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 לבדיקת המבחן כלליות הנחיותהנ
 . בית"במיצ המשתמשים הפנימי המבחן לבודקי הנחיות במחוון. בעברית ב"מיצ למבחן מחוון לפניכם

 להלן הנחיות כלליות לבדיקת המבחן:

, ציור צייר, "יודע לא" כגון, תשובות ענה או שאלה על לענות התלמיד ניסה לאש נראה או תשובה איןאם  

  .ריק השאלה לציון הנוגע התא את יש להשאיר, 'וכו הוראות העתיק

 

  :שאלות פתוחותתשובות ל

 .בלשונם מובאות והן, תלמידים תשובות של מקוריות דוגמאות הן יד כתב בגופן הכתובות דוגמאות 

 בתשובת להיות חייב אינו סוגריים בין כתובה .סוגריים בין כתוב להערכה ההנחיותמ או דוגמאותמה חלק 

 .התלמיד

 .אחרת מצוין כן אם אלא, שגוי ניסוח בשל או כתיב שגיאות בשל נקודות הפחיתל אין 

 : עודף מידע בה שיש תשובה 

  כל התשובה שגויה, אלא אם כן מצוין אחרת. שגויעודף המידע אם ה 

 למרות המידע העודף, אלא אם כן מצוין אחרת. נקודות להפחיתן אי אינו שגויעודף המידע אם ה 

פסקה, העתקה של חלקי העתקה גורפת של  )למשל י מושכלתהעתקה בלתאם המידע העודף הוא  

 שגויה.כל התשובה (, או אחריה לפני התשובה מהטקסט משפט

 

 :ברירה־שאלות רבתשובות ל

 את הציון המתאים. להקלידאת תשובת התלמיד לפי המחוון ו יש להעריך 

 .0את הציון  יש להקלידתלמיד כמה תשובות, אם סימן ה 

 



 

 EVR-020-5-SOF-pnimi-p , 3-114 , 11:03 05/12/2019 114-01-05-01-01-01-019-020-03 (,ף)תש"בעברית לכיתה ה  114פנימי מיצ"ב | מבחן 

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

 ממציא כתב ברייל –לואי ברייל  ,חלק ראשון: טקסט מידע

 1שאלה 

 גלויהה המשמעות הבנת הבנת הנקרא:
 .במפורש בטבלה פרטי מידע הכתובים בטקסט כתובל :מטרת השאלה

 .בשלושת המקומות החסרים בטבלהכתובה נכונה התשובה ה נק' 3

 .בשני מקומות בטבלהתשובה הנכונה כתובה ה נק' 2

 .במקום אחד בטבלההתשובה הנכונה כתובה  נק' 1

 אחרת תשובה כל נק' 0

 : התשובות הנכונות

 אירועה גילה

 3בן 

 , לדוגמה:להתעוורותו של לואי בריילתשובה נוגעת ה

 .לואי נפצע ולא היה יכול לראות 

 .לואי ברייל התעוור 

 .הי  יב  ר  ב   הצרפתי הקצין את פגש ליי  ר  ב   יא  ּול 12בן 

 15בן 

 תשובה נוגעת להמצאת כתב ברייל, לדוגמה:ה

.שלו הכתב שיטת את המציא ברייל לואי 

 .ברבייה של ושיטת את שכלל ברייל לואי 

 .כתב ברייל – לעיוורים מיוחדה כתבאת ה המציא הוא 

לואי ברייל יצר כתב חדש שבו כל האותיות בצרפתית  

 .הספרותוכל

 20בן 

ברייל כמורה בפנימייה,  לואי נוגעת לתחילת עבודתו שלהתשובה 

 לדוגמה:

 .שלו בפנימייה התחיל ללמד לואי 
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 2שאלה 

 פרשנות הבנת הנקרא:
 .בטקסט הכתוב לפי ברייל לואי של לכתוב על אופיו :השאלה תמטר

למשל נחישות, כושר התמדה, כוח רצון, דבקות במטרה, )תשובה תכונת אופי של לואי ברייל ביש  נק' 2

 התומך בתכונה ומבוסס על הכתוב בטקסט, לדוגמה:והסבר  (עקשנות, סקרנות

 נתר.ספשר ללמוד שברייל הוא מאוד סקרן, כי הוא בחר ללמוד גם מוזיקה בכינור ובפא 

 הוא עקשן, כי הוא המשיך ללמוד ולא ויתר אפילו שהיה לו קשה. ברייל יאלוש 

 י לא מוותר לעצמו, כי גם כשקשה לו הוא ממשיך ללמוד. אלו 

 .ההסבר שגוי או, אך אין בה הסבר כפי שמפורט לעילתשובה תכונה יש ב 'נק 1

  אחרת תשובה כל 'נק 0

 

 3 שאלה

 הבנת הנקרא: הבנת המשמעות הגלויה
 .במפורש אתר מידע הכתוב בטקסטל :מטרת השאלה

 האלה: דבריםמהדברים  ניש תשובהיש ב נק' 3

 עיוורים. לילדים חייו תא שיהקד או עיוורים ילדים לואי ברייל לימד 

 (.לעיוורים כתבב או) ברייל בכתב מוזיקליים תווים לייצוג שיטה פיתחלואי ברייל  

 (.לעיוורים בכתב או) ברייל בכתב לעיוורים ספרים להדפסת מכונה בפיתוח שותף היה ברייללואי  

  הנ"ל. דבריםה דאח תשובהיש ב נק' 1

 לדוגמה:, חרתא תשובהכל  נק' 0

.בלילה לחייליו המפקד בין תקשורת ליצירת שיטה המציא 

 .עסק במוזיקה בשביל העיוורים 

 

 4שאלה 

 הגלויה המשמעות הבנת הבנת הנקרא:
 .במפורש בתחילת הטקסטהכתוב  מידע לאתר :השאלה תמטר

 :לדוגמה מעל פני הנייר, בולטותשהיו גדולות ו וש הצורה של אותיות רגילותשלמינוגעת  תשובהה נק' 3

.של אותיותהצורה ת מישוש בעזר 

ובולטות. תגדולושהיו  האותיות את למשש הם למדו 

.בולטות עם אותיות ספריםהם קראו  

 אחרתשובה כל ת נק' 0
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 5שאלה 

 משתמעתה המשמעות הבנת הבנת הנקרא:
 מהכתוב בטקסט. הבין רעיון המשתמעל :מטרת השאלה

 אוהשיטה של ברבייה מבוססת על נקודות בולטות )נסמכת על חוש המישוש( עובדה של תענוג תשובהה נק' 3

 :לדוגמהלילה, ב אוה כ  ש  ח  מתאימה לקריאה ב  

.בולטות נקודות על מבוססת הייתה היא כי 

.ולקרוא הבולטות הנקודות את למשש וליםיכ הם כי 

.בלילה לקריאה התאימה ברבייה של השיטה 

 :לדוגמה, אחרת תשובה כל נק' 0

.נקודות יותר עם רק ברייל כתב כמו שיטה הייתה שזו מכיוון

 

 6שאלה 

 הגלויה המשמעות הבנתהבנת הנקרא: 
 .במפורש בטקסט הכתובים מידע טיפר מחדש לארגן :השאלה מטרת

 .בחמשת הסעיפים מוקפת )או כתובה( נכונההתשובה ה נק' 3

 .סעיפים בארבעה מוקפת )או כתובה(התשובה הנכונה  נק' 2

 .סעיפים בשני או סעיפים בשלושה מוקפת )או כתובה(התשובה הנכונה  נק' 1

 .תראח תשובה לכ אואחד  בסעיף מוקפת )או כתובה(התשובה הנכונה  נק' 0

 1סעיף 

 לשפר: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 2סעיף 

 מישוש: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 3סעיף 

 מבליטים: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 4סעיף 

 לזהות: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 5סעיף 

 שפות: ונהנכ תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה
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 7שאלה 

 המשתמעת המשמעות הבנת הבנת הנקרא:
 .במפורש בטקסטכתוב  ושאינ ןרעיו להבין :מטרת השאלה

 : דוגמהל, (הקריאה מהירות, נוחות, קלות) םלעיוורי ברייל כתב של ליתרונות נוגעת התשובה נק' 3

.עיוורים על הקריאה לימוד את הקלה אהי כי 

.ברבייה של מהשיטה יותר ויעילה יותר פשוטה הייתה היא כי 

כי היא הייתה קלה. 

 :לדוגמה, אחרת תשובה כל נק' 0

.שלו רורהב הכתב את הבינו העיוורים כל כי 

 

 8שאלה 

 הבנת הנקרא: הערכה
  להבנת הטקסט. שלו תרומההלטקסט ואת  ההנלוו איורשל  תכליתלהעריך את ה :מטרת השאלה

 יל בעברית. י  ר  ב  ב ת  ּכ  (: להמחיש לקורא איך נראה ב) תשובה נק' 2

 אחרתתשובה כל  נק' 0

 

 9שאלה 

 יישום הבנת הנקרא:
 וש בסימני ברייל בהקשר חדש.התנסות בשימל :מטרת השאלה

 כתב או ּכתבתשובה נכונה:  נק' 2

 תשובה אחרתכל  נק' 0

 

 10שאלה 

 )שאלת עמ"ר( פרשנות הבנת הנקרא:
 .לו הנלווה טקסטוב העיקרי בטקסט הכתוב על אותה בססול דעה לכתוב :מטרת השאלה

, הנלווה לו טקסטוביקרי הע הסבר התומך בדעה ומבוסס על הכתוב בטקסטו הדעתשובה יש ב נק' 2

 לדוגמה:

לדעתי כדאי להמשיך ללמד כתב ברייל בבתי הספר, כי לא לכל אחד יש טלפון או מחשב וכי  

 לפעמים הם מתקלקלים.

ש לכולם לדעתי זה מיותר לבזבז את הזמן על לימוד ברייל כי יותר קל לשמוע והיום י 

טלפונים ניידים וזה טוב להשתמש בטכנולוגיה.

 כל תשובה אחרת נק' 0
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 11שאלה 

 משתמעתה המשמעות הבנת הבנת הנקרא:
 .הקשרבלהבין משמעות של מילה  :השאלה תמטר

  הד  ד  (: עו  )בתשובה  נק' 3

 כל תשובה אחרת  'נק 0

 

 12שאלה 

 לשון
 .רכאותאת תפקיד המי להבין :מטרת השאלה

 ם של שיטה.ש   שהמילים הן: )ד( תשובה נק' 2

 כל תשובה אחרת נק' 0

 

 13שאלה 

 לשון

 .נתונים למשפטים ולהתאים אותם ח-ת-פ מהשורש פעלים כתובל :מטרת השאלה

  .הסעיפים בארבעת כתובה נכונהה תשובהה נק' 2

 .סעיפים בשני או סעיפים בשלושה כתובה נכונהה תשובהה נק' 1

 .אחרת תשובה כל או אחד בסעיף כתובה נכונהה תשובהה נק' 0

 .שגויה תשובה ויחשבי כתיב בשגיאתהכתובות  מילים: הערה

 1סעיף 

 תחפו: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 2סעיף 

 נפתחה: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 3סעיף 

 חותההתפת אוהתפתחות : נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 4סעיף 

 פתיחה: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה
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 14 שאלה

 לשון
 זהות מאפיינים לשוניים המשותפים לפעלים נתונים.ל :מטרת השאלה

 .הסעיפים בחמשת התשובה הנכונה מסומנת נק' 2

 .סעיפים לושהבש או סעיפים בארבעה התשובה הנכונה מסומנת נק' 1

 .אחרת תשובה כל או בסעיף אחד או סעיפים בשני התשובה הנכונה מסומנת נק' 0

 : התשובות הנכונות

 לא נכון נכון 

   .מאותו שורשהן  .1

   ן כתובות בזמן הווה.ה .2

   הן מציינות אותה משמעות. .3

   .שמות תוארהן  .4

   הן כתובות בלשון זכר. .5
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 בכתב הבעה

 15שאלה 

 בכתב הבעה
 .כהלכהכתבה  לכתוב :מטרת השאלה

 .שלהלן הקריטריונים לפי התלמיד שכתב הטקסט אתיש לבדוק 

 : ותהער

 .0 יהיה הקריטריונים בכל והציון, ייבדק לא אחד משפט רק בו שכתוב קסטט 

 יש דוגמאות מפורטות לניתוח תשובות של תלמידים לפי הקריטריונים שלהלן. 19בנספח שבעמוד  

 

 תוכן ומבנה א.

 לנושא התאמה .1

 .נושא הנדרשהטקסט עוסק ב נק'  2

 הנדרש. הטקסט אינו עוסק בנושא נק'  0

 

 הסבר על חשיבות הנושא .2

 גמה:לדו, הספר בית בכיתות עיוורים תלמידים של שילובחשיבות לבנוגע  אחת סיבה לפחות יש נק'  2

.עיוור להיות קשה זה כמה ילמדו התלמידים אז כי בכיתות עיוורים ילדים לשלב חשוב 

 ילדים עיוורים הם שווים לכולם ומגיע להם ללמוד בבית ספר רגיל. 

 תלמידים עיוורים בכיתות בית הספר. סיבה בנוגע לחשיבות של שילובאין  נק'  0

 

 תיאור הקשיים והפתרונות .3

קשיים( הנוגעים לחייו של העיוור, ויש פתרון )לפחות פתרון  שניהקשיים )לפחות של  מפורט תיאוריש  נק'  6

 לדוגמה:, לשניהם אואחד( הנוגע לאחד הקשיים 

 מה את לקרוא מצליח לא וגם הספר בבית מדרגות יש היכן לדעת יכול לא עיוור תלמיד 

 .לו ויעזור אותו שילווה ילד למנות כדאי ולכן. הלוח על כותבת שהמורה

 האפשרויות האלה: אחתיש  נק'  4

 לפחות) פתרון ויש, דיו מפורט אינו רהעיוו של לחייו הנוגעים( קשיים שני לפחות) הקשיים תיאור 

 , לדוגמה: לשניהם או הקשיים לאחד הנוגע( אחד פתרון

 כלב עם הספר לבית לבוא לו לאפשר חשוב ולכן, בסביבה ולהתמצא לקרוא יכול לא עיוור 

 .נחייה

 , לדוגמה: הזה לקושי הנוגע פתרון ויש, מפורט הוא העיוור של לחייו הנוגע אחד קושי תיאור 

היו לו בעיות חברתיות. אני מציע לדאוג שילדים יילד עיוור חדש בבית הספר יהיה בודד ו

תמיד ישחקו אתו בהפסקות.
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 או פתרון אין אך, מפורט הוא העיוור של לחייו הנוגעים( קשיים שני לפחות) הקשיים תיאור 

  :לדוגמה, לשניהם או הקשיים לאחד נוגע אינו הפתרון

 קשה לילדים עיוורים לקרוא בספרים שבהם קוראים ילדים בבית הספר: הספרים כתובים

בין את הכתוב. בכתב רגיל, האותיות אינן בולטות והם אינם יכולים למשש אותן ולה

בנוסף לילדים עיוורים יהיה קשה להגיע ממקום למקום, למשל, מהכיתה לספרייה או 

לחצר.

 האפשרויות האלה: אחתיש  נק'  2

 :לדוגמה, הזה לקושי הנוגע פתרון ויש, דיו מפורט אינו העיוור של לחייו הנוגע אחד קושי תיאור 

 ילדים עיוורים לא מצליחים לקרוא שלטים בבית הספר, ולכן כדאי לכתוב אותם בכתב

 ברייל.

תיאור קושי אחד הנוגע לחייו של העיוור הוא מפורט, אך אין פתרון או הפתרון אינו נוגע לקושי  

 הזה, לדוגמה: 

למידים עיוורים לא יכולים לקרוא כי הם לא רואים, ולכן יהיה קשה להם ללמוד בבית ת

 הספר כי הם לא יראו מהלוח ולא יצליחו לקרוא ספרים.

 האפשרויות האלה: אחתיש  נק'  0

ון אינו נוגע לקושי הפתראו אין פתרון ו, דיו מפורט אינו ווריעה של לחייו הנוגע אחד שיוק תיאור 

 הזה, לדוגמה: 

ילדים עיוורים לא יוכלו לשחק בהפסקה בתופסת או בכדורגל. 

 העיוור. של לחייו נוגע ינוא הקשיים תיאור 

 .כלל ופתרונות קשיים תיאור אין 

 

 וקישוריותלכידות  .4

 הוא ותאהפסק ובין המשפטים בין הקשרו לוגיים, במבנים מאורגנים הרעיונות: ומקושר לכיד הטקסט נק'  3

 .מתאימים לוגיים קשרים באמצעות

 .חלקי באופן לכיד הטקסט או חלקי באופן ומקושר לכיד הטקסט נק'  2

  .ואינו מקושר דילכ אינו הטקסט נק'  0
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 לשון .ב

 מילים ומשלב אוצר .1

אוצר המילים עשיר ומגוון, משלב הלשון הולם כתיבה )ולא דיבור(, ניכר שימוש בביטויים בשפה  נק'  2

 .גבוהה

 שניים( במשלב הלשון. אואוצר המילים הולם כתיבה אך אינו מגוון, יש שיבושים מעטים )אחד  נק' 1

 .)ולא כתיבה(דיבור ולם הלשון האוצר המילים דל מאוד, השפה שגויה, משלב  נק'  0

 

 תקניות מורפולוגית ותחבירית .2

 (.וביידוע במספר, במין) דקדוקי התאם יש, יםיתקנ והמשפטים המילים נק'  1

 .רבות הדקדוקי ובהתאם יםהמשפט במבנה השגיאות נק'  0

 

 פיסוק .3

 .(התלמיד אינו נדרש להשתמש בפסיק – סימן פסיקמה)חוץ  תקניהפיסוק  נק'  2

 .רק בחלק מהטקסט תקניפיסוק ה נק'  1

 כלל. אין סימני פיסוק או( מיותריםפיסוק שגוי )לרבות סימני פיסוק ה נק' 0

 

 כתיב .4

 :הערות

 .אחת כתיב שגיאת תיחשב חוזרת כתיב שגיאת 

 (.הניקוד חסר הכתיב) המלא הכתיב כללי לפי לכתוב חייב אינו התלמיד 

 .שונותשגיאות כתיב  שתיברובו: אין יותר מ ניתק או ניתקהכתיב  נק'  2

 .יש שלוש שגיאות כתיב שונות או יותר נק' 0
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 משפט הריחות – סיפור: שניק חל

 16 שאלה

 הגלויה המשמעות הבנת הבנת הנקרא:
 במפורש. הכתובים בסיפור  של הדמויות( )בנוגע לאופיין מידעפרטי  לאתר :השאלה תמטר

 :האלה ההבדלים שני תשובהיש ב נק' 2

 .לעבוד אהב לא והשכן ,לעבוד אהב האופה או בטלן והשכן ,חרוץ האופה 

 הפשוטות ההנאות את אהב והשכן ,כסף אהב האופה או במועט הסתפק והשכן ,כסף אהב האופה 

 .החיים של

 ההבדלים הנ"ל. אחד שובהתיש ב נק' 1

 אחרתשובה כל ת נק' 0

 

 17שאלה 

 משתמעתה המשמעות הבנת הבנת הנקרא:
 .ות של מילת קישור במשפט נתוןשמעמהבין ל :מטרת השאלה

 : ברגע ש... (א)תשובה  נק' 3

 כל תשובה אחרת נק' 0

 

 18שאלה 

 גלויהה המשמעות הבנתהבנת הנקרא: 
 .במפורש אתר מידע הכתוב בסיפורל :מטרת השאלה

 : לדוגמההלחם,  ריח תמורת לאופה שילם לא השכןש עובדהל נוגעת תשובהה נק' 3

.בחינם מהריח נהנה אוה כי 

.יחהר על לו שילם שלא מכיוון שכנו על כעס האופה 

.לעבוד ומבלי לו לשלם מבלי המאפים ריח את ולהריח להתבטל אהב שכנו 

!".ממך קיבלתי לא אחת שחוקה פרוטה ואפילו, עמלי מפרי נהנה אתה" 

 :לדוגמה, אחרת תשובה כל נק' 0

.הלחמים ריח את שאף כי השכן על כעס האופה 

.הזמן כל מהריח שנהנה בגלל השכן על כעס האופה 
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 19שאלה 

 הבנת הנקרא: פרשנות
 .לכתוב דעה בנוגע לסוגיה הקשורה לסיפור ולנמק אותה :מטרת השאלה

 : לדוגמהבדעה,  התומך מפותח ימוקונ הדע תשובהיש ב נק' 3

 בלי מהם אכל ולא הלחמים את הריח רק השכן כי מוצדק היה לא האופה של כעסו לדעתי 

.לשלם

 עובד ולא הריחות את להריח אוהב שכנו כי מוצדק היה השכן על האופה של כעסו, לדעתי 

.האופה של מעבודתו נהנה שהוא כך לע לשלם צריך ולכן, קשה עובד האופה ולעומתו, כלל

 :לדוגמה, אחרת תשובה כל נק' 0

 בכלל צריך לא כזאת שטות שבגלל מפני מוצדק אינו השכן על האופה של כעסו, לדעתי 

  .לכעוס

(.)הנימוק סתמי

 

 20שאלה 

 גלויהה המשמעות הבנתהבנת הנקרא: 
 .במפורש כתוב בסיפוראתר מידע הל :מטרת השאלה

 : לדוגמה, השופט לטובת האופהק ופסיככל הנראה שעובדה ל נוגעת תשובהה נק' 3

.הנאה כל בעד לשלם שצריך חושב שהשופט מכך הופתעו התושבים 

 .כסף להביא לשכן אמר שהשופט מזה הופתעו התושבים 

.הריח בעד שישלם כדי כסף להביא מהשכן ביקש שהשופט מכך 

.מוצדק לא משהו אומר הוא ופתאום, חכם שהשופט מכך הופתעו התושבים 

 כל תשובה אחרת נק' 0

 

 21שאלה 

 המשתמעת המשמעות הבנתהבנת הנקרא: 
 .ר בסיפורהבין אזכול :מטרת השאלה

 אופה או האופה או לאופהתשובה נכונה:  נק' 2

 כל תשובה אחרת נק' 0
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 22שאלה 

 משתמעתה המשמעות הבנתהבנת הנקרא: 
 .במפורש הבין רעיון שאינו כתוב בסיפורל :מטרת השאלה

 .לו לשלם שצריך שחשב הכסף את קיבל הוא כי(: ג) תשובה נק' 3

 כל תשובה אחרת נק' 0

 

 23 שאלה

 הבנת הנקרא: פרשנות
 .הבין מסר עיקרי בסיפורל :מטרת השאלה

  .עבורן לשלם צריך שלא הנאות שיש(: ב) תשובה נק' 3

 כל תשובה אחרת נק' 0

 

 24שאלה 

 גלויהה המשמעות הבנתהבנת הנקרא: 
 .במפורש בסיפור יםידע הכתוברגן מחדש פרטי מאל :מטרת השאלה

 : להלן מפורטפי שכ כתובים המספרים נק' 3

 !"לשכנך הכסף את השב: "השופט ציווה על האופה 

 פייה.אמהלחם הטרי שעלה מה חוחמניה השכן נהנ 

 האופה פנה לבית המשפט. 

 כר אותו לתושבי העיר.האופה אפה לחם ומ 

 ריח הלחם. תמורתדרש תשלום פנה לשכן והאופה  

 : "האופה צודק!"השופט קבע 

 כל תשובה אחרת נק' 0

 

 25שאלה 

 הבנת הנקרא: הבנת המשמעות המשתמעת
 .במפורש רהבין רעיון שאינו כתוב בסיפול :השאלה מטרת

 . הלחם וחחמני נהנה שהשכן שםכ המטבעות לימצל נהנה שהאופה מפני(: ד) תשובה נק' 3

 כל תשובה אחרת נק'  0

5 

3 

1 

4 

2 

6 
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 כ(.26פעם בהבנת הנקרא )תוכן( ופעם בהבעה בכתב )מבנה ולשון,  –נבדקת פעמיים  26שאלה 

 26שאלה 

 הבנת הנקרא: פרשנות
 ולנמק את הבחירה לפי הסיפור. דמות השופט בסיפורל לבחור צמד מילים המתאים :השאלה מטרת

  לדוגמה: ומתבסס על הכתוב בסיפור,  צמד המיליםך בצמד מילים ונימוק התומ תשובהיש ב נק' 3

 הנאה כל תמורת לשלם צריך שלא נבונה בדרך לאופה להוכיח ניסה הוא כי ומתוחכם חכם 

.בדרישתו צודק אינו שהוא לאופה להוכיח כדי בתרגיל השתמש הוא. בעולם

 ללא עצמית התנסות דרך לאופה להוכיח ניסה הוא. והשכן האופה כלפי והגון ישר הוא השופט 

.בחיים הנאה כל תמורת לשלם צורך שאין ושקרים רמאות

 צריך שלא להבין ואז שקיבל מהכסף בעצמו נותהיל לאופה נתן הוא כי ומקורי יצירתי השופט 

.בעולם הנאה כל תמורת לשלם

  כל תשובה אחרת נק'  0

 

 כ26שאלה 

 הבעה בכתב 
 כהלכה. נימוקכתוב ל :השאלה מטרת

 (.26שאלה ב נבדק התוכן) הכתיבה איכות את רק לבדוקזו יש הבשאלה 

 המשפטים רצף) קישוריותהו לכידותה( 1): האלה הרכיבים את לבדוק יש הכתיבה איכות את לקבוע כדי

 מהסימן חוץ) הפיסוק סימני( 5) ;הלשון משלב( 4) ;המשפטים מבנה( 3) ;הטקסט אורך( 2) ;(הקישור ומילות

 .הכתיב( 6) ;(פסיק

 .הוליסטי באופן הכתיבה איכות את לבדוק יש

 .מיטבית כתיבהה נק' 3

 .ינוניתבברמה  כתיבהה נק'  2

 .נמוכהברמה  כתיבהה נק'  1

  :האלה התשובות אחת לרבות, אחרת תשובה כל נק' 0

 .אותה להעריך אפשר ואי מילים 4–3 בה שיש קצרה תשובה 

 .מאוד משובש הכתוב שבה תשובה 

 .מהטקסט מועתק הכתוב כל שבה תשובה 
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 27שאלה 

  לשון
 .ניין חבוריםקכתוב שתי מילים במילה אחת בעזרת כינויי ל :מטרת השאלה

 .הסעיפים בארבעת כתובה נכונהה תשובהה נק' 2

 .בשני סעיפים או סעיפים שלושהב הנכונה כתובה התשובה נק' 1

 ובה אחרת.כל תש או בסעיף אחד הנכונה כתובה התשובה נק'  0

 : ותהער

  . שגויה תשובה תיחשב כתיב בשגיאת מילה הכתובה 

 .שגויה תשובה יחשבי המילה יידוע 

  1סעיף 

 צחוקם: נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל: שגויה תשובה

 2סעיף 

 בעותיו מט: נכונה תשובה

 אחרת תשובה לכ: שגויה תשובה

  3סעיף 

 בתנורי אותנורי : נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 4סעיף 

 לדירותיכםאו  דירותיכם :נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה
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 28שאלה 

 לשון
 .תזהות מילים נרדפול :מטרת השאלה

 .בשלושת הסעיפים הנכונה מסומנת התשובה נק' 3

 .בשני סעיפים הנכונה מסומנת ובההתש נק' 2

 .בסעיף אחד הנכונה מסומנת התשובה נק' 1

 כל תשובה אחרת נק'  0

  1סעיף 

 (: קרובדתשובה ): נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל: שגויה תשובה

 2סעיף 

 (: הרוויחגתשובה ): נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל: שגויה תשובה

  3סעיף 

 (: נלהבאתשובה ) :נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל :שגויה תשובה

 

 29שאלה 

 לשון
 .כתוב את צורת הרבים של צירוף מיליםל :מטרת השאלה

 .בארבעת הסעיפים הנכונה כתובה התשובה נק' 2

 .בשני סעיפים אובשלושה סעיפים  הנכונה כתובה התשובה נק' 1

 .אחרת תשובה כל או אחד בסעיף הנכונה כתובה התשובה נק' 0

 .שגויה תשובה תיחשב כתיב בשגיאת ההכתוב תשובה: הערה

 : הנכונות התשובות

 צורת הרבים מיליםהצירוף 

 
 

 אופה חרוץ


 אופים חרוצים

 ארצות רחוקות ארץ רחוקה .1

 פסקי דין פסק דין .2

 ריחות נעימים ריח נעים .3

 בתי משפט בית משפט .4
 

 :דוגמה
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 30שאלה 

 לשון
 .במילון אותה חפשל כדילזהות את צורת המקור של מילה  :מטרת השאלה

 .הסעיפים ניבש הנכונה מסומנת התשובה נק'  2

 .אחדף בסעי הנכונה מסומנת התשובה נק' 1

 כל תשובה אחרת  נק'  0

 1סעיף 

 (: טענהבתשובה ): נכונה תשובה

 אחרת תשובה כל: שגויה תשובה

 2סעיף 

 (: עולםתשובה )ג: כונהנ תשובה

 אחרת תשובה כל: שגויה תשובה

 

 31שאלה 

 לשון
 י זמן.יביטו לזהות :מטרת השאלה

 מהביטויים( האלה:או מהמילים ) ביטויים(או מילים ) שלוש מוקפות תשובהב נק' 2

 לילה או לילה-לילה 

 בוקר וא בוקר בכל 

 בוקר או בוקר עם 

 השמש זריחת או טרם או השמש זריחת טרם 

 .כאשר 

 מהביטויים( הנ"ל.או ביטויים( מהמילים ) אומילים ) שתי מוקפות תשובהב נק'  1

 ביטויים(או שובה שמוקפות בה יותר משלוש מילים ), לרבות תאחרת תשובה כל נק'  0
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 נספח 

 תשובות של תלמידים במשימה בהבעה בכתבניתוח דוגמאות ל
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 1דוגמה 

לכותבי העיתון שלום, אנו תלמדי כיתה ה' רוצים להציע לכם לשלב את התלמידים 

: לא למצוא את העברים בכיתות מכיוון שלבד העיוורים יכולים להיקלע לצרות כגון

הדרך לכיתה, לרוץ ולהתקע בקיר. אני מציע לכל לשלב אותם איתנו ואז נוכל לעזור 

לא ליפול ועוד... לדוגמא: עם עיוור היה בבית ספר לעיוורים ולכן כל הזמן נפל, כאן 

 יוכל ללכת מבלי ליפול מכיוון שכאן יש ילדים שהם לא עיוורים והם יוכלו לעזור לו.

חלק לכל ילד עיוור ילד רגיל והילד יוכל להוביל את העיוור ממקום כאן גם נוכל ל

 למקום. ראינו שלעיוורים יהיה קל יותר בבית הספר הרגיל.
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אפשרויות  הקריטריונים
 הציון

 ההסבר הציון

 תוכן ומבנה א.

 עיוורים תלמידים שילובנושא הנדרש: ב עוסק הטקסט 2 2, 0 לנושאהתאמה   .1

 .פרהס ביתכיתות ב

הסבר על חשיבות   .2

 הנושא

 עיוורים תלמידיםבנוגע לחשיבות של שילוב  סיבהיש  2 2, 0

 :הספר יתכיתות בב

וכל לעזור לא ... נהעיוורים יכולים להיקלע לצרותלבד  "...

 ליפול..."

תיאור הקשיים   .3

 והפתרונות

יש ו, הוא מפורט העיוורהנוגע לחייו של  אחד קושי רואית 4 6, 4, 2, 0

 לקושי הזה:  הנוגע פתרון

לבד העיוורים יכולים להיקלע לצרות כגון:  "...: ושיקה

 ".לא למצוא את הדרך לכיתה, לרוץ ולהתקע בקיר

לשלב אותם איתנו ואז נוכל לעזור לא ליפול  ...": פתרוןה

נוכל לחלק לכל ילד עיוור ילד רגיל והילד יוכל ... ועוד

 להוביל את העיוור ממקום למקום."

 .חלקי באופן ומקושר לכיד הטקסט 2 3, 2, 0 וקישוריותלכידות   .4

 לשון ב.

 המשלב מהטקסט בחלק אך ,כתיבה הולמות המילים ובר 1 2–0 אוצר מילים ומשלב . 1

 . הולם דיבור

תקניות מורפולוגית  . 2

 ותחבירית

 יים.תקנהמילים והמשפטים  1 1, 0

 .ניתקפיסוק ה 2 2–0 פיסוק . 3

)במקום "העיוורים"(,  "העברים"יש שתי שגיאות כתיב:  2 2, 0 כתיב . 4

 )במקום "אם"(. "עם"

 20מתוך  16 הכול-סך
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 2דוגמה 

 עזרה לעיוורים

לדעתי, כדאי לשלב עיוורים בכיתות מכיון שלדעתי הם צריכים מסגרת של ילדים 

ולים לנשום ברוך רגילים הם ילדים עם מוגבלות? אולי, אבל הם יכולים ללכת הם יכ

ה'? ברור שכן! יכול להיות שהם יתקעו בקשיים. אבל , וזה חשוב האבל הזה. למשל אם 

הם לא יוכלו להעתיק מהלוח או שאפשר להגיד להם, או שאפשר לרשום כתב ברייל 

במיוחד. והילדים יהיו מלאי אושר שידעו שעושים הכל בשבילם. כי אולי לפני כן צחקו 

 אותם עכשיו הם יבואו הביתה שמחים ומאושרים.עליהם, או העליבו 

 בתודה נופר

 



 

 EVR-020-5-SOF-pnimi-p , 23-114 , 11:03 05/12/2019 114-01-05-01-01-01-019-020-03 (,ף)תש"בעברית לכיתה ה  114פנימי מיצ"ב | מבחן 

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

 

אפשרויות  הקריטריונים
 הציון

 ההסבר הציון

 תוכן ומבנה א.

 עיוורים תלמידים שילובנושא הנדרש: ב עוסק הטקסט 2 2, 0 לנושאהתאמה   .1

 .הספר ביתכיתות ב

הסבר על חשיבות   .2

 הנושא

 עיוורים תלמידים בוליש יש סיבות בנוגע לחשיבות של 2 2, 0

 :הספר ביתכיתות ב

 יכים מסגרת של ילדים רגילים..."צרהם "...  :1 סיבה

"... והילדים יהיו מלאי אושר שידעו שעושים הכל  :2 סיבה

 בשבילם."

תיאור הקשיים   .3

 והפתרונות

הוא מפורט, ויש  העיוור של לחייו הנוגע אחד קושי תיאור 2 6, 4, 2, 0

 :זהה לקושי הנוגע פתרון

 "הם לא יוכלו להעתיק מהלוח...": קושיה

או שאפשר לרשום כתב  ,או שאפשר להגיד להם "...: פתרוןה

 ".ברייל מיוחד

 .ומובנים מאורגנים הרעיונות :ומקושר לכיד הטקסט 2 3, 2, 0  וקישוריותלכידות   .4

 לשון ב.

 יש שיבושיםו, מגוון אינו אך ,כתיבה הולםאוצר המילים  1 2–0 אוצר מילים ומשלב . 1

 במשלב הלשון. מעטים

תקניות מורפולוגית  . 2

 ותחבירית

 .המילים והמשפטים תקניים 1 1, 0

 בחלק מהטקסט. תקניפיסוק ה 1 2–0 פיסוק . 3

 .ניהכתיב תק 2 2, 0 כתיב . 4

 20מתוך  13 הכול-סך
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 3דוגמה 

ל האם הם חייבים ללכת לבית ספר בכל העולם יש ילדים עיוורים או בכלל עיוורים אב

לעיוורים? לדעתי צריך גם לתת לעיוורים להיות בבית ספר רגיל כמו שלנו בשביל 

שיעזרו יותר, יותר חברה, יותר כיף ויותר נחמד כי יש להם קשיים, לא כמו שלנו, הם 

לא רואים עולם או בכלל את עצמם. זה שהם עיוורים לא הופך אותם לשונים הם 

 שהם לא רואים. כמונו רק

 

 

אפשרויות  הקריטריונים
 הציון

 ההסבר הציון

 תוכן ומבנה א.

 עיוורים תלמידים שילובנושא הנדרש: ב הטקסט עוסק 2 2, 0 לנושאהתאמה   .1

 .הספר ביתכיתות ב

הסבר על חשיבות   .2

 הנושא

 עיוורים תלמידים בוליש לבנוגע לחשיבות ש סיבהיש  2 2, 0

 :הספר ביתכיתות ב

"לדעתי צריך גם לתת לעיוורים להיות בבית ספר רגיל 

כמו שלנו בשביל שיעזרו יותר, יותר חברה, יותר כיף ויותר 

 נחמד..."

תיאור הקשיים   .3

 והפתרונות

 :פתרון אין אך ,אחד קושי של תיאוריש  2 6, 4, 2, 0

כי יש להם קשיים, לא כמו שלנו, הם לא  "...: הקושי

 ת עצמם."רואים עולם או בכלל א

 . חלקי באופן ומקושר לכיד הטקסט 2 3, 2, 0 וקישוריותלכידות   .4

 לשון ב.

 .מגוון אינו אך ,כתיבה הולםאוצר המילים  1 2–0 אוצר מילים ומשלב . 1

תקניות מורפולוגית  . 2

 ותחבירית

 יים.תקנהמילים והמשפטים  1 1, 0

 .ניתקהפיסוק  1 2–0 פיסוק . 3

 .ניהכתיב תק 2 2, 0 כתיב . 4

 20מתוך  13 הכול-סך
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 4דוגמה 

לדעתי חשוב לשלב תלמידים עיוורים בכיתות רגילות מכיוון שהעיוורים צריכים להשתלב 

בחברה וגם הם צריכים להיות עם ילדים שרואים כדי שמתי שהם היו כבר גדולים אז 

שהם ילמדו את  הם ידעו איך זה מרגיש להיות ילדים שרואים וגם ילדים שרואים אז

 הכתב כי זה יאשיר להם את הידע.

 

 

אפשרויות  הקריטריונים
 הציון

 ההסבר הציון

 תוכן ומבנה א.

 עיוורים תלמידים שילובנושא הנדרש: ב עוסק הטקסט 2 2, 0 לנושאהתאמה   .1

 .הספר ביתכיתות ב

הסבר על חשיבות   .2

 הנושא

 עיוורים ידיםתלמ בוליש בנוגע לחשיבות של ותסיב יש 2 2, 0

 :הספר ביתכיתות ב

"לדעתי חשוב לשלב תלמידים עיוורים בכיתות  :1 סיבה

 "...רגילות מכיוון שהעיוורים צריכים להשתלב בחברה

הם ילמדו את הכתב שוגם ילדים שרואים אז ..." :2 סיבה

 כי זה יאשיר להם את הידע."

תיאור הקשיים   .3

 והפתרונות

 . הנוגעים לקשיים פתרונות ואין ,קשייםה של תיאור אין 0 6, 4, 2, 0

 .ומקושר לכיד הטקסט 3 3, 2, 0 וקישוריותלכידות   .4

 לשון ב.

 המשלב מהטקסט בחלק אך ,כתיבה מותהולהמילים  רוב 1 2–0 אוצר מילים ומשלב . 1

 .הולם דיבור

תקניות מורפולוגית  . 2

 ותחבירית

כדי  "... הזה: טחוץ מהמשפ ,המילים והמשפטים תקניים 1 1, 0

 שמתי שהם היו כבר..."

 בסוף הטקסט.רק יש נקודה  0 2–0 פיסוק . 3

 .)במקום "יעשיר"("יאשיר"  :אחת כתיב שגיאת יש 2 2, 0 כתיב . 4

 20 מתוך 11 הכול-סך
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 5דוגמה 

תלמידים שלום. בית ספרנו רוצה לשלב תלמידים עיוורים בכיתות, מגיע גם לתלמידים 

הזדמנות בכיתה רגילה, מגיע להם להרגיש כמו כולם, אפילו שיהיה להם קצת עיוורים 

קשיים מגיע להם הזדמנות ללמוד איתנו ולכן כמה תלמידים עיוורים ילמדו בכמה 

 כיתות בבית ספרנו למשך שלושה ימים, ואולי יישארו.

 

 

אפשרויות  הקריטריונים
 הציון

 ההסבר הציון

 תוכן ומבנה א.

 עיוורים תלמידים שילובבנושא הנדרש:  עוסקהטקסט  2 2, 0 ושאלנהתאמה   .1

 .הספר ביתכיתות ב

הסבר על חשיבות   .2

 הנושא

 עיוורים תלמידים בולישבנוגע לחשיבות של  סיבהיש  2 2, 0

 :הספר ביתכיתות ב

מגיע גם לתלמידים עיוורים הזדמנות בכיתה רגילה,  "...

 "...מגיע להם להרגיש כמו כולם

תיאור הקשיים   .3

 והפתרונות

 .פתרונותאין ו ,קשייםה של תיאור אין 0 6, 4, 2, 0

 – חלקי באופן ומקושר לכיד טקסטה 2 3, 2, 0 וקישוריותלכידות   .4

, והיא פוגעת מעט ברצף פעמיים רעיון אותו עליש חזרה 

 הרעיונות:

 ...דים עיוורים הזדמנות בכיתה רגילהמגיע גם לתלמי "...

 "..הזדמנות ללמוד איתנו.מגיע להם 

 לשון ב.

 אך אינו עשיר. ,כתיבה הולםאוצר המילים  1 2–0 אוצר מילים ומשלב . 1

תקניות מורפולוגית  . 2

 ותחבירית

 :דקדוקי התאםאין  0 1, 0

להם  מגיע. אפילו שיהיה להם קצת קשיים.. "...

 "...הזדמנות

 מהטקסט.  חלקב תקניהפיסוק  1 2–0 פיסוק . 3

 .ניהכתיב תק 2 2, 0 כתיב  .4

 20 מתוך 10 הכול-סך
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