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 1028אוקטובר 

 

 מחצית א -ט"תכנית הערכה לשנת הלימודים תשע

 
( מבחנים והערכה פנימית בית ספרית :ל בנושא"חוזר מנכ) להוראת משרד החינוךבהלימה , ס ערך תכנית הערכה פנימית"צוות ביה

ההערכה . להערכה חלופית למידה דרך משחק וחקר המהווה אמצעי נוסף:ס "בזיקה לייחודיות ביההנו  הבית ספרי" אני מאמין" ה

תכנון תפקידה לספק למורות נתונים לצורך . יומי המתרחש בכיתות-למידה השוטף והיום-משמשת חלק אינטגראלי מתהליך ההוראה

כלים מגוונים  מעריכות באמצעותהמורות . הישגי הלומדים קידוםעל התהליכים המתרחשים בכיתה ולשם  בקרהלשם , ומשוב

המבחן הוא כלי אחד . תהליכים ותוצרים תוך התייחסות להקשר שהלמידה מתרחשת בו, ות הוראה שונותמטר להציב שמאפשרים

תהיה משולבת בתהליך ההוראה ותאופיין בקשר , בשונה מהערכה חיצונית, אי לכך חשוב שההערכה הפנימית. בלבד מבין הכלים הללו

 . גומלין מתמשך ורצוף בין המורה לתלמיד

 (משרד החינוך  -ל"חוזר מנכ) –יצוניים לפי כיתות מבחנים פנימיים וח

  מבחנים
  כיתה

 'ו 'ה 'ד 'ג 'ב 'א

מבחנים 

  חיצוניים

לא יערכו 
  מבחנים

ב בכישורי "מיצ
(. עברית)שפה 

פעם בארבע 
  .שנים

ב חיצוני "מיצ  
בשניים מארבע 

תחומי הדעת 
, שפה)

, מתמטיקה
( מדעים ואנגלית
  .פעם בשנתיים

 

מבחנים 

  םפנימיי

לא יערכו 
. מבחנים

יערכו 
מבדקים 
פרטניים 

בשפה 
ובמתמטיק

  ה

שפה 
  .ומתמטיקה

בשפה יערך 
ב פנימי בכל "מיצ

שנה שבה אין 
  .ב חיצוני"מיצ

, שפה
מתמטיקה 

ותחומי דעת 
נוספים לפי 
החלטת בית 

  .הספר

, שפה
מתמטיקה 

ותחומי דעת 
נוספים לפי 
החלטת בית 

  .הספר

, שפת אם
מתמטיקה 

ותחומי דעת 
בכלל זה . נוספים

ב "מבחני המיצ
הפנימי בתחומי 

ס "הדעת שביה
אינו נבחן בהם 

 . באופן חיצוני

מתמטיקה , שפה
ותחומי דעת נוספים 

לפי החלטת בית 
  .הספר

מספר 

המבחנים 

  ותדירותם

יערכו שני  
מבחנים 

כיתתיים בשנה 
במתמטיקה 

ובשפה ובכלל זה 
ב הפנימי "המיצ

 .בשפה
יהיה , כמו כן

 4 מרווח של
שבועות בין מבחן 

 .למבחן

עד מבחן אחד 
בשלושה 

שבועות ולא 
 01 -יותר מ

מבחנים בשנה 
  .בסך הכול

עד מבחן אחד 
בשבועיים ולא 

 01 -יותר מ
מבחנים בשנה 

  .בסך הכול

עד מבחן אחד 
בשבוע ובכלל זה 

ב "מבחני מיצ
פנימיים 

  .וחיצוניים

  עד מבחן אחד בשבוע
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סוג המשוב 

  לתלמידים
ילולי המתייחס תיאור מ 

לקריטריונים ברורים לתלמידים 
  .לגבי איכות הביצוע שלהם

תיאור מילולי 
המתייחס 

לקריטריונים 
ברורים 

לתלמידים לגבי 
איכות הביצוע 
ושילוב ציונים 
: מילוליים כמו

, " טוב מאוד"
" כמעט טוב"

 .'וכד

תיאור מילולי 
המתייחס 

לקריטריונים 
ברורים 

לתלמידים לגבי 
וע איכות הביצ

, שלהם וכמו כן
שילוב ציונים 

  .מספריים

תיאור מילולי 
המתייחס 

לקריטריונים ברורים 
לתלמידים לגבי 

איכות הביצוע שלהם 
ייעשה , וכמו כן

שילוב של ציונים 
  .מספריים

 בנוסף. ולשם הערכה שוטפת שתבוא לידי ביטוי גם בתעודה לבחינת הישגי הלומדים בנוסף ניישם דרכי הערכה חלופיות

: ת כגון/ה מבצע/עבודות שונות שהתלמידוהישגי התלמידים באמצעות פעולות לימודיות שוטפות אנו מעריכות את , למצוין בטבלה

בדיקת , משחק, תלקיט ,הכנת מצגת, הרצאה, משימות הערכה, מענה לשאלות במהלך השיעור, נושא אישי ,דפי עבודה, ורי ביתשע

 .ועוד ידההתמדה על הרגלי למ, חוברות/ מחברות

 .אנו מאחלים לכל תלמידנו ברכת הצלחה ולמידה מהנה

משימת הערכה /תעודה/ מבחנים)להלן סולם הציונים והערכה המילולית 

 ו -המותאמים לתלמידי כתות ג(

 הערכה/סולם הציונים 

 תרגום למלל עד ציון מציון
 מספיק בקושי  44 0

 בלתי מספיק 44 44

 מספיק 44 44

 בכמעט טו 44 44

 טוב 84 44

 כמעט טוב מאוד 88 84

 טוב מאוד 84 80

 מצויין 200 84

 בברכת הצלחה 

 והצוות החינוכיס "מנהלת ביה -שלהבת בני
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 יינתנו משימות הערכה במתמטיקה ושפה -'שכבה א
מתקיימים מבדקי קריאה באופן שוטף על פי חוברת ' בשכבה א

 .משימות של משרד החינוך
ת משימות ביצוע על פי נושאים שוטפים במתמטיקה מתקיימו

 . ובהתאם לתכנית הלימודים
 

 ,תלמידים יקרים -'שכבה ב
משימת , עבודת בית, משימת כיתה)דרכי הערכה / להלן לוח מבחנים 
 במחצית זו(חומרי למידה /ת מחברותבדיק, ק"הערכה מאתר אופ

 
 ,בהצלחה

 לירון רחימי ואיריס לוי, מורן אוחנה -'שכבה במחנכות 

 הערכה  נושאים תאריך מקצוע

 .ם המאהמבנה עשרוני תחו 81.91.92 חשבון 
 .עם וללא פריטה 81חיבור וחיסור בתחום ה 

 .81בעיות מילוליות בתחום ה 
 .זיהוי החצי והשלם

 .משמעות הכפל
, מדידות אורך, זיהוי מצולעים: גיאומטריה

 .שטח והיקף מצולע

 מבחן 

דצמבר ינואר חודש  שפה 
תאריך מדוייק ינתן )

 (שבועיים לפני 

 מבחן  טקסט מידעי+ טקסט סיפורי 

 3'ב+8ב 98.99 מדעים
 9'ב 91.99

משימת בית  מאפייני החיים
 להגשה

 92.98 מולדת
 
 
 

עבודת בית  אני ומשפחתי
 לחנוכה 

הערכה  ימי  הבריאה 9..9 תורה
חלופית ימי 

 הבריאה
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 'שכבה ג
 

 ,תלמידים יקרים
משימת , עבודת בית, משימת כיתה)דרכי הערכה / להלן לוח מבחנים 
 .במחצית זו( חומרי למידה/בדיקת מחברות, ק"הערכה מאתר אופ

 

משימת / נושאים למבחן  מקצוע  תאריך 
 הערכה

 משימה חלופית 

טקסט סיפורי , טקסט מידעי שפה כל השכבה 2/99
 ומשימת כתיבה

 

 3'ג+9'כיתות ג 82/99
 8'כיתה ג 82/99

 הצמח וחלקיו מדעים

 8'כיתה ג 81/98

 3'ג+9'כיתות ג 82/98

הנושאים )מבחן דיאגנוסטי  מתמטיקה
 (יינתנו בסמוך למבחן

 8'כיתה ג 9/.9

 3'ג+9'כיתות ג 92/9

התאמת אות , צליל האותיות אנגלית
 -אוצר מילים, קטנה לגדולה

 .התאמה לתמונה+ קריאה

 משימת הגשה מולדת כל השכבה 92/9
, החברה והסביבה שלנו

 .בחברת הילדים

 משימת הגשה ך"תנ כל השכבה 82/98
 ו-שמות פרקים א

 
 
 

 ,בהצלחה
 'מחנכות ג

 שלומית ומעיין, רביד
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 'דשכבה 
 

 ,תלמידים יקרים
משימת , עבודת בית, משימת כיתה)דרכי הערכה / להלן לוח מבחנים 
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 ,בהצלחה
 'דמחנכות 

 מירי יעקב ורבקה הדר, לבכרימיה א

 משימת הערכה/  נושאים למבחן מקצוע  תאריך 

 משימה חלופית 

 4תרגילים ב, מבנה עשרוני –משימת הערכה  מתמטיקה כל השכבה - 02/22

תובנה , ציר מספרים, משוואות, פעולות חשבון

 .גימטריה, מתמטית

 

 כל השכבה  -24/22

 

 משימת הערכה  שפה 

 כל השכבה  -14/22

 

 

 שלד ושרירים, עור -גוף האדם מדעים

 כבהכל הש - 24/21

 

 'ו -'מבחן יהושע פרקים א ך"תנ

 "היישוב שלי"הגשת מצגת בנושא  מולדת כל השכבה - 28/21

 כל השכבה - 00/02

 

הנושאים יינתנו בסמוך  -מבחן דיאגנוסטי מתמטיקה 

 .למועד

 0ד – 24/02

 1ד, 2ד – 24/02

 .הנושאים יינתנו בסמוך למועד  – מבחן אנגלית
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 'השכבה 
 ,תלמידים יקרים
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 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע
משימת הגשה באופק על , הערכה חלופית 1122הגשה עד  ך"תנ

 1'בספר שמואל א' ב ו' פרקים א

 משימת הערכה באופק 1122הגשה עד  גיאוגרפיה

 משימת הערכה באופק 1122הגשה עד  מתמטיקה

 מטלת כתיבה+ טקסט סיפורי + טקסט מידעי 1122 שפה

 מתמטיקה

 וגיאומטריה

 21122: 2'ה

 21122: 1'ה

 21122: 1'ה

 21122: 4'ה

סדר , ארבע פעולות חשבון :מספרים טבעיים

 בעיות דו שלביות, ציר מספרים ,חשבון פעולות

בעיות  ,צמצום והרחבה ,הכרת השבר :שברים 

 תובנה מתמטית, מילוליות

משפחת , סוגי קטעים, מדידות :גיאומטריה

 היקף ושטח של ריבוע ומלבן   , המשולשים

 מבחן שכבתי  11122 אנגלית

 

Unseen ,משפטי תיאור , טקסט ושאלות

 2-1אוצר מילים פרק , ופעולה

 11122: 2'ה מדעים 

 11122: 1'ה

 11122: 1'ה

 11122: 4'ה

 מערכת הנשימה

 21121: 2'ה לשון

 11121: 1'ה

 21121: 1'ה

הטיית הפועל בזמנים : משימת הערכה בנושא 

 (פעיל וסביל, זמן, גוף, פועל, שורש)ובגופים 
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 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע
 11121: 2'ה ך"תנ

 11121: 1'ה

 11121: 1'ה

 11121: 4'ה

 'ו-'פרקים א' שמואל א

 112: 2'ה גיאוגרפיה

 412: 1'ה

 112: 1'ה

 412: 4'ה

, כיווני המפה, מיומנויות התמצאות במפה

( אוקיינוסים ויבשות)התמצאות במפת העולם 

 1 מושגים נבחרים מפרק הלימוד

1 הבדלים בין מפות עתיקות למפות בנות ימינו

 1 הבדלים בין הגלובוס למפת העולם

טקסט סיפורי + מידעיטקסט : משימת כיתה 2112 שפה

 מטלת כתיבה+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בהצלחה
 יסמין ושרה, גלית, לילך -'צוות שכבה ה
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 'ושכבה 
 ,תלמידים יקרים

, ק"משימת הערכה מאתר אופ, עבודת בית, משימת כיתה)דרכי הערכה / להלן לוח מבחנים 
 .במחצית זו (חומרי למידה /בדיקת מחברות

 

 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע
' משימת הגשה באופק פרק א, הערכה חלופית 11121עד  ך"תנ

 'מלכים ב

יונים : "משימת הגשה באופק, הערכה חלופית 11121עד  היסטוריה

השפעת התנאים הגיאוגרפים  –" והלניסטים

 1  על המבנה המדיני ביון העתיקה

משימה : משימת הגשה באופק, הערכה חלופית 11121עד  מתמטיקה

ושא ארבע פעולות חשבון בנ תאינטראקטיבי

 1 במספרים טבעיים וסדר פעולות חשבון

סדר , ארבע פעולות חשבון, מספרים טבעיים מבחן שכבתי 11121 מתמטיקה

צמצום , מבנה השבר: שברים, פעולות חשבון

, השוואת שברים, חיבור וחיסור, והרחבה

: גיאומטריה, תובנה מתמטית, בעיות מילוליות

משפחת , משלושיםסוגי , אנכים, מדידות

נפח קובייה , טחים והיקפיםש, המרובעים

 1מאפייני גופים ופריסות גופים, ותיבה

 מטלת כתיבה+ טקסט סיפורי + טקסט טיעוני 1122 שפה

 'ג', ב', פרקים א' מלכים א מבחן שכבתי 21122 ך "תנ

 Present simple מבחן שכבתי 11122 אנגלית 
Present progressive  

Unseen  
 1 בספר הלימוד 2-1וצר מילים פרקים א
 

שם , שם עצם)השם , השורש: משימת הערכה  11122 לשון

 (שם הפועל ושם הפעולה, תואר
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 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע
 מבחן שכבתי 11122 מדעים 

 

עבודת הגשה 

 בקבוצות

מעבר והמרת , סוגי אנרגיה: אנרגיה: נושאים

 1אנרגיה חשמלית, מקורות אנרגיה, אנרגיה

גם ותהליך בנייתו הצגת הד, תחנת כח: דגם

 1 במליאה

 21121: 2'ו היסטוריה

 11121: 1'ו

 21121 :1'ו

 יונים והלניסטים: יון העתיקה

, השפעת הגיאוגרפיה של יון על המבנה המדיני

 (במחברת)מושגים נבחרים מהפרק 

מאפיינים דומים ושונים בין ערי המדינה ביון 

 1 העתיקה

 מוסדות שלטון ביון העתיקה

 תונה וספרטהא: דומה ושונה

 1 ספירת השנים

 11121: 2'ו גיאוגרפיה

 11121: 1'ו

 11121 :1'ו

, גבולות וחלוקה לאזורים, מיקום: ישראל

 1 צורות נוף וסוגי אקלים

 חומר ינתן בהמשך מבחן שכבתי  1212 מתמטיקה

1 הגשת השער העיוני של עבודת גיל המצוות 412 תרבות ישראל

 (שישה פרקים ראשונים)

 
 
 
 
 
 

 ,בהצלחה
 אדווה, ליאת ב, ליאת ר -'וצוות שכבה 

 
 


