מדינת ישראל
משרד החינו

ראמ"ה

המזכירות הפדגוגית

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינו

ִמפרט מבח המיצ"ב בעברית לכיתה ב' ,התשע"ב
במבח נבדקי ארבעה נושאי:
 .1דיוק בקריאה ובכתיבה של מילי  :קריאה מדויקת של מילי מנוקדות וכתיבה של מילי או של
צמדי מילי מוכתבי.
 .2הבנת הנקרא :הבנה של מילי בתו הקשר ,הבנה של משפטי והבנה של טקסטי קצרי וארוכי.
הטקסטי ה מסוגות שונות :סיפור וטקסט מידע ,וה מלווי במטלות ,שבאמצעות נבדקי ממדי
ההבנה השוני המפורטי בטבלה ובנספח .השאלות ה מסוגי שוני )כגו :שאלות מסוג ר"ב,
שאלות פתוחות וקלוז(.
 .3הבעה בכתב :כתיבת טקסט לכיד העומד בפני עצמו ,כגו סיפור או רשמי.
 .4ידע לשוני נבדק בזיקה לטקסטי הנכללי בפרק של הבנת הנקרא ובזיקה להבעה בכתב.
נושא
1

דיוק בקריאה
ובכתיבה של מילי

2

הבנת הנקרא
על%פי תכנית
הלימודי*:
פרק ג' –
"רכיבי החינו
הלשוני"
ופרק ד' –
"הישגי נדרשי",
הישגי  5 ,4ו6%

3

• קריאה מדויקת
של מילי
מנ$קדות בהקשר
תחבירי%סמנטי
• כתיבה של מילי
בודדות ושל צמדי
מילי )מתו
משפטי(
באמצעות הכתבה

ידע לשוני
על%פי תכנית
הלימודי*:
פרק ג' ופרק ד' –
הישג 8

ממדי ההערכה
• זיהוי מדויק של מילי
• ייצוג גרפי פונטי תקי של
כל המילה ברצ&
• ייצוג מורפולוגי של כל
רכיבי המילה ,בסיס
ומוספיות )צורני גזירה
וצורני נטייה(

ממדי ההבנה
• הבנה של טקסטי • הבנת המשמעות הגלויה
קצרי
בטקסט :איתור מידע
• הבנה של טקסטי • הבנת המשתמע מתו
הטקסט :היסק והכללה
ארוכי
על%פי הטקסט
 −סיפור
• יישו ,הערכה וביקורת
 −טקסט מידע

הבעה בכתב
על%פי תכנית
הלימודי*:
פרק ג' ופרק ד' –
הישגי  2ו3%

4

פירוט

• כתיבת סיפור/
כתיבת רשמי
•
•
•
•

•

אוצר מילי
הכרת מבנה מילה
סדר אלפביתי
מבנה משפט,
התא במי
ובמספר
סימני פיסוק

ממדי ההערכה
• תוכ ומבנה
• לשו
• הכרת המושגי
המודגשי בתה"ל
• הבנת המשמעות של
מבני לשוניי
• שימוש תקי במבני
לשוניי

משקל
יחסי
כ15%%

הערות
הדיוק בקריאה ובכתיבה
מבטא יישו של הידע
הפונולוגי ,האורתוגרפי,
המורפולוגי והמורפו%
תחבירי.

כ45%%

• הטקסטי כתובי
בכתיב מלא ובניקוד
חלקי.
• הבנת הנקרא מוערכת
באמצעות יחידות שיח
קצרות )מילי ,משפטי
וקטעי( ובאמצעות
טקסטי בהיק& של עד
שני עמודי.
כתיבה על%פי כותרת או
על%פי איור או על%פי גריי
אחר.

כ15%%

ידע לשוני נבדק בזיקה
להבנת הנקרא ולהבעה
בכתב ,ולמטרות של חיפוש
במילו ושל כתיב נכו.

כ25%%
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* תכנית הלימודי לבית הספר המ"מ והממ"ד "חינו %לשוני :עברית – שפה ,ספרות ותרבות" )תשס"ג( ,ירושלי :האג& לתכנו
ולפיתוח תכניות לימודי ,המזכירות הפדגוגית ,משרד החינו ,התרבות והספורט.

מדינת ישראל
משרד החינו

ראמ"ה

המזכירות הפדגוגית

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינו

ִמפרט מבח המיצ"ב בעברית לכיתה ב' ,התשע"ב
נספח למפרט
 .1דיוק בקריאה ובכתיבה של מילי – פירוט ממדי ההערכה
א .קריאה מדויקת של מילי
ב.

כתיבת מילי המוכתבות על%ידי המורה מתו משפטי
בהכתבה ייכללו מילי שכיחות המייצגות חלקי דיבור שוני ,כגו שמות עצ ,שמות תואר ,פעלי ,מילות
קישור ,מילות יחס וכינויי.
ייבדקו:
• איות מדויק של כל צלילי המילה
• כתיב של אותיות השורש
• כתיב של תחיליות וסופיות של מילי
• כתיב של אותיות השימוש

 .2הבנת הנקרא – פירוט ממדי ההבנה
א .הבנת המשמעות הגלויה בטקסט :איתור מידע )כ((30%
• איתור פרטי מידע מפורשי בטקסט
• זיהוי ְק ָשרי מפורשי של זמ ושל סיבה ותוצאה

ב .הבנת המשתמע מתו %הטקסט :היסק והכללה )כ((60%
• הבנת מילי וביטויי בהסתמ על הטקסט
• הבנת ְק ָשרי לוגיי של זמ ושל סיבה ותוצאה שאינ מפורשי בטקסט
וארגונ
• ִאחזור מידע :מיו פריטי המופיעי בטקסט ִ
• השוואה בי פרטי מידע
• הבנת יחסי בי הדמויות בטקסט
• הבנת רעיו/רעיונות מרכזיי המשתמעי מ הטקסט
• הבנת התכונות של הדמויות על%פי הטקסט

ג.

יישו  ,הערכה וביקורת )כ((10%
• העלאת השערות בהסתמ על הטקסט
• הבעת עמדה אישית על הטקסט
• הבעת עמדה אישית על הדמויות בטקסט ועל מעשיה
• יישו הנלמד מ הטקסט בהקשרי מוכרי

התשע"ב 2012
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ראמ"ה
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הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינו

 .3הבעה בכתב – פירוט ממדי ההערכה
•

תוכ ומבנה )כ((70%
א .כתיבה רלוונטית לנושא הכתיבה ולמטרתה

•

ב.

מודעות לנמע :כתיבה של טקסט עצמאי העומד בפני עצמו

ג.

בכתיבת סיפור – הסיפור כולל את הרכיבי האופייני לסיפור .העלילה כוללת הרחבות איכותיות
ורלוונטיות ,כגו תיאורי רקע :סביבה ודמויות ,תיאורי אירועי ,תיאורי פעולות ,מחשבות ,רגשות
ומניעי של הדמויות ,וכ תיאור היחסי בי הדמויות.

לשו )כ((30%
חלקי במבני מורפולוגיי מורכבי ובמשפטי
א .משלב לשו :אוצר מילי מגוו ומדויק ושימוש ִ
מורכבי
ב.

תחביר :מבנה משפט תקי ,התא דקדוקי )יחיד%רבי; זכר%נקבה(

ג.

פיסוק :נקודה וסימ שאלה בסו& משפט

ד.

כתיב :כתיב תקי )ללא הבחנה בי כתיב מלא ובי כתיב חסר(

 .4ידע לשוני
•

הבנת מילי וביטויי מתו הקשר

•

הכרת מבנה מילה :זיהוי והפקה של מילי מאותו שורש והכרת סיומות בזכר ובנקבה ,ביחיד וברבי,
בש ובפועל )לרבות סיומות נקבה למילי בלשו זכר וההפ(

•

הכרת הסדר האלפביתי ,החיצוני והפנימי ,שלפיו מסודרות המילי במילו עברי%עברי

•

כתיבת משפט תקי

•

הכרת התפקיד של נקודה ושל סימ שאלה והשימוש התקי בה

התשע"ב 2012
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