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ִמפרט מבח המיצ"ב בעברית לכיתה ח' ,התשע"ג )(2013
במבח נבדקי שלושה תחומי עלפי המפורט להל:
 .1הבנת הנקרא – התחו נבדק באמצעות טקסטי מסוגות שונות ,מסוגי שוני  ,בנושאי מגווני
ובהיקפי שוני  ,ובעקבותיה שאלות "פתוחות" ו"סגורות" .באמצעות השאלות נבדקי הממדי
השוני של הבנת הנקרא המפורטי בטבלה ובנספח שלהל .כל אחד מ הממדי נבדק באמצעות
שאלות ברמות קושי שונות.
 .2הבעה בכתב – התחו נבדק באמצעות מטלות כתיבה בפרק הבעה בכתב ,וג #באמצעות חלק מ
השאלות בפרקי #של הבנת הנקרא .מטלות הכתיבה נבדקות עלפי ממדי ההערכה המפורטי בטבלה
ובנספח שלהל.
 .3לשו ומטה$לשו – התחו נבדק בזיקה לטקסטי הנכללי בפרקי של הבנת הנקרא ובזיקה למטלות
הכתיבה.
תחו#

נושאי#

ממדי#

משקל יחסי

הערות

.1

הבנת הנקרא

סוגי הטקסטי
• טקסט מידע )כגו
טקסט מתו
אנציקלופדיה וטקסט
מתו כתבעת(
• טקסט טיעו )שכנוע(
• טקסט שימושי )כגו
ד %הוראות ועלו מידע(

ממדי הבנה*
• איתור מידע מפורש
וארגונו מחדש
)אחזור(
ִ
• פרשנות והיסק של
מידע שאינו מפורש
• הערכה וביקורת

כ50%

• היק %כל טקסט עד 700
מילי .
• ייתכנו ג טקסטי
נלווי  ,רציפי ולא
רציפי )כגו תמונות,
טבלה ,גר %והערות
שוליי (.

.2

הבעה בכתב

מטלות הכתיבה
• סיכו לסוגיו )כולל או
בורר(
• כתיבה למטרות שכנוע
)טיעו( )כגו חוות דעת
ומכתב תגובה(

ממדי הערכה*
• התאמה לסוגה
ולמטלה
• תוכ ומבנה
• לשו

כ35%

• כתיבת הסיכו מֶ ,סבת
לטקסט אחד או לכמה
טקסטי )סיכו
ממזג(.
• כתיבת הטיעו היא
בזיקה לטקסט או
לגַריָי.

.3

לשו

ממדי הערכה
• זיהוי
• הבנה
• המרה
• תקינות

כ15%

• השאלות כוללות
מונחי דקדוקיי  ,א
אי נדרשת הגדרת .
• ייתכנו שאלות
הקשורות לשימוש
במילו.

•

ומטה$לשו
•
•
•

מערכת הצורות )מבנה
מילי ומשמעות(
תחביר
פיסוק
המספר
ִ
ש

* ראו פירוט בנספח שלהל.
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ִמפרט מבח המיצ"ב בעברית לכיתה ח' ,התשע"ג
נספח למפרט
 .1הבנת הנקרא – פירוט ממדי ההבנה
א .איתור מידע מפורש וארגונו מחדש ) ִאחזור( )כ(30%$
• איתור פרטי מפורשי )גלויי ( בטקסט המרכזי ובטקסטי הנלווי )כגו עובדות ,עמדות ורעיונות(;
• איסו %פרטי מידע גלויי מ הטקסט המרכזי ומ הטקסטי הנלווי וממקומות שוני ;
• זיהוי ְקשרי לוגיי גלויי )כגו זמ ,סיבה ותוצאה ,הכללה ופירוט ,והסתייגות(;
ה3סקה;
• זיהוי המבנה הגלוי של הטקסט השל או של ִ
• זיהוי הרצ %הכרונולוגי בטקסט או בפסקה;
• ארגו אחר של פרטי המידע בטקסט )כגו סידור מידע ברצ %או שיבו 4מידע בטבלה(.

ב .פרשנות והיסק של מידע שאינו מפורש )כ(50%$
• הבנת הנושא העיקרי;
• הבנת הרעיו המרכזי בטקסט;
• הבנת רעיונות שוני בטקסט )לרבות רעיונות המנוסחי בשלילה או המנוגדי לציפיות(;
• הבנה של עמדות שונות המוצגות בטקסט;
• הבנת מטרת הטקסט;
ה5וונה של כותב הטקסט;
• הבנת ַ
• הבנת ְקשרי לוגיי שאינ גלויי בי משפטי ובי פסקות בטקסט;
• הבנת משמעות של מילי ושל צירופי דומשמעיי או עמומי המתפענחי מתו ההקשר;
• הבנה של ִאזכורי שוני המופיעי בטקסט;
• מיו פרטי מידע ויצירת קטגוריות )הכללה(;
• השוואה בי רעיונות ,בי מאפייני או בי פרטי מידע אחרי ;
• מיזוג של פרטי מידע מ הטקסט;
• מיזוג של פרטי מידע מ הטקסט המרכזי ע פרטי מידע מ הקטעי הנלווי ;
ומחלקי ממנו;
• הסקת מסקנות מ הטקסט כולו ֵ
• הבנת תפקיד של רכיבי מבנה שאינ גלויי בטקסט;
• הבנת תפקידיה של אמצעי לשוניי רטוריי ;
• הבנת תפקידיה של הסימני הגרפיי הנלווי לטקסט )כגו כוכבית ,הדגשות ואיורי (.

ג.

הערכה וביקורת )כ(20%$
• הערכת תוכ הטקסט ומבנהו וביקורת עליה  ,בליווי הנמקה;
• הערכת לשו הטקסט וביקורת עליה )כגו התאמת הלשו לסוגה ולמטרות הכותב(;
• הערכת עמדות שונות המוצגות בטקסט וביקורת עליה;
• השוואה או קישור בי המידע והרעיונות שבטקסט ובי ידע חיצוני ,ניסיו אישי או עמדות של הקורא;
• יישו המידע שבטקסט והמסקנות העולות ממנו בהקשרי אחרי ;
• העלאת השערות בנוגע לטקסט על סמ ידע כללי.
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 .2הבעה בכתב – פירוט ממדי ההערכה
•

התאמה לסוגה ולמטלה )(20%
א .היענות לדרישות המטלה מבחינת היק %הכתיבה;

•

ב.

רלוונטיות לנושא הכתיבה ולמטרתה;

ג.

מודע,ת לנמע :שילוב המידע הדרוש לנמע לש הבנת הטקסט.

תוכ ומבנה )(50%
א .פיתוח התוכ :פירוט ,מורכבות ,הצגת נקודות ראות שונות ,עושר רעיוני וכד';
ב.

טקסט עצמאי )לא מהוקשר(;

ג.

התאמת המבנה הרטורי לסוגה ,כנדרש במטלה;

ד.

יצירת רצ %הגיוני בי הרעיונות בטקסט )לכידות(;

ה .קישור בי משפטי ובי פסקות )קישוריות(.

•

לשו )(30%
א .משלב לשוני :שימוש בלשו ההולמת את הנושא ,את הנמעני ואת המטרה ,כנדרש במטלה;
ב.

אוצר מילי  :עושר לשוני ודיוק במשמעות;

ג.

תחביר :מבנה משפט תקי ,התא דקדוקי )מי ,מספר ,זמ ,גו %ויידוע( ,שימוש תקי במילות יחס ובמילות
קישור;

ד.

פיסוק :שימוש הול בסימני הפיסוק;

ה .כתיב נכו )למעט כתיב מלא וחסר(.

 .3לשו ומטה$לשו – פירוט הנושאי#
•

אוצר מילי  :מבנה )שורש ותבנית( ומשמעות בפועל ובש ;

•

חלקי הדיבור :פועל ,ש עצ  ,ש פעולה ,ש תואר ,כינוי גו ,%מילות יחס ,מילות קישור;

•

צורות הפועל :פעיל ,סביל ,ש פועל ,זמני הפועל;

•

הצירו %השמני :סמיכות ,ש עצ וש תואר )יידוע וריבוי(;

•

סימני הפיסוק )למעט פסיק( :הבנה ושימוש;

•

ש המספר :מספר מונה )יחיד ,יחידה; רבי  ,רבות(;

•

כתיב נכו :הישענות על ידע מטהלשוני.
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