
  ז"ל תשס"תחילת שנה

 
  ____________:שם 

  
  ' ִּכָּתה ב-ִמְבָחן ְּבַהָּבָעה ַוֲהָבָנה 

  
  :ַקו  ֵמַהִמיָלה ַלְּתמּוָנה ַהַמְתִאיָמהִמְּתחּו . 1

                        
                        
                        
                        
                        
                        
    

  
  

    
  

     
  :ְתִאים ַלְּתמּוָנהַקו ְמַהִמְׁשָּפט הָמִמְּתחּו . 2
  
  

    
    

                                 
   
  

  
  
 
  

 
 
  
  

  

ְּכָפפֹות ִעָּפרֹון  ַּפֲעמֹון

. ָיֵעל ְוָדִני ְמַׂשֲחִקים
ָדִני ִנְמָצא ְּבתֹוְך 

ַהַּכדּור ְוָיֵעל ִנְמֵצאת 
 ְלָיד ַהַּכדּור

. ָיֵעל ְוָדִני ְמַׂשֲחִקים
ָדִני ִנְמָצא ַעל ַהַּכדּור 
 ְוָיֵעל ִנְמֵצאת ִמַתְחַתיו

. ָיֵעל ְוָדִני ְמַׂשֲחִקים
ת ַעל ָיֵעל ִנְמֵצא

ַהַּכדּור ְוָדִני ִנְמָצא 
 ְלָפַניו

 

 

ָיֵעל ְוָדִני ְמׂשֹוַחִחים 
 ּוְמַבְרִכים ֶזה ֶאת ֶזה
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3.      
  
  

       

  

  

  

  

  

?                                                                                  ָמדּוַע ָרַעד ָטִמיר .א

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 :הקיפו ֶאת ַהְתֹשּוָבה הְנכֹוָנה  .ב

  

 

?  ָיִגידּו ָההֹוִרים ְלָטִמירְלַדְעְּתֶכם ָמה ִּכְּתבּו  .ג

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
  

  

  

  

  

  ַהְמִעיל

  . ָטִמיר ָֹשַכח ֶאת ְמִעילֹו ַּבִּכָּתה

ַהֶדֶלת  ! ַאְך ֲאבֹוי. ִנָסה ַלֲחזֹור ְוָלַקַחת אֹותֹו

  .ְנעּוָלה ּוֶבָחֵצר ֵאין ַאף ָאָדם

ֻּכלֹו רֹוֵעד .  ָּפָניו ִחְורֹות,ָרץ ָטִמיר ַהַּבְיָתה

  ?ַמה ֶאְפָֹשר ַלֲעׂשֹות ? ַמה ַיִגידּו ַּבַּבִית . ִמקֹר

 ָטִמיר ָהָיה ָרגּוַעָטִמיר ָהָיה מּוְדָאג    ָטִמיר ָהָיה ָׂשֵמַח    
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  ?ָמה ִנְֹשָמע ְּכמֹו ִמיָלה ּבִעְבִרית. 4

ּוִמיָלה ֶֹשֵאיָנה ְּכתּוָבה ָנכֹון , ְּבָכל זּוג ִמיִלים  ֵיֹש ִמיָלה ֶֹשֵאיָנה ְּבִעְבִרית 

  .ֲאָבל ְּכֶֹשקֹוְרִאים אֹוָתה ִהיא ִנְֹשַמַעת ְּכמֹו ִמיָלה ְּבִעְבִרית

     
   

  .ַמַעת ְּכמֹו ְּבִעְבִרית ָהִקיפּו ֶאת ַהִמיָלה ַהִנְש
  

                        
                        
                          

  
  
  
  
  
  
  
  

    
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 קֹוַבה  קּוַבה          לּוֶאח           לּוַאח

ִסיְמָלא       ה ִסיֱֹשָל
 

 ֶּבֶצֵפר          ֶּבּתַֹפר

 ִקיָטה         ַקִטָיהֲמָכְבֶרט       ַמְכֶּבֶרט 

ִמֱוָרַשט        ִמְוֶרֶשט    ִקיֶסא       ַקְיֶסא       
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                : ְקָרא ֶאת ַהִסיּפּור .5
                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  

  

  

  

  

  

 ְּדָבִרים ֶֹשִהיא ָעְׂשָתה ְּכֵדי ְשלֹוָשה ִֹּכְתבּו. ִמיַכל ָרְצָתה ִלְהיֹות ְּגדֹוָלה. א

  :ת  ְּגדֹוָלהִלְהיֹו

  

1 .______________________________________________ 
2 .______________________________________________ 
3.______________________________________________ 

 
  

 

     

  

ַּפַעם : ִהיא ָעְׂשָתה ַהּכֹל. ִמיַכל ַהְּקָטָּנה ָרְצָתה ְמאֹד ִלְהיֹות ְגדֹוָלה

ַּפַעם ָנֲעָלה ַנֲעַלִים ַּבֲעלֹות ֲעֵקִבים . ל ִאָּמאָלְבָשה ִׂשְמָלה ֲאֻרָּכה ֶׁש

ַּגם ֲחרּוִזים נֹוְצִצים ָעְנָּדה ָלּה ְוֶאת ְׂשָעָרּה ָאְסָפה . ְּגבֹוִהים

  .ַרק ָצֲחקּו ָלּה. ַאְך ִאיׁש לֹא ָאַמר ֶׁשִהיא ְּגדֹוָלה. ְּבִתְסרֶֹקת ְּגבֹוָהה

ָנְתָנה לֹו , ַכל ַעל ָאִחיָה ַהָּקָטןָׁשְמָרה ִמי. ַּפַעם ָנְסעּו ִאָּמא ְוַאָּבא

. ִסְּפָרה לֹו ִסּפּוִרים ְוֶהֱחִליָפה לֹו ֶאת ַהִחּתּוִלים ָהְרֻטִּבים, אֶֹכל

  :ַחְזרּו ַאָּבא ְוִאָּמא ַהַּבְיָתה ְוָאְמרּו

  !ַהּיֹום ַאְּת ֶּבֱאֶמת ְּגדֹוָלה, ִמיַכל -

 !סֹוף סֹוף ָּגַדְלִּתי: ָׂשְמָחה ִמיַכל
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  ?ָמדּוַע ַצֲחקּו ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשַעְׂשָתה ִמיַכל. ב
  .תְּבִדיחֹו ִּכי ִמיַכל ִסְּפָרה .א

  . ָּגְדָלהִמיַכלִּכי ִּפְתאֹם . ב

   ָהְייָתה ְּגבֹוַההִמיַכלִּכי ַהִּתְסרֶֹקת ֹשל . ג

   ִהיא ִּתְהֶיה ְּגדֹוָלה - ִּתְתַלֵּבֹש ְּכמֹו ְּגדֹוָלה ִהיא ָחְׁשָבה ֶׁשִאם ִמיַכלִּכי . ד

  

  

  ?הָמה ִמיַכל ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶֹשיֹאְמרּו ָלּה ֶׁשִהיא ְּגדֹוָל. ג

  ִלְלּבֹש ְּבָגִדים ֶֹשל ִאָּמא. א

  ְּבִטּפֹול ְּבָאִחיָה ַהִּתינֹוק ַלֲעזֹור . ב

  ֶלֱאסֹוף ֶאת ְׂשָעָרּה ְּבִתְסרֶֹקת ְּגבֹוָהה. ג

  ְלַסֵּפר ִסּפּור ַלִּתינֹוק. ד

  

  

 ? ַהֵֹּשם ָהַמְתִאים ְּביֹוֵתר ַלִסּפּורמהו.ד
  ֶהָחרּוִזים ֶׁשל ִמיַכל. א         

  ִמיַכל ַיְלָּדה ְגדֹוָלה    .      ב

  ַאָּבא ְוִאָּמא ָנְסעּו  .      ג

  ְמַסֶּפֶרת ִסּפּוִריםִמיַכל .      ד

 
 ?ָׂשְמָחה ִמיַכלַמּדּוַע ". ִמיַכל ָׂשְמָחה: " ָּכתּובַהִּסּפּורְּבסֹוף  .ה
  .ִּכי ִהיא ָּגְדָלה ִּבְׁשָנַתִים .א

  .ִּכי ִהיא ָּגְבָהה ֵמָהֲעֵקִבים .ב

   ַההֹוִרים ֶׁשָּלּה ָאְמרּו ָלּה ִמִּלים טֹובֹותִּכי .ג

  ִּכי ִהיא יֹוַדַעת ִלְקרֹא .ד
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  :ַהְכָתָבה  .6

  :ָהְקִשיבּו ַלִמיִלים ְוִכְתבּו  אֹוָתן

  

1. _____________  

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 

5. _____________ 

6. _____________ 

7. _____________ 

8. _____________ 

9. _____________ 

10.____________  

11 .____________  

12. ____________  
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  : ְּבִעיגּול ֶאת ַהִמיָלה ַהָמְתִאיָמה ַלְּתמּוָנהַהִקיפּו .7

  

  

 

   

  
    ַאְרִנב       ֶארָֹנב      ַאְרָנב    ֳאֱרַנב

  

  

    
  

  
  

     ָּברֹוז               ְרָוז  ַּב           ְּברּוז       ֵּבְרָוז

  

   
  
  
  

  
  
  
  

  ֵסֶפר                 ֻסָּפר                ַסָּפר              ִסֵּפר
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  .מּונֹותְּתַּב ֵהיֵטב ִהְתּבֹוְננּו .8

 

 
   ָּבֶאְמַצע ּוַבּסֹוף,ָמה ָקָרה ַּבַהְתָחָלה   ִּכְתבּו  .ִסּפּור ַמְתִאים ַלְּתמּונֹותִּכְתבּו 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 'תמונה א

  
  
  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 'תמונה ב
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  מבדק תחילת שנה

  'מחוון למבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב
  )ו" תשסתב תחילת שנ"בנוסח מיצ(

מספר 
  השאלה 

טווח הציון   הנושא  המחוון
  לתשובה

      קריאה  
  זיהוי מדויק והבנת המשמעות של מילים בודדות  1

  ) נקודות לכל פריט נכון7(
קריאת מילים 

  בודדות
0-21  

 -הבנת הנקרא  )מילות יחס והתאם דקדוקי (הבנת היחסים בין חלקי המשפט  .2
  משפטים

0-19  

  )איתור מידע מפורש (הבנת המשמעות הגלויה בטקסט  3,5
   טמיר רעד מקור- .  א- טקסט המעיל

    מקור-                              
  )היסק( כי הוא פחד מההורים שלו כי אבד את המעיל -                         

 פריטים נכונים מתוך הארבעה 3ציון . ' שאלה א:הטקסט על מיכל
  ):הדברים שעשתה מיכל כדי להיות גדולה(הבאים 

  לבשה שמלה ארוכה של אמא.  א
  .נעלה נעליים בעלות עקבים גבוהים.  ב
  ענדה חרוזים. ג
  אספה את שערה בתסרוקת גבוהה.ד
   

                                  
  )יסקיםה(הבנת המשמעות הסמויה בטקסט 

  טמיר היה מודאג.  ב-טקסט המעיל
כעס : כל ביטוי עקיף או ישיר של הרעיונות הבאים.                          ג

דאגה , הצעה לקניית מעיל חדש, ניחום של ההורים את טמיר, ההורים
  .לשלומו הפיזי

  טקסט על מיכלה
   תשובה ד- 'שאלה ב
  ' תשובה ב- 'שאלה ג
   תשובה ב- 'שאלה ד
   ג- 'שאלה ה

 -הבנת הנקרא
טקסטים 
  סיפוריים

0-20  
 נקודות לכל 2.5(

  )שאלה נכונה

  0-16  פענוח פונולוגי  פענוח רצפים של צירופים ועיצורים  . 4
 נקודות לכל 2(

  )צירוף נכון
      כתיבה  
שהן חלק מאוצר המילים דל , המוצגות במבודד, איות של מילים  6

  תלמידים בגיל זה
 נקודה 1/2 (6  הכתבת מילים

לכל כתיבת מילה 
  )נכונה

, מתייחסים לנושא מוכר, כתיבת משפטים המבטאים מסר ברור  7
  ושומרים על כללי הכתיבה

: את הטקסטים יש להעריך על פי הפרמטרים הבאים: הנחיות לציינון 
  )יש לתת ציון בנפרד לכל פרמטר(

  ראה מחוון לכתיבת ספור

  0-18  הבעה בכתב

  
  מחוון לכתיבת ספור

  
  אוצר מילים  סימני פיסוק  תבנית תחבירית  תבנית ספורית  

פורי י יש מבנה ס-' נק9  טוב מאוד
  .רוע או התרחשותישבמרכזו א

 רוב במשפטים -' נק3
בטקסט הם משפטים 

שלמים הבנויים 
  מנושא ונשוא

 בחלק גדול - נק3
מהטקסט יש שימוש 

נכון בנקודה וסימן 
  שאלה

 ברוב הטקסט - נק3
צר יש שימוש באו

מילים של שפה 
החלפת נושא (כתובה 
כינויי , בנשוא
  )שייכות

אך ,  יש בספור אירוע-' נק6  בינוני
או שהספור , הוא אינו ברור

אינו בנוי סביבו או 
שההתייחסות אינה מספיק 

  מפותחת

 חלק -' נק3
מהמשפטים בטקסט 
  הם משפטים שלמים

 שימוש באוצר -1-2  
  מילים דבור יומיומי

ר לזהות אירוע  אי אפש-3  חלש
  מרכזי

אין בטקסט ' נק 1-2
  משפטים שלמים

 אין בטקסט -0
שימוש בנקודה 
  וסימן שאלה

  

       לא ענה-0  לא רלוונטי,  לא ענה-0  גרוע
 
 
 


