
  

  

   67102 מיקוד אביב-תל, 7222ת"ד , 125קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 

  rama@education.gov.il ���� 9763288-03, פקס. 7632888-03טל' 
  http://rama.education.gov.ilאתר ראמ"ה :  

   עמודי� 3מתו�  1מבח� המיצ"ב בעברית לכיתה ב', עמוד 

  מדינת ישראל
  ראמ"ה משרד החינו�

  ת הארצית למדידה הרשו
 והערכה בחינו�

  המזכירות הפדגוגית
 

 
ה

ש
ת

ג 
"
ע

20
13

    

 מיצ"ב

  )2013ג (התשע" ',בלכיתה  בעבריתמבח� המיצ"ב פרט ִמ 
  :תחומי�במבח� נבדקי� ארבעה 

צמדי  של של מילי� או נכו� כתיבו של מילי� מנוקדות פענוח מדויקקריאה וכתיבה של מילי#:   .1

  .מילי�

  .מסוגות שונות ארוכי�של טקסטי� והבנה של טקסטי� קצרי� והבנה של משפטי�  :הבנת הנקרא  .2

 בררה, שאלות פתוחות וקלוז)."שאלות מסוג רב מסוגי� שוני� (כגו� בשאלותמלווי� סטי� הטק

   .המפורטי� בטבלה ובנספח ,נבדקי� ממדי ההבנה השוני� מצעות השאלותאב

  כתיבת טקסט לכיד העומד בפני עצמו. ו זיקה לטקסט (כגו� תשובות לשאלות)כתיבה ב :הבעה בכתב  .3

    בזיקה להבנת הנקרא ולהבעה בכתב.  מילי�של ה של רכיבי לשו� והבנ :ואוצר מילי# ידע לשוני  .4

  
משקל   פירוט  תחו#  

  יחסי
  הערות

קריאה וכתיבה   .1
  של מילי#

פי תכנית "על
  הלימודי�*: 

   ד' "ג' ו י�פרק
  4"ו 3הישגי� 

  
מדויקת קריאה  •

   מנוקדות של מילי�
"בהקשר תחבירי

  סמנטי
 של כתיב נכו� •

שכיחות  מילי�
דיבור מחלקי 

שוני� (כגו� שמות 
 עצ�, שמות תואר

  פעלי�)ו

  ההערכהממדי 
 זיהוי מדויק של מילי� •
 שלתקי� פונטי "יצוג גרפיי •

  מילי�
ייצוג מורפולוגי של כל  •

בסיס ( המילהרכיבי 
  ) ומוספיות

בפענוח של מילי� דיוק  •  15%"כ
נכו� שלה� וכתיב 
 יישו� של הידע י�מבטא

, האורתוגרפינולוגי, והפ
"והמורפו לוגיהמורפו

 תחבירי. 
 כתיב נכו� נבדק •

 הכתבההבמשימת 
ובחלק ממטלות ההבנה 

  וההבעה.

  הבנת הנקרא  .2
תכנית  פי"על

  הלימודי�*:
   ד' "וג'  י�פרק

  6"ו 5, 4הישגי� 

  
הבנה של יחידות  •

שיח קצרות 
(משפטי� וקטעי�) 

ושל טקסטי� 
בהיק* של עד שני 

 עמודי�
של טקסטי� הבנה  •

סיפור, למטרות 
   וע והפעלהמיד

  ההבנהממדי 
הבנת המשמעות הגלויה  •

: איתור וזיהוי בטקסט
 מידע

הבנת המשתמע מתו�  •
 : פרשנות והיסקהטקסט

  יישו�, הערכה וביקורת •

 הטקסטי� כתובי� •  45%"כ
בניקוד ובכתיב מלא 

  חלקי עד מלא.

3.  
  

  הבעה בכתב
תכנית  פי"על

  הלימודי�*:
  ד'"ג' ו י�פרק

  3"ו 2הישגי� 

  
 למטרותה כתיב •

סיפור, הערכה 
 והבעת דעה

 י�טקסטכתיבת  •
בפני  י�העומד

תיבת כאו  �עצמ
  ותלשאל תשובות

  ממדי ההערכה
 ומבנה  תוכ� •
  לשו� •

 פי"על ת סיפורכתיב •  25%"כ
איור או  פי"על כותרת או

 גריי� אחר. פי "על
כתיבת תשובה בהיק*  •

   שורות.  3–2של 

ואוצר  ידע לשוני  .4
  מילי#

פי תכנית "על
  הלימודי�*:

   ד' "י� ג' ופרק
  8הישג 

 מילי� רושיפ •
 מבנה מילי� •
 סדר אלפביתי •
סדר מילי�  •

 במשפט
התא� במי�  •

 במשפט ובמספר
 סימני פיסוק  •

 הכרת המושגי� •
המודגשי� בתכנית 

 הלימודי�
שימוש בידע לשוני  •

 למטרות הבעה והבנה 
שימוש תקי� במבני�  •

  לשוניי�

סדר אלפביתי נבדק  •  15%"כ
  לצור� חיפוש במילו�. 

      (תשס"ג), ירושלי�: האג* לתכנו� שפה, ספרות ותרבות"  –: עברית לשוני"חינו' * תכנית הלימודי� לבית הספר המ"מ והממ"ד 

  ולפיתוח תכניות לימודי�, המזכירות הפדגוגית, משרד החינו�, התרבות והספורט.   
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  נספח למפרט
  

  פירוט ממדי ההערכה – תיבה של מילי#כקריאה ו  .1

  מני הניקודיהמתבסס על ס של מילי# מדויק פענוח  א.  

נכו� כתיב , של אותיות השורשנכו� כתיב , איות מדויק של כל צלילי המילההמתבסס על:  של מילי# כתיב נכו�  .ב

  אותיות השימוששל נכו� כתיב , של מילי�תחיליות וסופיות  של

  ההבנהפירוט ממדי  –הבנת הנקרא   .2

  )30%(מידע (כוזיהוי : איתור הגלויה בטקסט הבנת המשמעות  .א  

 ר פרטי מידע מפורשי� בטקסטאיתו •

 של זמ� ושל סיבה ותוצאה מפורשי�רי� ָש זיהוי ְק  •

  )60%( (כ : פרשנות והיסקהבנת המשתמע מתו' הטקסט  .ב

 טקסטהבהסתמ� על הבנת מילי� וביטויי�  •

 בטקסט שאינ� מפורשי�זמ� ושל סיבה ותוצאה  של לוגיי�רי� ְקָש הבנת  •

 רגונ�וא מיו� פריטי� המופיעי� בטקסטִאחזור מידע:  •

 השוואה בי� פרטי מידע •

 יחסי� בי� הדמויות בטקסט הבנת •

 הטקסט מתו�מרכזיי� המשתמעי�  רעיו�/רעיונותהבנת  •

 פי הטקסט"הבנת התכונות של הדמויות על •

  )10%(רת (כיישו#, הערכה וביקו  .ג

 העלאת השערות בהסתמ� על הטקסט •

 על הטקסט אישיתהבעת עמדה  •

 על הדמויות בטקסט ועל מעשיה� הבעת עמדה אישית •

  מ� הטקסט בהקשרי� מוכרי� הנלמדיישו�  •
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  פירוט ממדי ההערכה –הבעה בכתב   .3

 )70%( (כ ומבנה תוכ� •  

   הכתיבה לנושא כתיבה רלוונטית  .א

  הנדרשת במטלה כתיבה בהתאמה לסוגה  ב.

  )אורי�, מחשבות ורגשותיכגו� ת ,רלוונטיות המעשירות את הטקסטהרחבות (פיתוח התוכ�   ג.

  � (הטקסט כולל את הפרטי� הדרושי� לנמע� לש� הבנת הכתוב)מודעות לנמע  .ד

  קישוריות ולכידות: יצירת רצ* הגיוני בי� משפטי�, בי� רעיונות ובי� חלקי� שוני� של הטקסט  .ה

 )25%( (כלשו�  •

  ריי�י� ומבני� תחביהתוא� את השפה הכתובה מבחינת אוצר מילי�, מבני� מורפולוגי משלב לשו�  א.

  )נקבה"רבי�; זכר"יחיד: מבנה משפט תקי�, התא� דקדוקי (תקינות דקדוקית  .ב

  * משפט: נקודה וסימ� שאלה בסופיסוק  .ג

   )כתיב חסרבי� והבחנה בי� כתיב מלא  לא נדרשת( ברובו תקי� בכתי :כתיב  .ד

 )5%(כתב (כ •

  כתב ברור וקריא

  נילשו ידע  .4

 מילי� וביטויי� מתו� הקשר  רושיפ •  

 ,בנקבה, ביחיד וברבי�סיומות בזכר ווהכרת  מילי� מאותו שורשמילה: זיהוי והפקה של ההכרת מבנה  •

 )וההפ� לרבות סיומות נקבה למילי� בלשו� זכר( ובתואר בפועל, בש�

 עברי "שלפיו מסודרות המילי� במילו� עבריי, החיצוני והפנימי, הסדר האלפבית הכרת •

 כתיבת משפט תקי�  •

  הכרת התפקיד של נקודה ושל סימ� שאלה ושימוש תקי� בה�  •

  


