

ג'ודי עיוורת ובכל זאת הצליחה להתחבר עם מירי.  —

תשובה שמוזכרים בה הדבר השלילי והדבר החיובי, אך חסר פירוט של   = 2
אחד מהם, לדוגמה: 

בתחילה מירי וג'ודי לא הכירו זו את זו ואחר כך לאט לאט התחילו להתחבר ולהיות   —
 חברות טובות.

)״לא הכירו״ אינו דבר שלילי באופן חד–משמעי.(

ג'ודי נתקלה בחוזקה במירי אז זה יצא לטובה.   —

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה שמוזכר בה רק הדבר השלילי או רק   = 0
הדבר החיובי, לדוגמה:

צביקי לא מצא חברים ולבסוף מירי מצאה חברה טובה.   — 
)הדבר החיובי אינו נובע מהדבר השלילי.(

שמירי וג'ודי היו חברות טובות.   — 
)חסר הדבר השלילי.(

3 ,2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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מחוון למבחן 751 בעברית לכיתה ה, נוסח ג, תשע"ז

בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח26כ

הבעה בכתב

בפריט זה עליכם לבדוק רק את איכות הכתיבה )התוכן נבדק בפריט 26(.

כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש לבדוק את הרכיבים האלה:

מבנה המשפטים, רצף המשפטים ומילות הקישור, משלב הלשון, סימני הפיסוק 
)חוץ מהסימן פסיק(, הכתיב, אורך הטקסט.

איכות כתיבה מיטבית, לדוגמה:  = 4

הדבר הרע - שג'ודי הפילה את מירי ומירי צעקה עליה. הדבר הטוב - שהן נהיו   —
חברות בעקבות הנפילה של מירי.

בהתחלה מירי כעסה על ג'ודי ונזפה בה, אבל אח"כ הן הפכו להיות חברות טובות   —
 מאוד.

)כל רכיבי הלשון תקניים.(

איכות כתיבה בינונית, לדוגמה:  = 2

שמירי נתקלה בג'ודי ואז היא ראתה שהיא עיוורת ואז הם נהיו חברות טובות.  — 
)התחלת המשפט במילית השעבוד 'ש' והחזרה על מילת הקישור 'ואז' 

הולמות לשון דבורה.( 

איכות כתיבה נמוכה, לדוגמה:  = 1

שהיא נתקעה בה ואז הם נהיו חברים.  — 
)התשובה קצרה מאוד; משלב הלשון נמוך והולם לשון דבורה.(

תשובה קצרה של שלוש עד ארבע מילים, שאי אפשר להעריך אותה או   = 0
תשובה שבה הכתיבה משובשת מאוד או העתקה גורפת מהסיפור.

4 ,2 ,1 ,0



 12

	

מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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מחוון למבחן 751 בעברית לכיתה ה, נוסח ג, תשע"ז

בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח27

לשון

תשובה שכתובים בה ארבעה פעלים שונים, או שהם מסומנים בקטע א.  = 2
הנתון, מבין הפעלים שלהלן:

יצאה    —

מיהרה  —

עברה  —

סיימו )לבנותו(  —

ירדה  —

נתקלה  —

הפילה.  —

תשובה שכתובים בה שלושה פעלים מבין הפעלים שלעיל, או שהם   = 1
מסומנים בקטע הנתון, והרביעי חסר או שגוי.

כל תשובה אחרת, לרבות העתקה של חלקי משפט ולא של הפועל   = 0
בלבד, לדוגמה:

כשיצאה מירי מבית ספרה.  —

היא ירדה במהירות במדרגות.  —

הערות: 

כתיבת הפועל עם אותיות השימוש שלו כפי שמופיע בקטע, תיחשב   —
תשובה נכונה, לדוגמה:

והפילה  —

פועל הכתוב בשגיאת כתיב ייחשב תשובה שגויה, לדוגמה:   —

ניתקלה  —

היפילה  —

כתיבת הפועל “יצאה“ פעמיים תיחשב פועל אחד )אף על פי שהוא   —
כתוב בקטע פעמיים(.

2—0

ר"ב

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )4( הם ממחישים את הקצב המהיר של האירוע.ב.  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	
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מחוון למבחן 751 בעברית לכיתה ה, נוסח ג, תשע"ז

בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח28

לשון

הבגדים שלה/בגדים שלה1.א.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

בלב שלה/הלב שלה/לב שלה2.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

המשפחה שלו/משפחה שלו 3.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

הערה: מילים הכתובות בשגיאות כתיב ייחשבו תשובה שגויה.

פתוח

לשון

חברתי   1.ב.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

ראשך2.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

אצבעותיה3.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

הערה: מילה הכתובה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה.
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
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בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

הבעה בכתב — כתיבת מכתב

בדקו את הטקסט שכתב התלמיד, לפי הקריטריונים שלהלן.הבעה בכתב29

יש לתת ציון 0 בכל הקריטריונים בשני המקרים האלה: 

טקסט שכתוב בו רק משפט אחד.  —

טקסט שהנושא שלו אינו קשור למשימה לחלוטין.  —

בנספח שבעמוד 17 יש דוגמאות לתשובות של תלמידים, המנותחות לפי 
הקריטריונים שלהלן. 

תוכן ומבנה א. 

פתוח

תוכן ומבנה

מסגרת הטקסט  1

לטקסט יש מבנה של מכתב, כלומר יש בו פנייה, יש בו סיום ויש   = 2
בו ביטוי ליחסי מוען–נמען בין צביקי לחברו בישראל, כפי שמפורט 

להלן:

פנייה: בראש המכתב יש פנייה גלויה לחבר, לדוגמה:  —

לכבוד שמואל, מה שלומך?  —

לחברי היקר!  —

שלום  —

סיום: בסוף המכתב יש סיום גלוי, לדוגמה:  —

שלך צביקי.  —

אני מתגעגע אליך  —

יחסי מוען–נמען: בגוף המכתב יש ביטוי ליחסי מוען–נמען בין   —
צביקי לחברו. צביקי מיוצג בגוף ראשון, לדוגמה: אני נורא מתגעגע 

אליך, אני רוצה לספר לך, והחבר מיוצג בגוף שני, לדוגמה: אני נורא 
מתגעגע אליך, אני רוצה לספר לך.

במכתב יש ביטוי ליחסי מוען–נמען בין צביקי לחבר, אבל חסרה בו   = 1
פנייה גלויה או שחסר בו סיום גלוי.

כל תשובה אחרת  = 0

2—0
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 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח29

תוכן ומבנה

2 רכיבי תוכן

בקטגוריה זו מפורטות הנחיות לניקוד 0, 2, 4, 6. הבודק רשאי לתת ניקוד   
ביניים )1, 3, 5( לפי שיקול דעתו.

המכתב עוסק בשני הנושאים האלה )הם עשויים להיות משולבים זה   = 6
בזה(:

חיי היום–יום של צביקי;  —

רגשותיו ומחשבותיו של צביקי, כגון געגועיו לארץ, בדידותו   —
ורצונו למצוא חברים.

שני הנושאים מפותחים היטב בעזרת תיאורים, דוגמאות, סיבות,   
הסברים וכדומה.

המכתב עוסק בנושא אחד והנושא מפותח היטב.   = 4 
 או 

 המכתב עוסק בשני נושאים, האחד מפותח היטב והאחר אינו מפותח.
 או

המכתב עוסק בשני נושאים, אך הם מפותחים באופן חלקי.

המכתב עוסק רק בנושא אחד והנושא מפותח באופן חלקי.   = 2 
 או

המכתב עוסק בשני נושאים אך הם אינם מפותחים כלל.

המכתב עוסק בנושא אחד, אך הוא אינו מפותח או שהכתוב בו סתמי   = 0
וכללי מדי.

6—0

פתוח

תוכן ומבנה

3 לכידות וקישוריות

לכידות רבה וקישוריות רבה — הטקסט לכיד ומקושר היטב: הקשר   = 4
בין הרעיונות לוגי וברור, השימוש במילות קישור או בקשרים לוגיים 

אחרים נכון ומגוון.

לכידות חלקית ו/או קישוריות חלקית — לכידות הטקסט ו/או   = 2
קישוריות הטקסט פגומות מעט. 

לכידות מועטה וקישוריות מועטה — הטקסט כמעט אינו לכיד וכמעט   = 0
אינו מקושר. 

4 ,2 ,0
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 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון לפי רמות הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

לשון29 ב. 

פתוח

לשון

1 אוצר מילים ומשלב

אוצר מילים עשיר ומגוון, משלב הלשון הולם לשון מכתב בין חברים.  = 2

אוצר המילים אינו עשיר ומגוון דיו, משלב הלשון הולם לשון מכתב   = 1
בין חברים, אך יש בו חריגה אחת או שתיים. 

אוצר המילים דל מאוד, משלב הלשון אינו הולם לשון מכתב בין   = 0
חברים )נמוך מדי או רשמי מדי(. 

2—0

פתוח

לשון

2 תקניות מורפולוגית ותחבירית

רוב המילים והמשפטים תקניים, יש התאם דקדוקי )במין, במספר   = 2
וביידוע(.

התקניות המורפולוגית והתחבירית חלקית.  = 1

שגיאות רבות במבנה המשפט ובהתאם הדקדוקי.   = 0

2—0

פתוח

לשון

3 פיסוק

השימוש בסימני הפיסוק תקני ברוב הטקסט )נקודה, סימן שאלה,   = 2
נקודתיים, מירכאות וסימן קריאה(.

השימוש בסימני הפיסוק תקני רק בחלק מהטקסט.  = 1

השימוש בסימני הפיסוק אינו תקני בכל הטקסט או שאין בהם שימוש   = 0
כלל.

הערה: שימוש תקני בסימן פסיק אינו נדרש. 

2—0

פתוח

לשון

4 כתיב

אין יותר משתי שגיאות כתיב שונות.  = 2

יש שלוש שגיאות כתיב שונות או יותר.  = 0

הערות:   

שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.  —

אין להקפיד על כללי הכתיב חסר הניקוד.  —

2 ,0



 17

	

מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

751-EVR-017-5C-SOF-net-p-shipur ,01:07:171 10:57 751-01-05-03-01-01-016-017-04   מבחן 751 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ג

מחוון למבחן 751 בעברית לכיתה ה, נוסח ג, תשע"ז

בס"ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

נספח
דוגמאות לתשובות של תלמידים במשימה בהבעה בכתב 

 דוגמה 1
חברי היקר! 

חיי בארה"ב לא קלים כל כך. אני מתגעגע אליך ולארץ הקודש תיבנה ותיכונן אמן! 
חיי מרגישים חסרים בלעידיך ובלעדי הארץ שלנו- א"י. אני רוצה לשתף אותך ברגשותיי, במצבי ובמצב אחותי. מצבי הוא שאין לי חברים, 
אני בודד ולא יודע מילה מהשפה של הארץ בה אני נמצא. מצב אחותי שונה. היא יודעת אנגלית, יש לה חברה ויש לה עם מי לדבר, לשוחח 

ולספר רגשות, ליהנות, לעשות מעשי שובבות, לשחק משחקים ולבלות. הוי חברי כאחי, שהותי בחו"ל לא קלה בכלל. האיכות חיים בישראל 
בהרבה יותר שווה, כיפית, נחמדת, יפה ומהנה. שפת הקודש נשמעת בבתי התושבים והלוואי ונזכה גם אנחנו לעלות לישראל ולראות פני 

משיח בחיינו אמן!
שלך צביקי

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

מסגרת   .1
הטקסט

יש פנייה: חברי היקר! וסיום: שלך צביקי. כמו כן יש ביטוי ליחסי מוען־נמען: אני 02—2
מתגעגע אליך, אני רוצה לשתף אותך ברגשותיי.

רכיבי תוכן  שני הנושאים מפותחים היטב — 06—26. 
חיי היום־יום של צביקי: חיי בארה"ב לא קלים כל כך, מצבי הוא שאין לי חברים, אני 
בודד ולא יודע מילה מהשפה של הארץ בה אני נמצא, שהותי בחו"ל לא קלה בכלל. כמו כן 

 יש הרחבה על מצב אחותו: מצב אחותי שונה.
רגשותיו ומחשבותיו של צביקי: אני מתגעגע אליך ולארץ הקודש תיבנה ותיכונן אמן!, 
חיי מרגישים חסרים בלעידיך ובלעדי הארץ שלנו- א"י, אני רוצה לשתף אותך ברגשותיי, הוי 

חברי כאחי, שהותי בחו"ל לא קלה בכלל, האיכות חיים בישראל בהרבה יותר שווה, כיפית, 
נחמדת, יפה ומהנה. שפת הקודש נשמעת בבתי התושבים והלוואי ונזכה גם אנחנו לעלות 

לישראל ולראות פני משיח בחיינו אמן! 

לכידות   .3
וקישוריות

המכתב לכיד ומקושר היטב, והקשר הלוגי בין הרעיונות ברור. הקישוריות 04, 2, 4
נבנית בעיקר על ידי מאזכרים, כגון אליך, חיי, בלעידיך, אותך, ברגשותיי. 

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

 אוצר המילים עשיר ומגוון מאוד. 02—2
משלב הלשון גבוה מאוד, אך הולם מכתב בין חברים, לדוגמה: ולארץ הקודש 

תיבנה ותיכונן אמן!, חיי מרגישים חסרים בלעידיך, מעשי שובבות, הוי חברי כאחי, שהותי, 
והלוואי ונזכה... יש גם לשון דיבור: בהרבה יותר שווה, כיפית.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

רוב המילים והמשפטיים תקניים, ויש התאם דקדוקי. יש טעות ביידוע 02—2
בצירוף הסמיכות: האיכות חיים במקום “איכות החיים״.

פיסוק סימני הפיסוק תקניים ברוב המכתב.02—32. 

כתיב יש שגיאת כתיב אחת: בלעידיך במקום “בלעדיך״.02, 42. 

20סך–הכול
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 דוגמה 2
לשמואל היקר!

אני מאוד מתגעגע אליך ואל כל החברים מהכיתה.
מה שלומך? מה שלום כולם?

קשה לי מאוד להסתגל למקום החדש, ולכן אני רוצה מאוד לחזור לארץ. 
עדיין לא מצאתי אפילו לא חבר אחד ואני עדיין לא יודע את השפה.

ממש משעמם לי כאן בלעדיכם ואין לי מה לעשות.
רוב היום אני שוכב בבית סתם ולא עושה כלום.

מתגעגע מאוד
צביקי

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

מסגרת   1
הטקסט

יש פנייה: לשמואל היקר! וסיום: מתגעגע מאוד צביקי. כמו כן יש ביטוי ליחסי 02—2
מוען־נמען: אני מאוד מתגעגע אליך, קשה לי, משעמם לי כאן בלעדיכם.

רכיבי תוכן  שני הנושאים מפותחים היטב — 06—26. 
חיי היום־יום ורגשותיו ומחשבותיו של צביקי משולבים זה בזה: קשה לי מאוד 

להסתגל למקום החדש, עדיין לא מצאתי אפילו לא חבר אחד ואני עדיין לא יודע את השפה, 
ממש משעמם לי כאן, רוב היום אני שוכב בבית סתם ולא עושה כלום.

לכידות   .3
וקישוריות

 המכתב לכיד ומקושר היטב, והקשר בין הרעיונות לוגי וברור.04, 2, 4
יש מילות קישור של סיבה ותוצאה: ולכן, אפילו, של קשרי זמן: עדיין ושימוש 

מדויק במאזכרים: אליך, בלעדיכם.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים מגוון, ויש כמה מילים במשלב גבוה: להסתגל, עדיין, בלעדיכם. 02—2
משלב הלשון הולם לשון מכתב בין חברים.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

 רוב המילים והמשפטים תקניים, יש התאם דקדוקי.02—2
במשפט עדיין לא מצאתי אפילו לא חבר אחד המילה לא השנייה מיותרת.

פיסוק סימני הפיסוק תקניים ברוב המכתב.02—32. 

כתיב אין שגיאות כתיב.02, 42. 

20סך–הכול
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דוגמה 3
לכבוד: שמואל

מה שלומך נורא עצוב לי בילדייך עדיין לא מצאתי כאן חבר. 
בארץ ישראל היה לי אמון חברים וכאן אין לי. אחותי לעומת זאת מצאה חברה עיוורת במקרה הן נפגשו בנסיבות מוזרות מאוד.

מה אתם לומדים ויש ילדים חדשים בכיתה אולי?
בבית-ספר החדש שלי לא לומדים כמו בארץ וכל היום הם מדברים באנגלית זה קצט קשה ללמוד את השפה הזאת וגם יש לנו אמון 

מבחנים. 
טוב אז נדבר

צביקי, באהבה!

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

מסגרת   .1
הטקסט

 יש פנייה: לכבוד: שמואל וסיום: צביקי, באהבה!. כמו כן יש ביטוי ליחסי 02—2
מוען־נמען: מה שלומך נורא עצוב לי בילדייך, מה אתם לומדים.

רכיבי תוכן  שני הנושאים מפותחים היטב — 06—26. 
חיי היום־יום של צביקי: עדיין לא מצאתי כאן חבר, בארץ ישראל היה לי אמון חברים 
וכאן אין לי, כל היום הם מדברים באנגלית וגם יש לנו אמון מבחנים, וכן יש התייחסות 

 לאחותו.
רגשותיו ומחשבותיו של צביקי: נורא עצוב לי בילדייך, זה קצט קשה ללמוד את השפה 

הזאת.

לכידות   .3
וקישוריות

 המכתב לכיד ומקושר. 04, 2, 4
 מילות הקישור תקניות ברובן: עדיין, לעומת זאת, וגם.

יש שימוש מגוון במאזכרים: בילדייך, הן נפגשו, בבית–ספר החדש שלי.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים אינו עשיר ומגוון דיו. יש שימוש רב בלשון דיבור: נורא עצוב לי, 01—2
אמון חברים, זה קצט קשה ללמוד, אמון מבחנים, טוב אז נדבר, אך משלב הלשון הולם 

מכתב בין חברים.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

 יש שגיאות תחביריות — 01—2
אין התאם תחבירי במשפט: היה לי אמון חברים, סדר מילים משובש: במקרה הן 

נפגשו בנסיבות מוזרות מאוד במקום "הן נפגשו במקרה בנסיבות מוזרות מאוד", 
 בסגיר צביקי, באהבה! מקובל הסדר: ״באהבה, צביקי״. 

 חסר יידוע בצירוף סמיכות: בבית-ספר החדש במקום "בבית-הספר החדש". 
מבנה שאלה לא תקני: ויש ילדים חדשים בכיתה אולי? במקום: “האם יש...?״

פיסוק סימני הפיסוק תקניים בחלק מהמכתב. חסר סימן שאלה אחרי מה שלומך. 01—32. 
חסרה נקודה אחרי המילה עיוורת במשפט אחותי לעומת זאת מצאה חברה עיוורת. 

חסרה נקודה אחרי המילה באנגלית במשפט וכל היום הם מדברים באנגלית.

כתיב יש שלוש שגיאות כתיב: בילדייך במקום "בלעדייך", אמון במקום "המון", קצט 00, 42. 
במקום “קצת״.

15סך–הכול
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דוגמה 4
לשמואל שלום!

כותב לך צביקי חברך הטוב. זוכר שעברתי דירה לארה"ב?
שתדע שעדיין אני חבר שלך אני מקוה לחזור במהירות. לארץ ישראל, אתה יודע אני לא כל כך אוהב פה

את הסביבה, אני מעדיף לחזור לארץ ישראל! אתה יודע אחותי מצאה בשבלה חברה חדשה!
היא הלכה ליד איזה שהוא ביניין חדש,ואז פתאום נתקעה בה חברה ומתברר שהיא עיוורת )לא רואה( ונהיתה חברה טובה מאד שלה

שלך צביקי גרין
חברך הטוב

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

מסגרת   .1
הטקסט

יש פנייה: לשמואל שלום! וסיום: שלך צביקי גרין חברך הטוב. כמו כן יש ביטוי 02—2
ליחסי מוען־נמען: שתדע שעדיין אני חבר שלך.

רכיבי תוכן המכתב עוסק בנושא אחד — רגשותיו ומחשבותיו של צביקי ונושא זה מפותח 04—26. 
היטב: זוכר שעברתי דירה לארה"ב? שתדע שעדיין אני חבר שלך אני מקוה לחזור 
 במהירות, אני לא כל כך אוהב פה את הסביבה, אני מעדיף לחזור לארץ ישראל!. 

הנושא חיי היום־יום של צביקי אינו מוזכר ותיאור המקרה של אחותו אינו 
מקושר לרגשותיו ולמחשבותיו של צביקי.

לכידות   .3
וקישוריות

לכידות המכתב פגומה מעט — יש חזרה על רעיונות: אני מקוה לחזור במהירות. 02, 2, 4
 לארץ ישראל, אני מעדיף לחזור לארץ ישראל! 

קישוריות המכתב פגומה מעט: חסר קישור במשפט שתדע שעדיין אני חבר שלך 
 אני מקוה לחזור במהירות.

הרעיון שמובע בחלק השני של המכתב אתה יודע אחותי אינו מקושר לחלק 
הראשון שלו.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים אינו עשיר ומגוון דיו, משלב הלשון הולם בחלקו שפה דבורה: 01—2
אתה יודע אני לא כל כך אוהב פה, היא הלכה ליד איזה שהוא ביניין חדש, נתקעה בה 

חברה.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

יש שגיאות תחביריות: ואז פתאום נתקעה בה חברה... ונהיתה חברה טובה מאד שלה 01—2
 במקום "והיא נהייתה חברה..."
 יש חזרה על המילים אתה יודע... 

יש מילת יחס שגויה: אחותי מצאה בשבלה במקום "לעצמה".

פיסוק יש פגימה בסימני הפיסוק: אני מקוה לחזור במהירות. לארץ ישראל, במקום "אני 01—32. 
 מקווה לחזור במהירות לארץ ישראל."

חסרה נקודה בסוף המשפט ונהיתה חברה טובה מאד שלה.

כתיב יש שתי שגיאות כתיב: בשבלה במקום ״בשבילה״, ביניין במקום "בניין".02, 42. 

13סך–הכול
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 דוגמה 5
לחברי היקר!

"קצת קשה לי בארצות הברית.
אני היתקשתי להסתגל למקום החדש, לשפה החדשה ולילדים החדשים.

לא מצאתי אפילו חבר אחד בארצות הברית. ואילו אחותי מצאה פו את החברה הכי טובה שהיתה לה
 לא קיאנתי במירי שמצאה חברה טובה בארצות הברית שמחתי בשובילה קיוויתי שגם אני אמצה חבר 

שאיתו אוכל לדבר ולשחק חבר טוב
שיעזור לי להישתלב במקום החדש

אוהב
חברך צביקי

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

מסגרת   .1
הטקסט 

יש פנייה: לחברי היקר! וסיום: אוהב חברך צביקי. יש ביטוי ליחסי מוען־נמען.02—2

רכיבי תוכן  שני הנושאים משולבים זה בזה ומפותחים היטב — 05—26. 
חיי היום־יום של צביקי: אני היתקשתי להסתגל למקום החדש, לשפה החדשה ולילדים 

החדשים. לא מצאתי אפילו חבר אחד בארצות הברית. ואילו אחותי מצאה פו את החברה 
 הכי טובה שהיתה לה.

רגשותיו ומחשבותיו של צביקי: קצת קשה לי בארצות הברית, לא קיאנתי במירי... 
שמחתי בשובילה קיוויתי שגם אני אמצה חבר שאיתו אוכל לדבר ולשחק חבר טוב שיעזור לי 

 להישתלב במקום החדש.
אמנם המכתב מבוסס על העתקת חלקים רלוונטיים מהסיפור, אבל יש בו 

רכיבי התוכן הנדרשים, ולכן הציון שלו כמעט מלא.

לכידות   .3
וקישוריות

יש פגימות בלכידות ובקישוריות: חסרה מילת הקישור בין "קצת קשה לי בארצות 02, 2, 4
 הברית ובין אני היתקשתי.

מילות הקישור תקניות: ואילו, שגם וגם המאזכרים תקניים: בשובילה, שאיתו.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

 אוצר המילים והמשלב הולמים לשון מכתב בין חברים. 02—2
הערה: יש קושי להעריך את אוצר המילים בגלל העתקת המכתב מהסיפור.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

רוב המילים והמשפטים במכתב תקניים, אך יש פגימה תחבירית הבאה לידי 02—2
ביטוי בהתאם בזמנים: המשפט הראשון קצת קשה לי כתוב בזמן הווה וההמשך 

כתוב בזמן עבר: אני היתקשתי להסתגל... 

פיסוק אין סימני פיסוק ברוב המכתב. המכתב נפתח במירכאות שאינן סגורות.00—32. 

כתיב יש שש שגיאות כתיב: היתקשתי במקום "התקשיתי", פו במקום "פה", קיאנתי 00, 42. 
במקום "קינאתי", בשובילה במקום "בשבילה", אמצה במקום "אמצא", להישתלב 

במקום “להשתלב״.
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 דוגמה 6
צביקי כתב לחברו מכתב שנשאר בארץ ישראל

וצביקי כותב אני לא מצאתי חברים בארצות הברית
ואחותי מירי מצאה חברה מאוד מאוד טובה

ולה מאוד כיף בארצות הברית, אני משתעמם פה
כי אין לי חברים.

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

מסגרת   .1
הטקסט

 סוגת החיבור אינה מכתב. 00—2
אין פנייה, אין סיום ואין ביטוי ליחסי מוען־נמען.

רכיבי תוכן המכתב עוסק בשני הנושאים: הנושא חיי היום־יום של צביקי מפותח באופן 03—26. 
חלקי, והנושא הרגשות והמחשבות של צביקי אינו מפותח כלל.

לכידות   .3
וקישוריות

החיבור לכיד, אך הקישוריות פגומה ודלה: וצביקי כותב אני לא מצאתי חברים 02, 2, 4
במקום “וצביקי כותב שהוא לא מצא...״ או “וצביקי כותב: ...״

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים דל מאוד, ויש לשון דיבור: חברה מאוד מאוד טובה ולה מאוד כיף.00—2

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

יש פגימות תחביריות, לדוגמה, סדר מילים משובש: צביקי כתב לחברו מכתב 01—2
שנשאר בארץ ישראל במקום “צביקי כתב מכתב לחברו שנשאר בארץ ישראל".  

פיסוק חסרים סימני פיסוק. במשפט ולה מאוד כיף בארצות הברית יש פסיק במקום 00—32. 
נקודה.

כתיב אין שגיאות כתיב.02, 42. 
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 דוגמה 7
לכבוד צביקי היקר

אני גרתי בישראל ועברתי לארצות הברית
ואני נהנתי אולי קצת אבל היה כף 1. בגלל שיצאו

לבלות ונהנו ושיחקו וטוב להם שם כף חיים
הסוף

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

מסגרת   .1
הטקסט

יש פנייה, אבל צביקי אינו הנמען. חסר סיום. יחסי מוען־נמען שגויים.00—2

רכיבי תוכן שני הנושאים, חיי היום־יום של צביקי ורגשותיו ומחשבותיו של צביקי, אינם 01—26. 
מפותחים כלל.

לכידות   .3
וקישוריות

יש פגימה בלכידות ובקישוריות: במשפט ואני נהנתי... 1.בגלל שיצאו לבלות ונהנו 00, 2, 4
ושיחקו וטוב להם שם יש מעבר מגוף ראשון יחיד לגוף שלישי רבים.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים דל מאוד.00—2

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

יש שגיאות תחביריות, לדוגמה: בגלל שיצאו לבלות ונהנו ושיחקו וטוב להם שם כף חיים.00—2

פיסוק אין סימני פיסוק.00—32. 

כתיב יש שתי שגיאות כתיב: נהנתי במקום "נהניתי", כף במקום “כיף״.02, 42. 
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