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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

מדינת ישראל
משרד החינוך  ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 

המזכירות הפדגוגית

ראמ"ה: מדידה בשירות הלמידה                  
 קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, ת"ד 7222, תל–אביב מיקוד 67102

rama@education.gov.il 03-7632889 .טל' 03-7632888, פקס 

http://rama.education.gov.il :אתר ראמ"ה

راما: القياس في خدمة التعلم                         

 مباني الحكومة، شارع مناحم بيغين 125, ص.ب 7222, تل أبيب 67102

  rama@education.gov.il  03-7632889 .هاتف: 7632888-03, فاكس 

http://rama.education.gov.il :موقع راما

امتحان امليتساف في اللغة العربية للصف الثاني، صفحة 1 من أصل 4 صفحات

يفحص هذا االمتحان أربعة مجاالت:  .I

التمّكن من حروف الهجاء )الشيفرة الهجائية( ويفحص بواسطة تحليل وقراءة كلمات مفردة وجمل وبواسطة االمالء.  .1

فهم المقروء يفحص: بمستوى الجملة وبمستوى الّنص بواسطة أسئلة بأبعاد الفهم المختلفة )المذكورة في الملحق   .2
ص 6( حول نصوص من النوعين: االخباري والسردي/القصصي.

التعبير الكتابي يفحص القدرة على كتابة نص مستقل، باالعتماد على صور معطاة.  .3

المعرفة اللغوية تفحص من خالل أسئلة حول النص في فصل فهم المقروء ومن خالل فصل التعبير الكتابي.  .4

يشمل االمتحان ما يلي:  .II

إمالء: كتابة كلمات أو جمل  .1

َملء الفراغ في جمل معطاة  .2

مالءمة كلمة أو جملة للصورة  .3

تنفيذ تعليمات  .4

كتابة قصة  .5

فهم نص إخباري )يفحص بواسطة أسئلة مغلقة ومفتوحة، تتطرق إلى أبعاد الفهم والمعرفة اللغوية(  .6

فهم نص قصصي/سردي )يفحص بواسطة أسئلة مغلقة ومفتوحة، تتطرق إلى أبعاد الفهم والمعرفة اللغوية(  .7

استمارة للطالب  .8

مبنى امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة

في اللغة العربية للصف الثاني 2010/2009

מפרט מבחן המיצ"ב בשפה הערבית
לכיתה ב' — תש"ע
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امتحان امليتساف في اللغة العربية للصف الثاني، صفحة 2 من أصل 4 صفحات

جدول: مبنى مواضيع االمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني 2010/2009

النسبة التفصيلالمجال

المئوية 

مالحظات

 .1

التمّكن من   
حروف الهجاء

)الشيفرة   

 الهجائية( 

       

• إمالء كلمات أو جمل	

• قراءة وفهم كلمات منفردة / تراكيب من كلمتني أو أكثر 	

/ جمل

حوالي 

20%

التمكن من حروف الهجاء 

)الشيفرة الهجائية( يكشف 

تطبيق املعرفة الصوتية 

)الفونولوجية(، واملعرفة 

الشكلية )األورتوجرافية( 

واملعرفة الصرفية 

)املورفولوجية(.  
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امتحان امليتساف في اللغة العربية للصف الثاني، صفحة 3 من أصل 4 صفحات

النسبة التفصيلالمجال

المئوية 

مالحظات

.2

فهم املقروء  

بناء على منهج   

التعليم*

• فهم املقروء في 	

مستوى اجلملة 

• فهم املقروء في 	

مستوى النص:

-  نص إخباري

-  نص سردي/

قصصي

مستويات الفهم

• فهم املعنى الصريح في 	

النص

• فهم املعنى اخلفي / 	

املقصود من النص

• تفسير، دمج، وتطبيق 	

ألفكار ومعلومات  

حوالي 

50%

• يقيَّم فهم املقروء بشكل 	

متدرج ابتداء من 

وحدات خطاب قصيرة 

)كلمات وجمل( إلى 

وحدات خطاب أطول - 

نصوص.

•  طول النص القصصي 	

- حوالي 150 كلمة.

• طول النص اإلخباري 	

- حوالي 100 كلمة.

• ُتكتب النصوص مع 	

تشكيل كامل وميكن 

أن يكتب قسم منها 

بتشكيل جزئي.

• مواضيع النصوص من 	

مجاالت مختلفة قريبة 

من عالم الطفل ومن 

مواضيع التعليم.

.3

التعبير الكتابي  

بناء على منهج   

التعليم*

• كتابة قصصية / 	

سردية

معايير التقييم

•  املضمون	

•  املبنى	

•  اللغة	

حوالي 

20%

كتابة قصة )بناء على رسم 

توضيحي أو على سلسلة 

صور(.
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امتحان امليتساف في اللغة العربية للصف الثاني، صفحة 4 من أصل 4 صفحات

النسبة التفصيلالمجال

المئوية 

مالحظات

.4

املعرفة اللغوية  

بناء على منهج   

التعليم*

• األسم املذكر واالسم املؤنث.	

• مالءمة الفعل لالسم من حيث التذكير والتأنيث. 	

• مالءمة الصفة للموصوف من حيث التذكير، التأنيث 	

واإلفراد واجلمع في كلمات مألوفة.

• عالمتا الترقيم: النقطة في آخر اجلملة، عالمة االستفهام.	

حوالي 

10%

في مواضيع املعرفة اللغوية 

يفحص فهم معنى الصيغ 

املختلفة واستعماالتها، 

بهدف حتقيق فهم املقروء 

واستعمال القاموس واإلمالء 

الصحيح.

منهج تعليمي- التربية اللغوية العربية: لغة، أدب، ثقافة للمرحلة االبتدائية، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير   * 

املناهج التعليمية. وزارة التربية والتعليم 2009. 

  http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Arabic/ChinuchLeshoni.pdf  
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امتحان امليتساف في اللغة العربية للصف الثاني، صفحة 5 من أصل 4 صفحات

مبنى امتحان

مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة )امليتساڤ(

في اللغة العربية للصف الثاني 2010/2009

ملحق مبنى االمتحان

التمّكن من حروف الهجاء )الشيفرة الهجائية( - تفصيل معايير التقييم1.

كتابة كلمات مُيليها املعلم  أ. 

 تشمل: كلمات ذات متثيل صوتي كامل مألوفة متثل أقسام الكالم املختلفة مثل اسم ذات، صفة، فعل، أداة

 استفهام، ضمائر.

في هذا املجال تفحص:

• كتابة أحرف اجلذر	

• كتابة السوابق واللواحق للكلمات )األفعال واألسماء( على سبيل املثال لتعيني اجلنس والعدد	

• كتابة الروابط	

ب.   قراءة وفهم كلمات منفردة / تراكيب من كلمتني أو أكثر / جمل: حتديد دقيق للكلمات )احلروف واحلركات 

والتراكيب اللغوية( 
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امتحان امليتساف في اللغة العربية للصف الثاني، صفحة 6 من أصل 4 صفحات

فهم املقروء - تفصيل أبعاد الفهم 2. 

فهم املعنى الصريح في النص أ. 

حتديد املعلومات والتفاصيل الصريحة في النص )كأسماء الشخصيات، الزمان واملكان، األحداث...(   .1

تنظيم تفاصيل معلومات صريحة في النص بحسب معايير معطاة  .2

متييز عالقات صريحة للزمان والسبب )مثل تسلسل األحداث وترتيب العمليات(   .3

فهم المعنى الخفي / استنتاج ب. 

فهم كلمات وتعابير باالعتماد على السياق )مثل تفسير كلمات، كلمات مترادفة ومتضادة(  .4

فهم عالقات منطقية غير صريحة في النص مبا في ذلك التسلسل الزمني  .5

مقارنة بني تفاصيل املعلومات   .6

وصف العالقات بني الشخصيات في القصة  .7

فهم األفكار املركزية املستنبطة )غير املصرح بها( من النص  .8

فهم العالقات بني اجزاء النص باالستعانة بالروابط كالضمائر  .9

تفسير، دمج، وتطبيق ألفكار ومعلومات ج. 

طرح تخمينات/فرضيات استنادا إلى املكتوب  .10

اتخاذ موقف معلل حول املكتوب  .11

التعرف على مميزات الشخصيات بحسب املكتوب  .12

تطبيق ما تعلموه من النص  .13
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امتحان امليتساف في اللغة العربية للصف الثاني، صفحة 7 من أصل 4 صفحات

التعبير الكتابي – تفصيل معايير التقييم3.

• المضمون )20%(	

تطوير املضمون: تطور أحداث القصة )يشمل حدثا مركزيا واحدا على األقل وتوسعات مثل وصف  أ. 

البيئة  ، وصف مشاعر األبطال والعالقات بينهم(

االلتزام واملالءمة ملهمة الكتابة من حيث املوضوع وهدفه  ب. 

• المبنى )10%(	

مالءمة املبنى للنوع الكتابي )اجلانر(: النص قصصي وليس على شكل تقرير أو قائمة  أ. 

وجود تسلسل زمني بني األحداث )استعمال روابط تدل على الزمن( ب. 

تنظيم النص املكتوب على الصفحة )مثل األبعاد املالئمة بني الكلمات وبني األسطر( ج. 

• اللغة )30%(	

املستوى اللغوي: استعمال لغة تالئم اخلطاب املكتوب أ. 

الثروة اللغوية: التنويع والدقة في املعنى ب. 

مبنى نحوي سليم: بناء سليم للجملة، مالءمة نحوية )تراعي االعتبارات اللغوية من حيث اجلنس، العدد  ج. 

وما شابه(؛ استعمال صحيح للروابط

استعمال صحيح لعالمتي الترقيم: النقطة وعالمة االستفهام في آخر اجلملة د. 

إمالء صحيح                هـ. 

المعرفة اللغوية4. 

• معرفة واستعمال االسم املذكر واالسم املؤنث 	

• مالءمة الفعل لالسم من حيث التذكير والتأنيث	

• مالءمة الصفة للموصوف من حيث: التأنيث والتذكير، اإلفراد واجلمع في كلمات مألوفة	

• معرفة عالمتي الترقيم: النقطة في آخر اجلملة، عالمة االستفهام 	


