
דף חישוב ציונים לתלמיד
עברית לכיתה ב', חלק א — מיצ"ב פנימי תשע"ד

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.
שם התלמיד/ה:                                               כיתה:        

הציון הכולל 
בחלק א

+ + + = נק'
 הציון בנושא
הבנת הנקרא

 דיוק בקריאה
 ובכתיבה של

מילים

 הציון בנושא
 הבעה בכתב

 הציון בנושא
לשון ומטה–לשון

 הציון הכולל

ציונים 
באחוזים בכל 

נושא

( )

16
100 ___%× =( )

29
100 ___%× =× =( )

45
100 ___%

ציון כולל בהבנת הנקראציון בהבנת הנקרא בטקסט ארוךציון בהבנת הנקרא בטקסט קצר

( )
___%

14
100× =( )

___%
25

100× =( )

16
100 ___%× =

ציון בלשון ומטה-לשוןציון בהבעה בכתבדיוק בקריאה ובכתיבה של מילים

דיוק בקריאה ובכתיבה של מילים
הכתבההשאלה

שאלה 1 — שלב ראשון
1ד1ג1ב1א

 שאלה 1
שלב שני

      סכום 
ציון לפי 

876543210טבלת המרה

דיוק בקריאת מילים
6543210שאלה 2

הציון בנושא       

הבעה בכתבהשאלה
3210שאלה 10כ

10שאלה 15א1
65310שאלה 15א2
6420שאלה 15א3
3210שאלה 15ב1
210שאלה 15ב2
10שאלה 15ב3
210שאלה 15ב4
10שאלה 15ב5

הציון בנושא       

לשון השאלה
ומטה–לשון

20שאלה 12א
20שאלה 12ב
20שאלה 12ג
20שאלה 12ד
210שאלה 13א
210שאלה 13ב
210שאלה 14א
210שאלה 14ב

הציון בנושא       

הבנת הנקרא
הבנת הנקרא בטקסט קצרהשאלה

השלמת משפטים
20שאלה 3א
20שאלה 3ב
20שאלה 3ג
20שאלה 3ד
20שאלה 3ה
20שאלה 3ו
20שאלה 3ז
20שאלה 3ח

הציון     
הבנת הנקרא בטקסט ארוךהשאלה

סיפור
30שאלה 4
40שאלה 5

10שאלה 6)1(
10שאלה 6)2(
10שאלה 6)3(

40שאלה 7
40שאלה 8
40שאלה 9

30שאלה 10
420שאלה 11

הציון      
הציון בנושא      

13
:2

6,
06

/1
1

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



דף חישוב ציונים לתלמיד
עברית לכיתה ב', חלק ב — מיצ"ב פנימי תשע"ד

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.
שם התלמיד/ה:                                               כיתה:        

השאלה
הבנת הנקרא בסיפור 
בטקסט מידע ולשון 

ומטה–לשון 
420שאלה 1

30שאלה 2א
30שאלה 2ב
40שאלה 3
310שאלה 4
40שאלה 5
40שאלה 6
420שאלה 7

20שאלה 8א
20שאלה 8ב
20שאלה 8ג
20שאלה 8ד
210שאלה 9א
210שאלה 9ב

210שאלה 10א
210שאלה 10ב

 הציון הכולל בחלק ב של המבחן:      נק'
( )

45
100 ___%× = הציון הכולל באחוזים בחלק ב של המבחן:

13
:2

6,
06

/1
1

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


