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בס"ד

הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ כממע )בודנביום,מ4ממע;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
ההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1.מב סגדןמךראיתמזהמהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבןמ

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו",מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום: ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
)כ(מהךבדןמ בחתמכדצומחוצינו–כיבווקטובומשפיןחמך –ורומדכ "המבשוןיףמיךריןמ קציךויןמי פ "דום,מ
ה בחתמ ש מ פנו וןמ ברוקהמ )ב(מ הבנה;מ יש מ ורךמ ש מ יכןמהסטנרדטוםמ ה ו ירוםמ ןאנוןמ כןמ ה שקףמ
יקביצןומ כושומ ה כפשדןמ הפוקמ שיבמ ה צידףמ  בחת(,מ )בסויךמ חייתמ בון–הספדמ צייןמ ך –ורומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7ממע(.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
ש מ הפךד.מ היןהמ שנךשיןמ צ ציםמ הפךי יןמ ש מ הכפקטובויןמ כןמ י הךדועמ בפיך ,מ מ בוציךוםמ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)עממעמ,Dannמ;994תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתממע(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחוא)כ(מסךוףמע-ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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בס"ד

מקורות

בודנביום,מ 'מ)4ממע(.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7ממע(.ממדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'מעא-כא.

נבי,מר'מ)תממע(.מהערכה בית–ספרית.	כבת–והירה:מדאס.

Airasian, P. W. (1994). Classroom Assessment (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in   
 Education, 5(1), 7–74. 

Dann, R., (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process.  
 London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). Formative Assessment in K–8 Science Education: A Conceptual   
 Review. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning  
 K–8 consensus study.
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בס"ד

ערכת המיצ"ב הפנימי
ה וצ"במ ב סגדןמ החדרווםמ בבןו–הספדמ )הןשך"ג(מ השנהמ היךבדמ ב'מ לכיתה	 בעברית	 ה וצ"במ  בחתמ
החוצינומבשנומניסחוםמ)ניסחמג'מיניסחמר'(.מא מניסחמא  ,מבותמהוןד,מטקסטמ סיגהמכחן:מסופידמכימטקסטמ

 ורך.מ

מבחן	המיצ"ב	הפנימי	כולל	שני	חלקים:	

חלק	א'מ—מניסחמג'מש מה וצ"במהחוצינומבש  יןימיבי,מבותמהוןד,מסופיד.מ

חלק	ב'מ—מטקסטמ ורךמב ברמ ןיעמניסחמר'.מ

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מיהיןכםמבכיפתמווךירומ בחונןמ
הןיאתמי בחונןמהצידהמ כיא יסווהמהחדרון.מה בחתמ ןבססמך מןאנוןמה ו ירוםמי ןכוםמ חי דמ

הנ  רמךרמסיףמאוןהמב'.מ

שבשו ישמ הכחדוםמ ההךדאהמ ה ןייסףמ א ומ בון–ספדומ פנוםמ הךדאהמ א ומ זהמ ב בחתמ מושמ דכיןמ
ברוקןמ אכשדמ בון–ספדו,מ אןח וףמ  בחתמ סאםמ בימ כפשדמ השן שמ השנה.מ בבון–הספדמ כידעמ
ה חבדין,מנוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

הספר	 בתי	 על	 המפקחת	 יהודה,	 תרצה	 לגב'	 לפנות	 אפשר	 המבחן	 לתוכני	 הנוגע	 בכל	
בדוא"ל: או	 	02-5601809 בפקס'	 	,050-6283542 	,02-5601790 בטלפונים:	 	היסודיים,	

 tirzaye@education.gov.ilמ
בדוא"ל:	 או	 	054-5960643 בטלפון	 אם,	 בשפת	 ארצית	 מדריכה	 חוברה,	 פנינה	 לגב'	 	או	

pninaph_1234@walla.co.il

דכ "ה,מ ש מ הכונטדנטמ בכןדמ ךזדמכפשדמ  ציכמ יחי דומ הפנו ומ ה וצ"במ כיריןמ ך מ ניספוםמ פדטוםמ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבח ינוןמ"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי".מ

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
	meitzav@education.gov.ilלדוא"למ 	•

לטלפון	03-7632888 	•
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בס"ד

חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת שלושה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמיהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחת.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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בס"ד

פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

ב בחתמנברקוםמכדבךהמןחי ום:
קריאה	וכתיבה	של	מילים:	פךניחמ ריוקמש מ ו וםמ ניקריןמיאןובמנאיתמש מ ו וםמכימש מצ רומ ו ום. 	.1
הבנת	הנקרא:	הבנהמש מ שפטוםמיהבנהמש מטקסטוםמקצדוםמיש מטקסטוםמכדיאוםמ סיגיןמשינין. 	.2	
הטקסטוםמ  ייוםמבשכ יןמ סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמ סיגמדב–בדדהמישכ יןמפןיחין(.מבכ צךיןמ

השכ יןמנברקוםמ  רומההבנהמהשינום,מה פידטוםמבטב המיבנספח.
הבעה	בכתב:	אןובהמבזוקהמ טקסטמ)אגיתמןשיביןמ שכ ין(מיאןובןמטקסטמ אורמהךי רמבפנומךצ י.מ 	.3

ידע	לשוני	ואוצר	מילים:	הבנהמש מדאובומ שיתמיש מ ו וםמבזוקהמ הבנןמהנקדכמי הבךהמבאןב. 	.4

משקל	פירוטתחום
יחסי

הערות

קריאה	וכתיבה	ת
של	מילים

ך –פומןאנוןמ
מה ו ירום*:מ

מפדקוםמג'מי–ר'ממ
הושגוםמאמי–4

	 קריאה	 ריוקןמש מ	
מ ו וםמ ניקריןמ
בהקשדמןחבודו–

ס נטומ
• כתיב	נכוןמש מ ו וםמ•

שאוחיןמ ח קומ
רובידמשינוםמ)אגיתמ
ש יןמךצם,מש יןמ

ןיכדמיפך ום(

  רומההךדאה
מ זוהיומ ריוקמש מ ו ום	
• ווציגמגדפו–פינטומןקותמש מ•

 ו ום
מ ווציגמ ידפי יגומש מא מדאובומ	

ה ו המ)בסוסמי יספוין(

•א–5%ת רויקמבפךניחמש מ ו וםמ•
יאןובמנאיתמש התמ

 בטכוםמוושיםמש מהורךמ
הפיני יגו,מהכידןיגדפו,מ
ה ידפי יגומיה ידפי–

ןחבודו.מ
• אןובמנאיתמנברקמב שו ןמ•

ההאןבהמיבח קמ  ט יןמ
ההבנהמיההבךה.

	הבנת	הנקראע
ך –פומןאנוןמ
מה ו ירום*:

מפדקוםמג'מי–ר'מ
הושגוםמ4,מ5מי–כ

• הבנהמש מוחוריןמ•
שוחמקצדיןמ

) שפטוםמיקטךום(מ
יש מטקסטוםמ

בהוקףמש מךרמשנומ
ך ירום

• הבנהמש מטקסטוםמ•
  טדיןמסופיד,מ
 וריךמיהפך המ

  רומההבנה

מ הבנןמה ש ךיןמהג יוהמ	
בטקסט:מכוןידמיזוהיומ

 ורך
• הבנןמה שן ךמ ןיעמ•

הטקסט:מפדשניןמיהוסק
• וושים,מהךדאהמיבוקידן•

•א–45% הטקסטוםמאןיבוםמ•
באןובמ  כמיבנוקירמח קומ

ךרמ  כ.

	הבעה	בכתבא
ך –פומןאנוןמ
מה ו ירום*:
מפדקוםמג'מי–ר'
הושגוםמעמי–א

• אןובהמ  טדיןמ•
סופיד,מהךדאהמ

יהבךןמרךה
• אןובןמטקסטוםמ•

הךי רוםמבפנומ
ךצ םמכימאןובןמ
ןשיביןמ שכ ין

  רומההךדאה
מ ןיאתמי בנה	
מ  שית	

•א–5%ע אןובןמסופידמך –פומ•
איןדןמכימך –פומכוידמכימ

ך –פומגדוותמכחד.מ
• אןובןמןשיבהמבהוקףמש מ•

ע—אמשידין.ממ

ידע	לשוני	ואוצר	4
	מילים

ך –פומןאנוןמ
מה ו ירום*:

מפדקוםמג'מי–ר'ממ
הושגמ8

• פודישמ ו ום•
•  בנהמ ו ום•
• סרדמכ פבוןו•
• סרדמ ו וםמב שפט•
• הןכםמב ותמיב ספדמ•

ב שפט
• סו נומפוסיקמ•

• האדןמה ישגוםמה ירגשוםמ•
בןאנוןמה ו ירום

• שו ישמבורךמ שינומ•
  טדיןמהבךהמיהבנהמ

• שו ישמןקותמב בנוםמ•
 שינוום

•א–5%ת סרדמכ פבוןומנברקמ•
 צידעמחופישמב ו ית.מ

ןאנוןמה ו ירוםמ בוןמהספדמה " מיה  "רמ“חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות"	)ןשס"ג(,מודיש ום:מהכגףממ *מ
 ןאניתמי פוןיחמןאנויןמ ו ירום,מה זאודיןמהפרגיגון,מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.
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בס"ד

מפרט	מבחן	המיצ"ב	בעברית	לכיתה	ב',	התשע"ג
נספח	למפרט

קריאה	וכתיבה	של	מילים	—	פירוט	ממדי	ההערכה1.

פענוח	מדויק	של	מילים	ה ןבססמך מסו נומהנוקיר א.	

כתיב	נכון	של	מיליםמה ןבססמך :מכויןמ ריוקמש מא מצ ו ומה ו ה,מאןובמנאיתמש מכיןויןמהשידש,מ ב.	
אןובמנאיתמש מןחו ויןמיסיפויןמש מ ו ום,מאןובמנאיתמש מכיןויןמהשו יש

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה2.

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:	איתור	וזיהוי	מידע	)כ–30%( א.	

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט 	מ

זוהיומְקשָדוםמ פידשוםמש מז תמיש מסובהמיןיצכה 	מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	פרשנות	והיסק	)כ–60%( ב.	

הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהטקסט 	מ

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמש מז תמיש מסובהמיןיצכהמשכונםמ פידשוםמבטקסט 	מ

ִכחזידמ ורך:מ ויתמפדוטוםמה יפוךוםמבטקסטמיִכדגינם 	מ

השייכהמבותמפדטומ ורך 	מ

הבנןמוחסוםמבותמהר יויןמבטקסט 	מ

הבנןמדךויתודךויניןמ דאזווםמה שן ךוםמ תמהטקסט 	מ

הבנןמהןאיניןמש מהר יויןמך –פומהטקסט 	מ

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ–10%( ג.	

הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהטקסט 	מ

הבךןמך רהמכושוןמך מהטקסט 	מ

הבךןמך רהמכושוןמך מהר יויןמבטקסטמיך מ ךשוהת 	מ

וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמ יאדום 	מ
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בס"ד

הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה3.

תוכן	ומבנה	)כ–70%( 		

אןובהמד יינטוןמ נישכמהאןובה כ.מ

אןובהמבהןכ המ סיגהמהנרדשןמב ט ה ב.מ

פוןיחמהןיאתמ)הדחביןמד יינטויןמה ךשודיןמכןמהטקסט,מאגיתמןוכידום,מ חשביןמידגשין( ג.מ

ר.מ ירךיןמ נ ךתמ)הטקסטמאי  מכןמהפדטוםמהרדישוםמ נ ךתמ שםמהבנןמהאןיב(

קושידויןמי אורין:מוצודןמדצףמהגוינומבותמ שפטום,מבותמדךויניןמיבותמח קוםמשינוםמש מהטקסט ה.מ

לשון	)כ–25%( 		

כ.מ ש במ שיתמהןיכםמכןמהשפהמהאןיבהמ בחונןמכיצדמ ו ום,מ בנוםמ ידפי יגווםמי בנוםמ
ןחבודוום

ןקוניןמרקריקון:מ בנהמ שפטמןקות,מהןכםמרקריקומ)וחור–דבום,מזאד–נקבה( ב.מ

פוסיק:מנקירהמיסו תמשכ המבסיףמ שפט ג.מ

אןוב:מאןובמןקותמבדיבימ) כמנרדשןמהבחנהמבותמאןובמ  כמיבותמאןובמחסד( ר.מ

כתב	)כ–5%( 		

אןבמבדידמיקדוכ

ידע	לשוני4.

פודיטמ ו וםמיבוטיווםמ ןיעמהקשד 	מ

האדןמ בנהמה ו ה:מזוהיומיהפקהמש מ ו וםמ כיןימשידשמיהאדןמסוי יןמבזאדמיבנקבה,מבוחורמ 	מ
יבדבום,מבשם,מבפיך מיבןיכדמ) דביןמסוי יןמנקבהמ  ו וםמב שיתמזאדמיההפע(

האדןמהסרדמהכ פבוןו,מהחוצינומיהפנו ו,מש פוימ סירדיןמה ו וםמב ו יתמךבדו–ךבדומ 	מ

אןובןמ שפטמןקותמ 	מ

האדןמהןפקורמש מנקירהמיש מסו תמשכ המישו ישמןקותמבהםמ 	מ
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בס"ד

מיפוי המבחן א.2 
 ופיומה בחתמאי  מכןמשנומח קומה בחת:מחלק	א'	)ניסחמג'מש מ בחתמה וצ"במהחוצינו(מיחלק	ב'מ)טקסטמ

 ורךמ ניסחמר'מש מ בחתמה וצ"במהחוצינו(.מ

חלק	א'
תיאור	המבחן

בןחו ןמחיבדןמה בחתמ יפוךמשכ יתמקצדמ ן  ור,מיבימשכ יןמהךיסקיןמבןפוסהמהךצ וןמש מהן  ורמ
כןמואי ןימבקדוכהמיבאןובה.מ

המבחן	כולל	ארבעה	נושאים:

קריאה	וכתיבה	של	מילים א.	

האןבהמש מ ו וםמיצודיפומ ו וםמ)פדוטמת( ת.מ

רויקמבקדוכהמש מ ו וםמ—מפךניחמ ו וםמ)פדוטמע( ע.מ

הבנת	הנקרא ב.	

הבנת	הנקרא	של	משפט/של	פסקה 	.I

הש  ןמ שפטוםמ)פדוטוםמאכ,מאב,מאג,מ4כ,מ4ב,מ4ג,מ4ר,מ4ה(

הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוך 	.II

סופידמ)פדוטוםמ5,מככ,מכב,מ7,מ8,מ9,ממת,מתת( מ

ידע	לשוני	ואוצר	מיליםמ ג.	

)פדוטוםמעתכ,מעתב,מאתכ,מאתב,מאתג,מאתר,מ4ת,מ5ת( מ

הבעה	בכתב ד.	

)פדוטוםמתתא,מכת(

הטב המש ה תמ צוגהמכןמ ופיומהפדוטוםמש מהסופידמ פומ  רומההבנה.

הפריטים	של	הסיפור

ממד	
ההבנה

5,מככ,מכב,מ9הבנןמה ש ךיןמהג יוהמבטקסט

7,מ8,ממתהבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט

תתוושים,מהךדאהמיבוקידן
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בס"ד

הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמ ופיומפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ טדןיו  רמ
ההבנהמש ימי קי ימבןאנוןמה ו ירום.מ

הנושא: דיוק בקריאה ובכתיבה של מילים
מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

מת
מפןיח

האןבהמש מ ו וםמיצודיפומ ו ום

כתיבת	מילים	וצירופי	מילים

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמ

בווציגמגדפו–פינטומןקנומש מא מ —מ
ה ו ה

בווציגמ ידפי יגו–כידןיגדפומ —מ
ש מא מדאובומה ו ה,מבסוסמ

י יספויןמ)צידנומגזודה,מצידנומ
נטווה(

ידע	לשוני

)פדקמג',מך 'מ8כ—ע7(

הישגים	נדרשים:מא,מ8

מע
מד"ב

קדכימכןמהקטך,מיהקופימדקמכןמ
ה ו המה ןכו המ א מזיגמש מ

מילים	מודגשות.

פענוח	מילים

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמ
בקדוכהמ ריוקןמש מ ו וםמ

 ניקריןמבהקשדמןחבודו–ס נטו

ידע	לשוני

)פדקמג',מך 'מ8כ—ע7(

הישגים	נדרשים:מ4,מ8

 הנושא: הבנת הנקרא 
הבנת הנקרא של משפט/של פסקה

מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

מאכ,מאב,מאג
מד"במ

הךןוקימ ןיעמ חסתמה ו וםמכןמ
ה ו המהחסדהמב שפט.מ

השלמת	מילים	במשפט

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמ
בהש  ןמ ו המחסדהמ ןיעמ חסתמ
 ו וםמה ןכו המ  שפטמ בחונהמ

ס נטוןמי בחונהמןחבודון
ידע	לשוני

)פדקמג',מך 'מ8כ—ע7(

הישגים	נדרשים:מא,מ4,מ8
מ4כ,מ4ב,מ4ג,מ4ר,מ4ה

מפןיח
קדכימכןמהקטך,מיהש ו ימכןמ

ה ו וםמהחסדיןמבי.

השלמת	מילים	בקטע	קצר	

ברוקןמהש וטהמש מהן  ורמ
בהש  ןמ ו וםמחסדיןמה ןכו יןמ
  שפטוםמשבקטךמ בחונהמס נטוןמ

י בחונהמןחבודון



חוברת הנחיות 1525 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"ג )חינוך מוכר שאינו רשמי( 14
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

בס"ד

 הנושא: הבנת הנקרא 
הבנת הנקרא בטקסט ארוך 

סיפור — "מעשה בשלולית"
מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

מ5
מפןיחמ

 ריךמחואהמפנחסמ גשםמהדכשית?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסטמ

טקסטים	למטרות	סיפור

)פדקמג',מך 'מ48—ת5(

טקסטים	ספרותיים

)פדקמג',מך 'מכ5—מכ(

קריאה	)ך 'מ75—כ7(

הישגים	נדרשים:מ4,מכ

מככ
מפןיח

 כחדמשפסקמהגשם,מפגשמפנחסמכןמ
מחבדימנסום.

 המהצוךמנסוםמ פנחס?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסטמ

מכב
מפןיח

בסופידמאןיב:מ"מ'ושמ ומדךויתמכחד!'מ
מךנהמפנחסמבהן הבין".מ

 המהוהמהדךויתמש מפנחס?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסטמ

מ7
מד"ב

בסופידמאןיב:מ"אשדכהמכןמפנחסמ
מ ןקדב,מהזרקףמנסום..."מ

 המפודישמה ו המהזדקף?מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט

הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מ
הטקסט

מ8
מד"ב

בסופידמאןיבמשפנחסמינסוםמאבדמ
 כמנהנימ ה שחקוםמבש י וןמ

הקטנהמא ימקירם.מ ריך?מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט

הבנןמהוחסוםמבותמהר יויןמ
בטקסט

מ9
מפןיח

 המקדהמ שןומהש י ויןמבז תמ
שא מהו רוםמהסןןדימבבנוות?מ

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסט

ממת
מד"ב

 כחדמשפסקמהגשם,מהצוךמפנחסמ
 ו רוםמ שחקמוחר,מיהו רוםמקדכימ

מ"קדימה!"
 המכפשדמ   ירמ הקדוכהמש מ

הו רום?מ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט

הבנןמהדךויניןמה דאזווםמ
ה שן ךוםמ תמהטקסטמ

מתת
מפןיח

פנחסמהצוךמ ו רוםמהגרי וםמ
מ שחקמוחרמבש י וןמהךנקון.מ

הכםמגםמכןםמהווןםמ ןנהגוםמ
מא ימפנחס?מ

הסבודימכןמןשיבןאם.מ

יישום,	הערכה	וביקורת

הבךןמרךהמכושוןמך מהר יויןמ
בטקסטמיך מ ךשוהת
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בס"ד

הנושא: ידע לשוני
מתוך	תכנית	הלימודיםמטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

מעתכ,מעתב
מפןיח

סרדימכןמכלמה ו וםמשב חסתמ
  שפט,מיאןבימכיןי.מ

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי

האדןמ בנהמןקנומש מ שפט

ידע	לשוני

)פדקמג',מך 'מ8כ—א7(

הישגים	נדרשים:מא,מ4,מ8

מאתכ,מאתב,מאתג,מאתר
מפןיח

הש ו ימכןמה שפטוםמב ו וםמ
מאותה	המשפחהמש מהמילים	

המודגשות.

ידע	לשוני

האדןמ בנהמה ו ה:מהפקהמש מ
 ו וםמ כיןימשידשמיהאדןמסוי יןמ

מ4ת
מסגיד

מקדכימכןמהקטך,מיהיסופימנקירה
מב קיםמ ? מכימסו תמשכ המ .

ה ןכום.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי

האדןמהןפקורמש מהנקירהמיש מ
סו תמהשכ המיהשו ישמהןקנומ

בהם.

מ5ת
מפןיח

אןבימכןמה ו וםמש פנואםמ פומ
סדר	האלף–בית.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי

האדןמהסרדמהכ פבוןו,מהחוצינומ
יהפנו ו,מש פוימ סירדיןמה ו וםמ

ב ו יתמךבדו–ךבדו

הנושא: הבעה בכתב
מתוך	תכנית	הלימודיםממדי	ההערכה	סוג	הפריט	והמשימה

מתתא
מפןיח

פנחסמהצוךמ ו רוםמהגרי וםמ שחקמ
מוחרמבש י וןמהךנקון.מ

הכםמגםמכןםמהווןםמ ןנהגוםמא ימ
מפנחס?מ

הסבודימכןמןשיבןאם.

הבעה	בכתב	

 בנהמי שיתמב ברמ)הךדאהמ
הי וסטון(

פדקמג',מך 'מ74,מ78-77

הישגים	נדרשים:	ע,מא

מכת
מפןיחמ

אןבימסופידמ פומהן ינין.

הבעה	בכתב	

ןיאת,מ בנהמי שיתמ)ך –פומה פדט(

טקסטים	למטרות	סיפור

)פדקמג',מך 'מ48—ת5(

מלאכת	הכתיבה

)פדקמג',מך 'מ77—78(

הישגים	נדרשים:	ע,מא,מ8
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בס"ד

מיפוי המבחן )המשך(
חלק	ב'

חלק	זה	כולל	שני	נושאים:

הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוך א.	

טקסטמ ורךמ)פדוטוםמת,מע,מא,מ4,מ5,מכ,מ7,מ8( מ

ידע	לשונימ ב.	

)פדוטוםמ9כ,מ9ב,ממתכ,ממתב,ממתג,ממתר,מתת,מעת( מ

הטב המש ה תמ צוגהמכןמ ופיומהפדוטוםמש מטקסטמה ורךמ פומ  רומההבנה.

הפריטים	של	טקסט	המידע

ממד	
ההבנה

ת,מע,מא,מ5,מ7הבנןמה ש ךיןמהג יוהמבטקסט

4,מכהבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט

8וושים,מהךדאהמיבוקידן
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בס"ד

הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמ ופיומפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ טדןיו  רמ
ההבנהמש ימי קי ימבןאנוןמה ו ירום.מ

הנושא: הבנת הנקרא
הבנת הנקרא בטקסט ארוך

טקסט מידע — "לשם מה ברא ה' זנב לחיות?"
מתוך	תכנית	הלימודים	מטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

מת
מפןיח

אןבימשנימשו ישוםמשינוםמשושמ
מ זנבמש מהקיפום,מ פומהקטך.

ת.מ____________________

ע.מ_____________________

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט	

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסט

טקסטים	מידע,	תיאור	והסבר

)פדקמג',מך 'מ4ע—אא(

קריאה	)ך 'מ75—כ7(

הישגים	נדרשים:מ4,מ5

מע
מפןיחמ

אוצרמ טכיןמ שן שיןמבזנבתמארומ
 הגתמך מךצ ת?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסטמ

מא
מפןיחמ

אןבימכוזהמבך מחווםמ שן שמ
בזנבימארומ הךבודמ ורך,מ פומ

הקטך.

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט	

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסטמ

מ4
מד"ב

בקטךמאןיבמשה טכהמנמלטתמ פנומ
בך מחווםמכיוב.

 המפודישמה ו המנמלטת?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט	

הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מ
הטקסט

מ5
מפןיח

כועמצבומ שן שמבזנבימארומ הזהודמ
צבכוםמכחדוםמ פנומכיובום?

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט	

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ
בטקסטמ

מכ
מד"ב

 המ שיןףמ קיףמי זוקון,מ פומ
הקטך?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט

השייכהמבותמפדטומ ורךמ



חוברת הנחיות 1525 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"ג )חינוך מוכר שאינו רשמי( 18
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

בס"ד

מ7
מד"ב

הכםמושמ שכ יןמןשיבהמבקטך?

הקופימכןמכימלאמ ורמא משכ ה.מ

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט	

כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמ

מ8
מפןיח

ויסףמיחבדוימדכימבגתמהחויןמקנגידימ
 ןאיפףמקרו ה,מיזנבימ ןיחמ

מ כחידוי.מ
ויסףמכ דמ חבדוי:מ"הקנגידימנ צכמ

מאךןמב ניחה".מ
מהכםמויסףמצרק?מ

הסבודימכןמןשיבןאםמ פומ המ
שקדכןםמבקטך.

יישום,	הערכה	וביקורת

וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמ
בהקשדוםמ יאדוםמ

הנושא: ידע לשוני
מתוך	תכנית	הלימודים	מטרת	הפריטסוג	הפריט	והמשימה

מ9כ,מ9ב
מפןיח

סרדימכןמכלמה ו וםמשב חסתמ
  שפט,מיאןבימכיןי.מ

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי	

האדןמ בנהמןקנומש מ שפט

ידע	לשוני	

)פדקמג',מך 'מ8כ—א7(

הישגים	נדרשים:מא,מ4,מ8

ממתכ,ממתב,ממתג,ממתר
פןיח

הש ו ימכןמה שפטוםמב ו וםמ
מאותה	המשפחהמש מהמילים	

המודגשות.מ

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי	

הפקהמש מ ו וםמ כיןימשידשמ
יהאדןמסוי יןמ

מתת
מסגיד

מקדכימכןמהקטך,מיהיסופימנקירה
מב קיםמ ? מכימסו תמשכ המ .

ה ןכום.

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי

האדןמהןפקורמש מהנקירהמיש מ
סו תמהשכ המיהשו ישמהןקנומ

בהם.

מעת
מפןיח

אןבימכןמה ו וםמש פנואםמ פומ
סדר	האלף–בית.מ

ידע	לשוני	בהקשר	טקסטואלי

האדןמהסרדמהכ פבוןו,מהחוצינומ
יהפנו ו,מש פוימ סירדיןמה ו וםמ

ב ו יתמךבדו–ךבדו
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בס"ד

פרק ב':  הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמת המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
הוןד,מ בותמ יבי,מ ג'מ תמה וצ"במהחוצינומ ניסחמ כ',מהאי  מכןמ שנומח קום:מח קמ נוסח	המבחן:מב בחתמ
סופיד,מיח קמב',מהאי  מדקמכןמטקסטמה ורךמ ניסחמר'מש מה וצ"במהחוצינו.משו ימ ב,מב וצ"במהחוצינומ
נבחתמא מן  ורמך מטקסטמכחרמב ברמ)סופידמכימטקסטמ ורך(,מארומ  ניךמךי סמוןד.מב סגדןמה וצ"במ

הפנו ומ י  ץמ הךבודמא מכחרמ ח קומה בחתמבמועד	אחר.

מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמב'.מושמ קווםמכןמ
ח קמכ'מש מה וצ"במהפנו ומבבון–הספדמביום	חמישי,	יד'	בסיוון	התשע"ג,	23	במאי	2013,מכימבטייחמ
ש מךרמח ושהמו ומ ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.משימו	לב,	את	חלק	ב'	של	המבחן	מומלץ	

לקיים	במועד	אחר.	

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)כםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמב'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאעמ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחסוינםמש מה בחנוםמיך מחסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.
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בס"ד

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ן  ורוםמ
בך ומצדאוםמ ויחרום.מקדוכהמיאןובהמהתמכבנומהוסירמש מהידכןמשפןמכם,מי אתמההוךדאיןמה ויחרןמ
הובחניןמ יןכ ום,מ ןנכומ כ המ בון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמ שבהםמ ב קדוםמ דקמ ד יינטוןמ ןהוהמ
בחונהמ ויחרוםמ צדועמ האותמ דכשמכ צךומ בון–הספדמ ב.ע.מבהןכםמ אעמ בסךוףמ אפומש פידטמ ה תמ
ההןכ יןמ ך מ הן  ורוםמ כןמ י וורךמ דכווה(,מ קשוומ שושמ הםמ חיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמ מ)  ש מ
שוקב ימ)  ש מאוןהמשקטה,מהפסקיןמב ה עמה בחתמיהכדאןמז ת(מיך מההןכ יןמש כמוקב ימ)הקדכןמ
שכ יןמיוכימאןובןמןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידה(.מבסךוףמב.עמ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומ

הצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמחיבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מבהןכםמ חיזדמ נא" מןשךגות)ב(,מסךוףמ44-ת.א,מבאוןיןמב'מ
 כמוו סדימ ן  ורוםמצוינוםמ ספדוום,מכ כמוונןתמ א מן  ורמ שיבמבאןבמיבך –פהמך מבוציךוי,מיהיכמ

ואייתמכיןימ ה שעמה  ורה.
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בס"ד

התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים  נאותים  בתנאים  להיבחן  האלה  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המבחן.  על–ידי  המתבצעת  המדידה  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
במבחן בשפת אם אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות 
שלא  מומלץ  ולכן  המדידה,  במהות  תפגע  הקראה  מסוג  התאמה  זה  במקרה  כתוב.  מטקסט 
לאפשר הקראת שאלות ו/או כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה. תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים יתמודדו כמיטב יכולתם עם פענוח טקסטים בעזרת הכלים העומדים לרשותם. 
עם זאת בית–הספר יכול לשקול אם לאפשר להם התאמות אחרות, כגון היבחנות בכיתה שקטה, 

מתן הפסקות במהלך המבחן והארכת זמן.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש ממהן  ורוםמ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מכותמ

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ,	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
כןמ דשכומ שקי מ בון–הספדמ זכןמ ךםמ הזכן.מ כונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמ זהמ אתמ בחתמ ך מ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

וובחנימ הכ המ הן  ורוםמ שנים:מ לשלוש	 אחת	 שנה	 בין	 בארץ	 הנמצאים	 חדשים	 עולים	 תלמידים	
באוןיןמהדגו יןמי  כמהןכ ין.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכןמ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ אתמ ךםמ ב בחתמ השןןפיןםמ ךצםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאתמבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מעמב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחוא)כ(מסךוףמא-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
מן  ורוםמשכונםמזאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ)בותמשךבדימכבחיתמבורומגידםמחוצינומיבותמש כ(,מכעמ
ב ומ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ יבאןובה.מ בקדוכהמ בךוקדמ קשוומ  ורה,מ ךםמ מ ן יררוםמ
הןכ יןמ ויחרין,מיושמ ךיררמכיןםמ ךניןמך משכ יןמדביןמאא מהכפשד.מב קדוםמשבהםמוך המהצידע,מ
ןשיביןמ אןובןמ כימ הקדכהמ וא  ימ ש כמ יב ברמ א פידטמ ךו מ כ המהןכ יןמ כפשדמ ןןמ ן  ורוםמ

הן  ורוםמך –ורומה ידה.

יוקב ימחיבדןמ בחתמ יגר ן.מ וובחנימבאוןהמהדגו המ מן  ורוםמכ המ 	תלמידים	בעלי	קשיי	ראייה:מ
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.

תלמידים	בעלי	לקויות	שמיעה:מן  ורוםמכ המפטידוםמ תמההאןבהמה יךבדןמ א מהאוןה.מ י  ץמ
 הךבודמ הםמח קמזהמש מה בחתמב ןאינןמשבהמניהגוםמ ךבירמך םמברדעמא  מבבון–הספד.מ
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ב.3  הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

	מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

הז תמה יקצבמ ח קמכ'מש מה בחתמה יךבדמבש  יןימהיכמ90	דקות.מהז תמה יקצבמ ח קמב'מש מ 	מ
ה בחתמהיכמ45	דקות.מהז נוםמןיאננימאעמשהן  ורוםמויא ימ השובמבנוניחיןמך מא משכ יןמה בחת.מ
כםמן  ורוםמוזרקקימ א המרקיןמניספיןמארומ הש וםמכןמה בחת,מכפשדמ ןןמ הםמןיספןמז תמ
קצדה,מבאפיףמ הח טןמבון–הספד.מ פנומהןח ןמה בחתמושמ הירוךמ ן  ורוםמך מ שעמהז תמהךי רמ
 דשיןם,מכי םמכותמ זדזמכןמהן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ

 סויםמה בחת.

וקבךמכםמהן  ורוםמשסוו ימכןמה בחתמ פנומ בון–הספדמ לפני	תום	הזמן	המוקצב:מ סיום	המבחן	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמחיבדיןוהם.

שו ימ ב,מבסיףמחיבדןמה בחתמ צידפוםמרפוםמדוקוםמשכפשדמ צוודמך והם.

	תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ המוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.ע
ש ךו מ)  ש מחיבדיןמ בחתמ יגר יןמיהובחניןמבאוןהמשקטה(.
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ההשגחה בכיתה: 

 חנאןמהאוןהמןשגוחמך מהן  ורוםמבשךןמה בחתמיןסווךמבהךבדןי.מ ה תמפודיטמןפקורוה:

1.מ הךבודמכןמה בחתמ פומההנחויןמה פידטיןמבסךופוםמהבכוםמ)"הנחויןמ ן  ורוםמ פנומ
ח יקןמה בחת",מ"הנחויןמ ן  ורוםמ כחדמח יקןמה בחת"(.

2.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

3.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

4.מ יירכמשא מן  ורמךיברמבכיפתמךצ כו.מ

5.	 סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

6.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

7.מ ןךרמכןמשכ יןמהן  ורוםמהךי יןמבז תמה בחת.מכחןמה טדיןמש מה בחתמהפנו ומהוכמ
 סווךמ  ידהמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מך –פומהשכ יןמש מ
הן  ורוםמיך –פומןיצכיןמה בחתמןיא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמ

שושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ הנחיןמכןמהן  ורוםמ השובמך מח קמכ'מב ברמ)ךרמך 'מ9ת(מי הסבודמ הםמשך מח קמב'מ 	.2
שבה שעמושובימבהזר ניןמכחדן.מ

י שכ יןמ סגידיןמ )ד"ב(,מ שכ יןמ דב–בדדהמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ דב–בדדהמ בשכ יןמ סיגמ פןיחין.מ
בשכ יןמהסגידיןמושמ ס תו אןיבמכןמהןשיביןמהנאינין.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמ

כןמהןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת.מכפשדמ 4.מ
פךו יןמ  הצוךמ הםמ צוודמך מהרפוםמהדוקוםמה צידפוםמבסיףמהחיבדן,מכימ ךסיקמבא מ

כחדןמ פומשוקי מהרךןמש מה ידה.

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ המגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.
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הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחן:

ושמ הנחיןמכןמהן  ורוםמ פןיחמכןמהחיבדןמבך ירמעמ)ך ירמהשכ ית(מי הקדוכמ הםמכןמ 	.1
השכ יןמבקי מדם.מארכומ ךבידמבותמהן  ורוםמי יירכמשכאתמהםמסו נימכןמןשיביןוהם.

2.מ כחדמשא מהן  ורוםמסוו ימ השובמך מהשכ יתמשבך ירוםמעמי–א,מושמ הנחיןמכיןםמ ךבידמ
 ך ירמכמ)האןבה(מי יירכמאומכאתמהםמךשימזכן.

הנחויןמ האןבה: 	.3	
 פנומההאןבהמושמ י דמ ן  ורום:מ

"נתחיל בהכתבה. תחילה אקריא לכם משפט ואל תכתבו אותו. אחר–כך אומר לכם   
לכתוב מילה או צירוף מילים מתוך המשפט, ואתם תכתבו אותם במקום המתאים. 

אל תתייעצו עם חבריכם. אקריא לכם את המילה או את צירוף המילים פעמיים, ואם   
לא תספיקו לכתוב אותם, אקריא לכם אותם שוב". 

	דוגמה	להכתבת	מילים	בהכתבה	
)למורה	בלבד	—	לא	להקראה	לתלמידים(

ושמ הקדוכמ ן  ורוםמכןמה שפטמבש  יןי:מ

"רוחות נָשְבּו כל הלילה". 

 כחדמ אתמושמ י ד:מ

ּכִןבימ"נָשְבּו".

ושמ חזידמי י דמ"נָשְבּו".מ

*מ פומהצידע,מושמ הקדוכמכןמה ו המפךםמניספן.מ

יש	להקפיד	על	הגייה	מדויקת	בעת	הקריאה.

המילים	וצירופי	המילים	להכתבה	מופיעים	בסעיף	ג.1,	בתוך	המחוון	למבחן,	בעמ'	28.
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו–כן מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין הנתונים של כלל בתי–הספר דוברי העברית. 

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידוםמ מ ניחויןמ
)דב–בדדהופןיחוסגיד(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.מה חייתמ ןווחסמ שנומח קומה בחת:מח קמכ'מיח קמב'.מ

שימו	לב,	

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ 	מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ0—2,מהן  ורמ
2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמ ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימשןומנקירין.מכםמאןיבמ

נקיריןמכימשןומנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. 	מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתממ. 	מ

בכל	שאלות	המבחןמכותמ הפחוןמנקיריןמך משגוכיןמאןובמכימך מנוסיחמשגיומכ כמכםמאתמ ציותמ 	מ
כחדן.מ

בכל	שאלות	המבחןמושמ הךדועמכןמהןשיבהמ פומההנחויןמה פידטיןמב חייתמי דשיםמכןמהצויתמ 	מ
ה ןכום.מ

בפריט	2	בחלק	א'	ו–7	בחלק	ב'מובפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמ 	מ
כחן,מושמ ןןמ ימצויתממ.
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בס"ד

מחוון למבחן בעברית לכיתה ב', מיצ"ב פנימי, התשע"ג

חלק	א'

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	ראשון:	הכתבה

פןיח1

דיוק	
בכתיבת	
מילים	
וצירופי	
מילים

המשפטיםמס'
המילים	

שייכתבו	על–ידי	
התלמידים

ה ידהמשובחהמכןמהן  ורוםמך מהַהְקש�בָהמש הםמ1.
בשוךיד.מ

ַהְקש�בָה

ִהְתַחלְָקהבשוךידמחשביתמהאוןהמִהְתַחלְָקהמ שןומקביצין.2.

כו כמחובקהמכיןומחזק	ּכְש�נִבְַהלְִתימ הקי מהחזקמש מ3.
הדךם.

ּכְש�נִבְַהלְִתי

חבדמש ומךבדמ גידמּבִצפיתמהכדץ,מּו כזמכנחנימ4.
ִמְתּכְַתבִיםמזהמךםמזה.

ִמְתּכְַתבִים

ַתֲהלּוכָההשןןפןומּבְַתֲהלּוכָהמש מהאנסןמספדמןידה.5.

 כחדמכדיחןמהךדבמשודהמַתְמש�ימ סרדמכןמהחרדמ6.
ש ה.

ַתְמש�י

ַמצַב	רּוַחהו רוםמוצכימ ְטוי ,מיהוהמ הםמַמצַב	רּוַחמ ציות.מ7.

ַהֶק�חהש שמ  וסהמכןמַהֶק�ח.8.

 חייתמ  בחתממ7תמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	ג',	התשע"ג
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בס"ד
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

בדיקת	ההכתבה	מתבצעת	בשני	שלבים:
בשלב	הראשון	 סייגוםמכןמהשגוכיןמיסיפדוםמכןמ ספדמהשגוכיןמ א מסיג.מ

בשלב	השני	 סא וםמכןמה ספדמהאי  מש מהשגוכיןמיניןנוםמצויתמ פומטב ןמה דה.מ
השלב	הראשון	-	סיווג	השגיאות	וספירתן

השגוכיןמ ןח קיןמ ש ישהמסיגוםמךוקדוום:מ
)1א(	שגיאות	מסוגמהחלפות	הומופוניות	באותיות	השורש	או	באותיות	הבסיס	של	

המילה.	
)1ב(משגיאות	מסוגמהחלפות	הומופוניות	בצורני	הגזירה,	בצורני	הנטייה	או	באותיות	

השימוש.מ
 ה תמהח פיןמהי יפינויןמבותמכיןויןמשייןמצ ו :מ
ב-י,מח-א,מט-ן,מּכ-ק,מס-ׂש,מכ-ה-ךמיגםמִכ-ִה-ו�-ךִ.מ

)1ג(	שגיאות	שאינן	מסוג	החלפות	הומופוניות.מ
בצךימכןמהפךי יןמהכ ה:מ

סייגימכןמהשגוכיןמ פומהפודיטמש ה ת. ת.מ
ספדימכןמסעמא מהשגוכיןממכלמסיג. ע.מ

ספדימכןמה ו וםמש כמנאןבימא  מ)1ד(. א.מ
הק ורימכןמה ספדוםמשהןקב י. 4.מ

פירוט	סוגי	השגיאות	ודוגמאות

שגיאות	מסוג	החלפות	הומופוניות	באותיות	השורש	או	באותיות	הבסיס1א.
פןיח

הכתבה

 ריג ה:
הכשבה/הקשוה/הקשווהמ)הקשבה( 	—

התכלקה/התחלכהמ)הןח קה( 	—
כשנבאלתי/כשנבעלתי/כשנוהלתי/כשנווהלתימ)אשנבה ןו( 	—
מתכטבים/מתקתבים/מתכתוים/מתכתוויםמ) ןאןבום( 	—

תאלוכה/תהלוחהמ)ןה יאה( 	—
תמשיחמ)ן שוע( 	—

מצו	רוח/מצב	רוךמ) צבמדיח( 	—
הכרח/הקרך	)הקדח( 	—

מ—מע
) ספדמ
השגוכין(

שגיאות	מסוג	החלפות	הומופוניות	בצורני	הגזירה,	בצורני	הנטייה	או	1ב.
באותיות	השימוש

פןיח

הכתבה

 ריג ה:
אקשבה/עקשבהמ)הקשבה( 	—

יתחלקה/הטחלקה/אתחלקה/עתחלקהמ)הןח קה( 	—
כשנבהלטי/קשנבהלתימ)אשנבה ןו( 	—

טהלוכה/תהלוכאמ)ןה יאה( 	—
טמשיךמ)ן שוע( 	—

אקרח/עקרחמ)הקדח( 	—

מ—מע
) ספדמ
השגוכין(
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

שגיאות	שאינן	מסוג	החלפות	הומופוניות1ג.

פןיח

הכתבה

השמטת	עיצורים	ותנועות,	
 ריג ה:

כשנבהלת/כשנבלתימ)אשנבה ןו( 	—
מתכתבםמ) ןאןבום( 	—

קרחמ)הקדח( 	—

מ—מע
) ספדמ
השגוכין(

הוספת	עיצורים	ותנועות*/החלפת	עיצורים	ותנועות,
 ריג ה:

מצב	רואח/מצב	רועחמ) צבמדיח( 	—
תמסיךמ)ן שוע( 	—

שגיאות	פונטיות,
 ריג ה:

הגשבהמ)הקשבה( 	—
שיכול	אותיות,

 ריג ה:
התחקלהמ)הןח קה(מ 	—

החלפת	אות	סופית	באות	רגילה,
 ריג ה:

מתכתביממ) ןאןבום(מ 	—
הפרדת	אותיות	השימוש	מן	המילה	והפרדת	אותיות	בתוך	המילה,

 ריג ה:
כש	נבהלתי/כשה	נבהלתי**מ)אשנבה ןו(מ 	—

מת	כתביםמ) ןאןבום( 	—
ה	קרחמ)הקדח( 	—

כתיבת	צירוף	מילים	במילה	אחת,
 ריג ה:

מצברוחמ) צבמדיח(מ 	—

מספר	המילים	שלא	נכתבו	כלל1ד.

מ—8

הערות:	
היספןמהכיןמו'מב ו וםמהכ המלאמןוחשבמשגוכה:מ *מ

נובה ןומ —מ מ
—מ וןאןבום מ
הוןח קה —מ מ

הפדרןמכיןויןמהשו ישמ תמה ו המיהיספןמה'מ)אשה_נבה ןו(מווחשבימשגוכהמכחן. 	**
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השלב	השני	-	סיכום	המספר	הכולל	של	השגיאות	ומתן	ציון	
בצךימכןמהפךי יןמהכ ה:

סא ימכןמה ספדמהאי  מש מהשגוכיןמ)תכמ+מתבמ+ תג(. ת.מ

היסופימ  ספדמשהןקב מכןמ ספדמה ו וםמש כמנאןבימא  מ)תר(. ע.מ

ה ודימכןמה ספדמשהןקב מבצויתמ פומטב ןמהה דהמש ה ת.מ א.מ

אןבימכןמהצויתמשהןקב מברףמדואיזמהצוינום.מ 4.מ

טבלת	המרה	של	המספר	הכולל	של	השגיאות	בציון	

המספר	הכולל	
של	השגיאות

הציון

010מכימ1

29

38

47

56

65

74

83

92

101

0תתמכימויןד

הערה:מן  ורמש כמאןבמשיםמ ו המ ה ו וםמש מההאןבה,מוקב מצויתממ.
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	שני:	איזו	מילה	מתאימה?

סגיד2

פענוח	
מילים

ןשיבהמהאי  ןמהקפהמש מתשעמה ו וםמהכ ה:מ 	=	5

ַהּדֹוֶ המ ת.מ

ּגֵָר מ ע.מ

צֶַ ח א.מ

ַכֲח�ומ 4.מ

ֶכןמ 5.מ

ָכָרםמ כ.מ

7.מ ִפְנֵו

ךִם 8.מ

ו��קֹוןמ 9.מ

ןשיבהמהאי  ןמהקפהמש משמונהמ תמה ו וםמהנ" .מ 	=	4

ןשיבהמהאי  ןמהקפהמש משבע	 תמה ו וםמהנ" .מ 	=	3

ןשיבהמהאי  ןמהקפהמש משש	 תמה ו וםמהנ" .ממ 	=	2

ןשיבהמהאי  ןמהקפהמש מחמשמכימש מארבעמ תמה ו וםמהנ" .מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמהקפהמש משלושמ תמה ו וםמהנ" מכימפחין.מ 	=	0

מ—5

פרק	שלישי:	השלמת	משפטים

ד"ב3

השלמת	
משפטים

הךןקןוסו יתמה ו המאחרי.מ 	=	3 א.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,א

ד"ב

השלמת	
משפטים

הךןקןוסו יתמה ו המעד.מ 3	=מ ב.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,א

ד"ב

השלמת	
משפטים

הךןקןוסו יתמה ו הממעל.מ 3	=מ ג.	

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ 	

מ,א
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח4

השלמת	
משפטים

2מ=מאןובןמ ו המ ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון,מ א.מ
אגיתמסיימה,מהמשיכה,	רצתה,	אהבה,	הצליחה,	הסכימה.

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מואי ה,מ קחה,מכיהבן.מ

מ,ע

פןיח

השלמת	
משפטים

2מ=	אןובןמ ו המ ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון,מ ב.מ
אגיתמאחר,	חדש,	שונה.מ

א מןשיבהמכחדן,מ 0	=מ
 ריג ה:מהבוןה,מ ה רף,	יקדכה,מ שך ם.

מ,ע

פןיח

השלמת	
משפטים

2מ=	אןובןמ ו המ ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון,מ ג.מ
אגיתמהציעה,	אמרה,	עזרה,מהרשתה,מהמליצה,מנתנה.מ

א מןשיבהמכחדן, 0	=מ
 ריג ה:מהבוכה.

מ,ע

פןיח

השלמת	
משפטים

2מ=	אןובןמ ו המ ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון,מ ד.מ
אגיתממעניין,	טוב,מיפה,ממהנה,ממתאים,	משעשע,מנחמד,משתאהב.

א מןשיבהמכחדן,מ 0	=מ
 ריג ה:מגרי .

מ,ע

פןיח

השלמת	
משפטים

אןובןמ ו המ ןכו המ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודון,מ 	=	2 ה.מ
אגיתמשתקראי.מ

א מןשיבהמכחדן, 0	=מ
 ריג ה:משןכהב.

מ,ע

הערות:

אןובןמ ו המ ןכו המבשגוכיןמאןובמןוחשבמןשיבהמנאינה.מ 	—

אןובןמשתי	מיליםמ ןכו יןמ  שפטמ בחונהמס נטוןמי בחונהמןחבודוןמןוחשבמ —מ
ןשיבהמנאינה,מ ריג ה:משןצ וחומ קדיכמ)בסךוףמה'(.

 חייתמ  בחתממ7תמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	ג',	התשע"ג
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

בס"ד

המשך	בעמוד	הבא
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	רביעי:	סיפור	—	"מעשה	בשלולית"

פןיחמ5

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה צוונןמשפנחסמכהבמ צכןמהחיצהמכימ שחקמבג  מךנוותמהניגךמ גשם,מ 	=	2
 ריג ה:

הוא אהב לצאת החוצה לנשום את האוויר הרענן.  —

הוא אהב לקפוץ בשלוליות.  —

הערה:מצוטיטמד יינטומווחשבמןשיבהמ  כה.

ןשיבהמה צוונןמשפנחסמכהבמ צכןמהחיצהמכימ שחקמכעמכונהמ כזאדןמכןמהגשם,מ 	=	1
 ריג ה:

הוא אהב לצאת החוצה לנשום את האוויר.  —

0	=	א מןשיבהמכחדן,
 ריג ה:

כי הוא רצה לראות אותו.   —

מ—ע

פןיחמ6

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהניגךןמ הצךןימש מנסוםמ שחקמבסודיןמכימ השוטמסודין, 	=	2 א.	
 ריג ה:

שגם הוא יבוא וישיט ִאתו ספינות.  —

אתה רוצה להשיט ִאתי סירות?  —

להשיט ִאתו סירות.   —

להשיט סירות נייר.   —

לשחק בסירות.   —

ןשיבהמהניגךןמ הצךןימש מנוסוםמ שחק,מכעמכונהמ צוונןמכןמסיגמה שחקמ 	=	1
)סודין(,ממ
 ריג ה:

שכולנו נשחק בשלולית.  —

בוא נשחק בשלולית.  —

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

להיכנס לשלולית יחד. (הסבר: משחק אינו מוזכר)  —

נסים חברו כבר היה בחוץ והשיט סירות נייר (הסבר: אין אזכור להצעתו של נסים   —
אלא העתקה של משפט הקודם להצעה).

מ—ע

 חייתמ  בחתממ7תמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	ג',	התשע"ג
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיחמ

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהניגךןמ  שחקמבשןומהש י וין,מ  ךבדמכימ קפוצהמ ש י וןמ 	=	2 ב.	
 ש י ון,
 ריג ה:

לקפוץ משלולית לשלולית.  —

לקפוץ מהשלולית הגדולה לשלולית הקטנה.   —

בוא נקפוץ בשלוליות.  —

ןשיבהמהניגךןמ ש י וןמכחןמב בר, 	=	1
 ריג ה:

לקפוץ על שלולית.  —

א מןשיבהמכחדןמשכותמבהמכזאידמ ש י וןו ש י וין.מ 	=	0

מ—ע

ד"ב7

הבנת	
המשתמע

הןשיבהמהנאינה:מ)ע(מהןוושד 	=	5

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,5

ד"ב8

הבנת	
המשתמע

הןשיבהמהנאינה:מ)4(מאומגודשימכיןםמ הש י וןמהגרי ה. 	=	5

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,5

פןיחמ9

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה צוונןמששןומהש י ויןמהן  כימב ום,מכימהפאימ ש י וןמכחן,מ 	=	2
 ריג ה:

התחברו.  —

שתי השלוליות התמלאו וגדלו.  —

הן נהיו גדולות יותר.   —

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

השלולית נהייתה גדולה יותר (הסבר: התשובה נוגעת רק לשלולית אחת).מ  —

מ,ע

 חייתמ  בחתממ7תמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	ג',	התשע"ג

 9
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מדינת	ישראל
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ד"ב10

הבנת	
המשתמע

4	=	הןשיבהמהנאינה:מ)א(משהםמהן הבי.

0	=	א מןשיבהמכחדן.

מ,4

הערה:	שאלה	11	נבדקת	פעמיים:	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	ופעם	בהבעה	בכתב	
)המבנה	והלשון(	)11כ(.

פןיח11

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמב פידשמכןמרךןימש מהן  ורמב וייומנו יקמהניגךמ ךנוותמ 	=	4
יה ןבססמך מהסופיד,

 ריג ה:

כן, כי נעים יותר לשחק יחד ויש מקום לכולם כי השלולית ענקית.  —

לא, כי קודם הילדים הגדולים גירשו אותם, ולא צריך לשחק עם ילדים המתנהגים ככה.   —

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמהניגךמ ךנוותמיה ןבססמך מהסופיד,מכעמאינהמאי  ןמכןמ 	=	2
רךןימש מהן  ור,

 ריג ה:מ

כי השלולית די גדולה, והם יכולים לשחק יחד.   —

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמןשיבהמשכונהמאי  ןמנו יק. 	=	0
אומןשיבהמהאי  ןמרךהמינו יקמשכונימ ןבססמך מהסופיד.מ

מ,ע,4

פןיח11כ

הבעה	
בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המתת.

בהךדאןמהאןובהמושמ הןווחסמ שנימהןבחונוםמהכ ה:

ת.מ בנהמןחבודו

קושידמ שכ ה ע.מ

אןובהמןקנוןמ בחונןמשנימהןבחונוםמהנ" . 	=	3

אןובהמהאי  ןמשובישמבאחדמהןבחונוםמהנ" , 	=	2
 ריג ה:

לא, כי השלולית מרטיב.מ)שו ישמןחבודומ—מהןכם( —מ

אןובןמהאי  ןמשובישמבשנימהןבחונוםמהנ" , 	=	0
 ריג ה:מ

לא להירטב אפשר מזה.  —מ

הערה:מכותמ הפחוןמנקיריןמך משגוכיןמאןובמיפוסיק.

מ,ע,א

 חייתמ  בחתממ7תמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	ג',	התשע"ג
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח12

ידע	לשוני

2	=	אןובןמ שפטמנאיתמ בחונהמןחבודוןמי בחונהמס נטון,מ א.	
 ריג ה:

הו רוםמדצימ הדמ בנוותמיהןחבכימשם. —מ

דצימהו רוםמ הדמ בנוותמיהןחבכימשם. —מ

הו רוםמדצימ בנוותמ הדמיהןחבכימשם. —מ

הו רוםמדצימ בנוותמיהןחבכימשםמ הד.מ —מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ע

פןיח

ידע	לשוני

אןובןמ שפטמנאיתמ בחונהמןחבודוןמי בחונהמס נטון, 	=	2 ב.	
 ריג ה:

נסוםמהשוטמסודיןמיך וםמובשוםמך מה ום. —מ

נסוםמהשוטמך וםמובשוםמיסודיןמך מה ום. —מ

השוטמנסוםמך וםמובשוםמיסודיןמך מה ום. —מ

ך מה וםמהשוטמנסוםמך וםמובשוםמיסודין. —מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ע

הערות:

ןשיבהמהאי  ןמהיספהמכימהש טהמש מכיןויןמשו ישמיוצודןמ שפטמנאיתמ בחונהמ 	—
ןחבודון,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

הש טןמ ו המכחןמכימויןדמןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ 	—

אןובןמ ספדוםמ ך מ  ו וםמב קיםמאןובןמ שפטמןוחשבמןשיבהמשגיוה. 	—

אןובןמ ספדוםמ ך מ  ו וםמבסרדמהנאיתמיאןובןמ שפטמשגיומווחשבימןשיבהמ 	—
שגיוה.

 חייתמ  בחתממ7תמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	ג',	התשע"ג
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מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

בס"ד

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1525 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"ג )חינוך מוכר שאינו רשמי( 38
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח13

ידע	לשוני

אןובןמה ו המקופץ/יקפוץ/קפץ/קופצת/תקפוץ/קפצה.מ 	=	1 א.	

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ת

אןובןמה ו המברכה/מברךמ  כמשגוכיןמאןוב. 	=	2 ב.	

אןובןמה ו המברכה/מברךמבשגוכןמאןובמכחןמכימויןד. 	=	1

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

בדאיןמ —מ

מ—ע

אןובןמה ו המשיחק/שחקמ  כמשגוכיןמאןוב. 	=	2 ג.	

אןובןמה ו המשיחק/שחקמבשגוכןמאןובמכחןמכימויןד. 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ—ע

אןובןמה ו המריצה. 	=	1 ד.	

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

הערה:	היספןמה'מהורוךהמ  ו המ כמןוחשבמשגוכה.מ

מ,ת

סגיד14

ידע	לשוני

ןשיבהמהאי  ןמכןמשלושמההש  יןמהכ ה: 	=	2

. ת.מ

? ע.מ

. א.מ

ןשיבהמהאי  ןמשתייםמ תמההש  יןמהנ" .מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחתמההש  יןמהנ" מכימא מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ—ע
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בס"ד
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מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח15

ידע	לשוני

אןובןמה ו וםמבסרדמהזה: 	=	3

בון ת.מ

בדק ע.מ

גשם א.מ

4.מ גפוום

5.מ טד

ןחדיןמ כ.מ

אןובןמה ו וםמבשגוכהמאחתמבסרדמה ו וםמ)הח פהמבותמשןומ ו וםמהס יאיןמ 	=	2
זימ זי(.

או: 	

אןובן	ה ו ום	בסרדמהנאית,מכעמ ו המכחןמחסדה. 	

א מןשיבהמכחדןמ דביןמאןובןמ ספדוםמ ך מ  ו וםמב בר.מ 	=	0

מ,ע,א
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	חמישי:	הבעה	בכתב	—	כתיבת	סיפור	לפי	חמש	תמונות	—	
"הגולות"

הבעה	16
בכתב

שו ימ ב:מ

ושמ בריקמכןמהטקסטמשאןבמהן  ורמ פומהןבחונוםמש ה תמ) דביןמסופידמשכונימ ת.מ
 סן עמך מהן יניןמיוכימטקסטמשכונימסופיד(.

כותמ בריקמטקסטמש מ שפטמכחרמב בר.מב קדהמזהמוקב מהן  ורמצויתמממבא מ ע.מ
הןבחונום.

תוכן	ומבנה א.	

פןיח

תוכן	
ומבנה

רכיבי	הסיפור מ 1
פתיחה:מהצגןמההקשדמהנסובןומהד יינטומ סופידמ)ר יויןו קיםוז ת(,מ I.מ

 ריג ה:

שני ילדים הולכים עם שקית.   —

שני ילדים טיילו בשביל.   —

אירוע	מאתחל II.מ
 ריג ה:

השקית נתקעה בענף ונקרעה.  —

השקית נקרעה.    —

סיבוך III.מ
 ריג ה:

הגולות התפזרו לכל עבר.   —

חלק מהגולות היו מאחורי אבן.   —

התרהממ IV.מ
 ריג ה:

הילדים אספו את הגולות (והכניסו לכיסים).   —

הילד מצא את הגולות והחזיר לילדים.   —

סיום V.מ
 ריג ה:

הילדים המשיכו לטייל.   —

הסופידמאי  מכןמא מחמשתמהדאובוםמכימכןמארבעתמהדאובוםמ 4	=מ
הדכשינום.

הסופידמאי  משלושהמ כדבךןמהדאובוםמהדכשינום. 2	=מ

הסופידמאי  משנייםמ כדבךןמהדאובוםמהדכשינום. 1	=מ

הסופידמאי  מדאובמאחדמב בר. 0	=מ

מ,ת,ע,4
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח

תוכן	
ומבנה

הרחבות	)איכות	התוכן( 	 2
בהךדאןמההדחביןמושמ הןווחסמ כואיןתמי סיגת.מ מ

הסופידמאי  מהדחביןמ שלושתמהסיגוםמש ה תמכימ שנימסיגוםמב ברמ 5	=מ
)במי–ג(,משכואיןתמ וטבון:

הדחביןמיבהת	פרטים	על	הרקע,	על	הסביבה	ועל	הדמויות, א.	
 ריג ה:מ

ליד השביל הייתה אבן גדולה.  —
יוסי ויצחק יצאו לטייל.   —

הדחביןמיבהתמפרטים	עלמהתרחשות	האירועים	ועל	פעולות	של	 ב.	
הדמויות,
 ריג ה:

יונתן רץ במהירות.   —
הם התחילו לאסוף את הגולות במרץ רב.   —

יעקב אמר ליונתן: "תודה רבה, עזרת לי מאוד".   —
הדחביןמב ושידמהפנו ומיבהת	פרטים	על	מחשבות,	על	רגשות,	 ג.	

על	מניעים	ועל	תגובות,מ
 ריג ה:

רעיון גאוני צץ במוחו.   —
ואז הוא אמר לעצמו: "יש לילדים עוד גולות פה".   —

הסופידמאי  מהדחביןמ שנימסיגוםמ תמהנ" מ)כמי–ב,מכמי–ג(מכימ סיגמ 3	=מ
אחדמב ברמ)במכימג(,מכעמכואיןתמבונינון.

הסופידמאי  מהדחבהמ סיגמכמב ברמכימנוצנומהדחבין. 1	=מ
הסופידמש רו,מהכודיךוםמבסופידמכימ קצןםמאןיבוםמ  כמהדחביןמ 0	=מ

א  .

מ,ת,א,5
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח

תוכן	
ומבנה

לכידות	וקישוריות 	 3

הסופידמ אורמי קישדמבכיפתמ וטבו:מ 	=	4

—מ אוריןמ וטבוןמ—מקוו ןמ אוריןמש מהדךויניןמ בחונהמ יגון,מ מ
יהםמד יינטווםמ סופידמ)הסופידמואי מ הויןמ אורמגםמ  כמשו ישמ מ

ב ו יןמקושיד(.מ מ

קושידויןמ וטבוןמ—משו ישמהי םמב ו יןמקושידמ)שו ישמההי םמ —מ מ
כןמהקשדוםמה יגווםמשבותמהדךויניןמיכןמהןפןחיןמהסופיד(,מ מ

בכזאידוםמיבצוונומשוח.מ מ

הסופידמ אורמיוכימ קישדמבכיפתמבונינו: 	=	2

—מ אוריןמבונינוןמ—מפגו המק המבדצףמהדךוינין,מ ריג ה:מהיספןמ מ
הדחבין,מפדטוםמשכונםמד יינטווםמ סופידמי ךבדוםמ כמ מ

מ ןכו וםמבותמז תמךבדמ ז תמהייה.מ

קושידויןמבונינוןמ—מ ריג ה:משו ישמב ו יןמקושידמבסוסויןמ —מ מ
ב בר,משו ישמ כמוךו מבכזאידוםמיבצוונומשוח.מ מ

הסופידמ אורמי קישדמבכיפתמפגים,מ ריג ה:מהקושידויןמפגי המבא המ 	=	1
 קי יןמבסופידמינךשהמשו ישמשגיומב ו יןמקושיד.מ

0	=	הסופידמכונימ אורמיכונימ קישד.מ

מ,ת,ע,4
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בס"ד

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

לשון ב.	

פןיח

לשון
אוצר	מילים	ומשלב	 מ 1

כיצדמ ו וםמ גייתמב ש במבונינו–גביה,משו ישמב בנוםמ ידפי יגווםמ 	=	3
חבידום,משו ישמח קומב שפטוםמכדיאוםמי ידאבום,משו יבמכ צךוםמ

דטידווםמהכיפוונווםמ סופיד,מאגיתמרובידמושוד,
 ריג ה:

הוא החזיר לילדים את הגולות שאבדו.   —
יהודה שאל את שי: "לאן נכניס את הגולות?"  —

והמשיכו לצעוד לדרכם.   —
רעיון גאוני צץ במוחו.  —

כל הגולות התפזרו.   —
כיצדמ ו וםמ כמ גייתמב ש במבונינו–גביה.מ 	=	2

כיצדמ ו וםמ כמ גייתמב ש במבונינו,משו ישמב שפטוםמקצדוםמ 	=	1
יפשיטום.

כיצדמ ו וםמר מישו ישמב שיתמרובידמ) ש במנ יע(.מ 	=	0

מ—א

פןיח

לשון
תקניות	מורפולוגית	ותחבירית	 מ 2

2	=מ שפטוםמןקנוום,מהןכםמרקריקומ)ב ותמיב ספד(.
שגוכיןמןחבודויןמ יךטיןמ)אגיתמשגוכיןמב בנהמה שפט(.מ 1	=מ

שגוכיןמןחבודויןמדבין.מ 0	=מ

מ—ע

פןיח

לשון
פיסוק	 מ 3

שו ישמנאיתמבנקירהמיבסו תמשכ המבדיבמה שפטום. 1	=מ
שו ישמ צי צםושגיומבנקירהמיבסו תמשכ הוכותמשו ישמבהםמא  .מ 0	=מ

מ,ת

פןיח

לשון
כתיב	 מ 4

אןובמנאיתמבדיבי:מךרמשתימשגוכיןמאןובמשונות. 2	=מ
שלושמךרמחמשמשגוכיןמאןובמשונות. 	=	1
ששמשגוכיןמאןובמשונותמכימויןד. 	=	0

הערות:		
שגיאות	הכתיב	ייספרו	רק	בשבע	השורות	הראשונות	של	הסיפור. 	—

שגוכיןמאןובמבשםמפדטומ כמווחשבימשגוכין. 	—

מ—ע

פןיח

לשון

כתב	 מ 5
אןבמקדוכ. 1	=מ

אןבמקשהמ כירמ קדוכה.מ 	=	0

מ,ת

 חייתמ  בחתממ7תמבעבריתמ אוןהמב',	נוסח	ג',	התשע"ג

 17
מיצ"ב  171-EVR-113-2C-SOF-p-net-lo_rishmi-shipur ,11:54212:11:2113 170-01-02-03-01-01-012-013-05 'מבחן 170 בעברית לכיתה ב' (2) — נוסח ג

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

בס"ד

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1525 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"ג )חינוך מוכר שאינו רשמי( 44
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

בס"ד

חלק	ב'
	מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פרק	רביעי:	טקסט	מידע	—	"לשם	מה	ברא	ה'	זנב	לחיות"

פןיח1

המשמעות	
הגלויה

4	=	ןשיבהמה ןווחסןמ שנימהשו ישוםמהכ ה:מ

אוייתמןניךהואוייתמקפוצה,מ מת.מ
 ריג ה:

לכוון את הקפיצה.  —

לנשות את תנועתם.  —

הם משתמישם בזנב כמו בהגה.  —

קופים משתמישם בזנב שלהם לתנועה.  —

הון יןמך מךנפום, מע.מ
 ריג ה:

כמו עוד רגל או יד. —מ

משתמשים בזנב כאילו הוא יד נוספת.  —

להתנדנד על עצים.  —

לתפוס ענף.  —

ןשיבהמה צוונןמדקמכןמאחדמהשו ישוםמהנ" ,מכימןשיבהמה צוונןמכןמכיןימ 	=	2
מהשו ישמפך וום,

 ריג ה:

לקפוץ מעץ לעץ. )שו ישמת(  —

לשנות את תנועתו. )שו ישמת(  

א מןשיבהמכחדן, 	=	0	
 ריג ה:

הם מגִנים עם הזנב. —מ

מ,ע,4

פןיח2

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה צוונןמשה טכיןמ גִניןמך מךצ תמבכ צךיןמנוןיקמהזנב, 	=	4	
 ריג ה:

הלטאה מורידה את הזנב.  —

היא מנתקת את זנבה מגופה ונמלטת.  —

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,4

המשך	בעמוד	הבא



45חוברת הנחיות 1525 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ב', התשע"ג )חינוך מוכר שאינו רשמי(
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

בס"ד

המשך	בעמוד	הבא

	מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח3

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה צוונןמכןמהצבו. 	=	3

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,א

ד"ב4

הבנת	
המשתמע

הןשיבהמהנאינה:מ)ע(מבידחן.מ 	=	3

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,א

פןיח	5

המשמעות	
הגלויה

	2	=	ןשיבהמה צוונןמשהצבומ נוךמכןמזנבימ)ב הודין(,מ
 ריג ה:

הוא מניע את זנבו.  —

הוא מזיז/מטלטל את זנבו.  —

הוא מכשכש/מנענע/מנופף בזנבו במהירות.  —

א מןשיבהמכחדן,מ 	=	0	
 ריג ה:

מזהיר אחרים בעזרת זנבו.  —

מ,ע

ד"ב6

הבנת	
המשתמע

הןשיבהמהנאינה:מ)ת(משנוהםמ שן שוםמבזנבמא ימבורמניספן.מ 	=	4

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,4

סגיד7

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמהקפהוסו יתמש משלושמהןשיביןמהכ ה: 	=	2

ת.מ כ

ע.מ כ

את א.מ

ןשיבהמהאי  ןמהקפהוסו יתמש משתייםמ תמהןשיביןמהנ" .מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמהקפהוסו יתמש מאחתמהןשיביןמהנ" מכימא מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ—ע

פןיח8

יישום,	
הערכה	
וביקורת

4	=	ןשיבהמה צוונןמשויסףמכונימצירק,מב וייומהסבדמשכפשדמ הבותמ  נימשהקנגידימ
כונימנ צכמב ניחהושהיכמ ןאינתמ קפיץמ אוייתמשכונימנשךתמך מהזנב,מאומ אוייתמ

שזנבימ ןיח,מאומ אוייתמשהיכמ ןאיפףמקרו ה.מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,4
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בס"ד

	מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

פןיח	9

ידע	לשוני

אןובןמ שפטמנאיתמ בחונהמןחבודוןמי בחונהמס נטון,מ 	=	2 	א.מ
 ריג ה:מ

הזוקוןמנךזדןמבזנבמארומ טפסמך מךנפום. —מ

ארומ טפסמך מךנפוםמהזוקוןמנךזדןמבזנב. —מ

א מןשיבהמכחדן.מ 0	=מ מ

מ,ע

אןובןמ שפטמנאיתמ בחונהמןחבודוןמי בחונהמס נטון,מ 	=	2 	ב.מ
 ריג ה:מ

הצופידמ שן שןמבזנבמש המא ימבהגה. —מ

הצופידמבזנבמש המ שן שןמא ימבהגה.מ —מ

א ימבהגהמ שן שןמהצופידמבזנבמש ה.ממ —מ

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ מ

מ,ע

הערות:	

ןשיבהמהאי  ןמהיספהמכימהש טהמש מכיןויןמשו ישמיוצודןמ שפטמנאיתמ 	—
מ בחונהמןחבודוןמי בחונהמס נטון,מןוחשבמןשיבהמנאינה,מ

 ריג ה:מ

הצופידמ שן שןמבזנבמש המא ימהגה.מ —מ

הש טןמ ו המכחןמכימויןדמןוחשבמןשיבהמשגיוה. —מ

אןובןמ ספדוםמ ך מ  ו וםמּבִ קיםמאןובןמ שפטמןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ —מ

אןובןמ ספדוםמ ך מ  ו וםמבסרדמהנאיתמיאןובןמ שפטמשגיומווחשבימןשיבהמ —מ
שגיוה.מ

פןיחמ10

ידע	לשוני	

אןובןמה ו המתפס	  כמשגוכיןמאןוב.מ 	=	2 א.	

אןובןמה ו המתפסמבשגוכןמאןובמכחןמכימויןד. 	=	1 	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ—ע

אןובןמה ו הממשתמשות.מ 	=	1 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ,ת

אןובןמה ו הממזהירויזהירוהזהירמ  כמשגוכיןמאןוב.מ 	=	2 ג.	

אןובןמה ו הממזהירויזהירוהזהירמבשגוכןמאןובמכחןמכימויןד. 	=	1 	

א 	ןשיבהמכחדן.מ 	=	0 	

מ—ע

אןובןמה ו הממטפס/טיפס.מ 	=	1 ד.	

א 	ןשיבהמכחדן.מ 	=	0 	

מ,ת

המשך	בעמוד	הבא
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בס"ד

המשך	בעמוד	הבא

	מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

סגיד	11

ידע	לשוני

ןשיבהמהאי  ןמכןמשלושמההש  יןמהכ ה: 	=	2

. ת.מ

? ע.מ

. א.מ

ןשיבהמהאי  ןמשתייםמ תמההש  יןמהנ" .מ 	=	1

ןשיבהמהאי  ןמכןמאחתמההש  יןמהנ" מכימא מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ—ע

פןיח	12

ידע	לשוני

אןובןמה ו וםמבסרדמהזה: 	=	3

הגה ת.מ

זוקון ע.מ

זנבין א.מ

צבו 4.מ

צופידום 5.מ

ןניךה כ.מ

אןובןמה ו וםמבשגוכהמאחתמבסרדמה ו וםמ)הח פהמבותמשןומ ו וםמהס יאיןמ 	=	2	
זימ זי(.

או: 	

אןובןמה ו ום	בסרדמהנאית,מכעמ ו המכחןמחסדה. 	

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ע,א
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בס"ד

הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ ךבדוןמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמשדאזמ
הזה.מ הןה ועמ כןמ ו יימ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ שו ינהמ צידעמ כימ ומ השאבה,מ דאזמ כימ מה קציךמ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמבון–ספדו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים בשני חלקי המבחן 

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמא ומ  יחשבמ חושיבמצוינוםמי  ופיומהושגום:מהמיצבית,משפיןחהמ
הנוןנוםמ נןינוםמ כיטי טו,מ ספקמ בכיפתמ הן  ורמ בד ןמ הצוינוםמ כןמ זהמ חשבמ א ומ דכ "ה.מ בורומ
 השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדמקב ןמןדשו וםמבד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.מה וצבוןמ

 ןכו המ שו ישמרקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמבש  יןי.

ניסףמך מה וצבוןמ צידפוםמ  חבדיןמה בחתמא וםמורנווםמ חושיבמהנןינוםמ—מדף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	
ודף	מיפוי	כיתתימשה ו יומש הםמואי מ הויןמש במ קרוםמ)א ומןי ע(מ פנומהק רןמהנןינוםמ  וצבון.

חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית א.	

ההושגוםמ ומיצבית–שכבתיתמ חושיבמ מיצבית–כיתתית	 בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  ופיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)ע(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)א(מך מהשייכהמבותמנןינומ
ה וצ"במ נןינומ ך מ ה ביססוםמ הכדצוין(מ )הניד יןמ הכדצויןמ ההשייכהמ קביציןמ השאבהמ נןינומ
בח ינוןמ http://rama.education.gov.il,מ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ ה וצבויןמ החוצינו.מ

הערכה	בית–ספרית,מבנישכממיצ"ב	פנימי,מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ב.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מהרפוםמהורנווםמש מדואיזמהצוינוםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרפומה ופיומ
האוןןווםמ צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמע55-5מריג כיןמ רפומדואיזמצוינוםמ  כום,משחישבימ
בהםמא מהצוינוםמש מן  ורמכחר,מיריג כיןמ רפומדואיזמצוינוםמדוקום.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמ

ה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.
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בס"ד

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

סוייגמ סיגומהשגוכיןמש מהן  ורום.מ 	מ שו ןמההאןבה:מה חייתמ כפשדמ  ידוםמ כבחתמכןמ
השגוכיןמכונימ דאובמבחושיבמהצויתמב בחת,מי טדןימ זהיןמכןמ יקרומהקישומבפךניחמהציפתמ
הכ פבוןו.מבש במ כיחדמויןדמןןכפשדמהשייכהמבותמ ספדמהשגוכיןמ א מסיגמבאוןהמש עמיבותמ

הנןינוםמש מקביציןמההשייכהמשןפדסםמדכ "המך מס עמןיצכיןמה וצ"במהחוצינו.מ

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ 	מ
מ דכשמב חייתמי ציוניןמבהןכםמ אעמברפומדואיזמהצוינום.מושמ ס תמברפומדואיזמהצוינוםמכן

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.מ

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ 	מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	בכל	אחד	מחלקי	המבחן	 	.2
ח קמכ':מהצויתמהאי  מבח קמכ'מ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכוםמבח קמ מ

זה.מטייחמהצוינוםמנךמבותמממ –ממת.

הצויתמהאי  מש מן  ורוםמבך ומ קיויןמש וךהמש כמנבחנימב ט ןמההאןבהמוחישבמך –פומ ט יןמ מ
כןמ ה בחת,מ וןדמ ט יןמ בא מ הן  ורמ שקוב מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ושמ סאםמ הכחדין.מ ה בחתמ

הסאיםמושמ ח קמב–מ9מ) ספדמהנקיריןמה דבומב ט יןמכ ה(,מיכןמהןיצכהמושמ אפי מב–ממת.

ח קמב':מהצויתמהאי  מבח קמב'מ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבח קמזהמ ןיעמסעמ מ
א מהנקיריןמהכפשדויןמבח קמזה.מטייחמהצוינוםמגםמבח קמב'מנךמבותמממ –ממת.מ)דכימהנחויןמ חושיבמ
לאמ הצויתמבןחןוןמרףמדואיזמהצוינום(.מ כחדמשבח קמב'מ ספדמפדוטומהורךמה שינומקטתמ כיר,מ

וחישבמצויתמנפדרמ הבנןמהנקדכמי ורךמ שינו.מ

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	בחלק	א'	של	המבחן 	.3
בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ הנישכוםמבנפדר.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמ מ
ך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבכיןימנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמ
הצוינוםמ ן  ור(.מכפשדמ חשבמבכיפתמורנומכןמצוינומהן  ורוםמבנישכוםמהשינוםמבכחיזוםמ)דכימ

הנחויןמבןחןוןמרףמדואיזמהצוינום(.מה וצבוןמךידאןמכןמהחושיבוםמהכ המבכיפתמכיטי טו.

הנחיות	לשימוש	בדפי	המיפוי	הכיתתיים	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4
רפומה ופיומהאוןןווםמה יפוךוםמבה שעמ ןווחסוםמ שנומח קומה בחת.מ 	מ

רפומה ופיומהאוןןווםמניךרימ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמהפדוט,מבד ןמ 	מ
הנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמכןמהצוינוםמ
ש מא מן  ורמבפדוטוםמה שןוואוםמ כיןימנישכ,מיכחדמאעמ חשבמכןמהצויתמה  יצךמש מא מ

הן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברפומה ופיומהאוןןווםמהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרפומה ופיומהאוןןווםמ 	מ
 יצגוםמבחיבדןמזימ שםמריג ה,מיהםמגםמ צידפוםמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ 	מ
)אכשדמהםמ האוןןומ נןינוםמהכ המ ארומ השייןמכןמה  יצךמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ אתמ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.
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בס"ד

השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.3 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספדמריבדומהךבדון(מך מס עמהןיצכיןמש מ
בןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמהושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמ
רי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המבךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמ
ןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמהךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמ

כןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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בס"ד
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בס"ד

דף ריכוז ציונים לתלמיד
חלק	א'

דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	א'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"ג
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מב1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

דיוק	בקריאה	ובכתיבה	של	מילים
השאלה

שכ המתמ—מש במדכשית
תרתגתבתכ
1200

משכ המת
ש במשנו

סאיםמ
צויתמ פומ
מתעא54כ987מתטב ןמה דה

מתעא54שכ המע
הצויתמבנישכמממ11ממ

הבעה	בכתב	השאלה
מעאשכ המתתא
מתע4שכ המכתכת
מתא5שכ המכתכע
מתע4שכ המכתכא
מתעאשכ המכתבת
מתעשכ המכתבע
מתשכ המכתבא
מתעשכ המכתב4
מתשכ המכתב5

הצויתמבנישכמ  20  

ידע	לשוניהשאלה
מעשכ המעתכ
מעשכ המעתב
מתשכ המאתכ
מתעשכ המאתב
מתעשכ המאתג
מתשכ המאתר
מתעשכ המ4ת
מעאשכ המ5ת

מ12מממ הצויתמבנישכממ

הבנת	הנקרא
הבנת	הנקרא	של	משפט/של	פסקההשאלה

השלמת	משפטים
מאשכ המאכ
מאשכ המאב
מאשכ המאג
מעשכ המ4כ
מעשכ המ4ב
מעשכ המ4ג
מעשכ המ4ר
מעשכ המ4ה

הצויתמממ17  
הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוךהשאלה

סיפור
מתעשכ המ5

מתעשכ המככ
מתעשכ המכב
מ5שכ המ7
מ5שכ המ8
מעשכ המ9
מ4שכ הממת
מע4שכ המתת

מ19מ הצויתממ
מ36מ הצויתמבנישכממ

הציון	הכולל	
בחלק	א'

+ + + = נק'
	הציון	בנושא
הבנת	הנקרא

	דיוק	בקריאה
	ובכתיבה	של

מילים

	הציון	בנושא
	הבעה	בכתב

	הציון	בנושא
ידע	לשוני

	הציון	הכולל

ציונים	
באחוזים	בכל	

נושא

( )
___%

19
100× =( )

___%
26

100× =
( )

___%
45

100× =

ציון	כולל	בהבנת	הנקראציון	בהבנת	הנקרא	בטקסט	ארוךציון	בהבנת	הנקרא	של	משפט/של	פסקה

( )
___%

15
100× =( )

___%
25

100× =( )
___%

15
100× =

ציון	בידע	לשוניציון	בהבעה	בכתבדיוק	בקריאה	ובכתיבה	של	מילים

36

36

80 19 73 17 89

12 80 20 80 11 73

11 20 12 79

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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בס"ד

דף ריכוז ציונים לתלמיד
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	א'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממאוןה:מ       

דיוק	בקריאה	ובכתיבה	של	מילים
השאלה

שכ המתמ—מש במדכשית
תרתגתבתכ

משכ המת
ש במשנו

סאיםמ
צויתמ פומ
מתעא54כ987מתטב ןמה דה

מתעא54שכ המע
הצויתמבנישכממממ  ממ

הבעה	בכתב	השאלה
מעאשכ המתתא

מתע4שכ המכתכת
מתא5שכ המכתכע
מתע4שכ המכתכא
מתעאשכ המכתבת
מתעשכ המכתבע
מתשכ המכתבא
מתעשכ המכתב4
מתשכ המכתב5

הצויתמבנישכממממ  ממ

ידע	לשוניהשאלה
מעשכ המעתכ
מעשכ המעתב
מתשכ המאתכ
מתעשכ המאתב
מתעשכ המאתג
מתשכ המאתר
מתעשכ המ4ת
מעאשכ המ5ת

הצויתמבנישכממממ  ממ

הבנת	הנקרא
הבנת	הנקרא	של	משפט/של	פסקההשאלה

השלמת	משפטים
מאשכ המאכ
מאשכ המאב
מאשכ המאג
מעשכ המ4כ
מעשכ המ4ב
מעשכ המ4ג
מעשכ המ4ר
מעשכ המ4ה

הצויתממממ  ממ
הבנת	הנקרא	בטקסט	ארוךהשאלה

סיפור
מתעשכ המ5

מתעשכ המככ
מתעשכ המכב
מ5שכ המ7
מ5שכ המ8
מעשכ המ9
מ4שכ הממת
מע4שכ המתת

הצויתממממ  ממ
הצויתמבנישכממממ  ממ

הציון	הכולל	
בחלק	א'

+ + + = נק'
	הציון	בנושא
הבנת	הנקרא

	דיוק	בקריאה
	ובכתיבה	של

מילים

	הציון	בנושא
	הבעה	בכתב

	הציון	בנושא
ידע	לשוני

	הציון	הכולל

ציונים	
באחוזים	בכל	

נושא

( )
___%

19
100× =( )

___%
26

100× =
( )

___%
45

100× =

ציון	כולל	בהבנת	הנקראציון	בהבנת	הנקרא	בטקסט	ארוךציון	בהבנת	הנקרא	של	משפט/של	פסקה

( )
___%

15
100× =( )

___%
25

100× =( )
___%

15
100× =

ציון	בידע	לשוניציון	בהבעה	בכתבדיוק	בקריאה	ובכתיבה	של	מילים

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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בס"ד

 דף ריכוז ציונים לתלמיד
חלק	ב'

דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	ב'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"ג 	

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מב1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

	הציון	הכולל	בחלק	ב'	של	המבחן:	 32 נק'
( )

___%
41

100× = 7832הציון	הכולל	באחוזים	בחלק	ב'	של	המבחן:

השאלה
הבנת	הנקרא	בטקסט	

	מידע
וידע	לשוני

מע4שכ המת
מ4שכ המע
מאשכ המא
מאשכ המ4
מעשכ המ5
מ4שכ המכ
מתעשכ המ7
מ4שכ המ8

מעשכ המ9כ
מעשכ המ9ב
מתעשכ הממתכ
מתשכ הממתב
מתעשכ הממתג
מתשכ הממתר
מתעשכ המתת
מעאשכ המעת
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בס"ד

דף ריכוז ציונים לתלמיד
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ב',	חלק	ב'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מ     שםמהן  ורוה:מממממממממממממממ    ממממממממממממממממממממ

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

	הציון	הכולל	בחלק	ב'	של	המבחן:	     נק'
( )

___%
41

100× = הציון	הכולל	באחוזים	בחלק	ב'	של	המבחן:

השאלה
הבנת	הנקרא	
	בטקסט	מידע
וידע	לשוני

מאשכ המת
מאשכ המע
מעשכ המא
מאשכ המ4
מאשכ המ5
מאשכ המכ
מאשכ המ7
מאשכ המ8
מאשכ המ9

מתשכ הממתכ
מתעשכ הממתב
מתעשכ הממתג
מעשכ הממתר
מעשכ המתת
מעשכ המעת

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

השאלה
הבנת	הנקרא	בטקסט	

	מידע
וידע	לשוני

מע4שכ המת
מ4שכ המע
מאשכ המא
מאשכ המ4
מעשכ המ5
מ4שכ המכ
מתעשכ המ7
מ4שכ המ8

מעשכ המ9כ
מעשכ המ9ב
מתעשכ הממתכ
מתשכ הממתב
מתעשכ הממתג
מתשכ הממתר
מתעשכ המתת
מעאשכ המעת
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דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ב', חלק א' מיצ"ב פנימי התשע"גבס"ד
רגיל/

עולה/	
משולב/	

לקוי	
שמיעה

הבנת	הנקראדיוק	בקריאה	ובכתיבה	של	מילים

	הכתבה
שלב	ראשון

	הכתבה		
משפט/פסקהשלב	שני

			מספר	השאלה
ממד	ההבנה

שם	התלמיד

הציוןתרתגתבתכ
בהכתבה

הציוןע
בנושא

מא
כ

מא
ב

מא
ג

מ4
כ

מ4
ב

מ4
ג

מ4
ר

מ4
ה

הציון

ת

ע

א

4

5

כ

7

8

9

מת

תת

עת

את

4ת

5ת

כת

7ת

8ת

9ת

מע

תע

עע

אע

4ע

5ע

כע

7ע

8ע

9ע

מא

תא

עא

אא

4א

5א

כא

7א

8א

9א

מ4

בס"ד
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בס"ד
יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא

הציון	הבעה	בכתבידע	לשוני
הכולל	
בחלק	

א'

טקסט	ארוך	—	סיפור

תתמת789כבככ5
הציון	הציון

בנושא

מעת
כ

מעת
ב

מאת
כ

מאת
ב

מאת
ג

את
ר

5ת4ת
הציון	
בנושא

מתת
אמ

מכת
כת

כתמ
כע

כתמ
כא

כתמ
בת

כתמ
בע

כתמ
בא

כתמ
ב4

כתמ
הציון	ב5

בנושא IIIIIIIIIIIII

ת

ע

א

4

5

כ

7

8

9

מת

תת

עת

את

4ת

5ת

כת

7ת

8ת

9ת

מע

תע

עע

אע

4ע

5ע

כע

7ע

8ע

9ע

מא

תא

עא

אא

4א

5א

כא

7א

8א

9א

מ4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.

בס"ד
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בס"ד

  יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ
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א מהזאיויןמש ידיןמ  רונןמושדכ ,מ שדרמהחוניע,מדכ "ה.מהשו ישמב ס עמזה,מ דביןמהפדוטוםמשבי,מ יגב מ  טדיןמ
 ו ירמכושויןמב ברמכימ הידכהמי בחונהמך מורומ יסרמחוניעמב בר,מ פומהדשכהמ פידשןמ  יסרמחוניעמבכןדמדכ "ה.מ
זאיויןמהשו ישמכונתמנוןניןמ הךבדה.מח מכוסידמ פידשמ א משו ישמ סחדומיאתמ א מ טדהמכחדןמשכונהמ סחדון.מכותמ
 הךןוק,מ הפוץ,מ ךבר,מ הצוג,מ שאפ ,מ פדסם,מ הנפוקמדושוית,מ וצידמךביריןמנגזדיןמבותמך מורומה שן שמיבותמבכ צךיןמ
כחדמ א מ טדהמכימ  אידמפדוטמ פדטומה ורך,מהןיאת,מה יצדוםמכימהשודיןוםמש קידםמב ס עמזה.מןיאתמה בחנום,מ
 דביןמטקסט,מןיאנה,מן ינין,מגדפוקהמיא מחי דמכחדמה יא מב ס עמזה,מ יגתמך מורומזאיויןמויצדום,מסו נומ סחד,מפטנטוםמ

כימזאיויןמויצדוםמיקנוותמדיחנומכחדין,מיך מפומא מרות;מא מזאיןמשכונהמנוןנןמב ס עמזהמב פידש,מרונהמאזאיןמש ידה.


