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  הקדמה
  

, משרד החינו�( 1המבח� בעברית לתלמידי� עולי� פותח ונכתב בהתאמה לתכנית הלימודי� בעברית כשפה שנייה

יכולי� להשתלב בהצלחה עולי� תלמידי�  מתי ובעזרת איזה סיוע מטרת המבח� היא לבדוק  ).בדפוס –ח "תשס

בשיעורי� שנלמדי� בה� מקצועות הלימוד ולהשתת�  –קרב בני גיל� הדוברי� עברית ילידית ב – בכיתות הא�

%התלמידי� נבחני� לאחר שלמדו את השפה העברית במסגרות לימוד שונות בבתי. סיוע תו� כדי קבלת, השוני�

  .הספר

  

  חשיבות ידיעת העברית

 .ערכת החינו� ובחברה הישראליתבמ 2ידיעת העברית הכרחית להשתלבות מוצלחת של התלמיד העולה •

 .ידיעת העברית תורמת להצלחה מקצועית ואקדמית בישראל •

 והבנה קריאהיכולת , האזנהכישורי , כישורי שיח דבור: שלהל�ואת היכולות את הכישורי� ידיעת שפה כוללת  •

 .י� לימודיי�תכנה� לגבי תכני� יומיומיי� ו אלה נדרשי� ה� לגביויכולות כישורי� . ויכולת הבעה בכתב

  

 רכישת העברית 

ויש לתמו� , מבוגרי�וילדי�  קרבבאינטראקציות חברתיות קיו� רכישת עברית כשפה שנייה מתרחשת במהל�  •

פה ובכתב במגוו� %שימוש מושכל בעל"התלמיד העולה לעשות יוכל כ�  .הוראה ישירה ומכוונתבה באמצעות 

" הדוברי� עברית כשפת א� ,של ילדי� בני אותו גילרחב של סוגי לשו� בהקשרי� חברתיי� שוני� ברמה 

 ).7' עמ. ח"תשס, תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי�(

 .קצב רכישת העברית משתנה מתלמיד לתלמיד בשל הגורמי� הרבי� המעורבי� בתהלי� רכישת השפה השנייה •

 ,Tabors(המקצועית  בספרות). 4–3' עמ, ש�(או מעכבי� אותה השנייה תורמי� לרכישת השפה  אלהגורמי� 

שוהמי , במחקר� של לוי�; מצייני� כי נדרשות חמש שני� לפחות כדי לשלוט בשפה ברמה של דובר ילידי )2003

טיעוני� אלה מחזקי� את הגישה ). שני� עשרה%אחתעד (מצייני� טווחי� גדולי� יותר ) 2003(וספולסקי 

ולא לקבוע סטנדרטי� נוקשי� , �הפי ביצועי% הגורסת כי יש להערי� תלמידי� הערכה אינדיבידואלית על

 .מועדי עליית� לאר-הנשעני� על 

  

א	 יציג , בני גילו בקרבנכתבו בהתבסס על ההנחה שתלמיד עולה יוכל להשתלב בכיתה  מורהמבח� זה והמדרי� ל

כפי  ,ה בעברית כשפה שנייהשלפי תכנית הלימודי	 החד "אמצע רמת הביניי	"ביצועי	 בעברית התואמי	 את 

  ).108–77' עמ( שהיא מוגדרת בתכנית הלימודי	 לעברית כשפה שנייה

  

אנחנו מקווי� שהערכה מבוקרת של הידע בעברית של התלמידי� העולי� תסייע לזיהוי הצרכי� המיוחדי� של כל 

  . לבניית תכנית עבודה אישית לכל תלמידתסייע ג� תלמיד ו

                                      
1

 .ח"תשס, ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי"י–'לתלמידי� עולי� בכיתות א, עברית כשפה שנייה: תכנית הלימודי�  
/Ivrit/SafaShniya/Safa2.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim 

2
 .לבני שני המיני�היא אול� הכוונה בלשו� נקבה  מורהול, מטעמי נוחות המדרי� מתייחס לתלמיד בלשו� זכר  
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  המבח� עלכללי  מידע
  

  בח�אוכלוסיית היעד של המ

אמצע רמת "שהגיעו ל, י�דתי%י�והממלכתי י�הספר הממלכתי% בבתי' ו–'תלמידי� עולי� הלומדי� בכיתות ג  .א

, משרד החינו�(בהתא� לתכנית הלימודי� בעברית כשפה שנייה לתלמידי� עולי� , בלימוד העברית" הביניי�

  .ת הא�מדי� מקצועות הלימוד בכיתוומתחילי� להשתלב בשיעורי� שבה� נל, )ח"תשס

שהשפה  ,י�דתי% י�והממלכתי י�הממלכתיהספר %בבתי' ו–'גהלומדי� בכיתות , תלמידי� שה� תושבי� חוזרי�  .ב

  .הדבורה בבית� היא עברית

  

  מועד העברת המבח�

המבח� יועבר . בכיתת הא� של התלמיד העולה להשתלב בשיעורי�להערי� את יכולתו  מורהלהמבח� אמור לסייע 

על פי תכנית הלימודי� החדשה " אמצע רמת הביניי�"� הגיעו לסבור כי ההספר %צוות ביתשהעולי�  לתלמידי�

   .ת כשפה שנייהריבעב

למבח� חוזר לאחר  עליו לגשת ,נכשל במבח� תלמידא�  .המבח� יועבר לא יאוחר משנה וחצי מיו� העלייה לאר-

  .ראשו�חצי שנה ממועד ההיבחנות המחודש לפחות ולא יותר 

על מנת  טר� שיבוצ� בכיתות, היא עברית �שהשפה הדבורה בבית, ר לתלמידי� שה� תושבי� חוזרי�המבח� יועב

   .לבדוק אפשרות לשילוב� המיידי בכיתת הא� ע� סיוע במקצועות רבי מלל

  

  מבנה המבח�

  :ת של התלמיד כמפורט להל�ות אחריות מיומנווכאשר בכל פרק נבחנ, מחמישה פרקי�מורכב המבח� 

 .פה�להצגת מידע בעיכולת תקשורתיות ו מיומנויותות ק זה נבדקבפר – שיח .1

 .הפענוח של טקסט מנוקד ושאינו מנוקדיכולת יכולת הקידוד ו מיומנויותות בפרק זה נבדק – קריאה בקול .2

  .תיהלו� מידע והפקת משמעות מטקסט מושמע מיומנויותות בפרק זה נבדק –) האזנה( הבנת הנשמע .3

  .מטקסט כתוב תיהלו� מידע והפקת משמעות מיומנויותות בדקנ בפרק זה – הבנת הנקרא .4

  .יכולת ההצגה של מידע בכתבנבדקת  בפרק זה  –  הבעה בכתב .5

  

  .נבדקי� באמצעות כל פרקי המבח� לשוני�מודעות לשונית וידע על  

  

לבדיקת  �נימחווה, מהל� המבח�, הכנות לקראת המבח�ה: לכל פרק בנפרדהדרושי� מידע והנחיות  כוללהמדרי� 

  .וסיכומ� ביצועי תלמידי�לות הנחיות למת� ציוני� ודוגמ, המבח�
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  מהל� המבח�

  : להל�המצוינות  הדרכי�מ� באחת , מפגשי� בכמהמומל- לקיי� את המבח� 

 .לפרק אחדיוקדש מפגש כל  –חמישה מפגשי�  ♦

. של�מפגש לו  הבנת הנקרא שיש להקדיש פרקלמעט , לשני פרקי�כל מפגש יוקדש  –שלושה מפגשי�  ♦

 .להעברה פרטנית י�מיועד שניה�כי , הקריאה בקול פרקאת השיח ו פרק אתבמפגש אחד לשלב מומל- 

  

  בדיקת המבח�

 ד�'ותסכ� את התוצאות ב, תבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת מחוו� המצור� לכל אחד מפרקי המבח� מורהה

של כל אחד מפרקי ' תלמידריכוז ציוני  ד�'מלצל� עותק  על המורה. כל אחד מהתלמידי� עבור 'יכוז ציוני תלמידר

   0לציו� בי�  ,תקבלילהמיר את סכו� הנקודות ש ישהציוני�  מת�לאחר . כמספר התלמידי� הנבחני� המבח�

  .'טבלת המרה' באמצעות %100ל

  

  הצלחה במבח�

עליו , לכ�בנוס� ). טקסטי�השני  הציוני� שלממוצע (נקודות לפחות  65על התלמיד לקבל במבח� בהבנת הנקרא 

  .נוספי� פרקי�י נבש נקודות 65מעל לקבל 

תפורס�  ,תלמידי� שלא עמדו בדרישות הס� למבח�ולגבי  ,מדיניות לגבי המש� הסיוע לתלמידי� שהצליחו במבח�ה

 .היעל ידי האג� לקליטת עלי
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  'ו–'לתלמידי	 בכיתות גוהמשימות המבח�  תיאור פרקי
  

באותו  י	אלה מועבר פרקי	. )ותלמיד בודד מורה( פרטני באופ� הפרקי	 המועברי	את מפרטת הטבלה לפניכ	 
  .'ו–'ג 	 בכיתותתלמידיהלכל אופ� 

  

  הפרקש	 

  

היכולת 
  הנבדקת

  /  סוג המשימה
  סוג הטקסט

  /  תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

המלצה 
לאופ� 
העברת 
  הפרק

  שיח

  

תקשורתיות   
  והצגת מידע 

  פה%בעל

  

בנושאי� שוני�  שאלות  יו� מיוה בענייני שיח. 1
  :כמפורט להל�

העדפות   .א
, אוכל, שיעורי�(

  )טלוויזיה

  חברי�   .ב

  סדר יו�                           .ג

  

  

  

 השיח
אישית  

בי� 
 תלמיד

  מורהל

  
  שיח מורחב  .2

  

  ... אבד לי: סיפור מקרה 

  

  ?מחבואי�באי� משחקי�    הסבר .3

  ונהתיאור תמ  תיאור  .4

  בקול קריאה

  

יכולת הקידוד 
והפענוח של 

טקסט מנוקד 
  ושאינו מנוקד

  טקסט מנוקדקריאת 

   
  מחפש חבר . 1

%נאוה מקמל מאתשיר 
  עתיר

  41: מספר מילי�  

  

  

ת קריא
 י� הקטע

 ידי%על
התלמיד 
בנוכחות 

 מורהה
  בלבד

  טקסט מנוקדקריאת 
   בכל דור ודור. 2

מתו� ההגדה של  טקסט
  פסח

  52: �מספר מילי  

 שאינוטקסט קריאת 

  מנוקד

  האריה והלביאה . 3
  ימידע טקסט

  78: מספר מילי�  

 שאינוטקסט קריאת 

  מנוקד

  החור� בישראל   .4
  ימידע טקסט

  69: מספר מילי�  

  

  



 

10  

  .'ד–'כיתות גב	 תלמידיקבוצתי ל באופ�שנית� להעביר	 ג	 הפרקי	 לפניכ	 טבלה המפרטת את 
  

ש	 
  הפרק

  /  המשימהסוג   קתהיכולת הנבד
  סוג הטקסט

  /  תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

  המלצה לאופ� העברת הפרק

הבנת 
  הנשמע

תיהלו� מידע 
והפקת משמעות 
  מטקסט מושמע

הוראות מורה בשיעור . 1  הוראות מורה
  הנדסה

לטקסטי� התלמידי� יאזינו 
בזוגות או  ,בקבוצה

  .ותביחיד
מילוי ודיווח סיפורי 

  הוראות
  יפורי על טיולדיווח ס .2

  חיות%בג�

הבנת 

  הנקרא

תיהלו� מידע 
והפקת משמעות 

  מטקסט כתוב

  ; עבודה אישית  הקרמבו . 1  קצר טקסט מידעי
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%לקבוצת תלמידי� בו
  הבת כדורגל תמי או. 2  טקסט סיפורי

  מאת איילת כה�

הבעה 
  בכתב

יכולת הצגת מידע 
  בכתב

הספר % היו� הראשו� בבית. 1  סיפור אישי
  בישראל

  ; עבודה אישית
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%לקבוצת תלמידי� בו

התלמיד יבחר במשימת 
  .כתיבה אחת מבי� השתיי�

הצגת עמדה 
  מנומקת

הפסקות קצרות או הפסקה  .2
אחת ארוכה במהל� יו� 

  ספר%לימודי� בבית

 

מודעות לשונית   לשו�
  לשוני%וידע על

 ימוש בידע לשונישה
 כלנבדק באמצעות 

  .פרקי המבח�

    

  
  
  

   .'ו–'כיתות הב	 תלמידיקבוצתי ל באופ�שנית� להעביר	 ג	 הפרקי	 לפניכ	 טבלה המפרטת את 
  

ש	 
  הפרק

  / המשימה סוג   היכולת הנבדקת
  סוג הטקסט

  /  תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

  המלצה לאופ� העברת הפרק

הבנת 
  הנשמע

תיהלו� מידע 
קת משמעות והפ

  מטקסט מושמע

הוראות מורה בשיעור . 1  הוראות מורה
  הנדסה

לטקסטי� התלמידי� יאזינו 
  .בזוגות או ביחידות ,בקבוצה

מילוי ויווח סיפורי ד
  הוראות

%דיווח סיפורי על טיול בג�. 2
  חיות

הבנת 
  הנקרא

תיהלו� מידע 
והפקת משמעות 

  מטקסט כתוב

  הקופסה . 1  טקסט סיפורי
  יהונת� גפ�שיר מאת 

  ; עבודה אישית
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%לקבוצת תלמידי� בו
  הסוס והאד�. 2  טקסט מידעי

הבעה 
  בכתב

יכולת הצגת מידע 
  בכתב

  ; עבודה אישית  החג הראשו� בישראל. 1  סיפור אישי
חלק זה יכול להיות מועבר 

  .זמנית%לקבוצת תלמידי� בו

התלמיד יבחר במשימת 
  .חת מבי� השתיי�כתיבה א

הצגת עמדה 
  מנומקת

הפסקות קצרות או הפסקה . 2
אחת ארוכה במהל� יו� 

  ספר%לימודי� בבית

 

מודעות לשונית   לשו�
  לשוני%וידע על

 שימוש בידע לשוניה
 כלנבדק באמצעות 

  .פרקי המבח�
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  למבח�הדרושי	 החומרי	  –לקראת המבח�  מורהההתארגנות 
  

  :למבח� בכל אחד מ� הפרקי	דרושי	 את החומרי	 ה להכי� מורהלסייע שתפקידה לטבלה לפניכ	 

  

  לתלמידי	הדרושי	  החומרי	  מורהלהדרושי	  החומרי	   הפרקש	 

  שיח
כרטיסיות הכוללות שאלות  שלוש :1משימה ל •

 בענייני היומיו�

על סיפור  שיחד� הנחיה לניהול : 2משימה ל •

 מקרה בנושא אבידה 

משחק על הסבר לל הכוד� הנחיה  :3משימה ל •

 ושאלות מכוונות

 שתי, ד� הנחיה לביצוע המשימה :4משימה ל •

משחק העריכת תמונות ל שלושתמונות הדגמה ו

  עצמו

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי�   •

• '�  כל תלמיד עבור 'תלמידציוני  ריכוז ד

  במידת(קי� לתיעוד דברי התלמידי� דפי� רי •

 )הצור�

  

  

  

ת שיוצגו תמונוחמש הכולל  "שיח"פרק  •

 .4משימה לצור� ביצוע לתלמידי� 

 תלמידמ את התמונות להעביר אפשר(

  .)לתלמיד

  

  קריאה בקול
  לסימו� ביצועיו, כמספר התלמידי	טקסטי�  •

 של כל תלמיד במהל� הקריאה

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי�   •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

 ארבעההכולל  "קריאה בקול"פרק  •

 יקרא התלמידשמתוכ�  ,י�טקסט

. טקסט מנוקד וטקסט שאינו מנוקד

מתלמיד את הטקסטי� להעביר אפשר (

 .)תלמידל

  

הבנת 

  הנשמע
  י�מוקלט קטעי� קליטור הכוללי�ת/קלטת •

  הקטעי� המוקלטי� של תמליל •

  מורהה עבור תקליטורב/בקלטת

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

 דכל תלמי עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

  

  

  

דפי מבח� הכולל  "הבנת הנשמע"פרק  •

  .כמספר התלמידי	 ירי�מאו
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  לתלמידי	הדרושי	  החומרי	  מורהלהדרושי	  החומרי	   הפרקש	 

  הבנת הנקרא
 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

 הכולל שני "הבנת הנקרא"פרק  •

 . כמספר התלמידי	 טקסטי� ושאלות

, כל אחד מהטקסטי�עותק נוס� ל •

עותקי� אלה לא (כמספר התלמידי	 

 יוכלו התלמידי�; וצמדו לדפי המבח�י

כדי , לעיי� בה� בזמ� מת� התשובות

  . )בדפי המבח� לדפד�יצטרכו  שלא

  הבעה בכתב
  מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

משימות הכולל דפי  "הבעה בכתב"פרק  •

התלמיד  .כמספר התלמידי	כתיבה 

  .שתיי� יבחר במשימה אחת מבי�

  



 

13  

 

 
 ביבליוגרפיה

 עברית כשפה שנייה:  הספר הממלכתי והממלכתי דתי%ב בבית"י–'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א
אפריל , גרסת אינטרנט(כניות לימודי� האג� לתכנו� ולפיתוח ת, הפדגוגיתהמזכירות , משרד החינו� .)ח"תשס(

2008.(  

 השפה העברית בעיד� הגלובליזציה :בתו�, ות לימודי� בשפת א� ובשפה שנייהכניתפיתוח ). 2007( .ש, קולקה%בלו�
  . ירושלי�, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"הוצאת י. אולשטיי�. נבו וע. עורכות נ, )ח"תשס(

ח אוריינות שי: ילדי� מדברי�: 4–3ליו� יג, עיו� ומעש, חקר: סקריפט  אוריינות .)2002( .א, ויצמ� .ש, קולקה%בלו�
  . גוריו� בנגב% הוצאת הספרי� אוניברסיטת ב�, ש קיי"המכללה לחינו� ע .בסוגות של השפה הדבורה

לומדי� ומלמדי� : תיאוריה ומעשה – קריאה: 11יחידה  ,למצוא את הדר�).  2002( .ר, רו� .צ, אלד� .א, ווהל
  .אביב%תל, רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה. אוריינות

מוגש למשרד המדע� , דוח מדעי. מצב� בלימודי� של תלמידי� עולי�). 2003( .ד, פולסקיס .א, שוהמי .ת, לוי�
  .הראשי ולאג� לקליטת תלמידי� עולי�

הוגש . קולקה%בלו�' בהנחיית פרופ, 2005–2004 דוח פעילות –מרק� לחבר מדינות עצמאיות : תחו� שפות, מטח
   .2005דצמבר . וינט ישראל'ג, למסד קליטה

מרק� סיפורי� מפי יהודי : כניתתשל ה מדרי� למורה –חינו� לשוני באמצעות הכנת תוצר : שפות תחו�, מטח
  .2001, אתיופיה

, פלד. עורכת נ .מדיבור לכתיבה: 'כר� א, דרכי� לאוריינות:  בתו�. על מהות המעבר מדיבור לכתיבה). 1996( .נ, פלד
  .ירושלי�, הוצאת כרמל

Blum – Kulka (2008). academy preliminary results. The Language Experience of Young Immigrant 

children. ISF, Israeli Academy of Science. Hebrew Univrsity of Jerusalem.  

Halliday. M.A.K (1989). Spoken and Written Language.(chapters: 3,5,6,7). Oxford: Oxford 

University Press. 

Heath,S.B. (1983). Ways with words: Language, life and work in communities and classrooms. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Michaels, S. (1981). "Sharing time": Children's narrative styles and differential access to literacy', 

Language in society, 10, 42-423 

Torrance, N. & Olson,D. (1985). Oral and Written Competencies in the Early School Years.  

In:  D. Olson, N. Torrance, and A. Hildyard, Eds. Literacy, Language and Learning, Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Tabors, P. O. (2003). One child, two languages. Baltimore, London & Sidney: Paul H. Brooks 

Publishers. 

  



 

14  

  



 

15  

  מטרת הפרק ומבנהו  . 1

. פה%ואת יכולתו להציג מידע בעל בעברית לבדוק ולהערי� את כישורי השיח של התלמידמטרת הפרק היא 

 ובנסיבות רשמיות, בענייני היומיו�שיח בנושאי�  –' טבעיות%כמו'המבח� בודק את יכולות השיח בנסיבות 

  .תיאור תמונהוהסבר , סיפור מקרה –למחצה 

  .הכלולות בואת מבנה הפרק ואת המשימות  תמתאר להל�ש הטבלה

היכולת 
  הנבדקת

המלצה   תוכ� המשימה  סוג המשימה
לאופ� 

העברת 
  הפרק

תקשורתיות   
  והצגת מידע 

  פה%בעל

  

שיח בענייני        . 1
  יו� מיוה

שאלות בנושאי� בענייני היומיו� 
כמפורט , שלוש כרטיסיותהכתובות על 

  :להל�

  )טלוויזיה, אוכל ,שיעורי�(העדפות . א

  חברי� . ב

  סדר יו�                         . ג

  

  

  

שיחה 
אישית  

בי� 
תלמיד 

  מורהל

  

  שיח מורחב  .2

  

  ... אבד לי: סיפור מקרה

  

  ?מחבואי�באי� משחקי�   הסבר .3

  תיאור תמונה  תיאור  .4

  

  

  הנבדקי	 3כישורי	ה  . 2

  כישורי צופ�

  מילי� הגייה ברורה של, � והתנועותכל העיצורישל  הגייה נכונה %

  לטקסט אינטונציהה התאמת %

  עיקרי המידע בשיח הבנת %

  )קשרהה פי%על(מילי� לא מוכרות  פענוח %

  השתתפות בשיח

  שאלות פשוטות ומורכבות שאילת, תשובות הולמות השבת %

  חילופי מידע

  שיחות קצרות בנושאי היו� בקצב דיבור טבעי ניהול %
  שיח מורחבניהול 

  יו� במשפטי� קצרי�מיוהמצבי� מחיי ועל ל אירועי� ע דיווח %

 לכידי� ומקושרי�, הסברי� בטקסטי� קצרי� מת�אירועי� או  תיאור %

                                      
3
 .97–94 'עמ, לתכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� הכישורי� הנבדקי� נוסחו בהלימה   
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  פרק ה תוכ�  . 3

: �יומיוה בענייניבה� שאלות שכלולות שלוש כרטיסיות : 1 משימההחומרי	 הנלווי	 ל •

 תחביבי�מה� ה", "?איזה שיעור אתה אוהב"( כלולות שאלות בנושא העדפות 'יה איכרטיסב

מה "(חברי� כלולות שאלות בנושא  'יה ביכרטיסב ;)'וכד "?אילו מאכלי� אתה אוהב", "?של�

 'ה גיכרטיסיב ;)'וכד" ?י� זה ע� זהמדבראת� באיזו שפה ", "?אוהבי� לעשות יחדאתה וחברי� 

  ). 'וכד "?לא� אתה הול�" ,"?מאיפה באת"( 'כא� ועכשיו'על , כלולות שאלות בנושא סדר יו�

סיפור זה . 'אבד לי'סיפור מקרה בנושא ד� הנחיה שמתואר בו  :2משימה החומרי	 הנלווי	 ל •

  ").?ג� ל� קרה משהו כזה("יתבקש לספר התלמיד שלסיפור מקרה ' מודלינג'כשמש י

וכ� , )מחבואי�( הסבר משחקל ד� הנחיה שמופיעה בו בקשה :3משימה החומרי	 הנלווי	 ל •

  .קצר ולא ממצה שנתנו הסבר י�תלמיד ש לשאולשישאלות מכוונות 

וכ� חמש , תמונה תיאורהדרכה למשחק ד� הנחיה שמובאת בו : 4משימה החומרי	 הנלווי	 ל •

השתתפות התלמיד תמונות ל ושלוש מורהידי ה%על תמונות להדגמת המשחק שתי: תמונות

 . משחקב

  

   הדרושי	החומרי	   .4

  

  את התלמידי� ומרי� לפני שבוחני�חשוב לקרוא ולהכיר היטב את תוכ� הח

  
  

הדרושי	  החומרי	  מורהל החומרי	 הדרושי	

  לתלמידי	

 בעניינישלוש כרטיסיות הכוללות שאלות  :1משימה ל •

 יומיו�ה

ד� הנחיה לניהול שיח על סיפור מקרה : 2משימה ל •

 בנושא אבידה

על הסבר  –ביצוע המשימה ד� הנחיה ל  :3משימה ל •

 שאלות מכוונותו משחק

תמונות  שתי,  ד� הנחיה לביצוע המשימה :4משימה ל •

  משחק עצמועריכת התמונות ל ושלושהדגמה 

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי�   •

• '�  כל תלמיד עבור 'תלמידריכוז ציוני  ד

  )במידת הצור�(דפי� ריקי� לתיעוד דברי התלמידי�  •

הכולל חמש  "שיח"פרק  •

תמונות שיוצגו לתלמידי� 

. 4מה משילצור� ביצוע 

אפשר להעביר את (

התמונות מתלמיד 

  .)לתלמיד
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  מהל� ההיבחנות .5
 

  .לתלמיד מורההמבח� יתנהל כשיחה אישית בי� 

  דקות לתלמיד 20–15: מש� המבח�

כדי להפיג את נוספי�  פרטי�כ� יש לציי� %כמו. המומל- להסביר לתלמיד מהי מטרת השיח, בתחילה

להבהיר שהציו� לא ייכלל בתעודה ולציי� , השיחה המשוער לציי� את מש�: חששות התלמיד מהמבח�

  . חלק מהדברי� הנאמרי� התכתוב במהל� השיח מורהשה

  

  . 'ג�'בעזרת הכרטיסיות א בענייני היומיו	 הניהול שיח – 1תפתח במשימה  מורהה. א

, )ובהתבסס על הנושא המוצג בה(תנהל שיחה ע� התלמיד בהתבסס על אחת הכרטיסיות  מורהה •

  .ו בהתבסס על מבחר שאלות מתו� שלוש הכרטיסיותא

  . במהל� השיחה מומל- לשאול את התלמיד שאלות פתוחות כדי לאפשר לו להתבטא באופ� חופשי •

ולהמעיט  בשאלות בנושאי� , יש לשוחח על נושאי� קלילי� ופשוטי� כדי לא להכביד על התלמיד •

  . 'כדלנושאי� כאובי�  ו, למצבי� רגשיי�, הנוגעי� למשפחה

לשת� אותו בחוויות אישיות רלוונטיות של , להביע עניי� בדבריו, חשוב לעודד את התלמיד לדבר •

  . פתוחה ובטוחה, וליצור אווירה נעימה מורהה

ולהמעיט במעברי� חדי� , כאשר מבע אחד נובע מקודמו, רצוי לנהל את השיחה ברציפות מרבית •

  . מנושא לנושא

לא חשוב איזו ). הסבר משחק( 3�ו) סיפור מקרה( 2 –שימות הבאות תעבור לביצוע שתי המ מורהה. ב

  .א� יש לבצע את שתי המשימות, 3או  2 –משימה תבוצע קוד	 

  : 2למשימה  1ממשימה ' טבעי'דוגמה למעבר 

  )'כרטיסיית שיח ג(? באיזו שעה את מסיימת ללמוד היו�: מורה

  .באחת וחצי: תלמידה

  ?ומה קורה אז: מורה

  .י הולכת הביתהאנ: תלמידה

  ? ויש מישהו בבית או שיש ל� מפתח: מורה

  .יש מפתח: תלמידה

ג� ... רציתי לצאת מהבית ופתאו� ראיתי שאי� לי מפתח... זה מזכיר לי משהו שקרה לי השבוע: מורה

  )2ממשיכה למשימה (?  ל� קרה משהו כזה

  )2008אפריל , מתו� פיילוט מבחני עולי�(
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  : 3למשימה  1ממשימה  'טבעי'דוגמה למעבר 

  )'כרטיסיית שיח א(?  איזה שיעור אתה הכי אוהב: מורה

  .שיעור ספורט: תלמיד

  ?ואיזה משחק אתה הכי אוהב: מורה

  .משחק כדורסל: תלמיד

או אולי משחק אחר שאתה אוהב ? מה החוקי�? תוכל להסביר לי אי� משחקי� את המשחק הזה: מורה

  )3 ממשיכה למשימה(? לשחק

  )2008אפריל , פיילוט מבחני עולי� מתו�( 

  

, א� המורה חוששת שלא תזכור את דברי התלמיד ולכ� לא תוכל להערי� נכונה את יכולותיו: הערה

  ).טייפ(או להקליט את השיחה ברשמקול , היא יכולה לבקש מהתלמיד להכתיב לה את הסיפור

    .תעד את השיחההמורה יכולה לבקש ממורה אחרת או מבת שירות לאומי ל, לחילופי�

  .תיאור תמונה – 4תעבור למשימה  מורהה. ג

כדי שהתלמיד יבי� , משחקמומל- לסייג את המילה "... עכשיו נשחק במי� משחק"תאמר לתלמיד  מורהה

  .)הפעילות היא משחקית(שלא מדובר באמת במשחק 

, מונות הדגמההיא תעשה זאת באמצעות תיאור של ת. תדגי� לתלמיד כיצד יש לתאר תמונה מורהה

  .ולאחר מכ� תמשי� בפעילות כפי שכתוב בד� ההנחיה

  . לתלמיד על השיחה ותחמיא לו על ידיעותיו בעברית מורהבסיו� השיחה תודה ה :סיו	  .ד

  . עליה לעבור להנחיות של הפרק הבא, להעביר פרק נוס� של המבח� מחליטה מורהא� ה

בפרק מבח�  6סעי� ( "שיח"די� בעזרת המחוו� לפרק יתבדוק את ביצועי התלמ מורהה: בדיקת המבח�  .ה

). בפרק מבח� זה 7סעי� (עבור כל אחד מהתלמידי� ' ריכוז ציוני התלמיד'ותסכ� את התוצאות בד� , )זה

בפרק מבח�  7סעי� (' טבלת המרה'באמצעות  %100ל 0להמיר את סכו� הנקודות שיתקבל לציו� בי�  יש

  ). זה

  

 מורהדפי ההנחיות למשימות התלמידי	 ואת  העמודי	 הבאי	 כוללי	 את

  .הפרקהערכה של כל אחת ממשימות ל



 

19  

  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  1משימה 
  שיחה בענייני יומיו	

  
  שאלות לשיחה בנושא העדפות �' א כרטיסייה

  

 ?י הלימודי	אחראוהב לעשות מה אתה  •

  ?הצהריי	� אחר מה אתה מתכוו� לעשות היו	ספר לי בבקשה  •

 ? בה	 שלא לומדי	/  	 שאי� לימודי	מה אתה עושה בימי •

  ?למה? ספרה�הכי אוהב בביתאיזה יו	 אתה  •

  ?למה? ספרה� יו	 אתה לא אוהב בבית איזה •

 ?למה? איזה שיעור אתה הכי אוהב •

 ?למה? איזה שיעור אתה לא אוהב •

 ?ספר של� והיית רוצה שילמדוה� מה לא לומדי	 בבית •

 ?למה? כנית טלוויזיה אתה הכי אוהבאיזו ת •

 ?מי מכי� את האוכל שאתה אוהב? ה אתה אוהב לאכולמ •
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   שאלות לשיחה בנושא חברי	 �' ב כרטיסייה
  

  ?הטוב של� מי החבר •

  ?אי� הכרת אותו ,בבקשה ,ספר לי •

  ?באיזו שפה את	 מדברי	 ביניכ	 •

  ?הספר�ספר או ג	 אחרי ביתה�את	 נפגשי	 רק בבית •

 ?מה החבר של� הכי אוהב לעשות •

 ?לעשות ביחד את	 אוהבי	מה  •

 .ספר לי על משהו שעשית	 ביחד בזמ� האחרו� •

  במה את	 אוהבי	 לשחק ? ע	 מי? את	 משחקי	 ע	 עוד חברי	 •

  ?ע	 עוד חברי	  
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  יו	שאלות לשיחה בנושא סדר  �' ג כרטיסייה
    

 ?בהפסקה? היית בשיעור? מאי� באת עכשיו •

 ?איזה שיעור יש ל�? תל� מכא�לא�  •

  אילו עוד שיעורי	 ? ספרה� � היו	 בביתאילו שיעורי	 היו ל •

 ? יש ל�  

 ?ללמוד היו	באיזו שעה התחלת  •

 ?הספר�אי� אתה מגיע בבוקר לבית •

 ?הא	 כל יו	 זה אותו דבר? קרוכמה זמ� לוקח ל� להגיע מהבית בב •

 ? ללמוד היו	 סיי	ממתי אתה  •

 ?הספר�מה אתה אוהב לעשות בהפסקות בבית •

 ?מה עשית בהפסקה היו	 •

  ?מתכנ� לעשות בהפסקה הבאה מה אתה  •
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  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  2משימה 
  ...אבד לי: 4מקרהסיפור 

  

  : ג	 לנושא זה מורהבמסגרת השיחה המקדימה תגיע ה

  : מספרת מורהה

                               ....?משהו שהיה מאוד חשוב ל� באותו זמ�....קרה ל� פע� שאיבדת משהו

אבל הוא לא , הייתי בטוחה שהוא בתיק שלי .)2( תח של הביתהמפאבד לי  )1( אתמול בבוקר

לא יכולתי לנעול אותו ופחדתי להשאיר את הבית  )3( בית כיאת ה לא יכולתי לעזוב. היה ש�

  . את התיק שלי אבל המפתח לא היה ש� )ב4( הפכתי, בכל החדרי� )א4( חיפשתי. פתוח

  . תו� האחרונה ומה עשיתי אשתי בו בפעלא הצלחתי בשו� אופ� להיזכר מתי השתמ

אני ממש לא מבינה לא� . )5( הוא חזר במיוחד מהעבודה כדי לנעול את הבית, לצלתי לבעליצ

  !)6( הוא נעל�

  )7(?קרה ל� פע� שאיבדת משהו

  

או לספר על , דה משלהלספר סיפור אב, סיפור הכתוב לעיליכולה להשתמש ב מורהה

  : הסיפור מודלשל רכיבי	 מחשוב לשי	 לב ל. מריבה או על פציעה

, א4( הדר� לפתרו�, )3( הבעיה, )2(שאבד  האובייקטשל ) קצר או ארו�(תיאור , )1( זמ�

רצוי ). 7( 'מבח�'שאלת הלחזרה  �בסיו	 , )6(קודה / סגירת הסיפור, )5( הפתרו�, )ב4

שהסיפור יהיה על אבדה של חפ. שהתלמיד מכיר כמותו ויכול להתחבר לסיפור ע	 

  .משלו סיפור

  

לבקש הרחבה באמצעות שאלות  מורהיכולה ה ,הסיפור של התלמיד קצרא	 

  :מתעניינות שלא ניתנו לה� תשובות בסיפור הראשו� של הילד

  ?מתי זה קרה

  ?.......אי� נראה ה

  ?איפה זה קרה

  ?...מה עשית כששמת לב שאיבדת את ה

                                      
4
שני . שתי פסוקיות או יותר הקשורות זו לזו ומייצגות רצ� אירועי� במציאותרצפי� נרטיביי�  הכוללי�  % )סיפורי שיחה(סיפור מקרה  

%בלו�. הערכה וקודה, התרה, נקודת שיא, והטקסט עשוי לכלול את המאפייני� המבניי� של רקע, האירועי� הללו ה� בזמ� עבר או עתיד

  .2008קולקה וחמו 
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  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  3משימה 
  מחבואי	: הסבר משחק

  

  :ג	 לשאלות אלו מורהחה המקדימה תגיע הבמסגרת השי

  : מורהה

  ?בהפסקות משחקי� אתה משחק אילו

  ?ה הכי אוהבאיזה משחק את

  ? זההמשחק האי� משחקי� את 

  ?מחבואי�בג�  הא� אתה משחק

  5?אצלכ	" מחבואי	"אי� משחקי	 , קצת אחרת המשחקבכל מקו	 משחקי	 את 

  

  כדאי לשאול שאלות  ,ההתיאור שהילד מתאר הוא קצר ולא ממצשבמידה 

  :נוספות להרחבת תיאור המשחק

  ?ואי� המשחק נגמר

  ?....ומה קורה א�

  

לברר כשהתיאור לא ברור או כשהילד  ,להתעניי� בדברי הילד ,להשתת/ בשיחהחשוב 

  .'לשאול שאלות וכד, לוודא שאת מבינה, אומר מילה לא ברורה

  
תו למשחק חצר אחר שהוא א	 הילד לא מכיר את המשחק אפשר לנסות להגיע אי

 .ולבקש הסבר שלו, מחניי	, תופסת, "חיי שרה" :למשל, מכיר

  

                                      
5
  .בואי�אי� משחקי� מח: היא' נבח�'עליה הילד , השאלה המרכזית 
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  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  4משימה 
  תיאור תמונה: תיאור

  

 הסבר/הדגמה

  .חידות על התמונות אמר שאנחנו עכשיו נחוד זה לזהתציג את שתי התמונות ות מורהה

  .חימו�יהווה שיחת " לחוד חידות"פירוש המילי� על הדיבור 

  .תאר אותהתבחר תמונה ותכלומר , חוד חידהתהיה הראשונה שתא ישה תסביר מורהה

  .יצטר� לפתור את החידה ולומר איזו תמונה נבחרה התלמיד

  .יתחלפו בתפקידי� המורה והתלמידכ� %אחר

  

  : מורה

  .בחרתי תמונה

 או שמתארי	 פרטי	(אני אומר עכשיו כמה משפטי� שמתאימי� לתמונה שבחרתי 

וכשאסיי� תאמר  איזו תמונה בחרתי , אתה תקשיב לכל המשפטי�, )בתמונה שבחרתי

  )?אתה רוצה לשאול משהו(? ברור. )תיארתי(

  

 :בתמונה שבחרתי רואי�

  . אמא יושבת על כורסה מול מס� הטלוויזיה/  אישה •

  . אמא יושבת רגל על רגל/  אישה •

  .על כורסת פו� על יד האישה יושב ילד •

  .טלוויזיהב� שניה� מסתכלי •

  .על הרצפה יש שטיח גדול •

  .בפינה של השטיח יש שולח� עגול •

  ?איזו תמונה בחרתי •

יש להתחיל מתיאור פרטי� משותפי� לשתי התמונות ורק  דוגמהכפי שנית� לראות ב: הערה

הדגמה לתלמיד לנהוג באופ�  זאת תהיה . בהמש�  לעבור לפרטי� ייחודיי� לתמונה שנבחרה

  .רגדול יות להפיק מהתלמיד אוצר מילי�ה וראפשר למשתדומה 
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   6"שיח"לפרק  מחווני	  . 6 

ד� 'את הביצועי� של כל אחד מהתלמידי� ב –בעזרת המחוו� שלהל�  – מורהתסכ� ה "שיח"ע� סיו� פרק 

  ."שיח"לפרק ' ריכוז ציוני תלמיד

  מדדי	
בענייני שיחה 

  יומיו	

  1משימה 

  סיפור מקרה

  

  2משימה 

  הסבר משחק

  

  3משימה 

  תיאור תמונה

  

  4משימה 

  דיבור בשט/

  

מספר תורות של 

  : התלמיד בשיחה

  תורות 4מעל  % 2

  תורות 4%3 % 1

תורות                                                               2%1 % 0

2 %      �  שוט

  מקוטע   % 1

   חד מילי % 0

2 %    �  שוט

  מקוטע   % 1

   חד מילי % 0

2 %    �  שוט

  מקוטע   % 1

  חד מילי % 0

  

  התאמה לנושא

  

     � לנושא מתאי % 2

    קרוב לנושא      % 1

  לנושא לא מתאי� % 0

      מתאי� לנושא     % 2

  קרוב לנושא      % 1

  לנושא     לא מתאי� % 0

      לנושא     מתאי� % 2

           לנושא     קרוב % 1

לנושא     לא מתאי� % 0

  לנושא     מתאי� – 1

 לא מתאי� % 0
  לנושא    

  ותיחידות רעיוני

מידע שדובר יכול  (

  )  להעביר באופ� של	

  

  יש      % 2

  ע� פיגומי�  1%

אי�                                     % 0

  

)  ומעלה(שני אירועי�  % 2

שיש ביניה� קשר 

  כרונולוגי  וסיבתי  

  ע� פיגומי�            % 1

  אי�                         % 0

תיאור מהל� כל  % 2

ברצ� המשחק 

כרונולוגי מתאי�                                      

ע� פיגומי�                        % 1

  אי�               % 0

  יש – 1

  אי�  % 0

  

משפטי	 תקיני	 

וקישוריות 

  )תחביר(

  

כמעט כל    %  2

  המשפטי� תקיני�

   שפטי� הממחלק   %  1

  )50%מעל ( תקי� 

אי� משפטי�  %  0

ו שחלק תקיני� א

מאוד קט� 

  מהמשפטי� תקי� 

תחביר תקי�  % 2

  וקישוריות מגוונת  

, משפטי� קצרי�  %  1

   פשוטי� ומקושרי�

משפטי� לא תקיני�  % 0

  ולא מקושרי�  

תחביר תקי�  % 2

  וקישוריות מגוונת  

, משפטי� קצרי� %  1

   פשוטי� ומקושרי�

משפטי� לא  % 0

תקיני� ולא 

  מקושרי�   

  תחביר תקי�  % 1

  אי� משפטי�  % 0

  אוצר מילי	

  בהתאמה לנושא

  מתאי�  % 2

חסרות חלק  % 1

  מהמילי�    

חסרות מילי�  % 0

  מרכזיות בנושא  

  מתאי� % 2

  חסרות חלק מהמילי�    % 1

חסרות מילי�  % 0

  מרכזיות בנושא 

  מתאי�  % 2

חסרות חלק  % 1

  מהמילי� 

חסרות מילי�  % 0

  מרכזיות בנושא 

  מתאי�  % 2

חסרות חלק  % 1

  מהמילי�   

חסרות מילי�  % 0

    מרכזיות בנושא

  התאמה דקדוקית

  

קיימת ברוב  % 2

       המקרי�

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת % 0

קיימת ברוב המקרי�      % 2

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת % 0

קיימת ברוב  % 2

  המקרי�     

  קיימת לפעמי� % 1

  קיימתכמעט ולא  % 0

קיימת ברוב  %  2

  המקרי�     

  קיימת לפעמי� %  1

  כמעט ולא קיימת %  0

  

                                      
6
 .  והותא� למבח� זה) 2008, 2002(קולקה %בלו�' ובמסגרת מחקרי� של פרופ) מטח( מרק	פותח במסגרת תכניות  )מחוו� שיחה( מחוו� שיח 
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  "חשי"פרק לריכוז ציוני תלמיד ד/   . 7
  

  :ה/פרטי התלמיד

  : הותזמספר  ___    __________:ש� משפחה_______________:   פרטיש� 

  ����/��):חודש ושנה(יה יתארי� על___  :מספר כיתה___  : כיתה
  

  __ ________: י� המבח�תאר
  
  

  מדדי	

בענייני  השיח

  יומיו	

 1משימה 

  סיפור מקרה

  

 2משימה 

  הסבר משחק

  

 3משימה 

  תיאור תמונה

  

 4משימה 

 ס� כל

 נקודות

  התלמיד

ניקוד 

  רבימ

  דיבר  �

  לא דיבר �

  דיבר �

  לא דיבר �

  דיבר  �

  לא דיבר �

  דיבר  �

  לא דיבר �

  8    2  1  0  2  1  0  2  1  0  2  1  0  דיבור בשט/

  7      1  0  2  1  0  2  1  0  2  1  0  התאמה לנושא

  7      1  0  2  1  0  2  1  0  2  1  0  יחידות רעיוניות

משפטי	 תקיני	 

קישוריות 

  )תחביר(

0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1      7  

 אוצר מילי	

  בהתאמה לנושא
0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1  2    8  

  8    2  1  0  2  1  0  2  1  0  2  1  0  התאמה דקדוקית

                              :נקודותה � כלס

  45    9  12  12  12  :רביניקוד מ

  
  , סיפור מקרה, שיחה בענייני יומיו	

�הסבר משחק    

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של 

  )3–1משימות (

�תיאור תמונה     
  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של 

  )4משימה (

  

  

 ציו� נקודות
12 100 

10 83 

8 67 

6 50 

4 33 

2 17 

  
  

 ציו� נקודות
9 100 

7 78 

5 56 

3 33 

1 11 
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   י	לסיכו	 ביצועי תלמיד דוגמות  . 8 

  
  

ולהשוות בי� , להתאמ� בהערכה של ביצועי התלמידי� בפרק השיח מורהשלהל� נועדו לסייע ל דוגמותה

  . 2008ובי� הערכת הביצועי� בפיילוט  של התלמיד על ידההביצועי�  הערכת

להערי� אות� באמצעות המחוו� ולהשוות ע� סיכו� הביצועי� שמופיע , מומל- לקרוא את תמלילי השיחות

  .מתחת לכל תמליל

  

  )חודשי� באר- 9(שסיפרה תלמידה ) 2משימה (סיפור מקרה של תמליל 

  

  ?קרה ל� פע� משהו כזה) .... 2משימה  –חות מספרת את סיפור המפת: (מורה

בדו את המפתחות יההורי� שלי א. קרה לי שיעורי� או הקלמר חיפשתי בכל הבית ולא מצאתי: תלמידה

  .הוא היה לבדוק משהו והוא היה בחדר שלו. ה� היו בבית של הדוד שלי. של האוטו

  )2008אפריל , מתו� פיילוט מבחני עולי�(

  
  

   למידההתסיכו	 ביצועי 
  

  סיפור מקרה  המדד

  מקוטע – 1  דיבור בשט/

  מתאי� – 1  התאמה לנושא

  שני אירועי� שיש ביניה� קשר כרונולוגי וסיבתי – 1  יחידות רעיוניות

משפטי	 תקיני	 

  קישוריות ו

  קישוריות חלקיתומשפטי� קצרי�  – 1

  מתאי� – 2  אוצר מילי	

  לפעמי� – 1  התאמה דקדוקית

  12מתו�   7  נקודותה ס� כל
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  )חודשי� באר- 16(שהסביר תלמיד במבח� ) 3משימה (הסבר משחק של תמליל 

  

  ?אתה יודע לשחק במחבואי�: מורה

  .כ�: תלמיד

  .תנסה להסביר לי אי� משחקי�: מורה

 ואת מי שהוא רואה אז הוא mitxibia)(ואחר כ� כול� מיתחיביא  20או עד  10שאחד זה יספור עד : תלמיד

  .20או עד  10אומר שהנה אני רואה אות� ומי שאחרו� הוא צרי� לספור עד 

  )2008אפריל , מתו� פיילוט מבחני עולי�(

  

  התלמידסיכו	 ביצועי 

  הסבר משחק  המדד

  שוט� – 2  דיבור בשט/

  מתאי�  – 2  התאמה לנושא

  תיאור מהל� כל המשחק ברצ� כרונולוגי מתאי� – 2  יחידות רעיוניות

תקיני	 משפטי	 

  קישוריות ו

  מגוו� א� לא תמיד תקי� – 1

  מתאי� – 2  אוצר מילי	

  לפעמי� – 1  התאמה דקדוקית

  12מתו�  10  נקודותה � כלס
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  מטרת הפרק ומבנהו  . 1

מנוקד ושאינו , בעברית לבדוק ולהערי� את היכולת של התלמיד לקרוא בקול טקסט קצר אמטרת הפרק הי

  .מנוקד

וזיהוי מילי�  )עיצורי� ותנועות(רמזי� פונטיי� פי %ללת זיהוי והגייה נכונה של מילי� עלהקריאה בקול כו

נדרש במהל� הקריאה כ� התלמיד %כמו). הבא לידי ביטוי בקצב ובשט� הקריאה( מדויק ואוטומטיבאופ� 

  . מתאימה) הנגנה(אינטונציה  באמצעותלתוכ� והתייחס לפיסוק ל

  .מעול� השיח של הספרות המודרניתטקסטי� ח העיוני והמבח� כולל טקסטי� מעול� השי

  . הכלולות בואת מבנה הפרק ואת המשימות  תלהל� מתארש הטבלה

היכולת 
  הנבדקת

המלצה לאופ�   תוכ� הטקסט  סוג הטקסט
  העברת הפרק

יכולת הקידוד 
והפענוח של 

טקסט מנוקד 
  ושאינו מנוקד

  טקסט מנוקד

   
  מחפש חבר. 1

  ירעת%נאוה מקמל מאתשיר 
  

  41: מספר מילי�

ת קריא
  הקטעי� 

 ידי%על
התלמיד 
בנוכחות 

  טקסט מנוקד  בלבד מורהה
  בכל דור ודור. 2

מתו� ההגדה של  טקסט
  פסח

  
  52: מספר מילי�

  האריה והלביאה. 3  טקסט לא מנוקד
  טקסט מידעי

  
  78: מספר מילי�

   החור/ בישראל. 4  טקסט לא מנוקד
  טקסט מידעי

  
  69: מספר מילי�

  

  

  הכישורי	 הנבדקי	  . 2
  ישורי צופ�כ

  כל מערכת העיצורי� והתנועות של נהנכו הגייה %

מילי�  � קריאתבמהלכל מערכת העיצורי� והתנועות  נכונה של הגייה ;מילי� מוכרות זיהוי %
�  ומשפטי� ברצ

  )מלעיל ומלרע(כראוי  המילי� הטעמת %

  כישורי טקסט 

  נציהאינטובאמצעות הפיסוק הסימני ל ביטוימת�  %

  בקרה וניטורכישורי 

  במהל� הקריאה יעצמ ותיקו�בטעויות  הבחנה %
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  פרק ה תוכ�  . 3

לפי , מנוקדי�  שאינ�ושני טקסטי� , טקסטי� מנוקדי�שני : טקסטי� לקריאה ארבעה

 :הפירוט שלהל�

 מנוקד שיר ,עתיר%מאת נאוה מקמל מחפש חבר .1

  טקסט מנוקד, ההגדה של פסחתו� מ טקסט: בכל דור ודור .2

 ברובו לא מנוקד, ימידע טקסט: ריה והלביאההא .3

 ברובו לא מנוקד, טקסט מידעי: להחור/ בישרא .4

  שי	והחומרי	 הדר  .4

  

  חשוב לקרוא ולהכיר את הטקסטי� לפני שבוחני� את התלמידי�

  
   

  לתלמידי	 החומרי	 הדרושי	  מורהל החומרי	 הדרושי	

לסימו� ביצועיו של כל , כמספר התלמידי	טקסטי�   •

 ד במהל� הקריאהתלמי

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

•  '�  כל תלמיד עבור 'תלמידריכוז ציוני  ד

הכולל ארבעה  "קריאה בקול"פרק  •

 יקרא התלמידשמתוכ� , טקסטי�

  .טקסט מנוקד וטקסט שאינו מנוקד

את הטקסטי� מתלמיד להעביר  אפשר(

  .)לתלמיד

  

  מהל� ההיבחנות  .5

  
  .תלמידל מורה בי� כמפגש אישיהמבח� יתקיי� 

  )שני טקסטי	לקריאת (דקות  15–10: המבח�מש� 

  .מנוקד שאינועל התלמיד לקרוא בקול טקסט אחד מנוקד וטקסט אחד 

. שנראה לה כי ה� מתאימי� לו ,שבידה הטקסטי	 תארבע מבי�שני טקסטי	 תגיש לתלמיד  מורהה  . א

בטקסט אחד מנוקד ובאחד  ולאפשר לו לבחור ת הטקסטי�אפשר ג� להציג לתלמיד את כל ארבע

  . שאינו מנוקד

  .לקרוא בקול ר� וברור להשתדלבקול ו ממנו לקרוא תסביר לתלמיד שהיא מבקשת מורהה  . ב

לפני , דקות כמהפע� או פעמיי� במש�  הטקסטי� בקריאה דמומה לתלמיד לקרוא את תמלי- מורהה  . ג

  .הקריאה בקול

איזה טקסט הוא רוצה לקרוא ראשו� : ת הטקסטי�תבקש מהתלמיד לבחור את סדר קריא מורהה  . ד

  .הוא רוצה לקרוא אחרו�ואיזה טקסט 

  .קורא) התלמיד(ד� בזמ� שהוא על תסביר לתלמיד שהיא תכתוב  מורהה  . ה

  ").וברור מדויקתשתדל לקרוא (" ככל האפשרמדויק  באופ�תלמיד לקרוא מה תבקש מורהה  . ו
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את טעויות הקריאה  מורההתסמ� , בזמ� הקריאה. שבחר ראשו�הטקסט בקול את ההתלמיד יקרא   . ז

תיק� את יש לסמ� כאשר התלמיד  ,כ�%כמו. רצוי לכתוב את הטעות מעל המילה. גבי הטקסט שבידה%על

או כאשר המשי� בלי , ולא הצליחאת עצמו או כאשר ניסה לתק� , וקרא שוב נכו�עצמו לאחר שטעה 

   .להתעכב על טעותו

ותציע לו לקרוא בקריאה דמומה נוספת , בלי קשר לאיכות הקריאה שלו, התלמיד תעודד את מורהה  . ח

  .את הטקסט השני

  ).הדמומה או הקולית(במהל� הקריאה  להשיב על שאלות התלמיד אפשר  

  .טקסט השניגבי ה%עלג�  תסמ� את הטעויות מורהה.  התלמיד יקרא בקול את הטקסט השני  .ט

כדאי לאפשר לתלמידי� , א� זהו סו� המבח�. לתלמיד על קריאתו המורהבסו� הקריאה תודה : סיו	  .י

, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורההא� . מהל� המבח�שחוו בבחוויות  מורההלשת� את 

  . לעבור להנחיות של הפרק הבא עליה

 6עי� ס( "קריאה בקול"לפרק  ני�מחווהתבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת  מורהה: בדיקת המבח�  .יא

בפרק  7סעי� ( "קריאה בקול"לפרק  'ד� ריכוז ציוני תלמיד'ותסכ� את התוצאות ב, )בפרק מבח� זה

 %100 ל 0תקבל לציו� בי� יסכו� הנקודות שלהמיר את  יש. כל אחד מהתלמידי� עבור) מבח� זה

  ).בפרק מבח� זה 7סעי� (' טבלת המרה'באמצעות 
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  "קריאה בקול"לפרק  מחווני	  . 6

את הביצועי� של כל אחד  –בעזרת המחוו� שלהל�  – מורההתסכ�  "קריאה בקול" סיו� פרקע� 

   ."קריאה בקול"לפרק  'תלמידריכוז ציוני ד� 'במהתלמידי� 

 ,בדיבור הכפי שמקובל לבטא אלא הנכו�הניקוד  פי%ואינו מבטא אותה עלקורא מילה  תלמידא� : הערה

, "9ַבקצה"לומר במקו�  ;"8ַַערות" התלמיד אומר ,"8ְַערות" לומרבמקו� : הלדוגמ. להוריד לו ניקוד אי�

  ".ְוַ:קצה" אומר התלמיד

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  טקסט לא מנוקד  טקסט מנוקד  מדדי	

  גלובלית  %  2  קריאהשט/ 

  מצרפת   %  1

  מקוטעת  %  0

  גלובלית  2%

  מצרפת   %  1

  מקוטעת  %  0

  מהירה /  מתאימה %  1  מהירות קריאה

  טית מאוד         א %  0

  מהירה /  מתאימה %  1

  טית מאוד         א %  0

מספר טעויות 
בהגיית מילי	 

  )כללי(

  :טקסטי� קצרי�

  טעויות  3%2 %  2

  טעויות 8%4 %  1

  טעויות  9מעל  %  0

  :טקסטי� ארוכי�

  טעויות  5%4 %  2

  טעויות  10%6 %  1

                                     טעויות 11מעל  %  0

  :טקסטי� קצרי�

  טעויות  3%2 %  2

  טעויות 8%4 %  1

  טעויות  9מעל  %  0

  :טקסטי� ארוכי�

  טעויות  5%4 %  2

  טעויות  10%6 %  1

   טעויות  11מעל  %  0

תיקו� טעויות 
  במהל� הקריאה

  רוב הפעמי�         %  2

  חלק כ� וחלק לא  %  1

אי� תיקו� כלל או שיש תיקו�  %  0
               חוקותלעתי� ר

  רוב הפעמי�       %  2

  חלק כ� וחלק לא  %  1

  אי� תיקו� כלל או שיש תיקו�  %  0
            לעתי� רחוקות

קריאה מותאמת 
  לסימני הפיסוק

  רוב הזמ�  %  1

  בכלל לא  כמעט שלא או  %  0

  רוב הזמ�  %  1

  בכלל לא  כמעט שלא או  %  0
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   "קולקריאה ב"פרק ל תלמידריכוז ציוני ד/   . 7
  

  :ה/פרטי התלמיד

   :מספר זהות ___ ________ :ש� משפחה _____________:   פרטיש� 

  ����/��):חודש ושנה(יה יתארי� על___  :מספר כיתה___  : כיתה

  _________  : תארי� המבח�

  

  מדדי	

 כל ס�  :טקסט לא מנוקד  : טקסט מנוקד

נקודות 

  מידהתל

ניקוד 

  מרבי
  לא קרא  ����/    קרא     ����  7לא קרא ���� /    קרא     ����

  שט/ קריאה

  
0  1  2  0  1  2  

  
4  

  מהירות קריאה

  
0  1    0  1    

  
2  

מספר טעויות  

בהגיית מילי	 

  )כללי(

0  1  2  0  1  2  

  

4  

תיקו� טעויות 

  במהל� 

  הקריאה

0  1  2  0  1  2  

  

4  

קריאה מותאמת 

  לסימני הפיסוק
0  1    0  1    

  
2  

                  :נקודותה ס� כל

  16    8  8  :רביניקוד מ

  
  

 100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  � קריאה בקול

  טקסט לא מנוקד; טקסט מנוקד

 ציו� נקודות
8 100 

7 88 

6 75 

5 63 

4 50 

3 38 

2 25 

1 13 

  

                                      
7

  . ויהבדומה לתשובה שג, נקודות 0מקנה " קראלא ", לצור� חישוב הציו� הכולל  
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  תלמידי	הלסיכו	 ביצועי  דוגמות  . 8

  
  

ולהשוות , "קריאה בקול"די� בפרק בהערכה של ביצועי התלמילהתאמ�  מורהשלהל� נועדו לסייע ל דוגמותה

  . 2008בי� הערכת הביצועי� של התלמיד על ידה ובי� הערכת הביצועי� בפיילוט 

ות ע� להערי� את ביצועי התלמיד באמצעות המחוו� ולהשו, וללמוד אות� מורהמומל- לעיי� בסימוני ה

  .סיכו� הביצועי� שמופיע לאחר הדוגמות

  
  

  מורהסימוני	 של ה כולל )חודשי� באר- 8(תלמידה בקול טקסטי	 שקראה 
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  סיכו	 ביצועי התלמידה

  
  המדד

  

  טקסט מנוקד

  מחפש חבר: ש	 הטקסט

  טקסט לא מנוקד

  האריה והלביאה: ש	 הטקסט

  קודותנה � כלס

  קריאהשט/ 

  

�מצר  – 1  גלובלי  – 2   3  

  מהירות קריאה

  

  1  טית מאודא   – 0  מהירה/מתאימה – 1

  0  טעויות 11מעל  – 0  טעויות 9מעל  – 0  ת מילי	מספר טעויות בהגיי

  תיקו� טעויות במהל� 

  הקריאה

  3  בהתחלה כ� ובהמש� לא – 1  רוב הפעמי� – 2

  1  לאבכלל   – 0  הזמ� רוב – 1  קריאה מותאמת לסימני הפיסוק

  נקודותה ס� כל

  

  16מתו�  8   8מתו�  2   8מתו�  6
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  הו מטרת הפרק ומבנ  . 1

בחלק . מטרת הפרק היא לבדוק ולהערי� את יכולתו של התלמיד להפיק משמעות מטקסט מושמע בעברית

כלל %בדר�. ספר התלמידי� רוכשי� ידע באמצעות האזנה לדברי המורהה%ניכר של יו� הלימודי� בבית

שני סוגי  .המשתתפי� בשיח הלימודי מפי תלמידי� אחרי�התלמידי� שומעי� דברי הסבר מפי מורי� או 

התלמידי�  שמבצעי�פעולות ל הנוגע – שיח פעילות: כיתההמתנהל בשיח מובהקי� באי� לידי ביטוי בשיח 

של התלמיד בסוגי  שליטתוהמבח� בודק את . בכיתה העוסק בתכני� הנלמדי� – ושיח תוכ�, בכיתה ובשיחה

  .ובאוצר המילי� הרלוונטי לה� השגורותהשיח בתבניות  :האלהשיח ה

  .הכלולות בואת מבנה הפרק ואת המשימות  תלהל� מתארש ההטבל

היכולת 
  הנבדקת

  /סוג המשימה
  סוג הטקסט

  /תוכ� המשימה
  תוכ� הטקסט

המלצה לאופ� 
  העברת הפרק

תיהלו� מידע 

והפקת 

משמעות 

מטקסט 

  מושמע

  
  הוראות מורה

  

  הוראות מורה . 1
  בשיעור הנדסה    

  

התלמידי� יאזינו 
  ,בקבוצהלטקסטי� 

  .ותיחידאו ב ותבזוג

דיווח סיפורי 
  מילוי הוראותו

  דיווח סיפורי על טיול . 2
  בג� חיות    

  

 

  נבדקי	 ה 8כישורי	ה .2

  ישורי צופ�כ

  מילי� בסיסיות הכרת %

  הקשרהמילי� לא מוכרות באמצעות  פענוח %

  מידע גלויהבנת 

  הבשיח מופנה למשתתפי� אחרי�ה מידעכולל , בשיחות פשוטות העיקרי מידעה הבנת %

  שיח דבור בהקשרי� תרבותיי� מוכרי� במהל�רעיונות מרכזיי�  הבנת %

  ישורי טקסט ושיחכ

  במבנה מורכברעיו� המנוסח  הבנת %

  בי� פרטי� תומכי� או משניי� בטקסט ממוצע באורכוובי� רעיו� מרכזי  הבחנה %

  העל של טקסט�מבנההבנת 

  הוראות בטקסטהכגו� סדר  ,מבנה של טקסטה הבנת %

 טענה והנמקתהשל , שאלה ותשובה מבנה של זיהוי %

  

                                      
8
 .101–94' עמ, ידי� עולי�בהלימה לתכנית הלימודי� לתלמ נוסחוהכישורי� הנבדקי�  
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  פרקה תוכ�  . 3

לקלטת אזי� לה מורהה על .הנחיות לתלמיד הנבח�ו ,מבח�שיושמעו בהקטעי�  �ובהאו תקליטור לטת ק •

 :לפי הפירוט שלהל� ,לפני העברת המבח� לתלמידי�

o להקשיבהתלמידי� צריכי� . הוראות של מורה בשיעור הנדסהיושמעו : ראשונההמשימה ב 

את עליה� לסמ� בשאלות הסגורות : ולענות על השאלות בדפי המבח� ,המוקלטותאות המורה הורל

בשאלות הפתוחות  ;מה שהמורה אומרת ביצוע שלבו רואי� ש, )ארבעה מבי�אחד (הציור הנכו� 

  .� נות�הקריישלבצע בעצמ� את ההוראות עליה� 

o ריכי� להקשיב לתיאור הטיול  התלמידי� צ. חיות%תיאור של טיול בג�יושמע : שנייההמשימה ב

%לכתוב מספר ליד החיה שמתוארת על עליה� בשאלות הסגורות: ולענות על השאלות בדפי המבח�

  .הוראות המושמעותה אתבהתא� לבצע בשאלות הפתוחות עליה�  ;ידי הילדה והקריי�

  .בלבד מורהה עבור ,לתלמיד הנבח� המושמע ,תמליל פרק הבנת הנשמעטקסטי� מודפסי� של  •

 .כל תלמיד עבור, )הילמשימה הראשונה ולמשימה השני איורי� תכולל(לתלמיד  חוברת  מבח� •

  החומרי	 הדרושי	  .4

  לתלמידי	 החומרי	 הדרושי	  מורההחומרי	 הדרושי	 ל

 י�מוקלט קטעי� הכוללי� תקליטור/קלטת •

תמליל של הקטעי� המוקלטי�  •

  מורהעבור ה בתקליטור/בקלטת

 תלמידי�מחוו� להערכת ביצועי ה •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

דפי הכולל חוברת   "הבנת הנשמע"פרק  •

  .כמספר התלמידי	 מאוירי�מבח� 

  מהל� ההיבחנות  .5

כאשר כל תלמיד מבצע באופ� עצמאי את המשימות , בזוגות או ביחידי�, המבח� יכול להתקיי� בקבוצה

  .בדפי המבח� שברשותו

  )דוגמהו כולל הסבר, כל המהל�(דקות  20 �כ: המבח�מש� 

  המבח�מהל� הסבר . א

  .יתנהל המבח� ומה בודקי� באמצעותו לתלמידי� כיצדתסביר  מורהה

עכשיו נבדוק א� את� מביני� את מה שאת� שומעי� : מורהתאמר הלפני המשימה הראשונה 

ות שמורה אשמיע לכ� קטע הוראכ� %אחר. תמונות ובהאחלק לכל אחד מכ� חוברת מבח� . בעברית

את התמונה שבה התלמיד או בדפי� שלפניכ� תצטרכו לסמ� . שלה אומרת לתלמידי� בכיתה

. תבצעו אות� בתו� החוברתוכ� תשמעו הוראות % אחר. מה שהמורה אומרת את התלמידי� עושי�

  .עכשיו נעשה יחד את המשימה הראשונה. אשמיע לכ� כל דבר פעמיי� כדי שתוכלו לבדוק את עצמכ�

. חיות%לפניכ� איור של ג�. למשימה השנייהועברו הפכו את הד� : מורהתאמר המשימה השנייה לפני ה

  .את� תצטרכו לכתוב מספרי� לפי מה שתשמעו בהוראות. רלאיו מיד אשמיע הוראות שקשורות
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  : מהל� המבח�. ב

% לוהתלמידי� יפעלו ע ,התקליטור/ות של המשימה הראשונה מתו� הקלטתההוראאת  תשמיע מורהה •

  .ההוראות המושמעותפי 

תשמע את  מורהשה חשוב .הדפי� המודפסי�תו� מ ההוראותא את תקר מורהה: אפשרות נוספת

  .להדגיש ולהטעי� את קריאתה שתדע כדי ,לפני כ� תקליטורה/הקלטת

התקליטור /יש להפסיק את הקלטת .יחד ע� התלמידי�) דוגמהה( המשימה הראשונהיש לבצע את   •

ומבצעי�  דוגמהשב את המשימה מביני�לראות שה� ו � התלמידי�לעבור בי, ותלאחר השמעת ההורא

 .ההוראות שבקלטתלאחר מכ� יש להמשי� בהשמעת . אותה נכו�

  .ולהסביר את מהות המשימה לעצור את ההקלטהלפני המעבר למשימה השנייה יש  •

כדי עמיי	 ושמע פיהטקסט בקלטת . התלמידי� יסמנו את התשובות הנכונות בדפי� שלפניה� •

להקריא בקול  מורההבכוונת א� . � במידת הצור�נלאפשר לתלמידי� לבדוק את תשובותיה� ולתק

  .אותו פעמיי� באוזני התלמידי� עליה לקרוא, את הטקסט

  

  סיו	. ג

 �כדאי לאפשר , א� זהו סו� המבח�. את דפי המבח� של התלמידי� מורההתאסו�  השמעת הטקסטבסו

 ).'וכד..." כ�%ואחר... בהתחלה שמעתי ,...חשבתי ש(" כומהלשחוו בבחוויות  המורהלתלמידי� לשת� את 

  . לעבור להנחיות של הפרק הבא עליה, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורההא� 

  

 בדיקת המבח� . ד

 ,)בפרק מבח� זה 6סעי� ( "הבנת הנשמע"לפרק  ני�מחווהבעזרת  י�תבדוק את ביצועי התלמיד מורהה

 7סעי� ( כל אחד מהתלמידי� עבור" הבנת הנשמע"לפרק  'ד� ריכוז ציוני תלמיד'את התוצאות בותסכ� 

סעי� (' טבלת המרה'באמצעות  %100ל 0סכו� הנקודות שהתקבל לציו� בי� להמיר את  יש. )בפרק מבח� זה

 ).בפרק מבח� זה 7

  

  

בכל אחת  בתקליטור/העמודי	 הבאי	 כוללי	 את הטקסט המושמע בקלטת
.הפרקימות משמ
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  ––––ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד ורה בלבד למלמלמלמ    ––––

  

  ו�ג/ הבנת הנשמע 

  דקות 11:35: זמ�

  . וברוכי� הבאי� למבח� בעברית, שלו� תלמידי�: קריי�
  

  שיעור הנדסה

  .בחלק זה תשמעו מורה בשיעור הנדסה

  .והסתכלו בתמונות שעל הד�, הקשיבו למילי� שהמורה אומרת

  ?ה�באיזו תמונה התלמידי� עושי� מה שהמורה אומרת ל

  

  . הקשיבו לדוגמה :קריי�

  .כול� יושבי� במקומות ע� הפני� אליי. השיעור מתחיל  : מורה

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

. � %ב   ואותה היית� צריכי� לסמ� , התמונה המתאימה היא תמונה מספר אחת: קריי�

  .בתמונה רואי� את הילד יושב במקו� שלו ע� הפני� אל המורה

אחרי . לכל מה שהמורה אומרת במשימות הבאות וסמנו את התמונות המתאימותהקשיבו 

  . ותוכלו לבדוק ולתק� את מה שעשית�, תשמעו עוד פע� את כל המשימות, שתסמנו

  . 3בעמוד  1משימה מספר עברו ל

  

  משימה מספר אחת: קריי�

  . לפני שנעבור לפרק הבא נחזור על מה שלמדנו בשיעור האחרו�  :מורה

  . בפינת השולח� ,בבקשה ,ספרי� סגורי�כל ה  

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

  .4בעמוד  2משימה מספר עברו ל

  

  י	ימשימה מספר שת: קריי�

  .משלב ידיי� ,פתור את התרגילי� בד� שנתתי לכ�מי שסיי� ל  : מורה

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

  .5בעמוד  3למשימה מספר עברו 
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  משימה מספר שלוש :קריי�

  .ולגזור אותה ,אני מבקשת מכול� למצוא בעיתו� תמונה שיש בה עיגול  : מורה

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

  .6בעמוד  4למשימה מספר עברו 

  

  משימה מספר ארבע: קריי�

  .עכשיו הקיפו בעיגול שלושה משולשי�, ילדי� :מורה

  .מתחת לתמונה המתאימה ����סמנו : קריי�

  

  

   ,הקשיבו שוב למילי	 שהמורה אומרת. עכשיו תשמעו שוב את המשימות: קריי�

  .ובדקו את התשובות שסימנת	

  

  .3בעמוד  1עברו למשימה מספר 

  

  משימה מספר אחת: קריי�

  . על מה שלמדנו בשיעור האחרו� לפני שנעבור לפרק הבא נחזור  :מורה

  . כל הספרי� סגורי� בבקשה בפינת השולח�  

  .4בעמוד  2עברו למשימה מספר  :קריי�

  

  	ימשימה מספר שתי: קריי�

  .משלב ידיי�,  לפתור את התרגילי� בד� שנתתי לכ� מי שסיי�  : מורה

  .5בעמוד  3עברו למשימה מספר  :קריי�

  

  משימה מספר שלוש: קריי�

  .ולגזור אותה ,אני מבקשת מכול� למצוא בעיתו� תמונה שיש בה עיגול  : מורה

  .6בעמוד  4למשימה מספר עברו  :קריי�

  

  משימה מספר ארבע: קריי�

  .עכשיו הקיפו בעיגול שלושה משולשי�, ילדי� :מורה
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  .עד עכשיו שמעת� מורה בשיעור הנדסה: קריי�

  .צריכי� לעשות מה שאני אומר את	 עכשיו

  

  .7שנמצאת בעמוד  הבואו נעשה יחד דוגמ: קריי�

  .ציירו עיגול קט� בתוכו. לפניכ� עיגול

  

  .7למשימה מספר חמש ולמשימה מספר שש בעמוד נמשי�  :קריי�

  .הקשיבו למילי� שאני אומר

  

  משימה מספר חמש: קריי�

  .ציירו משולש מתחת לריבוע. ציירו עיגול בתו� הריבוע. לפניכ� ציור של ריבוע

  

  משימה מספר שש: קריי�

  . מתחו קו בי� המלב� לבי� המשולש. לפניכ� ארבע צורות

  

  

  . עכשיו תשמעו שוב את משימה מספר חמש ואת משימה מספר שש: �קריי

  .הקשיבו שוב למילי	 שאני אומר ובדקו  את מה שעשית	

  

  משימה מספר חמש: קריי�

  .ציירו משולש מתחת לריבוע. ציירו עיגול בתו� הריבוע. לפניכ� ציור של ריבוע

  .בדקו את מה שעשית�

  

  משימה מספר שש: קריי�

  . מתחו קו בי� המלב� לבי� המשולש. רותלפניכ� ארבע צו

  .בדקו את מה שעשית�

     
  .ג� חיות – 8עברו לעמוד : קריי�
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  חיות�ג�
        

  .הסתכלו בציור :קריי�

   .חיות�רחל הביאה לכיתה ציור של בעלי חיי	  שהיא ראתה בג�

  .רחל סיפרה לחברי	 בכיתה על חלק מבעלי החיי	 שהיא ראתה

  . קשיבו לדברי	 שרחל מספרתוה ,הסתכלו בציור

  .לפי מה שתשמעו בהוראות ,כתבו מספרי	 ליד בעלי החיי	

  

  .הצוואר הארו� ביותר בעלתבהתחלה ראיתי את החיה : רחל

    .הצוואר הארו� ביותר בעלתליד החיה  ה אחתפרסכתבו את ה :קריי�

  

  .במי	ארבע  רגליי	 שרוב הזמ� חי  שיש לואחר כ� הסתכלתי על בעל חיי	 : רחל

   .ארבע  רגליי� שרוב הזמ� חי במי� בעל ליד בעל החיי�  �יספרה שתיכתבו את ה: קריי�

  

  .ואז הבטתי בחיה שאוהבת לעמוד על סלעי	 ועל אבני	: רחל

  .  ליד החיה שאוהבת לעמוד על סלעי� ועל אבני� ספרה שלושכתבו את ה :קריי�

  

  .גו/אחר כ� התקרבתי אל חיה שיש לה פסי	 על כל ה: רחל

  .ליד חיה שיש לה פסי� על כל הגו� ספרה ארבעכתבו את ה :�קריי

 

  .שזוחל ולא הול�ואז הסתכלתי על בעל חיי	 ארו� : רחל

   .שזוחל ולא הול� ליד בעל חיי� ארו� ספרה חמשכתבו את ה :קריי�

  

  .כ� הבטתי בבעל חיי	 שיכול לעו/ אחר: רחל

   .ל לעו�ליד בעל חיי� שיכו ספרה ששכתבו את ה :קריי�
  

  .שקופ.  מע. לע. ,זנב ארו� שיש לו בסו/  ישבתי מול  בעל חיי	: רחל

  .  שקופ- מע- לע- ,זנב ארו� שיש לוליד בעל חיי�  ספרה שבעכתבו את ה :קריי�

  

  .    החיות היו ג	 הרבה עצי	�בג�: רחל

  . הקיפו בציור שני עצי� :קריי�



 

45  

  

  .החיות היו כמה מקומות ע	 מי	�בג�: רחל

  .ליד מקו� אחד בציור שרואי� בו מי� מי	כתבו את המילה  :יי�קר

  

  

  ,עכשיו הקשיבו שוב לדברי	 שרחל מספרת :קריי�

  .ובדקו את מה שעשית	

  

  

  .הצוואר הארו� ביותר בעלתבהתחלה ראיתי את החיה : רחל

    .הצוואר הארו� ביותר בעלתליד החיה  ה אחתפרסאת ה בדקו שכתבת� :קריי�

  

  .ארבע  רגליי	 שרוב הזמ� חי במי	 שיש לוהסתכלתי על בעל חיי	  אחר כ�: רחל

ארבע  רגליי� שרוב הזמ� חי  בעל ליד בעל החיי�  י�יספרה שתאת ה בדקו שכתבת�: קריי�

   .במי�

  

  .ואז הבטתי בחיה שאוהבת לעמוד על סלעי	 ועל אבני	: רחל

  .  ל סלעי� ועל אבני�ליד החיה שאוהבת לעמוד ע ספרה שלושאת ה בדקו שכתבת� :קריי�

  

  .אחר כ� התקרבתי אל חיה שיש לה פסי	 על כל הגו/: רחל

  .ליד חיה שיש לה פסי� על כל הגו� ספרה ארבעאת ה בדקו שכתבת� :י�קרי

 

  .שזוחל ולא הול�ואז הסתכלתי על בעל חיי	 ארו� : רחל

   .שזוחל ולא הול� ליד בעל חיי� ארו� ספרה חמשאת ה בדקו שכתבת� :קריי�

  

  .כ� הבטתי בבעל חיי	 שיכול לעו/� אחר: רחל

   .ליד בעל חיי� שיכול לעו� ספרה ששאת הבדקו שכתבת�  :קריי�
  

  .שקופ.  מע. לע. ,זנב ארו� שיש לו בסו/  ישבתי מול  בעל חיי	: רחל

  .  שקופ- מע- לע- ,זנב ארו� שיש לוליד בעל חיי�  ספרה שבעאת הבדקו שכתבת�  :קריי�
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      .יות היו ג	 הרבה עצי	הח�בג�: רחל

  . בציור שני עצי�בדקו שהקפת�  :קריי�

  

  .החיות היו כמה מקומות ע	 מי	�בג�: רחל

  .ליד מקו� אחד בציור שרואי� בו מי� מי	את המילה בדקו שכתבת�  :קריי�

  

  

  .סיימת	 את  המבח� בהבנת הנשמע: קריי�

  .המש� יו	 נעי	

  



 

47  

  "הבנת הנשמע"לפרק  ני	מחוו  . 6

את הביצועי� של כל אחד  –שלהל�  ני�בעזרת המחוו – מורההתסכ�  "הבנת הנשמע"סיו� פרק  ע�

   ."הבנת הנשמע"לפרק  'תלמידבד� ריכוז ציוני 'מהתלמידי� 

  'שיעור הנדסה'המתייחס ל מחוו� ה

 'מס
  המשימה

סוג   תיאור המשימה
  משימהה

כישורי /תיומיומנו
  חשיבהה

הנושא : התוכ�
, הנושא�תת, הראשי
  הסוגה

הסעי/ 
בסטנדרטי	
9
 

שאליו 
המשימה 
  מתייחסת

התשובה 
  הנכונה  

  תחו	 הציוני	

כל הספרי�   1
 ,בבקשה ,סגורי�

  .ת השולח�בפינ

, הבנת שיח יומיומי  הסגור
  הבנת הנחיות

 :עקיפות, משפט שמני
  אי� הוראה מפורשת

: 	 עצ	 בסמיכותש
    "פינת השולח�"

  "י�סגור": ש	 תואר
כל :  "שיחהמרכיבי 
מתייחס  ,"הספרי�

לספר אחד של כל ילד 
בכיתה ולכל הספרי� 

  של כל ילד

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  4
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

מי שסיי� לפתור   2
 �את התרגילי� בד

, שנתתי לכ�
  .משלב ידיי�

, הבנת שיח יומיומי  הסגור
  הבנת הנחיות

 :משפט מורכב
  פסוקית נושא

 משלב" :צירו/+ פועל 
   "ידיי�

פועל בצורת מקור 
  "סיי� לפתור" :נטוי

את : "פרגמטיקה
את כל " = התרגילי�
או לפחות  התרגילי�

מי ", מביניה� שניי�
לכול�  פנייה –" שסיי�

  ג� לבנות וג� לבני� –

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  4
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

אני מבקשת   3
מכול� למצוא 
בעיתו� תמונה 
 ,שיש בה עיגול
  .ולגזור אותה

, הבנת שיח יומיומי  הסגור
  הבנת הנחיות

משפט מחובר : תחביר
  ומשפט מורכב 

, "תמונה: "עצ	 שמות
  "עיגול", "עיתו�"

בצורת מקור  פעלי	
, "למצוא" :נטוי

  "לגזור"
  ..."ב" :אותיות קישור

, "בה" :ת יחסומיל
  "אותה"

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  2
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  

 הקיפו בעיגול  4
  .שלושה משולשי�

, הבנת שיח יומיומי  הסגור
  הבנת הנחיות

: שמות עצ	
  "עיגול", "ולשי�מש"

  " ב" :מילת יחס
  
  
  
  
  
  

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  1
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  

לפניכ� ציור של   5
ציירו עיגול . ריבוע

 .בתו� הריבוע
משולש ציירו 

  .מתחת לריבוע

, מיומיהבנת שיח יו  הפתוח
  הבנת הנחיות

הוראה המורכבת 
שני  :משתי פעולות

  משפטי� פשוטי�
, "משולש": צ	עמות ש
   "ריבוע"

, "בתו�": מילות יחס
  "מתחת"
  

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

עיגול 
בתו� 

הריבוע 
ומשולש 
מתחת 
  לריבוע

  תשובה   – 1
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  

                                      
%ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי"י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : פי% על 9

 .ירושלי�, 93' עמ, לפיתוח תכניות לימודי�האג� לתכנו� ו. דתי
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 'מס
  המשימה

סוג   תיאור המשימה
  משימהה

כישורי /תיומיומנו
  חשיבהה

הנושא : התוכ�
, הנושא�תת, הראשי
  הסוגה

הסעי/ 
בסטנדרטי	
9
 

שאליו 
המשימה 
  מתייחסת

התשובה 
  הנכונה  

  תחו	 הציוני	

לפניכ� ארבע   6
ו קו מתח. צורות

בי� המלב� לבי� 
  .המשולש

, הבנת שיח יומיומי  הפתוח
  הבנת הנחיות

: ביחיד מות עצ	ש
  "עיגול", "מלב�"

מתחו ": הוראה שגורה
  "קו
 ...בי�": ת יחסומיל

  "....בי�ל

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

התשובה 
: הנכונה

 מתוח קו
בי� המלב� 

לבי� 
  המשולש

  תשובה   – 1
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
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  'חיות�ג�'המתייחס ל מחוו� ה

  
 'מס

  המשימה
סוג   תיאור המשימה

  משימהה
/ תיומיומנו
כישורי 

  חשיבהה

, הנושא הראשי: התוכ�
  הסוגה, הנושא�תת

הסעי/ 
בסטנדרטי	

10
 

שאליו 
המשימה 
  מתייחסת

התשובה 
  הנכונה  

  תחו	 הציוני	

בהתחלה ראיתי   1
 בעלתאת החיה 

הצוואר הארו� 
  .ביותר

הבנת שיח   הגורס
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

צ� עמות ש: מילות תוכ�
 ;"צוואר", "חיה" כגו�
  ;"ארו�"כגו� תואר ש� 

  "ראיתי"כגו� פועל 
, "בעלת": מילות תפקוד

   "ביותר"
  היידוע א"ה

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  ירפה 'ג – 1
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

הסתכלתי  כ� אחר  2
שיש  על בעל חיי�

ארבע רגליי�  לו
שרוב הזמ� חי 

  .במי�

הבנת שיח   הסגור
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

צ� עמות ש: מילות תוכ�
 ;"בעל חיי�" כגו�
 "חי" י� כגו�פעל

   "הסתכלתי"ו
, "רובש": ת תפקודומיל

  "יש לו"

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  היפופוט� – 2
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  

ואז הבטתי בחיה   3
שאוהבת לעמוד 
על סלעי� ועל 

  .אבני�

הבנת שיח   הסגור
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

צ� עמות ש: מילות תוכ�
, "סלעי�", "חיה" כגו�

כגו� פועל  ;"אבני�"
   "הבטתי"

..." ב": ת תפקודומיל
  "על", ")בחיה("

אוהבת " :מבנה מודלי
  "לעמוד

הבנת  – האזנה
  דע גלוי מי

תשובה   – 1  יעל – 3
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

י תכ� התקרב אחר  4
אל חיה שיש לה 
�  .פסי� על כל הגו

  

הבנת שיח   הסגור
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות
  

צ� עמות ש: מילות תוכ�
, "פסי�", "חיה" כגו�

"�כגו� פועל  ;"גו
  "התקרבתי"

, "על": מילות תפקוד
  "יש לה" , "כל"

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  זברה – 4
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

ואז הסתכלתי על   5
בעל חיי� ארו� 
  .שזוחל ולא הול�

הבנת שיח   הסגור
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

צ� עמות ש: מילות תוכ�
ש�  ,"בעל חיי�" כגו�

 ;"ארו�" כגו� תואר
 כגו� פעלי�

  "חלזו", "הסתכלתי"
  "על": ת תפקודמיל

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  תשובה   – 1  נחש – 5
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

כ� הבטתי  אחר  6
בבעל חיי� שיכול 

�  .לעו
  

הבנת שיח   הסגור
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

צ� ע� ש: מילות תוכ�
פועל   ;"בעל חיי�" כגו�
  "הבטתי"כגו� 

יכול " :מבנה מודלי
  "ו�לע

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

  ציפור עפה  – 6
  � בשמי  

  תשובה   – 1
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

בסו� ישבתי מול   7
 שיש לובעל חיי� 
שקופ- , זנב ארו�
  .מע- לע-

  

הבנת שיח   הסגור
, יומיומי
הבנת 

  הנחיות

צ� עמות ש: מילות תוכ�
, "בעל חיי�" כגו�

� כגותואר ש�  ;"זנב"
כגו�  פעלי� ;"ארו�"
   "הסתכלתי", "ישבתי"

 ,"מול": מילות תפקוד
  ."..ל.. מ"

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

7 – �  תשובה   – 1  קו
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  

הקיפו בציור שני   א8
  .עצי�

הבנת   הפתוח
  הנחיות 

  "צי�ע": ת תוכ�מיל
  ..."ב: "ת תפקודמיל

הבנת  – האזנה
  ע גלוי מיד

הקי� התלמיד 
  .שני עצי�

  הקי� שני   – 1
  עצי�  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
  

                                      
%ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי"י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : על פי 10

 .ירושלי�, 93' עמ, האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�. דתי
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 'מס
  המשימה

סוג   תיאור המשימה
  משימהה

/ תיומיומנו
כישורי 

  חשיבהה

, הנושא הראשי: התוכ�
  הסוגה, הנושא�תת

הסעי/ 
בסטנדרטי	

10
 

שאליו 
המשימה 
  מתייחסת

התשובה 
  הנכונה  

  תחו	 הציוני	

כתבו את המילה   ב8
ליד מקו�  "מי�"

אחד בציור 
  .שרואי� בו מי�

  

הבנת   הפתוח
  הנחיות

  
  

, "מי�": ת תוכ�ומיל
   "שרואי�", "מקו�"

, "את" :ת תפקודומיל
  "ליד"

הבנת  – האזנה
  מידע גלוי 

ליד " �מי"כתב 
מ�  אחד

המקומות 
  :האלה

  אקווריו� �

מי� הקערת  �
  של הזברה

טיפות מי�  �
 מתיז הפילש

אג�  �
מקווה /קט�
בו שמי� 
עומד 

  ההיפופוט�

  תשובה   – 1
  נכונה  

  תשובה   – 0
   לא נכונה  

X –  לא השיב  
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   "הבנת הנשמע"פרק לתלמיד ריכוז ציוני ד/   .7

  
  ה/פרטי התלמיד

: זהותהמספר _____ _________ :משפחההש�  _______________ :פרטיהש� ה

   ����/��):שנההחודש וה(יה יעלהתארי� ___  :מספר כיתה___  : כיתהה

  _________  : תארי� המבח�

  

  ציו�ה  
הערות

11
  

  נכו�  שגוי  12לא השיב  שיעור הנדסה

1  X  0  1   
2  X  0  1    
3  X  0  1    
4  X 0  1    
5  X  0  1    
6  X  0  1    

    נכו�  גויש  לא השיב  חיות�ג�

1  X  0  1    
2  X  0  1    
3  X  0  1    
4  X  0  1    
5  X  0  1    
6  X  0  1    
7  X  0  1    
    X  0  1  א8
    X  0  1  ב8

      :ס� כל הנקודות

    נקודות 15  :ניקוד מרבי
  

  

  

 

  חיות�ג�    שיעור הנדסה
  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של     100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של 

  
 ציו� נקודות

6 100 

5 83 

4 67 

3 50 

2 33 

1 17 

  
  

 ציו� נקודות
9 100 

8 88 

7 77 

6 66 

5 55 

4 44 

3 33 

2 22 

1 11 
  

  
  

                                      
11
אבל לא , "משלב ידיי�" כגו� ת המורהוא� הבי� חלק מהורא, למשל. למיד על הידע שלו בעבריתכדאי לציי� מה מעיד הביצוע השגוי של הת 

 .הבנתו של התלמיד אתספציפי יותר  להערי� באופ�מורה ל יאפשרוההערות ". לפתור את התרגילי� שסיי	מי :"הבי� את תחילת המשפט
12
 . לתשובה שגויהבדומה , נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 
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   מטרת הפרק ומבנהו  . 1

  . להבי� טקסטי� כתובי� בעברית ולהגיב לה� מטרת הפרק היא לבדוק ולהערי� את היכולת של התלמיד

התכני� . זמננו%ומייצגי� תרבות ישראלית בת, עול� השיח הספרותימעול� השיח העיוני ומ לקוחי�הטקסטי� 

חלק . 'ו–'ובכיתות ה' ד–'נבחרו בקפידה מתו� עולמות התוכ� המוכרי� לתלמיד בסביבה הלימודית בכיתות ג

פי המידע התאורטי וההדרכה לגבי עיבוד טקסטי� %על, לרמת ביניי� ולרמת מתקדמי� עובדמהטקסטי� 

טקסטי� אחרי� הובאו כלשונ� ). 133–121' עמ, ח"תשס(שמופיעי� בתכנית הלימודי� לעברית כשפה שנייה 

 'אמצע רמת הביניי�'י� לסטנדרטי� של הלשו� ואוצר המיל, התחביר הותאמו מבחינתכל הטקסטי� . במקור

אופ� . הספר היסודי%בהתאמה לרמת הטקסטי� הנלמדי� בכיתות השונות בביתופי תכנית הלימודי� %על

  . שפה שנייהכ ותא� לדוברי עבריתמו ,ב"התשאול במבח� מבוסס על מבחני המיצ

  'ד–'גלתלמידי כיתות הבנת הנקרא 

  .'ד–'הכלולות בו לתלמידי כיתות גהמשימות  את מבנה הפרק ואת תלהל� מתארש הטבלה

 היכולת
  תהנבדק

  הטקסט תוכ�  סוג הטקסט
אופ� המלצה ל

  העברת הפרק

תיהלו� מידע 
והפקת 

משמעות 
  מטקסט כתוב

 טקסט מידעי
  קצר

  

   הקרמבו

        

  ; עבודה אישית
חלק זה יכול להיות 

מועבר לקבוצת 
  .זמנית%תלמידי� בו

  טקסט סיפורי 

   

כדורגל  תמי אוהבת
  לת כה�ימאת אי

  

  

  

  'ו–'הלתלמידי כיתות הבנת הנקרא 

  .'ו–'הכלולות בו לתלמידי כיתות האת מבנה הפרק ואת המשימות  תלהל� מתארש הטבלה

 היכולת
  תהנבדק

  הטקסט תוכ�  סוג הטקסט
אופ� המלצה ל

  העברת הפרק

תיהלו� מידע 
והפקת 

משמעות 
  מטקסט כתוב

  טקסט סיפורי 

   

  הקופסה 
  את יהונת� גפ�שיר מ

  ; עבודה אישית
חלק זה יכול להיות 

מועבר לקבוצת 
  .זמנית%תלמידי� בו

  טקסט מידעי

  

  הסוס והאד� 
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  כישורי	 הנבדקי	ה  . 2

  כישורי קידוד

  מילי� ומשפטי� קריאה והבנה של %

  כישורי טקסט ושיח

  במבנה מורכבהמנוסח  כולל רעיו�, ברמת הביניי� רעיו� מרכזי של טקסט ממוצע באורכו הבנת %

  בי� פרטי� תומכי� או משניי� בטקסט ממוצע באורכוובי� רעיו� מרכזי  הבחנה %

  על של טקסטה�מטרתהבנת 

  שרמת המפורשות שלו גבוהה ,טקסט ממוצע באורכו ה שלמטרה הבנת %

  נימת הטקסטועמדת המוע�  הבנת %

  על של טקסטה�מבנההבנת 

  בקשרי� הסתייעותכדי מבני� של טקסטי� תו� זיהוי  %

  מודעות וידע לשוני

  הבנת הקשרי� והיחסי� בי� חלקי הטקסט, בידע לשוני לש� הבנת הטקסט שימוש %

  מבעי� וניבי� האופייניי� לסוגה ולנושא, המשמעות של צירופי� הבנת %

  פרק ה תוכ�  . 3

, בררה%שאלות רב, דפי מבח� לתלמידי� הכוללי� את הטקסטי�ו )בכל קבוצת גיל(לכל תלמיד שני טקסטי� 

  . כתיבהשאלות השלמה ושאלות 

  'ד–'לתלמידי	 בכיתות גהטקסטי	 

 טקסט מידעי קצר : קרמבוה .1

 )ארו� ומנוקד(סיפור : לת כה�ימאת אי תמי אוהבת כדורגל .2

  ' ו–'לתלמידי	 בכיתות ההטקסטי	  

  )קצר ומנוקד(שיר : מאת יהונת� גפ� הקופסה  . 1

   )ייע בלבדניקוד מס(טקסט מידעי ארו� : הסוס והאד	  . 2

  החומרי	 הדרושי	  . 4

  לתלמידי	 החומרי	 הדרושי	  מורההחומרי	 הדרושי	 ל

 מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

כמספר  טקסטי� ושאלות הכולל שני "הבנת הנקרא"פרק  •

 .התלמידי	

• � כמספר התלמידי	, לכל אחד מהטקסטי� עותק נוס

יוכלו התלמידי�  ;המבח�לדפי  יוצמדולא  עותקי� אלה(

 יצטרכו לדפד� כדי שלא, לעיי� בה� בזמ� מת� התשובות

  .)בדפי המבח�
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  מהל� ההיבחנות  .5

בדפי באופ� עצמאי עונה על השאלות כאשר כל תלמיד , בזוגות או ביחידי�, המבח� יכול להתקיי� בקבוצה

  .המבח� שלו

  )לפי הצור�, דקות %15את מש� המבח� באפשר להארי� ( דקות 60�כ :המבח�מש� 

 מבח�ה מקדי	 על הסבר  .א

  :יתנהל המבח� ומה בודקי� באמצעותו כיצד לתלמידי�תסביר  מורהה

כל אחד מכ�  .עכשיו נבדוק א� את� מביני� את מה שאת� קוראי� בעברית: מורהתאמר ה כ�

 הנוגעות אליו אלותכ� קראו את הש%ואחר, הראשו� קראו את הטקסט. יקבל שני טקסטי� ושאלות

 יש שאלות שבה� צרי�. כ� קראו את הטקסט השני וענו על השאלות הנוגעות אליו%אחר. וענו עליה�

שימו לב להוראות . את התשובה הנכונה לכתובאת התשובה הנכונה ויש שאלות שבה� צרי�  לסמ�

  .בכל שאלה

 : מהל� המבח�  .ב

  .  ל השאלותויענו ע) קריאה דמומה(התלמידי� יקראו את הטקסטי� 

בשני מועדי�  מבח�את היבצעו  שתלמידי� אלהאנו ממליצי�  –' ד%ו' תות גיכב �תלמידיגבי ל: המלצה

  .הנוגעות אליוהשאלות יענו על יקבלו התלמידי� טקסט אחד ו מועדבכל  ;קרובי�נפרדי� ו

לא  כ�(די� כ� שהטקסט יעמוד מול עיני התלמי ,כל אחד מהטקסטי�עותק נוס� של יש להדפיס : הערה

  .)בדפי המבח� לדפד�התלמידי� יצטרכו 

  סיו	.  ג

  .לא דילגו בטעות על עמודי� או על שאלותו לפתור את המבח� תוודא שהתלמידי� סיימו מורהה

 �כדאי לאפשר לתלמידי� לשת� את . את מחברות הבחינה מתלמידי� שסיימו מורההבסו� המבח� תאסו

 עליה לעבור, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורהה א�. מהל� המבח�שחוו בבחוויות  מורהה

  .הנחיות של הפרק הבאל

 בדיקת המבח� .  ד

ד� 'ותסכ� את התוצאות ב ,"הבנת הנקרא"לפרק  מחוו�התבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת  מורהה

מחווני� בעמודי� הבאי� מופיעי� (כל אחד מהתלמידי�  עבור "הבנת הנקרא"לפרק  'ריכוז ציוני תלמיד

באמצעות  %100ל 0תקבל לציו� בי� יסכו� הנקודות שלהמיר את  יש). ודפי ריכוז ציוני� לכל טקסט בנפרד

 ). טבלת המרה נפרדתנתונה לכל טקסט ( 'טבלת המרה'
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  'ד–'גלתלמידי כיתות  "הבנת הנקרא"מחווני	 לפרק   .6

  את הביצועי� של כל אחד  –ל� בעזרת המחווני� שלה – מורההתסכ�  "הבנת הנקרא"ע� סיו� פרק 

לכל אחד מהמחווני� מצורפי� ד� ריכוז . "הבנת הנקרא"לפרק  'תלמידריכוז ציוני דפי 'מהתלמידי� ב

   .ציוני� וטבלת המרה מתאימי�

   'הקרמבו' המתייחס לקטעמחוו� ה  .א6

  ) מידוע והסבר ,טקסט למטרות תיאור: סוגהה(

פר מס
  הפריט

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
  הנושא�תת

הסטנדרטי	 
 שהפריט 
  13אליה	 מתייחס

  תחו	 הציוני	  התשובה הנכונה  

לפניכ� ציור של   1
  .קרמבו
במקומות  –כתבו 

את  –תאימי� המ
מחלקי כל אחד 
, קר�: הקרמבו
  .העוגי, שוקולד

  פתוח
  

הבנת משמעות   לי�יאוצר מ
: של מילי�

  שמות עצ�

 –לה יתצורת מ
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  להימ

  שוקולד .א
  קר�  .ב
  העוגי  .ג

תשובות  3השלי�  – 3
  נכונות

תשובות  2השלי�  – 2
  נכונות

 אחתתשובה השלי�  – 1
  נכונה

ק תשובות רהשלי� – 0
  לא נכונות

X – השיב לא  
 במקומות �סמנו   2

 מה. המתאימי�
 ומה קרמבוב יש
 פי% על, קרמבוב אי�

  ?הקטע

  סגור 
  

רובד ההבנת 
  גלוי  ה

: דגמי משפט
  אי�/יש

הבנת רעיו� 
  עיקרי

: יש בקרמבו
, שוקולד ,יהעוג

  .סוכר
, מי-: אי� בקרמבו

  .לימו�, שמנת

 תשובות 6סימ�  – 4
  נכונות

 תשובות 5 סימ� – 3
  נכונות

 תשובות 4–3 סימ� – 2
  נכונות

 תשובות 2–1 סימ� – 1
  נכונות

לא  רק תשובותסימ�  – 0
  נכונות

X – לא השיב  
איפה ומתי   א3

המציאו את 
  ?הקרמבו

  

רובד ההבנת   פתוח
  גלויה

זמ�  �ציו
  ומקו�

הבנת משמעות 
  להישל מ

המציאו את 
הקרמבו בדנמרק 

  .שנה 200 לפני

  תשובה מלאה – 2
  תשובה חלקית – 1
  תשובה לא נכונה  – 0
X – לא השיב  

הסבירו למה   ב3
קוראי� לממתק 

  .קרמבובש� 

רובד ההבנת   פתוח
  גלויה

הבנת הסבר 
תופעה (

) לשונית
שמופיע 
  בטקסט

 –תצורת מילה 
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  להימ

כי הוא חיבור של 
ע� " קר�"לה יהמ

  ".בו"המילה 

  תשובה נכונה – 1
  לא נכונה תשובה  – 0
X – לא השיב  

 4 לפחות הקיפו  4
 ששייכות מילי�

 של למשפחה
  .ַמְמָתק המילה

–לה יתצורת מ  לי�ימשפחת מ  לשו�  סגור
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  להימ

, ממתקי�, מתוק
, להמתיק, ממותק
  מתוקה

  

3 –  �לי� ימ 5–4הקי
  נכונות

2 –  �לי� ימ 3–2הקי
  נכונות

1 – �מילה אחת  הקי
  נכונה

0 –  �מילי� לא רק הקי
  נכונות

X – לא השיב  �או הקי
  את כל המילי�

 של שמות כתבו  5
  .ממתקי� שני
  

מספר מונה   לי�יאוצר מ  פתוח
  )שני(

 –לה יתצורת מ
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  להימ

תשובות מלאות 
: אפשריות

, סוכריות, שוקולד
%כי�, מסטיקי�

�, מקופלת, כי
, טעמי, טורטית
  . ועוד פסק זמ�

בות חלקיות תשו
, במבה: אפשריות

, בייגלה, ביסלי
  .ועוד יטוס'צ
  

שמות של  2כתב  – 3
  .)מתוקי�(ממתקי� 

של אחד כתב ש�  – 2
ש� אחד של ממתק ו

  .חטי� מלוח
כתב רק שמות של  – 1

חטיפי� מלוחי� 
 .)אחד או שניי�(

ות של לא כתב שמ – 0
ממתקי� או של 
  .חטיפי� מלוחי�

X – לא השיב  

                                      
13
ב בבית הספר הממלכתי "י%'� בכיתות אתכנית הלימודי� לתלמידי� עולי. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : פי%על 

 .ירושלי�, 105%98' עמ, האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�. דתי%והממלכתי
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פר מס
  יטהפר

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
  הנושא�תת

הסטנדרטי	 
 מתייחסשהפריט 
  14אליה	

  תחו	 הציוני	  התשובה הנכונה  

 שלפניכ� בטבלה  6
. שאלות כתובות

 יש מה� לחלק
 בקטע תשובות
  .אי� – מה� ולחלק
 כל ליד � סמנו

 יש א� – שאלה
 בקטע תשובה לה
 תשובהלה  אי� או

  .בקטע
  

ובד רההבנת   פתוח
  גלוי  ה

  זיהוי
  ,מילות שאלה

  הבנת
שאלות 

  מורכבות מעט 
  
  

רעיו�  הבעת
עיקרי המנוסח 

בתבניות 
  פשוטות 

  יש .א
  יש  .ב
  יש  .ג
  אי�  .ד

תשובות  4סימ�  – 4
  נכונות

תשובות  3סימ�  – 3
  נכונות

תשובות  2סימ�  – 2
  נכונות

אחת סימ� תשובה  – 1
  נכונה

לא  ותתשוברק סימ�  – 0
   ותנכונ

X – א השיבל  
: כתוב בקטע  7

 א?ְכִלי� ְ:ִי8ְָרֵאל"
 %50 ְ@  חֶֹר� ָ@ל

  ."ְקֶרְמ:? ִמיְלי?�
 לכתוב אפשר מה

 %50 כ" במקו�
  ?"קרמבו מיליו�
 ליד � סמנו

  .הנכונה התשובה

 הבנת  לשו�   סגור
המשמעות של 

  "כ"אות היחס 

 הצירו� והמשפט
  לות יחסימ –

  תשובה נכונה – 1  'ג
  התשובה לא נכונ – 0
X – לא השיב  

 יש משפט בכל  8
  . נכונה אחת מילה
 משפט בכל – כתבו

 המילה את –
 או גדול ,הנכונה

 שיתקבל כ�, קט�
  .נכו� משפט

הבנת   לי�יאוצר מ  סגור
 : המילי�
  ,מיליו�
קט� /  גדול מ

  .מאה, אל� ,מ

 –לה יתצורת מ
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  לה ימ

  גדול .א
 קט�  .ב
 גדול  .ג
  קט�  .ד

 תשובות 4  תבכ – 4
  נכונות

 תשובות 3 כתב – 3
  נכונות

 תשובות 2 כתב – 2
  נכונות

אחת  תשובה כתב – 1
  נכונה

לא  רק תשובות כתב – 0
   ותנכונ

X – לא השיב  
 אחד בכל  9

 מהמשפטי�
 חסרה שלפניכ�

  . מילה
 משפט בכל – כתבו

 המילה את –
 מתו� החסרה

  : הזאת הרשימה
, 	ִלְטע8, ט8ֵע	

  .ַטַע	ְ: , ְטִעיָמה

בי�  הבחנה  לשו�    פתוח 
תואר , פועל

 � עצ�שו
השייכי� 

אותה ל
  לי� ימשפחת מ

הצירו� והמשפט 
הבחנה בי�  –

  חלקי הדיבר 

  טעימה .א
 לטעו�  .ב
 טוע�  .ג
  בטע�  .ד

 תשובות 4השלי�  – 4
  נכונות

 תשובות 3 השלי� – 3
  נכונות

 תשובות 2 השלי� – 2
  נכונות

 אחת תשובההשלי�  – 1
  נכונה

 רק תשובותהשלי�  – 0
   לא נכונות

X – לא השיב  
 – שלפניכ� הבשיח  10

 בי� שהתקיימה
 – לדני אבא

 מילי� חסרות
 השלימו. ואותיות

 את – משפט בכל –
 את או המילה
 החסרה האות
 הרשימה מתו�
, ליד, ב, על: הזאת
  .ל, ע	

הבנת   לשו�   פתוח 
משמעות של ה

צירופי� 
ומבעי� 

האופייניי� 
לסוגה ולנושא 

קסט בט
  . בסיסי

  

 הצירו� והמשפט
  לות יחס ימ –

  ב
 על/  ליד
 על
 ע�
   ל

 מילות יחס 5השלי�  – 4
  נכו�

 מילות יחס 4השלי�  – 3
  נכו�

מילות  3–2השלי�  – 2
  נכו� יחס

מילית יחס השלי�  – 1
  נכו� אחת

כל לא השלי� את  – 0
  נכו� מילות היחס

X – לא השיב  
את המילה  השלימו   11

החסרה במשפט 
מתו�  הטשלמ

:                                                               הרשימה הזו
, א?ְכִלי�, Cְכל9

, Cַכְלִתי, יֹאְכל9
   א?ֶכֶלת

 אוכלי� בישראל
 וניל בטע� קרמבו
  . מוקה ובטע�

  הבאה בשנה אולי
 בישראל_______ 

   .אחר בטע� קרמבו

, משפט מכליל  לשו�    פתוח 
  ) ועלזמני הפ(

 –לה יתצורת המ
ירת צורות יצ

  נוטות בפועל 
  

  נכונה תשובה – 1  יאכלו
  תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

                                      
14
%ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי"י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : פי%על 

 .ירושלי�, 105%98' עמ, לימודי�האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות . דתי
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   'הקרמבו' – ריכוז ציוני תלמיד/ ד  .ב6

  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר_______________  :ש� משפחה _______________: ש� פרטי

   ����/��):חודש ושנה(ה ייתארי� על___  :מספר כיתה___  : כיתה

  _________  : תארי� המבח�

  
  ציו�ה  פריטה פרמס

  

לא השיב  
15

  0  1  2  3  4  

1   X 0  1  2  3    

2 X  0  1  2  3  4  

      X 0  1  2 א3

        X 0  1 ב3

4 X 0  1  2  3    

5  X 0  1  2  3    

6 X 0  1  2  3  4  

7  X  0  1        

8  X 0  1  2  3  4  

9 X 0  1  2  3  4  

10 X 0  1  2  3  4  

11 X 0  1        

        :תקודונה לכ� ס

 נקודות 34  :מרביהניקוד ה

    

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  �הקרמבו 

נקודותה ציו�ה   
34 100 

32 94 

30 88 

28 82 

26 76 

24 71 

22 65 

20 59 

18 53 

16 47 

14 41 

12 35 

10 29 

8 24 

6 18 

4 12 

2 6 

                                      
15
 . בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 
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   ילת כה� ימאת א 'תמי אוהבת כדורגל' המתייחס לקטעמחוו� ה  .ג6

  )סיפור: סוגהה(

פר מס
  הפריט

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
  הנושא�תת

הסטנדרטי	 
 שהפריט
 מתייחס

  16יה	אל

  תחו	 הציוני	  התשובה הנכונה  

 ארבעה לפניכ� 1
  .משפטי�

 כל ליד – הקיפו
 לא או נכו� – משפט
  .הסיפור פי%על, נכו�

 

הבנת  סגור
 רובדה
 גלויה

, איתור פרטי�
 הכללה

%הבנת מטרת
העל של 
 הסיפור

  נכו�. א
 לא נכו�. ב
 לא נכו�. ג
 נכו�. ד

 

3 – �  תשובות נכונות 4 הקי
2 – �ובות שת 3–2 הקי

  נכונות
1 – �  נכונה תשובה אחת הקי
0 –  �תשובות לא רק הקי

  נכונות
X – לא השיב 

–1 שורות את קראו 2
  .שבסיפור 6

דברי�  2 כתבו
 %2 ו ושהעשתמי 

הייתה דברי� שתמי 
לפי , רוצה לעשות

  .השורות האלה
 

הבנת  פתוח
רובד ה
 גלויה

  .איתור פרטי�
 :תבניות הבנת

תה רוצה יהי"
 "לעשות

% הבנת מבנה
העל של 
 הטקסט

תמי ש הדברי�
  :עושה

בהפסקות היא  •
רצה לפני כול� 

  .לתפוס מגרש

היא מבקשת  •
: מהבני�

, תשתפו אותי"
אני  .תנו לי לשחק

חייבת לעמוד 
בשער לפחות 

 ".פע� אחת

תמי ש הדברי�
  :הייתה רוצה לעשות

, אילו יכלה •
תה רודפת יהי

אחרי הכדור כל 
 .היו�

 .מכדררת •

 .בועטת •

 !"שער"צועקת  •

 

 שתמידברי�  2כתב  – 4
  עושה 

הייתה  שתמידברי�  %2ו
  רוצה לעשות

 שתמיכתב דבר אחד  – 3
 שתמידברי�  %2ו עושה

או  ,רוצה לעשותהייתה 
  להפ�

דברי� בלבד  2כתב  – 2
שתמי עושה או הייתה 

  רוצה לעשות
כתב רק דבר אחד שתמי  – 1

רוצה הייתה עושה או 
  לעשות

דברי� לא  רק כתב – 0
   נכוני�

X – לא השיב 

  . פעולות שש לפניכ� 3
 את לסדר יש

 הסדר לפי הפעולות
, בסיפור שלה�

 הפעולה ליד: כלומר
   הראשונה
 ליד, 1 כותבי�

 השנייה עולההפ
 ליד, 2 כותבי�
 – השלישית הפעולה
  , 3 כותבי�

  .6 עד וכ�
 

הבנת  סגור
רובד ה
 משתמעה

סדר 
ההתרחשויות 

 בטקסט סיפורי

% הבנת מבנה
העל של 
 הטקסט

  3 –ריבוע ראשו� 
  5  %ריבוע שני 

  –ריבוע שלישי 
  )1(תשובה קיימת 

   4 –ריבוע רביעי 
  6 –ריבוע חמישי 
תשובה  –ריבוע שישי 

 )2(מת קיי

  נכו�משפטי�  4ִמְסDֵר  – 4
  נכו� משפטי� 3 מספר – 3
  נכו� משפטי� 2 מספר – 2
  נכו� משפט אחד מספר – 1
  המשפטי�כל מספר את  – 0

  לא נכו�
X – לא השיב 

לי� יכתבו ארבע מ 4
. ט% ע%מהשורש ב

אפשר לכתוב מילי� 
  .המופיעות בסיפור

 

לה יתצורת מ משפחת מילי� לשו� פתוח
הבנת  –
מבנה ה
משמעות הו

 להישל מ

: תשובות אפשריות
, בעטה, בועטת, בעט

 . ועוד בעיטה

  לי� נכונותימ 4כתב  – 4
  לי� נכונותימ 3כתב  – 3
  לי� נכונותימ 2כתב  – 2
  נכונה אחת להיכתב מ – 1
מילי� לא רק כתב  – 0

   נכונות
X – לא השיב 

 שלט כל ליד כתבו 5
, תמי בעד הוא א�
 בעד או הבני	 בעד
  .ה	שני

 

הבנת  פתוח
רובד ה
 משתמעה

הביטוי  הבנת
  ,"בעד"

רעיו�  הבנת
 המובע בסיסמה

% הבנת מבנה
העל של 
 הטקסט

  הבנות / תמי. א
  הבני�. ב
 הבני� / תמי. ג

 

  תשובות נכונות 3כתב  – 3
  תשובות נכונות 2כתב  – 2
  נכונה אחת כתב תשובה  – 1
תשובות לא רק כתב  – 0

  נכונות
X – לא השיב 

                                      
16
%ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי"י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : פי%על 

 .ירושלי�, 105%99' עמ, מודי�האג� לתכנו� ולפיתוח תכניות לי. דתי
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פר מס
  הפריט

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
  הנושא�תת

הסטנדרטי	 
 שהפריט
 מתייחס

  16יה	אל

  תחו	 הציוני	  התשובה הנכונה  

 הזמי� רחימז רפי 6
 להצטר� תמי את

  . למשחק
 המשפט את העתיקו
 תמי אי� שמתאר
  .רגע באותו הרגישה

 

הבנת  פתוח 
רובד ה
  גלויה
 

משמעות  הבנת
 של מילי�

הבנת 
של משמעות 

  מילי�
 ,"הרגישה"(
  )"התרגשה"
 

תמי התרגשה והיה "
 ."לה קשה לדבר

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  
  
 

 ,לדעתכ� ,למה 7
 מזרחי לרפי קוראי�

 ?"השערי� מל�"

הבנת  פתוח
רובד ה
  משתמעה
 

הבנת מושג מתו� 
 הקשר

הבנת 
משמעות של ה

 צירופי�

 תשובה נכונה
  : אפשרית

כי הוא מבקיע הרבה 
  .גולי�
  : ותלא נכונ ותתשוב

כי הוא השוער הכי 
אחד לא %כי א� ;טוב

כי  ;מבקיע לו גול
הוא יודע טוב לשמור 

י הוא כ ;על השער
 .הקפט� של הקבוצה

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  
 

 אמרה תמי למה 8
 ורפי שהיא לבני�
 משחקי� מזרחי
 ?לפעמי� ביחד

  )20%19שורות (
 

הבנת  פתוח 
רובד ה
 משתמעה

רעיו� מתו�  הבנת
 הקשר

% הבנת מבנה
העל של 
 הטקסט

תשובות נכונות 
  : אפשריות

תמי הגזימה כדי 
י� את להרש

  ;החברי� שלה
תמי הגזימה כי 

לפעמי� 
שמתלהבי� כ

  ;מגזימי�
כדי שהיא תשכנע "

את הבני� לשחק 
  ;"איתה כדורגל

בגלל שהיא רצתה "
שה� ישתפו אותה 

  . "במשחק
: תשובה לא נכונה

כי הוא בקבוצה "
 ".שלה

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב 

 הבני� למה 9
 לבסו� מסכימי�

 את� תשחק מישת
  ?בכדורגל

 ליד � סמנו
  .הנכונה התשובה

 

הבנת  סגור 
רובד ה
 משתמעה

רעיו� הבנת ה
 מרכזי בסיפורה

תפקיד ה
שימוש הו
טענה ב

 והנמקתה

  תשובה נכונה – 1 'ג
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב 

10 � שאלו הסיפור בסו
: תמי את הבני�

 את השגת אי�"
" ?שלו החתימה

  )18 שורה(
 מי של לחתימה
 ?הבני� התכוונו

כינוי שייכות  לשו� פתוח
אזכור , )לשו�(
  ,)תחביר(

 .."של: "תבנית

הבנת פרטי� 
 בטקסט

של ; של רפי מזרחי
של מל� ; הקפט�

של השחק� ; השערי�
 שהיא הכי אוהבת

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  
 

 שלפניכ� בטבלה 11
 פעולות כתובות
  .שונות
 כל עשה מי כתבו

  .פעולה
 

הבנת  פתוח
רובד ה
 גלויה

יחיד  ,נקבהוזכר 
 רבי� ו

הבנת פרטי� 
 בטקסט

  רפי מזרחי. א
 רפי מזרחי. ב
 הבני�. ג
 הבני�. ד
 תמי. ה

  נכונות תשובות 5השלי�  – 3
 תשובות 4–3השלי�  – 2

  נכונות
 תשובות 2–1השלי�  – 1

  נכונות
לא  תשובותרק י� שלה – 0

  נכונות
X – לא השיב 

 אחד בכל 12
 מהמשפטי	

 חסרה שלפניכ	
 בכל – כתבו. מילה
 המילה את – משפט

 מתו� החסרה
  :  הזאת הרשימה
, שיחקו, שיחקה
 .ְמַ;ֲחִקי	, ְמַ;ֵחק

 פועלההתאמת  לשו� פתוח
, זמ�ה מבחינת

 מספרהמי� וה

לה יתצורת המ
הבנת צורני  –
 נטייהה

  שיחקה. א
  משחקי�/  שיחקו. ב
 משחק. ג
 חקושי/  משחקי�. ד

  תשובות נכונות 4השלי�  – 4
  תשובות נכונות 3השלי�  – 3
  תשובות נכונות 2השלי�  – 2
 אחת תשובההשלי�  – 1

  נכונה
רק תשובות לא השלי�  – 0

  נכונות
X – לא השיב  
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   'תמי אוהבת כדורגל' –ריכוז ציוני תלמיד ד/   .ד6

  

  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות ספרמ__ _________ :ש� משפחה _____________ : ש� פרטי

  ����/��):חודש ושנה(יה יתארי� על___  :מספר כיתה___  : כיתה

  _________  : תארי� המבח�
  
  
  
  

  ציו�ה פריטה פרמס
 

לא השיב 
17

 0 1 2 3 4 

1  X 0 1 2 3  

2 X 0 1 2 3 4 

3 X 0 1 2 3 4 

4 X 0 1 2 3 4 

5 X 0 1 2 3    

6 X 0 1       

7 X 0 1       

8 X 0 1       

9 X 0 1       

10 X 0 1       

11 X 0 1 2 3  

12 X 0 1 2 3 4 

       :נקודותל הכ� ס

 נקודות 30 :מרביהניקוד ה

  

  

  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  �תמי אוהבת כדורגל      

נקודותה ציו�ה  נקודותה   ציו�ה   
30 100  14 46 

28 93  12 40 

26 86  10 33 

24 80  8 26 

22 73  6 20 

20 66  4 13 

18 60  2 6 

16 53    

                                      
17
 . בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 
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בעזרת ) 'ד–'לכיתות ג(הבנת הנקרא של ביצועי התלמיד במדדי	 השוני	 כל לחשב את  יתוכל, לנוחיות�  .ה6

 :הטבלה הזאת

  

  'תמי אוהבת כדורגל'  'הקרמבו'  'ד–'טקסטי	 לכיתות גה
  ציו�ה  פריטה פרמס  ציו�ה  פריטה פרמס  ממדה

   1  2  גלוי  הרובד ההבנת 

  2  א3

  6  ב3

6  11  

     1  לי	יאוצר מ

5     

8     

  4  4  לשו�

7  10  

9  12  

10    

11    

  רובד ההבנת 

  משתמעה

   3  

   5  

   7  

   8  

   9  

       כל הנקודותס� 
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  'ו–'הלתלמידי כיתות  "הבנת הנקרא"מחווני	 לפרק ה  .7

את הביצועי� של כל אחד  –בעזרת המחווני� שלהל�  – מורההתסכ�  "הבנת הנקרא"ע� סיו� פרק 

לכל אחד מהמחווני� מצורפי� ד� ריכוז ציוני� וטבלת המרה . 'התלמידריכוז ציוני 'מהתלמידי� בדפי 

  .מתאימי�

  
  ונת� גפ� מאת יה 'הקופסה' המתייחס לשירמחוו� ה  .  א7

  )שירה: סוגהה(

  

פר מס
  הפריט

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
�תת

  הנושא

הסטנדרטי	 
 מתייחס שהפריט
  18אליה	

התשובה 
  הנכונה  

  תחו	 הציוני	

 קופסת בתו� היה מה   1
  ?הילד שקיבל הנעליי�

 שובההת ליד � סמנו
  .הנכונה

הבנת   סגור
רובד ה
  גלויה

הבנת 
רעיו� ה
מרכזי ה

ופרטי� 
  משניי�

  תשובה נכונה – 1  'ג  הבנת רעיו� 
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 ואבא: "כתוב בשיר  2
  ."תנחש: לי ואמר חיי�
 המילה פירוש מה

  ?לנחש
 התשובה ליד � סמנו

  .הנכונה

אוצר   סגור 
  לי�ימ
  

הבנת 
משמעות 
 של מילה

או /ו
הבנה 
מתו� 
  הקשר

 –לה יתצורת מ
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  להימ

  תשובה נכונה – 1  'א
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 שלוש ניחש הילד  3
  . פעמי�
 הניחושי� מה� כתבו

  .ניחשהילד ש
  

הבנת   פתוח
רובד ה
  גלויה

 �איסו
מידע 

מחלקי� 
שוני�  
  בטקסט

על ה% הבנת מבנה
  הטקסט לש

  הלוויזיט. 1
  משהו. 2

 שאוכלי�
 כלב. 3

 פשריתא תשובה
  חיה: נוספת

  י�נכונ ניחושי� 3כתב  – 3
  י�נכונ ניחושי� 2כתב  – 2
  �נכו דאח ניחושכתב  – 1
דברי� לא רק כתב  – 0

  נכוני� 
X – השיב לא  

 הביא לא האבא למה  4
 טלוויזיה" לילד

  ?"צבעונית

הבנת   פתוח
רובד ה
  גלויה

של מבנה 
משפט 
  שלילה

על ה% ההבנת מבנ
  של הטקסט

 לא הביאהאבא 
לילד טלוויזיה 

צבעונית כי היא 
עולה הרבה 

י אי� לו כ ;�סכ
�  .כס

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 מתו� משפט לפניכ�  5
 .השיר
 שתי במשפט הקיפו
 שמראות מילי�
 ילד על מספר שהשיר

  . ילדה על ולא
 לי שאי� יודע אתה"

� ,כאלה לדברי� כס
  ".אבא אמר

  

זכר   לשו�    סגור
  ,ונקבה

�  ש� גו

 –לה יתצורת המ
הבנת צורני 

  נטייהה

  נכונות מילי� 2 הקי� – 2  יודע, אתה
  נכונה אחת  הקי� מילה – 1
0 –  �מילי� לא רק הקי

   נכונות
X – לא השיב  

 האבאש הרמז מהו   6
  ? לילד נת�

 משפט הוא הרמז(
 הרמז; אמר שהאבא

 לגלות לילד לעזור יכול
  .)בקופסה יש מה

הבנת   פתוח
רובד ה
  גלוי ה

 הבנת
רעיו� 
מתו� 
  הקשר

הבנת מבעי� 
  פשוטי�

משהו  הז"
  "שאוכל

  תשובה נכונה – 1
  תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 מהמשפטי� אחד בכל  7
  . מילה חסרה שלפניכ�

 – משפט בכל – כתבו
: החסרה המילה את

  .הילד או האבא

פעלי   לשו�  פתוח
: אמירה

, "אמר"
  ;"שאל"

: תבניות
אמר "
  ,"...ש
חשב "
  "...ש

הבנת מבעי� 
  פשוטי�

  הילד. א
 הילד. ב
 האבא. ג
 הילד. ד
  האבא. ה

   תשובות נכונות 5השלי�  – 3
תשובות  4–3השלי�  – 2

  נכונות
תשובות  2–1השלי�  – 1

  נכונות
רק תשובות לא השלי�  – 0

  נכונות
X – לא השיב  
  

                                      
18
ב בבית הספר הממלכתי "י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : פי%על 

 .ירושלי�, 105%99' עמ, תכניות לימודי�האג� לתכנו� ולפיתוח . דתי%והממלכתי
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פר מס
  הפריט

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
�תת

  הנושא

הסטנדרטי	 
 מתייחס שהפריט
  18אליה	

התשובה 
  הנכונה  

  תחו	 הציוני	

   א8
  

 אתה: "כתוב בשיר
 כס� לי שאי� יודע

  ."כאלה לדברי	
 מתכוו� האבא הַמ לְ 

 דברי	" אומר כשהוא
  ?"כאלה

הבנת   פתוח 
רובד ה
  משתמעה

 הבנת
משמעות 

רו� ישל צ
  ,בהקשר
ניסוח 
הסבר 
במבע 
  קצר

העל %הבנת מטרת
  של הטקסט

דברי� שעולי� 
� ;הרבה כס

  דברי� יקרי�

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 לושש עוד כתבו  ב8
 דברי	"ל דוגמאות

  ".כאלה
  

הבנת   פתוח
רובד ה
  משתמעה

מת� 
 הסבר

באמצעות 
הדגמה 
  ופירוט

, פלייסטייש�  פירוש והסבר
, די% וי%די, מחשב

טלפו� , אופניי�
 %4פי%אמ, נייד

ועוד דברי� 
  יקרי�

  דוגמאות נכונות 3כתב  – 3
  דוגמאות נכונות 2 כתב – 2
  נכונה אחת הכתב דוגמ – 1
אות לא דוגמ רק כתב – 0

  נכונות 
X – לא השיב  

 לקבל מאוד רצה הילד  9
 . כלב

 השיר מתו� העתיקו
 המשפטי� 3 את

  .זאת שמראי�
  

הבנת   פתוח 
רובד ה
  גלויה

  פרגמטיקה
שימוש (
" יצעקת"ב

בהקשר 
של 

  )שמחה

 העל% הבנת מבנה
על של ה% ומטרת

  הטקסט

, צעקתי!" חיה"
  !"זה כלב קט�

ונתתי לו כמה  
נשיקות על 

  . הזק�
שמחתי , "כלב"

בלי סו� ובלי 
  .גבול

  נכונות שורות  3העתיק  – 3
  שורות נכונות 2העתיק  – 2
  נכונה אחת העתיק שורה  – 1
שורות לא רק העתיק  – 0

  נכונות 
X – לא השיב  

 חשב ,לדעתכ� ,מה  10
 את שקיבל אחרי הילד

  ?החתול
 המשפט את השלימו

  .שלפניכ�
 לי הביא אבא היו�
  ...אולי חרמו, חתול

  
  

  לשו�  פתוח
  

צורת 
  ,עתיד

תגובה על 
  טקסט

על ה% הבנת מבנה
  של הטקסט

 מחר אבא יביא
לי אולי 
כלב  / טלוויזיה

או כל דבר אחר 
 שאפשר להביא
שמתאי� לרוח 

  השיר
צריכה להיות (

התאמה במשפט 
בי� עושה 

  )הפעולה לפועל

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 מתואר מקרה איזה  11
  ?ירבש

 התשובה ליד � סמנו
  .הנכונה

  

הבנת   סגור
רובד ה
  משתמעה

 הבנת
צורת 

  :השלילה
י� יעדש"

  "לא קרה
שלא "

  "קרה

על ה% הבנת מבנה
  של הטקסט

  תשובה נכונה – 1  'א
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  
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    'הקופסה' –ריכוז ציוני תלמיד ד/   .ב7

  

  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר_______________   :ש� משפחה _______________ : ש� פרטי

  _________  : תארי� המבח� ����/��):חודש ושנה(ה יתארי� עלי___  :מספר כיתה___  : כיתה

  

 הציו�  פריטה פרמס

לא השיב  
19

  0  1  2  3  

1  X 0 1   

2 X 0 1   

3 X 0 1 2 3 

4 X 0 1   

5 X 0 1 2  

6 X 0 1   

7 X 0 1 2 3 

   X 0 1 א8

 X 0 1 2 3 ב8

9 X 0 1 2 3 

10 X 0 1   

11 X 0 1   

       :נקודותה לכ� ס

  נקודות 21  :מרביהניקוד ה

   

  
  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  �הקופסה 

נקודותה ציו�ה   
21 100 

19 90 

17 81 

15 71 

13 62 

11 52 

9 43 

7 33 

5 24 

3 14 

1 5 

                                      
19
  .בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 
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   'הסוס והאד	' המתייחס לקטעמחוו� ה  . ג7
  
   )והסבר מידוע ,תיאור למטרות טקסט: סוגהה(      
  
פר מס

  הפריט
  סוג   פריטתיאור ה

  פריטה 
  /הנושא  ממדה

  הנושא�תת
הסטנדרטי	 

שהפריט 
 מתייחס
  20אליה	

  תחו	 הציוני	  התשובה הנכונה  

 כתובות שלפניכ� בטבלה   1
 יש מה� לחלק. שאלות

 מה� ולחלק בקטע תשובות
  .אי� –

 –כל שאלה  ליד �סמנו
 תשובה בקטעלה  ישא� 
  .תשובה בקטעלה  אי�או 

הבנת   סגור 
רובד ה
  גלויה

מילות  הבנת
 הבנת, שאלה

משפטי 
  שאלה

� פרטי
תומכי� של 
  רעיו� מרכזי

 יש תשובה. א
 אי� תשובה. ב
 יש תשובה. ג
 יש תשובה. ד
 אי� תשובה. ה
 יש תשובה. ו
  אי� תשובה. ז

תשובות  7סימ�  – 5
  נכונות

תשובות  �6 סימ – 4
  נכונות

תשובות  5–4סימ�  – 3
  נכונות

תשובות  3–2סימ�  – 2
  נכונות

 סימ� תשובה אחת – 1
  נכונה

תשובות רק � סימ – 0
  לא נכונות

X – השיב לא  
  

 ש� הילד שבציור הוא  2
  .דניאל

 סוסה על מסתכל דניאל
  : ואומר

 ,קצרות רגליי� יש לי"
 רגליי� יש לסוס בלא

  ." ארוכות

 המשפטי� את השלימו
  .בדוגמה כמו שלפניכ�

  

הבנת   פתוח
רובד ה
  גלויה

 ,פרגמטיקה
שימוש 

כדי " אבל"ב
להציג ניגוד 

וג� שוני 
  בשיח

% הבנת מבנה
העל של 
  הטקסט

מגרש את   .א
הזבובי� בזנב 

  .שלו
 .רגליי� 4יש   .ב
 יש� כשהוא עומד  .ג

 .יש� בעמידה/ 
  .יש זנב  .ד

  משפטי� 4השלי�  – 4
  נכוני�

 פט�מש 3השלי�  – 3
  נכוני�

 משפטי� 2השלי�  – 2
  נכוני�

 משפטהשלי�  – 1
  נכו� דאח

 רק השלי�  – 0
לא  משפטי�

  נכוני�
X – לא השיב  
  

 13–7 שורותקראו את   3
ליד כל אחד  –ציינו . בקטע

 –מהציורי� שלפניכ� 
לאילו שורות הוא 

  .מתייחס
  

הבנת   פתוח
רובד ה
  גלויה

, הערכה
איתור 
הרעיו� 
  המרכזי

%הבנת מטרת
העל של 
  הטקסט

  מספר  שורות  .א
9–10  

  שורות מספר   .ב
12–13 

  שורות מספר   .ג
10–11 

  שורות מספר   .ד
11–12  

 תשובות 4 כתב – 4
  נכונות

 תשובות 3 כתב – 3
  נכונות

 תשובות 2כתב  – 2
  נכונות

 תשובה אחת כתב – 1
  נכונה

 תשובות כתב רק – 0
  לא נכונות

X – לא השיב  

 פוג9: "כתוב 3–2 בשורות  4
 8ְערות מכ9ֶסה הסוס של

 הַצָואר על לו ויש, קצרות
  ." ארוכות שערות של ַרֲעָמה

 במקו� לכתוב אפשר מה
  ? "לו" המילה
 התשובה ליד � סמנו

  .הנכונה
  

הבנת   סגור
רובד ה
  גלויה

הבנת משפטי�   אזכור
בעלי קשרי� 

  לוגי�

  תשובה נכונה – 1  'ב
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

                                      
20
  ב בבית הספר הממלכתי "י%'תכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� בכיתות א. עברית כשפה שנייה). ח"תשס(משרד החינו� : פי%על 
 .ירושלי� ,108%98' עמ ,תכניות לימודי�האג� לתכנו� ולפיתוח . דתי%והממלכתי  
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פר מס
  הפריט

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
  הנושא�תת

הסטנדרטי	 
שהפריט 
 מתייחס
  20אליה	

  תחו	 הציוני	  התשובה הנכונה  

גו� : דוגמה. פכי�כתבו ה  5

  .קט�גו�  ←גדול  

 –לה יתצורת מ  הפכי�  לשו�  פתוח
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  להימ

  צרי�ק. א
 לאט. ב
 חלשה. ג
  קצת/מעט. ד

הפכי�  4 כתב  – 4
   נכוני�

הפכי�  3 כתב  – 3
  נכוני�

הפכי�  2 כתב  – 2
  נכוני�

 אחד ְ� פֶ הֶ  כתב  – 1
  נכו�

הפכי� רק כתב   – 0
   נכוני�לא 

X –  שיבלא ה  
  

  , סוסי� על רוכב מי כתבו  6
  .הקטע פי% על
  

הבנת   פתוח
רובד ה
  גלויה

הבנת 
משמעות ה

של מילי� 
שמות עצ� (

  )ברבי�

הבנת 
של משמעות ה

  מילי�

: תשובות אפשריות
, אנשי�, חיילי�
ספורטאי� , �שוטרי

  .ועוד
  

 תשובות 3 כתב – 3
  נכונות

 תשובות 2כתב  – 2
  נכונות

 אחת תשובה כתב – 1
  נכונה

רק תשובות כתב  – 0
  לא נכונות

X – לא השיב  
 הסוסי� ע?ְזרי� במה כתבו  7

  .הקטע פי% על, האד� לבני
  

הבנת   פתוח
רובד ה
  גלויה

הכללה 
  ופירוט

%הבנת מטרת
% העל ומבנה

העל של 
  הטקסט

הסוסי� עוזרי�  •
אד� %להוביל בני

ומשאות ממקו� 
  .למקו�

יש ארצות שבה�  •
משתמשי� 

בסוסי� לעבודה 
 .בשדות

  

  תשובה נכונה – 1
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 הקטע את לחלק אפשר  א8
  .חלקי� לשני והאד	 הסוס
 לחלק מתאימה כותרת איזו

   ?הקטע של  הראשו�
  )6–1 שורות(

 הכותרת ליד � סמנו
  .המתאימה

הבנת   סגור 
רובד ה
  משתמע ה

, הערכה
איתור 
הרעיו� 
  המרכזי

% הבנת מבנה
העל של 
  הטקסט

  נכונה תשובה – 1  'ג
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 לחלק מתאימה כותרת איזו  ב8
   ?הקטע שלהשני

  )15–7 שורות(
 הכותרת ליד � סמנו

  .המתאימה
  

הבנת   סגור
רובד ה
  משתמע ה

, הערכה
איתור 
הרעיו� 
  המרכזי

% הבנת מבנה
העל של 
  הטקסט

  תשובה נכונה – 1  'א
  תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

   את ְלַהְגִדיר אפשר אי�  9
 הסוס( שקראת� הקטע
  ? )והאד	

 התשובה ליד � סמנו
  .הנכונה

הבנת   סגור
רובד ה
  משתמעה

  ,סוגה זיהוי
שמות ידיעת 

  הסוגות

% מבנההבנת 
על של ה

  הטקסט

  תשובה נכונה – 1  'ג
  תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 לפעולה החיה בי� קו ִמְתח9  10
  .עושה שהיא

  

אוצר   פתוח
  לי�ימ

נת הב
משמעות ה

: של מילי�
פעלי 

  התקדמות

הבנת 
משמעות של ה

  מילי�

  דוהר> %% %הסוס •

  זוחל> %% %הנחש •

  שוחה >% %%הדג •

 ע� >% %%הפרפר •

  קופ- >% %%הקנגורו •

תשובות  5 סימ� – 4
  נכונות

 תשובות 4 סימ� – 3
  נכונות

 3–2 סימ�  – 2
  נכונות תשובות

 תשובה אחת סימ� – 1
  נכונה

 תשובותרק  סימ� – 0
  ותלא נכונ

X – לא השיב  
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פר מס
  הפריט

  סוג   פריטתיאור ה
  פריטה 

  /הנושא  ממדה
  הנושא�תת

הסטנדרטי	 
שהפריט 
 מתייחס
  20אליה	

  תחו	 הציוני	  התשובה הנכונה  

לפניכ� רשימה של מילי�   11
  . שונות

 של השמות 5הקיפו רק את 
 הכתובי� החיי	 בעלי

  .ברשימה
  

אוצר   סגור
  לי�ימ

 שמותהכרת 
%בעלישל 

  חיי�

 –לה יתצורת מ
מבנה ההבנת 

משמעות של הו
  להימ

, סוס, אריה, פרפר
  תרנגולת, ציפור

4 – �שמות  5 הקי
   נכוני�

3 – �שמות  4 הקי
  י�נכונ

2 – �שמות  3%2 הקי
  נכוני�

 דאחהקי� ש�  – 1
  נכו�

0 – �שמות רק  הקי
  לא נכוני�

X – לא השיב  
 כאשר מתכווני� למה  12

 שהוא, אד� על אומרי�
  ?"עבודה סוס"

 התשובה ליד � סמנו
  .הנכונה

  

הבנת   סגור
רובד ה
  משתמעה

הבנת 
משמעות ה

 �של צירו
  מטפורי

הבנת 
של משמעות ה

צירופי� 
  וביטוי�

  תשובה נכונה – 1  'ד
   תשובה לא נכונה – 0
X – לא השיב  

 כתובי� שלפניכ� בטבלה  13
 חלק .חתול על משפטי�

 בער� להופיע יכולי� מה�
 באנציקלופדיה" חתול"

  . לא וחלק
   – משפט כל ליד � סמנו
 להופיע יכול הוא א�

 יכול לא או באנציקלופדיה
  .בה להופיע

  

הבנת   סגור
רובד ה
  משתמע ה

 זיהוי
פייני� של מא

  סוגה
  

% הבנת מבנה
העל של 
  הטקסט

  לא יכול להופיע. א
  יכול להופיע. ב
  לא יכול להופיע. ג
  יכול להופיע . ד
  יכול להופיע. ה
  לא יכול להופיע. ו

תשובות  6 סימ� – 4
  נכונות

 תשובות 5%4 סימ� – 3
  נכונות

 תשובות 3%2 סימ� – 2
  נכונות

 תתשובה אח סימ� – 1
  נכונה

 ותשובתרק  סימ� – 0
  לא נכונות

X – השיב לא  
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    'הסוס והאד	' –ריכוז ציוני תלמיד ד/   .ד7

  
  :ה/פרטי התלמיד

  : זהות מספר____________  :ש� משפחה _____________:   ש� פרטי

  ����/��):חודש ושנה(יה יתארי� על___  :מספר כיתה___  : כיתה

  _________  : תארי� המבח�

  

  פריטה פרמס

  ציו�ה

  
לא 
השיב

21
  

0  1  2  3  4  5  

1  X  0  1  2  3  4  5  

2 X  0  1  2  3  4    

3 X 0  1  2  3  4    

4 X  0  1          

5  X  0  1  2  3  4    

6 X  0  1  2  3      

7 X  0  1          

          X  0  1 א8

          X  0  1 ב8

9 X  0  1          

10  X  0  1  2  3  4    

11  X  0  1  2  3  4    

12  X  0  1          

13 X  0  1  2  3  4    

                :נקודותה לכ� ס

  נקודות 38  :מרביהניקוד ה

  

  

  
  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  �הסוס והאד	 

נקודותה ציו�ה  נקודותה   ציו�ה   
38 100  18 47 

36 95  16 42 

34 89  14 37 

32 84  12 32 

30 79  10 26 

28 74  8 21 

26 68  6 16 

24 63  4 11 

22 58  2 5 

20 53    

  

                                      
21
 . בדומה לתשובה שגויה, נקודות 0מקנה " לא השיב", לצור� חישוב הציו� הכולל 
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בעזרת ) 'ו–'לכיתות ה(הבנת הנקרא של ביצועי התלמיד במדדי	 השוני	 כל לחשב את  יתוכל, לנוחיות�  .ה7

  :הטבלה הזאת

  

  'הסוס והאד	'  'הקופסה'  'ו–'לכיתות ה י	טקסט

  ציו�ה  פריטה פרמס  ציו�ה  פריטה פרמס  ממדה

     1     1  גלויהרובד ההבנת 

3    2    

4    3    

6    4    

9    6    

    7    

  רובד ההבנת 
  משתמעה

    א8    א8

    ב8    ב8

11    9    

    12    

    13    

    5    5  לשו�

7        

10        

    10    2  לי	יאוצר מ

    11    

          כל הנקודות� ס
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  מטרת הפרק ומבנהו  . 1
  

יש משימות הכתיבה ב. מטרת הפרק היא לבדוק ולהערי� את יכולותיו של התלמיד בהבעה בכתב בעברית

אוצר המילי� הפעיל של התלמיד  ואפשר ללמוד מה� על, מדווחת או כתיבה טיעונית/כתיבה מתארת לכתוב

  ).ותחביר דקדוק(כשירותו הלשונית  ועל) בנושא המשימה(

  .יכולתו של התלמיד להביע רעיו� של� וברור בעברית להערי� אתמאפשר בעיקר  ההבעה בכתבמבח� 

  .הכלולות בו את מבנה הפרק ואת המשימות תשלהל� מתאר הטבלה

היכולת 
  הנבדקת

המלצה לאופ�   תוכ� המשימה  המשימהסוג 
  העברת הפרק

יכולת הצגת 
  מידע בכתב

פור יסכתיבת 
  אישי

%היו� הראשו� בבית  .1
 –הספר בישראל 

  'ד–'גכיתות לתלמידי 

 –החג הראשו� בישראל   .2
  'ו–'הכיתות לתלמידי 

  ; עבודה אישית
חלק זה יכול להיות 

מועבר לקבוצת 
  .זמנית%תלמידי� בו

התלמיד יבחר 
 משימת כתיבהב

הצגת עמדה   .אחת מבי� השתיי�
  מנומקת

הפסקות קצרות או   .3
הפסקה אחת ארוכה 

הל� יו� לימודי� במ
לתלמידי  %  ספר%בבית

  .'ו–'כיתות ג

  

  

  

  נבדקי	ה 22כישורי	ה  . 2

  
  שימוש במערכת הסמלי	 בעברית

  בכל מערכת התנועות והעיצורי� שימוש %

  ת/ט, כ/ק, כ/ח, ע/אופייניות לעברית אהשגיאות כתיב ללא  כתיבהיכולת  %

  לנמעני	 ת הטקסטהתאמ

  ולנמעניה� טי� ברמה בינוניתטקסשל הלשו� והתוכ� למטרה של  התאמה %

  הבעת כוונות

  רגשות ורצונות בטקסטי� קצרי� הבעת %

  דעות ועמדות הבעת, אירועי� תיאור %

  

  

  

                                      
22
 .104–102' עמ, בהלימה לתכנית הלימודי� לתלמידי� עולי� נוסחוהכישורי� הנבדקי�  
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  פרקה תוכ�  . 3

התלמיד יבחר . משימת כתיבה מהדפי� מופיעהובראש כל אחד , )בכל קבוצת גיל(תלמיד כל דפי כתיבה ל שני

  .המשימות המפורטות להל� שתי מבי� משימה אחתב

  

  :שתי המשימות האלהבי� אחת מביבחרו  'ד–'כיתות גב 	תלמידיה

  הספר בישראל%היו� הראשו� בבית :משימת כתיבה של סיפור אישי. 1

הרבה הפסקות קצרות או הפסקה אחת ,  כתבו מה יותר טוב לדעתכ� :משימת כתיבה של טקסט טיעוני.  2

  ?  ארוכה

  :המשימות האלה שתיבי� אחת מביבחרו  'ו–'כיתות הב 	תלמידיה

  החג הראשו� בישראל :משימת כתיבה של סיפור אישי. 1

הרבה הפסקות קצרות או הפסקה אחת ,  כתבו מה יותר טוב לדעתכ� :משימת כתיבה של טקסט טיעוני.  2

  ?  ארוכה

ותדאג שהתלמידי� יבצעו רק משימה אחת " לבחור"תוודא שהתלמידי� מביני� את משמעות המילה  מורהה

  .שתיי�מבי� ה

  

  החומרי	 הדרושי	 .4

  לתלמידי	 החומרי	 הדרושי	  מורההחומרי	 הדרושי	 ל

  מחוו� להערכת ביצועי התלמידי� •

  כל תלמיד עבור 'תלמיד ד� ריכוז ציוני' •

הכולל דפי משימות כתיבה  "הבעה בכתב"פרק  •

התלמיד יבחר במשימה אחת  .כמספר התלמידי	

  .מבי� שתיי�

  מהל� ההיבחנות .5

כאשר כל תלמיד עונה על השאלות באופ� עצמאי בדפי , בזוגות או ביחידי�, התקיי� בקבוצההמבח� יכול ל

  .המבח� שלו

  
  .דקות 25�כ: המבח�מש� 

את ( "הבנת הנקרא"פרק מועד שבו היא מעבירה את ב "הבעה בכתב"פרק את מעבירה  מורהה א�: המלצה

כדי לתת הסבר מקדי� (רק ההבעה בכתב פ אתקוד�  להעביר מומל- ,)אחד משני הטקסטי� של הבנת הנקרא

  ).זמנית%לכל התלמידי� בו

  מבח�העל הסבר . א

למטרה  המוקדשהזמ�  פרקותודיע על  ,)חיבור קצר( לכתוב טקסט שעליה�תסביר לתלמידי�  מורהה •

תבקש מהתלמידי� להשתדל לכתוב בכתב ברור וקריא ולהשתמש בסימני  מורהה). דקות 25עד (זו 

  .פיסוק

  .מה� אחתבריא לתלמידי� את שתי המשימות ותזמי� אות� לבחור תק מורהה •
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  מהל� המבח�   .ג

בירור : להיענות לפניות של תלמידי� בזמ� המבח� במקרי� כגו� תוכל מורהה. התלמידי� יכתבו את הטקסט  

הנוגע או כל דבר אחר הנוגע לטכניקה של הכתיבה או , בירור כתיב של מילה זו או אחרת, משימת הכתיבה

  .בתכני�תייעצות לה

  סיו	  . ג

 .מורההתלמידי� את המבח� ליגישו בתו� הכתיבה   

א� זהו סו� המבח� . הנחיות של הפרק הבאל עליה לעבור, פרק נוס� של המבח� להעביר מחליטה מורההא�   

, הסיבות לבחירה במשימה שבחרו(מהל� המבח� שחוו בבחוויות  מורההכדאי לאפשר לתלמידי� לשת� את 

  ).'דאי� פתרו בעיות שהיו לה� במהל� הכתיבה וכ, שובמה התק

 בדיקת המבח�   .ד

ותסכ�  ,)בפרק מבח� זה 6סעי� ( "הבעה בכתב"לפרק תבדוק את ביצועי התלמידי� בעזרת המחוו�  מורהה  

עבור כל אחד , )בפרק מבח� זה 7סעי� ( "הבעה בכתב"לפרק  'ריכוז ציוני תלמיד ד�'את התוצאות ב

 7סעי� ( 'טבלת המרה'באמצעות  %100ל 0תקבל לציו� בי� יסכו� הנקודות שיר את להמ יש. מהתלמידי�

 .)בפרק מבח� זה
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   "הבעה בכתב"מחוו� לפרק ה  . 6

התלמידי� מ � של כל אחדביצועיהאת  –בעזרת המחוו� שלהל�  – מורההתסכ�  "הבעה בכתב"ע� סיו� פרק 

  . "הבעה בכתב"לפרק  'ד� ריכוז ציוני התלמיד'ב

  

  מדדי	

  תחו	 הציוני	

                           סיפור אישי 

  )'ד%'ג(הספר % היו� הראשו� בבית

  )'ו%'ה(ל החג הראשו� בישרא

                                      הצגת עמדה מנומקת

בעד הפסקה בעד הפסקות קצרות או 

  )'ו% 'ג(ספר %אחת ארוכה בבית

  התאמה לנושא

  מתאי�     % 2

  קרוב     % 1

  לא מתאי�    % 0

  מתאי�    % 2

  קרוב      % 1

  לא מתאי�    % 0

  בהירות

  כל הרעיונות ברורי� % 2

  רעיונות ברורי�לק מהח % 1

  רי�הרעיונות לא ברו % 0

  כל הרעיונות ברורי� % 2

  חלק מהרעיונות ברורי� % 1

  הרעיונות לא ברורי� % 0

  כמות מילי	 

  ומעלה       שורות 5כתב  % 2

      שורות 4%3כתב  % 1

   שורות %3כתב פחות מ % 0

  ומעלה        שורות 5כתב  % 2

  שורות    4%3כתב  % 1

  שורות %3תב פחות מכ % 0

  אוצר מילי	

  

  מעבר למילו� הבסיסי  , מגוו� % 2

  בסיסי      % 1

       דל ביותר % 0

, מעבר למילו� הבסיסי, מגוו� % 2
  אנר       'רלוונטי לז

בסיסי                                                    % 1

   דל ביותר % 0

משפטי	 תקיני	 
  )תחביר(קישוריות 

  תחביר תקי� ברובו  % 1

  תחביר שגוי ברובו % 0

  תחביר תקי� ברובו % 1

  תחביר שגוי ברובו % 0

  התאמה דקדוקית

  קיימת ברוב המקרי� % 2

  קיימת לפעמי� % 1

  כמעט ולא קיימת % 0

  קיימת ברוב המקרי� % 2

  קיימת לפעמי� % 1

   כמעט ולא קיימת % 0

  כתיב

  תקי� ברובו % 2

מצופות בשכבת הגיל  שגיאות % 1
  וברמת הביניי�

  שגוי מאוד    % 0

  תקי� ברובו % 2

שגיאות מצופות בשכבת הגיל  % 1
  וברמת הביניי�

  שגוי מאוד   % 0
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   "בכתב הבעה"פרק לריכוז ציוני תלמיד ד/   .7

  
  "הבעה בכתב"פרק ד/ ריכוז ציוני תלמיד ל

  
  :ה/פרטי התלמיד

  : מספר זהות_______________  :ש� משפחה_____________:   ש� פרטי

  ����/��):חודש ושנה(ה יתארי� עלי ___ :מספר כיתה___  : יתהכ

  _________  : תארי� המבח�

  

  מדדי	

  /  סיפור אישי

  הערות  הצגת עמדה מנומקת

לא כתב ����/     כתב ����
23

  

    2  1  0  התאמה לנושא

    2  1  0  בהירות

    2  1  0  כמות מילי	

    2  1  0  אוצר מילי	

  משפטי	 תקיני	

  )תחביר(קישוריות 
0  1    

  

    2  1  0  התאמה דקדוקית

    2  1  0  כתיב

      :נקודותה ס� כל

  נקודות 13  :רביניקוד מ

  
  

  100טבלת המרה מנקודות לציו� על סול	 של  �הבעה בכתב 

 ציו� נקודות
13 100 

11 85 

9 69 

7 54 

5 38 

3 23 

1 8 

  

                                      
   .בה שגויהבדומה לתשו, נקודות 0מקנה " כתבלא ", לצור� חישוב הציו� הכולל 23
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  תלמידי	 הלסיכו	 ביצועי  דוגמות  . 8

  
  

ולהשוות בי�  "הבעה בכתב"יצועי התלמידי� בפרק להתאמ� בהערכה של ב מורהשלהל� נועדו לסייע ל דוגמותה

  .2008בי� הערכת הביצועי� בפיילוט ל של התלמיד על ידההערכת הביצועי� 

סיכו� הביצועי� ל �להערי� אות� באמצעות המחוו� ולהשוות, שכתבו התלמידי� מומל- לקרוא את הטקסטי�

  .שמופיע מתחת לכל טקסט

  

   להצגת עמדה מנומקתדוגמה 

  .הספר%אני חושב שצרי� להוסי� הפסקות קצרות בי� השיעורי� בבית

  .ואני חושבת שיותר טוב שתהיה הפסקה אחת ארוכה

  ?ומה את� חושבי�

  . הסבירו למה. הרבה הפסקות קצרות או הפסקה אחת ארוכה: תכ�כתבו מה יותר טוב לדע

  )חודשי� באר- 11(  24טקסט שכתבה תלמידה

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  הסיכו	 ביצועי התלמיד

                                      
24

התלמידי� כתבו . שגיאות כתיב ופיסוק, מעברי שורות לרבות, ידי התלמידי�%שנכתבו עלתלמידי� הודפסו בדיוק כפי הטקסטי� של ה 
 .לנוחיות הקוראי� שונה הגופ�א�  ,באותיות כתב

  הערות                      הצגת עמדה מנומקת  המדד

    מתאי� – 2  התאמה לנושא

ההסבר , )"טובי�שני הדברי� "(עמדתה ברורה   חלק מהרעיונות ברורי� – 1  בהירות
  בהיר בחלקו

    שורות 3כתבה  – 1  כמות מילי	

: מלבד( מתחילי	שלב משתייכות לכל המילי�   בסיסי – 1  אוצר מילי	
  ) "דברי� שני"

משפטי	 תקיני	 
  קישוריותו

קישוריות ה ;רוב המשפטי� תקיני� – 1
  "...וב", "כי" ,."..חושבת ש": מגוונת

רות כי זה קצ כי הפסקות" :תקי� אינומבנה ה
  "עושה הפסקה גדולה

    לפעמי� – 1  התאמה דקדוקית

 ;י�מהמיל) "...בו." "..הש"( קישורניתוק אותיות   שגיאות רגילות בעברית  – 1  כתיב
  'ה% ב'  א%ו' החלפת ע ',ג%ב 'החלפת ז –כיווניות 

    13מתו�   8  ס� כל הנקודות

  שני הדברים טובים כי הפסקות אני חושבת שה 

  

  קצרות כי זה עושה הפסקה גדולה וב  הפסקה

  

 .גדולה גה כיף כי הן שהורים
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  'ו–'כיתות התלמידי ל – לסיפור אישידוגמה 

  .החג הראשו� שחגגתי בישראל: פור שהכותרת שלוכתבו סי

  

  )חודשי� באר- 12(טקסט שכתב תלמיד 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  סיכו	 ביצועי התלמיד

  

  הערות  סיפור אישי  המדד

לכ� שסיפור יציאת מצרי� מתקשר  –אפשר להתייחס לקולא   לא מתאי� – 0  התאמה לנושא
  נקודה אחתלתלמיד לתת  אזלחג הפסח ו

    כל הרעיונות ברורי� – 2  ירותבה

    שורות ומעלה 5כתב  – 2  כמות מילי	

, מעבר למילו� הבסיסי, מגוו� – 2  אוצר מילי	
  לסוגהרלוונטי 

נת� לו ", "הל� לאר- אחרת", "משרת" ,"...לפני הרבה שני�"
  "כפה

משפטי	 תקיני	 
  )תחביר(קישוריות ו

  בתו� המשפטי� וביניה�) ו החיבור"ו, ..ש(חסרות מילות קישור   רוב המשפטי� תקיני�  – 1

    ברוב המקרי� – 2  התאמה דקדוקית

)    'במקו� ח 'ה(שגיאות שנובעות מהגייה שגויה  'ה/'ע/'החלפת א  , שגיאות רגילות בעברית – 1  כתיב

     13מתו�   10  כ"סה

  

  

  לפני הרבה שנים היה איש אחד גר במצרים

  שם שלו משה הוא גדל בבית של פערה

  משה יצא לטיל משה רעה בני ישראל

  עובדים קשה משה הלך לראות מה שעושים

  ש נפל משרתאיש אחד לא יהול לעבוד אי

  של פערה ראה אותו לא עובדה נתן לא כפה

  הוא בוכה באזה משה שמה אותו בוכה

  משה לך ותפס אותו זרק אותו את משרת

  של פערה משרת של פערה מת משה הלך

  לארץ אחרת פערה אמר תרגו אותו
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  'ו–'כיתות התלמידי ל –לסיפור אישי דוגמה 

  .הראשו� שחגגתי בישראל החג: כתבו סיפור שהכותרת שלו

  

  )חודשי� באר- 9(טקסט שכתבה תלמידה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  הסיכו	 ביצועי התלמיד

  

  הערות  סיפור אישי  המדד 

    מתאי� – 2  התאמה לנושא

    כל הרעיונות ברורי� – 2  בהירות

    ומעלה שורות 5כתבה  – 2  כמות מילי	

, "מצחיק", "עוד לא היה", "חברינו", "חודש%אשר"  מעבר למילו� הבסיסי ,מגוו�  – 2  אוצר מילי	
  "באמת אהבתי" ,"במקו� לשי�", "כשה�"

משפטי	 תקיני	 
  )תחביר(קישוריות ו

    כל המשפטי� תקיני� – 1

     התאמה ברוב המקרי� – 2  התאמה דקדוקית

ניתוק של אות  ;)נחה' השמטת א( מוציאהמילה  :למעט  כמעט אי� שגיאות, תקי�  – 2  כתיב
  'ג% ב' החלפת ז ;)"ש חגגתי"(מהמילה בכותרת ' שור שהקי

    13מתו�   13  כ"סה

  

  
 
 

  החג הראשון  ש  חגגתי בישראל
  

  אני. החג הראשון שחזזתי בישראל זה היה ראש חודש

  אצל חברינו שמדברים צרפתית כי עוד לא אכלתי

  זה היה מצחיק כי כשהם עשו מוצי. היה לנו בית

  אני. אז במקום לשים מלח על המוצי הם שמו דבש

  !באמת אהבתי את החג הזה



 

 



 

 

  

  


