
הנקראהבנת 



ב"מתוך מפרט המיצ-פירוט ממדי ההבנה

(60%)היסק והכללה : הבנת המשתמע מתוך הטקסט2.

הבנת מילים וביטויים בהסתמך על הכתוב בטקסט  •

הבנת קשרים לוגיים של סיבה ותוצאה שאינם מפורשים בטקסט•

(אזכורים: כגון)הבנת קשרים בין חלקי הטקסט •

מיון והשוואה בין פריטים•

הבנת קשרים בין דמויות בסיפור•

הבנת רעיונות מרכזיים המשתמעים מן הטקסט•



מתוך  -פירוט ממדי ההבנה
ב"מפרט המיצ

(30%)ואחזורואיתור מידע : הבנת המשמעות הגלויה בטקסט1.

איתור פרטי מידע מפורשים•

ארגון ומיון פרטי מידע מפורשים •

(סדר פעולות, השתלשלות אירועים)זיהוי קשרים מפורשים של זמן וסיבה •



ב"מתוך מפרט המיצ-פירוט ממדי ההבנה

(10%)הערכה וביקורת, יישום3.

העלאת השערות בהסתמך על הכתוב•

הבעת עמדה אישית על הכתוב•

אפיון דמויות על סמך הכתוב•

יישום הנלמד מן הטקסט בהקשרים מוכרים•



:דוגמה

כאשר שקעה  . יונתן רכב על אופניים על חוף הים•

למרות זאת . התחיל להיות חשוך וקריר, השמש

.השתדל יונתן להמשיך ולנסוע

?על מה רכב יונתן1.

?באיזו שעה התרחש הסיפור2.

?מה לדעתכם הרגיש יונתן כאשר השמש שקעה3.



הטקסט מנוקד במקור

תחרות ריצה

.דנה ורונן הם שני חברים שהכירו כאשר היו בגנון•

.בתחרויות הריצה שהתקיימו בבית ספרםוהצטּינושניהם זריזים •

.שניהם התכוננו רבות לקראת יום הספורט הבית ספרי•

מי ינצח : אך עם זאת כולם היו במתח, אווירת חגהיתהבבית הספר . יום הספורט הגיע•
.  ? דנה או רונן: בתחרות הריצה

!".דנה, דנה: "הבנות עודדו בקול. התחרות החלה•

אך , לאורך כל מסלול הריצה הוביל רונן!". רונן, רונן: "הבנים השיבו בקריאות עידוד•
.לפתע נפתח שרוך נעלו

.מעד ופצע את הברך, הוא דרך על השרוך•

אך בלי לחשוב  , לנצח בתחרות ולהיות האלופה בריצה, היא יכלה להשיגו. דנה ראתה זאת•
.עזרה לו לקום והובילה אותו למורה לספורט, היא נגשה אליו, פעמיים

.לא היו מנצחים אבל החברות האמתית נצחה. התחרות נפסקה•



בחזרה לדוגמה
.היא תלך לרופא אחר הצהריים. דנה לא הלכה היום לבית הספר מכיוון שלא חשה בטוב•

?  מי לא הלכה לבית הספר1)

(איתור פרטים פשוט-ידע גלוי)

?מדוע לא הלכה דנה לבית הספר2)

(איתור פרטים הדורש הבנת סיבתיות ואוצר מילים-ידע גלוי)

?  "לא חשה בטוב"מה פירוש המילים 3)

(הבנת מילה מתוך הקשר הדורשת הסקת מסקנה-אוצר מילים)

?  האם לדעתך תלך היום דנה לחברה4)

(יישומית-הבנת הטקסט ברמה ביקורתית-הערכה ויישום)

? מהו ההבדל בין השאלות•

?לפי מה ? מהי הקשה ביותר? מהי השאלה הקלה ביותר•



















'כתה ד-מעשה בשני אומנים






