מדינת ישראל
משרד החינו

ראמ"ה

המזכירות הפדגוגית
אג המפמ"רי

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינו

ִמפרט מבח המיצ"ב בעברית לכיתה ה' – התש"ע
במבח נבדקי שלושה תחומי עלפי המפורט להל:
 .1הבנת הנקרא נבדקת באמצעות שלושה טקסטי  ,משלוש סוגות ,ובעקבותיה שאלות .השאלות ה
מסוגי שוני )כגו שאלות מסוג רבבררה ושאלות "פתוחות"( ,ובאמצעות נבדקי ממדי שוני
של הבנת הטקסט ,המפורטי בטבלה ובנספח .בכל אחד מ הממדי נכללות שאלות ברמות קושי
שונות.
 .2הבעה בכתב נבדקת באמצעות מטלות כתיבה המפורטות בטבלה בעמוד הזה וג עלפי התשובות על
חלק מ השאלות בפרקי של הבנת הנקרא .מטלות הכתיבה נבדקות עלפי ממדי ההערכה
המפורטי בנספח.
 .3לשו ומטה לשו – התחו נבדק בזיקה לטקסטי הנכללי בפרקי של הבנת הנקרא ובזיקה
למטלות הכתיבה.
תחו
1

הבנת הנקרא
עלפי תכנית
הלימודי *:
פרקי ג' וד'

2

הבעה בכתב
עלפי תכנית
הלימודי *:
פרקי ג' וד'

3

פירוט

משקל יחסי

ממדי ההבנה
סוגי הטקסטי :
• המשמעות הגלויה
• טקסט סיפורי
בטקסט :איתור מידע
• טקסט מידע )כגו
• המשתמע מתו הטקסט:
טקסט ִמכתבעת
היסק והכללה עלפי
או מאנציקלופדיה(
הטקסט
• טקסט שימושי
)כגו טקסט מדרי • יישו  ,הערכה וביקורת
או מפעיל(

65%–60%

• אור טקסט עד 600
מילי )עד שני עמודי
וחצי(.
• נושאי הטקסטי ה
מתחומי עניי שוני .
• לחלק מ הטקסטי
נלווי קטעי קצרי
)חזותיי או
מילוליי (.

30%–25%

מטלות הכתיבה ה בזיקה
לטקסט או ללא זיקה
אליו.

סוגי הכתיבה:
• כתיבת סיפור
• כתיבה למטרות
טיעו ושכנוע
• כתיבת תיאור
• כתיבה למטרות
הסבר

הלימודי *:
פרקי ג' וד'

• תוכ
• מבנה
• לשו

ממדי ההערכה

לשו ומטה לשו
עלפי תכנית

ממדי ההערכה

•
•
•
•

מבנה מילה
צורות פועל
פיסוק
מילות קישור

15%–10%

• הכרה
• הבנה
• שימוש

הערות

• דגש על המשמעות של
הצורות/המבני ועל
השימוש בה .
• דגש על הבנת התפקידי
של הרכיבי הלשוניי
• אי דרישה לציו הכלל
הדקדוקי או להגדרת
מושגי דקדוקיי .

* 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.
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ִמפרט מבח המיצ"ב בעברית לכיתה ה' – התש"ע
נספח למפרט
 .1הבנת הנקרא – פירוט ממדי ההבנה
א .המשמעות הגלויה בטקסט :איתור מידע )כ&(20%
•

איתור פרטי מידע המפורשי בטקסט

•

איתור הגדרות ,הסברי ורעיונות המפורשי בטקסט

•

זיהוי ְק ָשרי לוגיי המפורשי בטקסט

ב .המשתמע מתו" הטקסט :היסק והכללה על&פי הטקסט )כ&(60%

ג.

•

הבנת מילי וביטויי בהסתמ על הכתוב בטקסט

•

הבנת ְק ָשרי לוגיי שאינ מפורשי בטקסט

•

ִאחזור מידע :ארגו המידע המופיע בטקסט – מיו פריטי ויצירת קטגוריות

•

הבנת רעיונות המשתמעי מ הטקסט

•

באזכורי
הבנת ְק ָשרי בתו הטקסט תו כדי הסתייעות ִ

•

השוואה בי רעיונות ,תכונות ופרטי מידע

•

הבנת טענותעל ומסרי עיקריי

•

הבחנה בי עובדה ובי דעה בטקסט

יישו ,הערכה וביקורת )כ&(20%
•

העלאת השערות בהסתמ על הכתוב

•

הבעת עמדה מנומקת על הכתוב

•

יישו הנלמד מ הטקסט בהקשרי אחרי

•

הערכת מטרתו של הטקסט

•

הערכת עמדתו של הכותב

•

הבנת התפקידי של רכיבי המבנה

•

הבנת התפקידי של טקסטי נלווי )כגו שלט ,מודעה ,מפה ,טבלה ,איור(

•

זיהוי משלב הלשו ומשמעותו
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 .2הבעה בכתב – פירוט ממדי ההערכה
•

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

•

ב.

צמידות ורלוונטיות למטלת הכתיבהַ ,לנושא ולמטרה

ג.

מודעות לנמע :הכללת המידע הדרוש לנמע לש הבנת הטקסט

מבנה )(20%
א .התאמת המבנה הרטורי לסוג הכתיבה ולדרישות המטלה

•

ב.

יצירת רצ הגיוני בי משפטי  ,בי רעיונות ובי חלקי שוני של הטקסט )קישוריות ולכידות(

ג.

הצגת הכתוב וארגונו עלפני העמוד )כגו הפרדה בי מילי  ,בי פסקות ובי כותרת לטקסט(

לשו )(30%
א .משלב לשוני :שימוש בלשו ההולמת את הנושא ,את הנמעני ואת המטרה ,כפי שה מוגדרי במטלת
הכתיבה
ב.

אוצר מילי  :עושר לשוני ודיוק במשמעות

ג.

תחביר :מבנה משפט תקי ,התא דקדוקי )מי ,מספר וכד'( ,שימוש נכו במילות יחס

ד.

פיסוק :שימוש הול בסימני הפיסוק )נקודה ,סימ שאלה ,נקודתיי  ,סימ קריאה ומירכאות לציו
ציטוט(

ה .כתיב :איהשמטת אותיות והיעדר טעויות

 .3לשו ומטה לשו
•

חיפוש מילה במילו לפי סדר אלפביתי ,חיצוני ופנימי

•

זיהוי מבנה מילה ,תחיליות וסיומות )כגו כינויי חבורי (

•

יחסי משמעות בי מילי  :נִ רדפות וניגודיות

•

הבנת המושג "שורש" ותפקידו )משפחות מילי (

•

זיהוי זמני וגופי של הפועל ושימוש תקי בה

•

התאמה במי ובמספר בי שמות עצ  ,פעלי ושמות תואר

•

הבנת המשמעות של מילות הקישור )כגו א ,אבל ,לכ ,משו ש ,...טר (

•

הבנת התפקיד של סימני הפיסוק )נקודה ,סימ שאלה ,נקודתיי  ,מירכאות ,סימ קריאה ושלוש נקודות(
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