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 ו" תשסל" שנה,תשרי
 בת שבע רשף

 

 'ִמְבָחן ְּבַהָּבָעה ַוֲהָבָנה ְלִכתות ג
 
 ִקְראּו ֶאת ַהִסּפֹור ַהָּבא ְוָענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַאֲחָריו

 
 ?ָלָּמה ֵאין חֶֹפׁש ַּבחֶֹפׁש ַהָּגדֹול

 ֵאהוד ֵּבן ֵעֶזר
 

 .ֶזה ָמה ֶׁשֲאִני ֶאֱעֶׂשה ַּבחֶֹפׁש ַהָּגדֹול1

ֶׁשּלֹא ִיְׁשְלחּו אֹוִתי ִלְׁשטֹף . ְּבִלי ֶׁשַּיְפִריעּו ִלי ַּבּבֶֹקרן וֹון ֲאִני רֹוֶצה ִליׁשָֹּדָבר ִראׁש

 .ץ ָּפִנים ּוְלִהְסָּתֵרקוִלְרחֹ, ִׁשַּנִים

  –ְוֶׁשּלֹא ׁשּום ְּכלּום ְּכלּום 

 

ָאז ֲאִני ֵאֵצא ְוֶאְתַקֵּפל . יְזָיהוִוַּבֵּטֵלּדּוִרים יַעד ֶׁשַּיְתִחילּו ַהִּׁש, ְוָכָכה ֲאִני ִאיַׁשן ִלי ַעד5

ְּכמֹו ֵאיֶזה ֲעַטֵּלף , ַרגַלִים ְלַמְעָלה ְורֹאׁש ְלָמַטה, מּול ַהָּמָסְך ַהָּקָטן, ְרָסאוַּבֻּכִלי 

 .ֲאִני ַאְסִּכים ִלְׁשתֹות ָקָקאֹו, ֲהִכי ַהְרֵּבה, ַוֲהִכי, )ָּכָכה ַאָּבא ֶׁשִּלי אֹוֵמר(

. ֵיׁש ָלּה ָחֵצר ְּגדֹוָלה.  ִאם ִיְׁשְלחּו אֹוִתי ַּכָּמה ָיִמים ְלַסְבָּתאְוַגם לֹא ִאְכַּפת ִלי

 . ּוַמִּתיז,  ּנֹור ְּבָידיִעם ִצ.  ָּכל ַהּיֹום ְּבֶבֶגד ָיםָׁשםֲאִני ִמְתרֹוֵצץ . ְוֶדֶׁשא. ּוַמְמֵטרֹות

ְוַסְבָּתא הֹוֶלֶכת . ף ַחִּייםֵּכי.  ֶעֶרב ַסָּבא צֹוֶלה ִלי ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה ַּבְּמדּוָרהולפנות10

 .ַאֲחַרי ִעם ְׁשִניְצל ּוַמְכִניָסה ִלי ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ַלֶּפה

 .זֹאת ִהיא ְּבֵעֶרְך ַהָּתְכִנית ֶׁשִּלי ְלחֶֹפׁש ַהָּגדֹול

 

 ?ֲאָבל ָמה

 .ֵיׁש ְּבָעָיה

 

  –ת ֶאת ַהִּמָּלה ְּכָבר ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִלְפֵני ַהחֶֹפׁש ֲאִני ׁשֹוֵמַע ַּבַּבִי15

 !ָטָנהיַקְי

ָטָנה י ַקְי–ִלְפֵני ָׁשָנה ָׁשְלחּו אֹוִתי . ָּסיֹוןיֵיׁש ִלי ִנ.  ֲאִני ַאִּגיד ָלֶכם–ָטָנה יָמה ֶזה ַקְי

, ַרַעׁש, ָזִרים, ַהּכֹל ָמֵלא ְיָלִדים, ַעוִלְנסֹ, ְּכֵאילּו ֵאין חֶֹפׁש, ֶזה ָלקּום ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר

 ֵאין , ַחם, ים'סנדוויצ, ַּתֲחרּויֹות, ִמְׂשָחִקים, מלאכת ָיד, ף ַּבְּבֵרָכהָצפּו, ְמהּוָמה

 .ף נֹוָרא ְולֹא ַמְצִליַח ֶׁשּלֹא לֵהיָרֵדם ָּבֶעֶרביַוֲאִני חֹוֵזר ָעֵי, יְזָיהוֵטֵלִו20

 -ַחְׁשַמל  -ַקתְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ַלֶּקַרח אֹו ְּכמֹו ַהְפָס, ֶזה ְּכמֹו ַמִים ְלֵאׁש, ָטָנה ְלחֶֹפׁשיַקְי

 .יְזָיהוְלֵטֵלִו

 ?ֶפׁש ַהָּגדֹולוָלָּמה ֵאין חֶֹפׁש ַּבחֹ, ָלָּמה
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 השאלות

 

 ?ִמי ְמַסֵּפר ֶאת הִספור. 1

 .ַהִקיפו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

 ֶיֶלד .א

 ַאָּבא.ב

 ַסָּבא.ג

 ָטָנהיַּבַּקְיַהַּמְדִריְך .ד

 

 

 

 ?ַמּדּוַע. ) 6ׁשּוָרה . (ְּמַסֵּפר חֹוֵׁשב ֶׁשַהְּמַסֵּפר הּוא ְּכמֹו ֲעַטֵּלףָהַאָּבא ֶׁשל ַה. 2

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

ֶׁשל ַהֶּיֶלד  ָמה ַהָּתְכִנית -)12שורה " (.לזֹאת ִהיא ְּבֵעֶרְך ַהָּתְכִנית ֶׁשִּלי ְלחֶֹפׁש ַהָּגדֹו. "3

 ?ַלחֶֹפׁש ַהָּגדֹול

 .ַהִקיפו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

  .ְוַלַּסְבָּתא ָטָנהיָלֶלֶכת ְלַקְי.א

 .ִלְקרֹא ְסָפִרים.ב

 .ַלֲעׂשֹות ַרק ָמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה.ג

 .לֹא ַלֲעׂשֹות ְּכלּום.ד
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 ?ָמה ַהְּבָעָיה ֶׁשל ַהְּמַסֵּפר .  ַהְּמַסֵּפר אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבָעָיה13ׁשֹוָרה ְּב .4

 .ַהִקיפו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

 .ִלְׁשתֹות ׁשֹוקֹוֶׁשמבקשים ממנֹו .א

 .ָטָנהיֶׁשּׁשֹוְלִחים אֹותֹו ְלַקְי.ב

 .ָּתאֶׁשַּמְכִּריִחים אֹותֹו ָלֶלֶכת ְלַסְב.ג

 .ֶפׁש ַהָּגדֹולוף ְּבֵלילֹות ֶׁשל ַהחֹיֶׁשהּוא ָעֵי.ד

 

 

 . אֹו לֹא ָנכֹון,ְלַגֵּבי ָּכל ֶאָחד ִמן ַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים ַסְּמנּו ִאם הּוא ָנכֹון. 5
 ַהִּמְׁשָּפִטים ַהְּנכֹוִניםְלַיד + הֹוִסיפּו ֶאת ַהִּסיָמן        

  ָנכֹוןלֹא ָנכֹון ַהִּמְׁשָּפִטים 

 +  ֶפׁש ַהָּגדֹול ַהֶּיֶלד רֹוֶצה ָלקּום ֻמְקָּדם ְּבבֶֹקרוְּבחֹ: ֻּדְגָמה

   ַהֶּיֶלד אֹוֵהב ָלֶלֶכת ְלַסָּבא ְוַסְבָּתא.א

   .ִמְׂשָחִקים ְוַתֲחרּויֹות, ים'יִצוָטָנה ֵיׁש ֶסְנְּדִויְּבַקְי.ב

   ְך ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִריםָטָנה הּוא הֹוֵליְּכֶׁשַהֶּיֶלד חֹוֵזר ֵמַהַּקְי.ג

 

 

ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ַלֶּקַרח אֹו ְּכמֹו , ֶזה ְּכמֹו ַמִים ְלֵאׁש, ָטָנה ְלחֶֹפׁשיַקְי"ש ַהְּמַסֵּפר אֹוֵמר   .6

 )21שורה .("יְזָיהו ְלֵטֵלִו-ַחְׁשַמל  -ַהְפָסַקת
 ? ַמְתִאיָמה  ַהּנֹוָספֹותְגָמאֹות ַהָּבאֹותוֵאילּו ֵמַהֻּד

 .ְגָמאֹות ַהַּמְתִאימֹותוַיד ַהֻּדְל+ ַסֵּמן  

 לֹא ַמְתִאיםַמְתִאים ְגָמאֹותוַהֻּד  

   אֹור ְלֶסֶרט קֹוְלנֹוַע- ָטָנה ְלחֶֹפׁש ֶזה ְּכמֹויַקְי.א

   ֶּכֶלב ְלַכְלָּבה- ָטָנה ְלחֶֹפׁש ֶזה ְּכמֹויַקְי.ב

   ֵאׁש ִלְגִליָדה- ָטָנה ְלחֶֹפׁש ֶזה ְּכמֹויַקְי.ג

   יֹום ְלַלְיָלה- ָטָנה ְלחֶֹפׁש ֶזה ְּכמֹויַקְי.ד
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ָלָּמה  –" ?ֶפׁש ַהָּגדֹולו ֵאין חֶֹפׁש ַּבחָֹלָּמה, ָלָּמה": ַהְּמַסֵּפר ּכֹוֵתב ְּבׁשֹוָרה ָהַאֲחרֹוָנה. 7

 ?ָפָעַמִים" ָלָּמה"ְּכתּוַבה ַהִּמָּלה 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 
 : ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשַהֶּיֶלד יֹאַכל ְוִיְׁשֶתה ְלִפי ֵסֶדר ָאֶלף ֵּביתַסְּדרּו . 7

 ֲאָדָמה- ֹ ַּתּפּוַח, ָקָקאו, ְׁשִניְצִלים,יְּפס'ִצ ,ְּגִליָדה, ַאְרִטיִקים

 

1______2______3______4______5______6______

 

 

 

 . ְלָפֶניָך ֶקַטע נֹוַסף ֵמאֹותֹו ִסּפֹּור. 8

 .ַהַּמְתִאיִמיםַּבְּמקֹומֹות ּדֹות וִׂשימּו ְנֻק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְואַֹכל ַהְרֵּבה רלמקֵרְּכֶּׁשִתיָגֵמר ַהָּתְכִנית ֲאִני ֵאֵלְך 

ְקחּו אֹוִתי ֲאִני ַאְסִּכים ָלֶלֶכת יַאְרִטיִקים ִאם ִי

ַלָּים ֲאִני ֶאְׁשַּכב ָהמֹון ְזַמן ַּבַּמִים ִיְקנּו ִלי ִּתיָרס 

 ַיֲחִזירּו אֹוִתי ַּבְּזַמן ַהַּבְיָתה
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 'חלק ב

 :ִקְראּו ֶאת ַהֶּקַטע ְוָענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַאֲחָריו

 ַהָּגָמל

 .ָּניו ּבֹוְלטֹותי ְוִׁשמֹוארכֹותָּפָניו . ָּואר ָארְֹךוַּדֶּבֶׁשת ְוַצ, ָנבָז,  ַאְרַּבע ַרְגַלִים ֲאֻרּכֹותַלָּגָמל1

 . ּוַמִים  ִצְמִחָּיה,ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְמַעט ֲאָנִׁשים, ַהִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ָּגדֹול.  ַהָּגָמל ַחי ַּבִּמְדָּבר

 

ְרִכיָבה  - ֵּמׁש ִּכְכִלי ַּתְחּבּוָרה ַּבִּמְדָּברִּכי הּוא ְמַׁש ,"ַהִּמְדָּברְסִפיַנת " ְּבֵׁשם קֹוְרִאים ְלָגָמל

 .ַּכֲאֶׁשר ַהָּגָמל הֹוֵלְך הּוא ּדֹוֶמה ִּבְתנּוָעתֹו ִלְסִפיָנה ַהָּׁשָטה ְּבָים. ְוהֹוָבָלת ַמָּׁשאֹות 

 

ם ִעם ַּדֶּבֶׁשת ַאַחת ֵיׁש ְּגַמִּלי. ְּבתֹוְך ַהַּדֶּבֶׁשתשלו ֶאת ַהָּמזֹון ְוַהַּמִים ַהָּגָמל אֹוֵסף ְוׁשֹוֵמר 5

ָיִמים ְללֹא ָמזֹון ּוְללֹא  םיְׁשבּוַעִי םיל ְלִהְתַקֵּיוָיכֹ ַהָּגָמל. ְוֵיׁש ְּגַמִּלים ִעם ְׁשֵּתי ָדַּבׁשֹות

ְוָכְך הּוא , ּיֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשל ַמִיםוַּכֲאֶׁשר הּוא ַמִּגיַע ְלָמקֹום ֶׁשל ַמִים הּוא ׁשֹוֶתה ַּכֻּמ. ַמִים

 . ם ִּבְמִהירּות ֶאת ַהַּמִים ֶׁשּלֹא ָׁשָתה ְּבֶמֶׁשך ָיִמים ַרִּביםַמְׁשִלי

 

 .ְוֶהָחָלב ֶׁשּלֹו ְמַׁשֵּמׁש ִלְׁשִתָּיה, ְלאָֹהִליםּוַבִדים ִמַּצְּמרֹו אֹוְרִגים ְּבָגִדים 

 

ָּבֵאזֹור ִמּגּוֵריֶהם , ַּבֶּנֶגבְּבַאְרֵצנּו רֹוִאים אֹותֹו . ַהָּגָמל ַחי ְּבִמְדָּבִריֹות ְּבַאְסָיה ּוְבַאְפִריָקה10

 .ֶׁשל הבדווים

 

 

 

 השאלות

 ?ַמִהי ַמְטַרת ְמַחֵּבר ַהֶּקַטע. 1

 .ַהִקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

 .ַּבִּמְדָּבר "ְלִהְסַּתֵּדר"ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים ֵיְדעּו א

 .ם ֶׁשּלֹו ְוַתְפִקיָדיומקֹום ַהְּמגּוִרי: ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ַעל ַהָּגָמלב

 .ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ָמה ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשֵאין ַמִיםג

 .ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ָמה ֶזה ִמְדָּברד
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 ?ֵאיֶזה ִמֵּבין ַהְּתמּונֹות ַהָּבאֹות ְמָתֶאֶרת ָּגָמל. 2

 ַהִקיפּו ֶאת ַהְּתמּוָנה ַהְּנכֹוָנה ְּבִעּגּול. א

 

           

 

 ִמּתֹוְך ַהָּכתּוב ַּבֶּקַטעֶאת ַּדְעְּתֶכם ַהְסִּבירּו . ב

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 ?ַלָּגָמלַמּדּוַע ַהַּדֶּבֶׁשת ֲחׁשּוָבה . 3

 .ּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנהַהִקיפּו ְּבִע

 .יָראָפה'ְּכֵדי ֶׁשַּיְבִדילּו ֵּבינֹו ְלֵבין ִג.א

 .ַּבִּמְדָּברְּכֵדי ֶׁשַהֵּבדּוִאי ַיְצִליַח ִלְראֹות אֹותֹו .ב

 .ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשמֹר ָּבּה ַמִים ְלַיִמים ַרִּבים.ג

 .ְּכֵדי ֶׁשִּיְרְּכבּו ָעָליו ְּבנֹוִחּיּות.ד

 

 

 

 ?ַמּדּוַע ַהָּגָמל לֹא ׁשֹוֶתה ְּבכֹל יֹום. 4

_________________________________________________________ 
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 ? ֵּכיַצד עֹוֵזר ַהָּגָמל ָלָאָדם. 5

 _______________________________________________________. א

 _______________________________________________________. ב

 ______________________________________________________. ג

 

 

 :ִּכי) 3שורה ( "ְסִפיַנת ַהִּמְדָּבר"ַלָּגָמל קֹוְרִאים . 6

 ְלַיד ַהִּמְׁשָּפִטים ַהְּנכֹוִנים+ הֹוִסיפּו ֶאת ַהִּסיָמן      
לֹא  ָנכֹון ַהִּמְׁשָּפִטים 

 ָנכֹון

   .ִפיָנהַהָּגָמל ִנְרָאה ְּכמֹו ְס.א

  .ַהָּגָמל ְמַׁשֵּמׁש ְּכִלי ַּתְחּבּוָרה ַּבִּמְדָּבר.ב

  .ַהָּגָמל ּדֹוֶמה ִּבְתנּוָעתֹו ִלְסִפיָנה ַּבָּים.ג

   .ַהָּגָמל הֹוֵלְך ַלְּסִפיָנה.ד

   ַהָּגָמל ָּגר ַּבְּסִפיָנה.ה

 

 

 

ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ". ְלאָֹהִליםִדים ּוַב ְּבָגִדים אֹוְרִגיםִמַּצְּמרֹו  : " כתוב9בשורה . 7

 ?"אֹוְרִגים"

 .ַהִקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

 אָֹהִלים ְׂשֵמִחים ְלָהִכין ֵמַהֶּצֶמר.א

 ְּבָגִדים ּוַבִדים, צֹוְבִעים אָֹהִלים.ב

 הֹוְרִגים ֶאת ַהְּבָגִדים.ג

 עֹוִׂשים ַּבִדים.ד
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 :חלק ג 

 :ְראּו ֶאת ַהֶּקַטע ְוָענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַאֲחָריוִק

 ּתֹון עֹוָנהי עֹוֶרֶכת ָהִע-ְיָלִדים ּכֹוְתִבים 

   !ָׁשלֹום, ַמֲעִריב ִליָלִדים 

1 

 

 

 

 

 

 ,"ְּבגֹוָלִניֶׁשהּוא ָקִצין , ֵיׁש ִלי ָאח ָּגדֹול

, ֲחִסים ַרק ֵאָליוי ַּבִּמְׁשָּפָחה ִמְתַיְוֻכָּלם

ְּכֶׁשהּוא . ם לֹא צֹוֲעִקים ָעָליוְוַאף ַּפַע

: ִאָּמא אֹוֶמֶרת, ְמַבְלֵּגן ֶאת ַהַּבִית

ּוִמָּיד " ?ָלָּמה ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָּבָלָגן"

 ִהיא ּכֹוֶעֶסת –ְּכֶׁשֲאִני ְמַבְלֵּגן . ְמַסֶּדֶרת

 ?ָמה ַלֲעׂשֹות. ֲאִני ְמַקֵּנא. ְוצֹוֶעֶקת ָעַלי

 ּתֶֹמר ֵמֵחיָפה

 ! ּתֶֹמרָׁשלֹום 

ֲאִני ְמִביָנה ְלִלְּבָך ְוַגם ְלִלָּבּה ֶׁשל ִאָּמא 

ּבֹוא ִנְרֶאה ָמה ִאָּמא ֶׁשְּלָך . ֶׁשְּלָך

, ֵאיֶזה ֶיֶלד ִמְסֵּכן): ְוחֹוֶׁשֶבת(ֵמְרִגיָׁשה 

ָּכל ַהָּׁשבּוַע הּוא ָּגר ! ְּבִני ַהָּקִצין

 הּוא . ַּבֶּׁשֶמׁש ּוַבחֹם, ִּבְתָנִאים ָקִׁשים

 

 

 

 

 

20 

ְוֵיׁש לֹו ָהמֹון , ְּבקִֹׁשי ָיֵׁשן ְּבָצָבא

! ַּכָּמה טֹוב ֶׁשהּוא ָּבא ַהַּבְיָתה. ַאֲחָריּות

 ְלַפֵּנק אֹותֹו ּוְלָהִכין לֹו עּוָגה מּוכרחים

ְוכֹל ִמיֵני ְּדָבִרים ֶׁשהּוא ֲהִכי אֹוֵהב 

ֶׁשִּיְהֶיה . ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָנִעים ְוֶׁשָּינּוַח. ָּבעֹוָלם

 .ְּבָצָבאַהַּתְפִקיד ַח ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ולֹו ּכֹ

לֹא ַמִּגיַע לֹו ְקָצת , ַּתִּגיד: ו ּתֹוְרָךיְוַעְכָׁש

ַּדֵּבר ִעם , ְוִאם ַאָּתה ֲעַדִין ְמַקֵּנא? ּנּוקיִּפ

. ִאָּמא ְוַתִּגיד ָלּה ָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב

ְּתַחֵּבק , ְלַדְעִּתי ִאָּמא ֶׁשְּלָך ָּתִבין אֹוְתָך

ָזק ְולֹא ִּתְצַעק ָעֶליָך ְלָפחֹות אֹוְתָך ָח

 .יֹוָמִיים

 

 

 ַהְּׁשֵאלֹות

 ?ַמּדּוַע ָּכַתב ַהֶּיֶלד ִמְכָּתב .1
 .ַהִקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

 .ְּכֵדי ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ִאּמֹו ַהּצֹוֶעֶקת ָעָליו.א

 .ְּכֵדי ְלִהְתָּגאּות ְּבָאִחיו ַהַחָּיל.ב

 י ְלַסֵּפר ִסּפּורְּכֵד.ג

 .ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֵעָצה ֵמַהֻּמומִחית.ד
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 " ְלִלְּבָךְמִביָנהֲאִני ": ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהִּמְכָּתב ַהֵּׁשִני ָּכתּוב ַּבּׁשּוָרה. 2

 ?ּטּוי ֶזהיָנה ְּבִבָּוְלָמה ַהַּכו

 .ַהִקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

 .ְסִּכיָמה ִאְּתָךֲאִני ַמ.א

 .ֲאִני ְמִביָנה ַאְּת ַהְרָּגָׁשְתָך.ב

 .ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך.ג

 .ֲאִני ִמִּביָנה ֶׁשֵּיׁש ְלָך ֵלב.ד

 

 

 ?ֵאיְך יֹוְדִעים ֶׁשּכֹוֵתב ַהִּמְכָּתב הּוא ֶיֶלד ָקָטן. 3

 . הֹוָכחֹות3 ַהִביאּו

 ._______________________________________. א

 ._______________________________________. ב

 .________________________________________.ג

 

 ". ִעם ַהַּתְפִקיד ְּבָצָבאְלִהְתמֹוֵדדַח וֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּכֹ: " ָּכתּוב20ְּבׁשּוָרה . 4

 ?"ְתמֹוֵדדְלִה"ֵאיזֹו ִמָּלה ֵמַהִּמִּלים ַהָּבאֹות ְיכֹוָלה ְלַהֲחִליף ֶאת ַהִּמָּלה 

 .ַהְּנכֹוָנהַהִקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה 

  ְלַהְתִחיל.א

  ִלְרצֹות.ב

 ַלֲעמֹד מּול ְּבָעיֹות.ג

  ִלְמדֹד.ד

 

 )ַעל ִּפי ְּתׁשּוַבת ַהּיֹוֶעֶצת ֶׁשל ָהִעּתֹון(? ַהָּקִציןַמּדּוַע ָהִאָּמא ֶׁשל ַהֶּיֶלד ִמְתַחֶּׁשֶבת ִּבְבָנּה . 5

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ? ְלָמה ַאֶּתם ַמְסִּכיִמים ְּבִמְכָּתב ַהְּתׁשּוָבה ְוָלָּמה ַאֶּתם ִמְתַנְּגִדים.6

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 : ֵחֶלק ד
 .ֶאת ַהִסּפּור ַהִּמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוִרי ַהְּתמּוָנהְּכתֹב 

 .ְמַצע ּוְבסֹוף ְּבֶא,ְּכתֹב ָמה ָקָרה ְּבַהְתָחָלה

 

� 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 בת שבע רשף
 לכיתה ג בעברית מחוון למבחן

 מבדק הבעה והבנה 
 
 
 
 

מספר 
 השאלה

 התשובה הנכונה סוג הפריט הכישור, מימד ההבנה
 ופירוט רמות הביצוע

טווח הציון 
 לתשובה

 "?למה אין חופש בחופש הגדול "- הטקסט האמנותי-פרק ראשון
 

 -הבנה מטה 1
 הבנת -טקסטואלית

השימוש באמצעים 
  זיהוי מוען-רטורים

 0-4 לד הי-א ב"ר

איתור , הבנת רובד גלוי 2
 מידע מפורש

כי הוא יושב עם : כגון:  תנוחה של עטלףבטאכל ביטוי המ פתוח
 "ַרגַלִים ְלַמְעָלה ְורֹאׁש ְלָמַטה"

0-4 

 ,פרשנות והיסק 3
 הסקת מסקנות 

 0-4 . לעשות רק מה שהוא רוצה-ג סגור

איתור , הבנת רובד גלוי 4
 מידע מפורש 

 0-4 .ָטָנהיֹוְלִחים אֹותֹו ְלַקְיֶׁשּׁש -ב סגור

, הסקת הבנת רובד גלוי 5
 איתור מידע מפורש

 ַהֶּיֶלד אֹוֵהב ָלֶלֶכת ְלַסָּבא ְוַסְבָּתא -א:  פריטים2סימון  סגור
ִמְׂשָחִקים , ים'יִצוָטָנה ֵיׁש ֶסְנְּדִויְּבַקְי -ב                             

 .ְוַתֲחרּויֹות

0-4 

 זיהוי -ורתהערכה וביק 6
 אנאלוגיות

 : פריטים נכונים2סימון  סגור

  אֹור ְלֶסֶרט קֹוְלנֹוַע- ָטָנה ְלחֶֹפׁש ֶזה ְּכמֹויַקְי - א

  אש לגלידה–  קייטנה לחופש זה כמו -  ג

0-4 

 -מטה טקסטואלית 7
הבנת השימוש באמצעים 

זיהוי תפקיד : רטורים
 מילים בחזרה 

מאוכזב מכך שאפילו , ונן הילד מתל-כל ביטוי של הרעיון פתוח
  אין חופש-בחופש הגדול

0-4 

עריכה על פי עיקרון  8
  סדר אלפביתי-מארגן

 :6- פריטים מתוך ה5 של שיטתירישום  פתוח
תפוח . 6שניצלים . 5קקאו . 4יפס 'צ. 3. גלידה. 2ארטיקים . 1

 אדמה

0-4 

 -שימוש בסימני פיסוק  9
 הנקודה

 : תאימים כדלהלן נקודות במקומות המ5סימון  פתוח

 .ְּכֶּׁשִתיָגֵמר ַהָּתְכִנית ֲאִני ֵאֵלְך למקֵרר ְואַֹכל ַהְרֵּבה ַאְרִטיִקים
 .ְקחּו אֹוִתי ֲאִני ַאְסִּכים ָלֶלֶכת ַלָּיםיִאם ִי

 . ֲאִני ֶאְׁשַּכב ָהמֹון ְזַמן ַּבַּמִים
  . ִיְקנּו ִלי ִּתיָרס

 .ַיֲחִזירּו אֹוִתי ַּבְּזַמן ַהַּבְיָתה
 

0-4 

 "הגמל" טקסט עיוני -'חלק ב
 הבנת -הערכה וביקורת 1

 מטרת הטקסט
 0-4 מקום המגורים שלו ותפקידיו:  כדי שנדע על הגמל-ב ב"ר

איתור , הבנת רובד גלוי ב,א.2
בסוס + מידע מפורש
 מתוך הכתוב

 ,ב"ר
 פתוח

 
 )2.(סימון התמונה הימנית .א
יש גמלים עם , לגמל דבשת: בסוס מתוך הכתוב .ב

 )2(ויש גמלים עם שתי דבשות דבשת אחת 
 

0-4 

, הבנת הרובד הגלוי 3
 איתור מידע מפורש

 0-4 .ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשמֹר ָּבּה ַמִים ְלַיִמים ַרִּבים -ג ב"ר

הסקת , פרשנות והיסק 4
 מסקנות

כל רעיון המבטא את הקשר שבין הגמל החי במדבר ומיעוט  פתוח
 .המים במדבר

0-4 

, הבנת הרובד הגלוי 5
 ר מידע מפורשאיתו

  סיבות3סימון  פתוח
 :הגמל מסייע לאדם

 הוא משמש ככלי תחבורה במדבר .א
 .לבגדים, מצמר הגמל מכינים בדים לאוהלים .ב
 חלב הגמל משמש לשתיה .ג

 

0-4 

, הבנת הרובד הגלוי 6
 איתור מידע מפורש

  .ַהָּגָמל ְמַׁשֵּמׁש ְּכִלי ַּתְחּבּוָרה ַּבִּמְדָּבר -ב ב"ר

 .ֶמה ִּבְתנּוָעתֹו ִלְסִפיָנה ַּבָּיםַהָּגָמל ּדֹו -ג
0-4 

, הבנת הרובד הגלוי 7
 הבנת מילה מתוך הקשר

 0-4 עֹוִׂשים ַּבִדים -ד ב"ר
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ּתֹון י עֹוֶרֶכת ָהִע-ְיָלִדים ּכֹוְתִבים "מכתבי קוראים בעיתון ,  סוגה תקשורתית-'חלק ג
 "עֹוָנה

 
 הבנת -הערכה ובקורת 1

 מטרת הטקסט
 0-4 עצה מהמומחית כדי לקבל -ד ב"ר

 הבנת -הבנת רובד גלוי 2
 ביטוי מתוך הקשר

 0-4  אני מבינה את הרגשתך-ב ב"ר

הבנה מטה  3
 הבנת -טקסטואלית

השימוש באמצעים 
 רטורים

 : מבטאות את הרעיונות הבאיםקטע ה הוכחות מתוך ה3הבאת  פתוח

 רק מילדים קטן מבקשים לסדר 

 הוא כותב שיש לו אח גדול  

 ך כלל מקנא באח הגדולאח קטן בדר 

 על קטנים מעיזים לצעוק  

 "ילדים כותבים: "המכתב התפרסם במדור 

ואף פעם לא צועקים : ותיתהוא כותב בשפה ילד 

 אמא אומרת, מבלגן, עליו

 

, הבנת הרובד הגלוי 4
 הבנת מילה מתוך הקשר

 0-4  לעמוד מול בעיות-ג ב"ר

לא (הקושי של הבן החייל והרצון לפנקו כל רעיון המבטא את  פתוח הסקת מסקנות, היסק 5

 )חייבת השוואה לבן הצעיר

0-4 

 הבעת עמדה -הבעה 6
אישית מנומקת על 

סוגיות העולות , רעיונות
 .מתוך הטקסט

 )ראה מחוון (

 התייחסות לעצה של או, התייחסות לבעיה שהילד מעלה פתוח

 .הכותבת

את והב, הפרכה או קבלה חלקית של הדברים, אישוש: על ידי

 . שלא הועלה בטקסט הכותברעיון משל

0-8 

  כתיבת ספור-חלק ד
 כתיבת ספור -הבעה 

 )ראה מחוון(
 ' 0-8 
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 וספור,כתיבת רעיון סביב נושא: מחוון כללי לכתיבה

 )1(כתיב  )1( כתב )1 (לשון )1 (מבנה )4  (תוכן
הבאת פרטי מידע איכותיים 

 שאלנו

מבנה לוגי של תבנית 

על פי רצף , ספורית

 או סיבה ותוצאה, זמנים

 

עושר לשוני : אוצר מילים

 ודיוק במשמעות

, כתיבה בכתיב תקשורתי

שמירה על מרווחים בין שורות 

סידור הכתוב וארגונו על : היצג

פני העמוד מבחינה גראפית 

, פסקאות, הפרדה בין מילים(

 )כותרות

לים היעדר שגיאות כתיב במי

 בהטיות שכיחות, שכיחות

 )ראה מסמך מצורף בנדון(

 םהבא פרטי מידע רלוונטיי
 לנושא

קיומה של בעיה ופתרון 

 לוגי בזיקה לבעיה

, מבנה משפט תקין: תחביר

, מין דקדוקי, מילות יחס

 זמנים

  

צמידות לנושא הכתיבה 
 ומטרתה

   )סימן שאלה, נקודה(פיסוק  

 אחדפיתוח רעיון סביב נושא 

 ) בעיה אחת-בספור(

 שפה -משלב לשוני מתאים 
 כתובה

  

   לשון בהירה  
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 המחוון הכללי לנקיטת עמדה בזיקה לטקסט

 )2(כתב /כתיב )1 (לשון )1 (מבנה 4 (תוכן
זיהוי עמדת כתוב וויכוח 

או , או תמיכה, עימה

 .שילוב של השניים

ניתן להתייחס לבעיית 

או לעצה של , הכותב

 המומחית

: בה במבנה רטורי פשוטכתי

 הכללה ופירוט 

עושר : אוצר מילים

לשוני ודיוק 

 במשמעות

 היעדר שגיאות כתיב

הבאת פרטי מידע 

איכותיים לנושא מתוך 

או מהתנסויות , הטקסט

 אישיות רלוונטיות

קשר ורצף הגיוניים בין 

בין רעיונות ובין , משפטים

חלקים שונים בטקסט 

 )קישוריות ולכידות(

 

בנה משפט מ: תחביר

, מילות יחס, תקין

 זמנים, מין דקדוקי

שמירה על , כתיבה בכתיב תקשורתי

סידור : מרווחים בין שורות היצג

הכתוב וארגונו על פני העמוד מבחינה 

, פסקאות, הפרדה בין מילים(גראפית 

 )כותרות

 םהבא פרטי מידע רלוונטיי
 לנושא

  פיסוק 

מידות לנושא הכתיבה ְצ
 ומטרתה

  ני מתאיםמשלב לשו 

    פיתוח הרעיון



 

 

16

16
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 ניתוח תוכן מבדק
 פתוחות סגורות

מסוג רב (סגורות  פתוחות
 )ברירה

 )למה אין חופש( 1 )למה אין חופש( 2
7 3 
 4 מילון8
 5  ניקוד9
 6  גמל4
 )גמל( 1 2
 3 )ילדים כותבים( 3
5 5 
6 6 
 7 
 ילדים כותבים -1 
 2 
 4 

  כתיבת ספור
  

42% 61% 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבעה/מימדי הבנה
 הבעה הבנה 
מטה  בקורת היסק רובד גלוי 

 טקסטואלי
כתיבת 
 ספור

נקיטת עמדה

למה אין "
 "חופש

 הסקת -3  איתור מידע מפורש-2
 מסקנות

 הערכה -6
יהוי  ז-וביקורת

 אנאלוגיות 

אמצעים רטורים -1
 לזיהוי מוען 

  

 הבנת השימוש -7    איתור מידע מפורש-4 
 -באמצעים רטורים

זיהוי  תפקיד 
 מילים חוזרות

  



 

 

18

18

       איתור מידע מפורש-5 
,  איתור מידע מפורש-2 הגמל

 בסוס רעיון
 הסקת -4

 מסקנות
 הבנת -1

מטרת הטקסט
   

       איתור מידע מפורש-3 
       איתור מידע מפורש-5 
 הבנת מילה מתוך -6 

 הקשר
     

       הבנת מילה בהקשר-7 
ילדים 
 כותבים

 הבנת ביטוי מתוך -2
 הקשר

 הסקת -5
 מסקנות

 הבנת -1
מטרת הטקסט

 שימוש -3
 באמתעים רטורים

 הבעת עמדה -6 
אישית מנומקת 

, על רעיונות
 סוגיות

 הבנת מילה מתוך -4 
 הקשר

     

  'חלק ד     
 1 1 3 3 3 10 כ"סה

 
הן בודקות .  אינן קשורות למימדי ההבנה-"למה אין חופש "8-9מטלות  :הערה 

  סימני פיסוק-וכתיבה על פי מוסכמות, עריכה על פי עקרון מילוני
  גבוהה- ברמת הבנה בינונית 50%,  ברמת הבנה גלויה50% 

 
 
 
 
 
 

 סוגות
 הבעה ם מכתבי-תקשורתי עיוני אומנותי

, כתיבת פסקת טיעון   
 1-הבהרה

 1-כתיבת סיפור   
1-9 7 5 2 

36% 28% 20% 16% 
 

 רמת הקושי של המבחן תעלה באמצעות . מבדק סוף שנה יעמוד על אותם יעדים וסוגות
 


