ראמ"ה
הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מדינת ישראל
משרד החינוך

מיצ"ב

המזכירות הפדגוגית

שם התלמיד/ה

מבחן בעברית
כיתה ב' ,נוסח א' ,לאינטרנט

הכיתה
שם בית הספר
שם יישוב בית הספר
מס' התלמיד/ה באלפון

מ
ד
בק

מס' זהות
שם משפחה
שם פרטי
שם ביה"ס
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כיתה  +מס' כיתה
סמל מוסד
מקצוע

ה

בהצלחה!

		

מיצ"ב

תַ לְמִיד י ָקָ ר,
הַקֵ ף אֶת הַתְ ׁשּובָה ַהמַתְ אִימָה ל ְָך.
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

א .אֲנ ִי לֹומֵד בְּכ ִתָ ה:
ב1

ב2

ב3

ב4

ב5

ב6

ב7

ב8

ב9

ב10

ב .1 .אֲנ ִי ּבת.
 .2אֲנ ִי ּבן.
ג .1 .אֲנ ִי אֹוהֵב מְאֹוד לִקְֹרא.
 .2אֲנ ִי אֹוהֵב לִקְֹרא.
 .3אֲנ ִי ֹלא אֹוהֵב לִקְֹרא ִּבכְל ָל.
ד .1 .קַל ל ִי לִקְֹרא.
ֹ .2לא ּכ ָל–ּכ ָך קַל ל ִי לִקְֹרא.
ָ .3קׁשֶה ל ִי לִקְֹרא.

2

מבחן 80

בעברית לכיתה ב' ( — )2נוסח א'
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מיצ"ב

ה .1 .אֲנ ִי אֹוהֵב מְאֹוד לִכְתֹב.
 .2אֲנ ִי אֹוהֵב לִכְתֹב.
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

 .3אֲנ ִי ֹלא אֹוהֵב לִכְתֹב ּבִכְל ָל.
ו .1 .אֲנ ִי ּכֹותֵ ב טֹוב מְאֹוד.
 .2אֲנ ִי ּכֹותֵ ב טֹוב.
ֲ .3אנ ִי ֹלא ּכֹותֵ ב טֹוב.
ז .1 .אֲנ ִי ּכֹותֵ ב הְַרּבֵה ּבַ ַמ ְחׁשֵב.
 .2לִפְעָמִים אֲנ ִי ּכֹותֵ ב ּבַ ַמ ְחׁשֵב.
ֲ .3אנ ִי ִּב ְכלָל ֹלא ּכֹותֵ ב ַּב ַמ ְחׁשֵב.

מבחן 80
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מיצ"ב

ַ .1הכ ְתָ בָה
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

4
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מיצ"ב

ַהקִיפּו אֶת ַה ִמל ִים ַהמַתְ אִימֹות
ַ .2הקִיפּו אֶת ּכ ָל ַהשֵׁמֹות ׁשֶל הָָרהִיטִים.

ׂשְ ֵמחִים
ּכִסְאֹות

ּכֹועֲסֹות

אֲרֹונֹות

אְַרמונות

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

סַּפֹות

עָפֹות

ַ .3הקִיפּו אֶת ּכ ָל ַהשֵׁמֹות ׁשֶל ּכְל ֵי ַהנְג ִינ ָה.

ג ִיטָָרה

ַד ְחל ִיל
ַמטָָרה

מבחן 80

ָחל ִיל
ּפְסַנ ְתֵ ר

סַנְטֵר
דֹב

5
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מיצ"ב

עֲנּו לְפִי הַתְ מּונ ָה
 .4מָה ַהיֶל ֶד רֹואֶה בֶּ ָחצֵר?
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

ַהקִיפּו אֶת הַתְ שׁבָה הַנ ְכֹונ ָה.
ׁ .1שַי ָָרה שֶׁל ג מלים
 .2שּׁוָרה שֶׁל ִמל ִים
		
ׁ .3שַי ָָרה שֶׁל נ ְ ָמל ִים
 .4שׁוּרה שֶׁל ְדגָל ִים

 .5מָה עֹוׂשֶה ַהיֶל ֶד?
ַהקִיפּו אֶת הַתְ שׁבָה הַנ ְכֹונ ָה.
ַ .1היֶל ֶד ְמ ַטּפֵל ּבְצִּפֹור.
ַ .2היֶל ֶד מְתַ קֵן צִנֹור.
				
ַ .3היֶל ֶד מְנַג ֵב ּכ ִיֹור.
ַ .4היֶל ֶד מְנַג ֵן ּבְכ ִנֹור.

6
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מיצ"ב

ּבִיצּועַ הֹוָראֹות

ב

ש

ל

ץ

ר

י

מ

ג

המיל ָה:

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

 .6כּ ִתבּו מיל ָה ׁשֶי ֵש ּבָה ַרק שָׁלֹוש אֹותִ יֹות וְכּול ָן מִן
המַחסָן.

 .7הַקיפּו אֶת המיל ָה הקצָָרה ּבְיֹותֵ ר בַּמִשפָּט.
ּבְתֹוך ּבְֵרכ ָה קטַנ ָה שׂוֹחֶה דַג זהָב ָקטָן.

מבחן 80
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מיצ"ב

אבַטיחַ?
 .8אֵילּו אֹותִ יֹות י ֵש בַּמיל ָה ֲ
מִצאּו אֹותָ ן ַבּמַחסָן ו ְהַקיפּו כָּל ַאחַת ֵמהֶן.
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

ב

ט
ך

ח
ו

ס
א

י

 .9ל ִפנ ֵיכ ֶם מִשּפָט:
ֵמאֲחֹוֵרי העֲנ ָנים מִסתַ תֶ ֶרת הׁשֶמֶש.
ַהעֲתיקּו מִן המִשּפָט אֶת המיל ָה הנ ִמצֵאת ּבֵין המיל ָה
העֲנ ָנים ּובֵין המיל ָה הׁשֶמֶש.
המיל ָה:

8
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מיצ"ב

 .10הִתּבֹונ ְנּו בַּתמּונ ָה.

עידו

יוסי

דן

רות

יעל

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

רחל

תמר

ישי

גד

אַ .העֲתיקּו אֶת המיל ָה השנ ִיי ָה שֶּׁכ ְתּובָה עַל הלּוחַ:
		
בּ .כתבּו אֶת שמֹות היְל ָדֹות שֶׁיֹושבֹות ֵמאֲחֹוֵרי י ִשַׁי וְג ָד.
		
ג .הַקיפּו אֶת שֵׁם היֶל ֶד ׁשֶיוֹשֵׁב לְי ַד יֹוסי.
ד .מִתחּו קַו בֵּין שְׁתֵי היְל ָדֹות ׁשֶשמֹותֵ יהֶן מַתחילים
ּבָאֹות ר'.

מבחן 80
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מיצ"ב

הַשלָמַת מִשּפָטים
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

ַ .11העֲתיקּו מִתֹוך מַחסַן המילים אֶת המיל ָה ה ֲחסֵָרה
בַּמִשּפָט.
א .המֹוָרה ּבִיקשָׁה מִן היְל ָדים לַעֲמֹוד ז ֶה
ּבְסֹוף

ַאחֲֵרי

קֹודֶם

ז ֶה.
ִמּפְנ ֵי

ב	.כְּׁשֶי ַָרד גֶׁשֶם נ ִכנ ַסתי לִׁשְלּולית ׁשֶל ַמי ִם .הנַעֲלַי ִים
.
וְהג ַרּבַי ִים ׁשֶלי
תֵיָרטבּו

נ ִרטְבּו

נ ִרטַבתי

נ ִרטָבֹות

 .12הַשלימּו ּבְעַצ ְמכ ֶם אֶת המיל ָה ה ֲחסֵָרה ּבַמִשּפָט.
ּבְג ַן השַׁעֲשּועים
ַאחֲַרי עַד הּבַי ִת.

10
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גּור ּכְל ָבים ,וְהּוא ַָהל ַך
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מיצ"ב

 .13קִראּו אֶת ה ֶקטַע וְהַשלימּו אֶת המילים ה ֲחסֵרֹות ּבֹו.

בַּ ַקי ִץ נָסַענּו לַי ָם.
ָרציתי לְשַׂחֵק ּבַכַּדּור,
מי לְשַׂחֵק ,אָז

ֹלא ָהי ָה לי עִם
לְבַדי.

בָּעַטְתי בַּכּ ַדּור ,וְהּוא נָפל ל ַ ַמי ִם.
ילד ֶאחָד ׁשֶׂשָחָה ּבַ ַמי ִם
לי

אֶת הכּ ַדּור ּו ָמסַר

.

ִמי ָד הִתחַלנּו לְׂשַחֵק ,וְכ ָך ָמצָאתי

מבחן 80

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

ָמצָאתי ָחבֵר

ָחדָש.
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מיצ"ב

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

הַמשיכּו לַעֲבֹוד ּבָעַמּוד הּבָא.

12
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מיצ"ב

ּכ ְתיבַת סיּפּור
 .14הִתּבֹונ ְנּו בַּתמּונֹות.
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

1

2

3

5

4

מבחן 80
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מיצ"ב

כּ ִתבּו סיּפּור ל ְפי התמּונֹות.
ַמעֲׂשֶה ּבְכֹובַע
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

14
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מיצ"ב

קִראּו אֶת ה ֶקטַע ,ועֲנּו עַל הׁשְאֵלֹות ׁשֶּבָעַמּודים הּבָאים.

סּומית הג ָליל

  

הסּומִיֹות קטַנֹות ,גּופָן מּואֲָרך וְׁשָקּוף וְהֵן ּבַעֲלֹות מְחֹושים
אֲרּוּכ ִיםּ .בְעֶזַרת המְחֹושים האֲרּוּכ ִים ׁשֶלָהֶן סּומִיֹות הג ָליל
מֹוצאֹות אֶת הדֶֶרך וְאֶת המָזֹון .הֵן אֹוכלֹות חַיֹות קטַנֹות
הנ ִמצָאֹות בְּתֹוך ה ַמי ִם.

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

"סּומית הג ָליל" היא סּוג ׁשֶל סַרטָן .הסּומִיֹות חַיֹות ַרק
בַּג ָליל ,לְי ַד הּכ ִנֶרֶתּ ,בְתֹוך ְמעָָרה ַאחַת ׁשֶי ֵש ּבָה ַמי ִם עֲמּוקים.
ּבַ ְמעָָרה י ֵש ְמעַט מְאֹוד אֹור .סּומִיֹות הג ָליל אֵינ ָן זקּוקֹות
ל ְאֹור כּ ִי הֵן עיוְורֹות .הֵן ֹלא רֹואֹותֲ ,אבָל שאַר החּושים ׁשֶלָהֶן
מְפּותָ חים מְאֹודּ ,בְעיקָר חּוש המישּוש ,חּוש השמיעָה וְחּוש
הֵריחַ.

סּומִיֹות הג ָליל י ְכֹולֹות ל ִחיֹות ַרק ּבְ ַמי ִם ׁשֶאֵינ ָם חַמים ִמדַי
וְאֵינ ָם קָרים ִמדַי .ה ַמי ִם בַּ ְמעָָרה לְי ַד הכּ ִנֶרֶת ֲחִמימים ,וְלָכ ֵן
ז ֶה מְקֹום המִחי ָה המַתאים ל ַסּומִיֹות.
בַּ ְמעָרה ַהזֹאת חַיֹות ּכ ָל סּומִיֹות הג ָליל .אֵין ַבּעֲל ֵי ַחי ִים
כּ ָ ֵאל ֶה בְּמָקֹום ַאחֵר בָּעֹול ָם ,וְלָכ ֵן י ֵש ל ִשמֹור עֲל ֵיהֶן וְאָסּור
ל ִפגֹועַ בָּהֶן.
מְחֹושים

"סּומית הג ָליל"

מעובד לפי "סומית הגליל" ,עזריה אלון ,פשוש ,חוברת  ,249אלול תשנ"ד ,אוגוסט  ,1994עמ' .8
© כל הזכויות שמורות למחבר.
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מיצ"ב

ׁשאֵלֹות
ה ְ

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

ּ .15כ ִתבּו ,לְפִי מָה שֶׁקָראתֶ ם ,אֵילּו חּושים מפּותָ חים ֵאצֶל
סּומית הג ָליל.
.1
.2
.3

 .16לְמָה ְמׁשַמשים המְחֹושים האֲרּוּכ ִים ׁשֶל סּומית הג ָליל?
.1
.2

 .17מָה אֹוכלֹות סּומִיֹות הג ָליל?

16
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מיצ"ב

 .18מַדּועַ ה ַמי ִם בַּ ְמעָָרה ׁשֶלְי ַד הכּ ִנֶרֶת מַתאימים ּבִמיּוחָד
ל ְסּומִיֹות הג ָליל?
הַקיפּו אֶת התשּובָה הנ ְכֹונ ָה.
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

ּ .1כ ִי הֵם חֲמימים
ּ .2כ ִי הֵם מְתּוקים
ּ .3כ ִי הֵם לְי ַד הכּ ִנֶרֶת
ּ .4כ ִי י ֵש שָׁם אֹור

ּ .19בַ ֶקטַע ּכ ָתּוב..." :וְלָכ ֵן ז ֶה מְקֹום המִחי ָה המַתאים ל ַסּומִיֹות".
מָה ּפֵירּוש המילים מְקֹום מִחיָה?
הַקיפּו אֶת התשּובָה הנ ְכֹונ ָה.
 .1מָקֹום ׁשֶחֹונים ּבֹו
 .2מָקֹום ׁשֶ ַחי ִים ּבֹו
 .3מָקֹום חָׁשּוְך
 .4מָקֹום חָמים
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מיצ"ב

ּ .20כ ִתבּו ,לְפִי מָה שֶׁקָראתֶ ם ,מַדּועַ י ֵש ל ִשמֹור עַל סּומִיֹות
הג ָליל וְאָסּור ל ִפגֹועַ בָּהֶן.
מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

ּ .21בַ ֶקטַע ּכ ָתּוב" :סּומִיֹות הג ָליל אֵינ ָן זקּוקֹות ל ְאֹור כּ ִי הֵן
עיוְורֹות".
ּבְמָה אֶפׁשָר לְהַחליף אֶת המיל ָה ּכ ִי ּבַמִשּפָט הז ֶה?
הַקיפּו אֶת התשּובָה הנ ְכֹונ ָה.
 .1לָכ ֵן
ֲ .2אבָל
ּ .3כְדֵי ׁשֶ
ִ .4מּפְנ ֵי ׁשֶ
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מיצ"ב

ּ .22פֵירּוש המיל ָה "סּומָא" הּוא עיוֵור.

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

מַדּועַ הׁשֵם סּומית מַתאים לַסַרטָן שנקרא "סּומית
הג ָליל"?
הַקיפּו אֶת התשבָה הנ ְכֹונ ָה.
ּ .1כ ִי הּוא נ ִ ְמצָא לְי ַד הכּ ִנֶרֶת
ּ .2כ ִי הּוא ֹלא רֹואֶה
ּ .3כ ִי הּוא חַי ּבִמעָָרה
			
ּ .4כ ִי הּוא ׁשקּוף ּומּואֲָרך

ספֶר עַל ַבּעֲל ֵי ַחי ִים בַּג'ּונְג ֶל שֶׁבְּאַפריקָה .הּוא
 .23רֹון קָָרא ֵ
הִצבִּיעַ עַל תמּונ ָה שֶׁל סַרטָן וְ ָאמַר לְיָעֵל ׁשֶזֹאת
סּומית הג ָליל.
יָעֵל ָאמְָרה ׁשֶזֹאת ֹלא סּומית הג ָליל.
א .מי צֹודֵק ל ְ ַדעַתכ ֶם?
            
ב .הַסבִּירּו אֶת תְ שּובַתכ ֶם ל ְפי מָה שֶׁקָראתֶ ם.
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אל ֶף–בֵּית.
סדֶר ה ָ
 .24כּ ִתבּו אֶת ּכ ָל המילים שֶׁלפנ ֵיכ ֶם לפי ֵ

מבחן  80בעברית לכיתה ב' ,נוסח א'

סּומית

גּוף

ְמעָָרה

חּושים

ַמי ִם

סַרטָן

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .25הַשלימּו אֶת המִשּפָטים.
הִפכּו ִמנ ְקֵ בָה ל ְזָכ ָר.
א .סּומית הג ָליל מֹוצֵאת אֶת מְזֹונ ָה ַבּ ַמי ִם.
אֶת מְזֹונֹו ַבּ ַמי ִם.
ג ַם הדָג
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ב .סּומית הג ָליל עיוֶוֶרת,
וְג ַם העֲ ַטל ֵף
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מיצ"ב

ּ .26כ ִתבּו מִשפָּט ִמּכ ָל המילים ׁשֶבַּמַחסָן.
לָמַדנּו

סַרטָן

    

המִשּפָט:

 .27המיל ָה "לִשְׁמֹור" היא ִממִשפִַּחַת המילים ש–מ–ר.
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עַל

ׁשֶשמֹו

סּומית

שׁי ָיכֹות לְמִשּפַחַת מילים זֹו.
הַקיפּו אֶת ּכ ָל המילים ה ַ
תִ שמְרּו

רֹושמִים
ׂשַמנּו

שָׂמחּו

שמיָרה

שָׁמּור
ָראשים

ּבְהַצלָחָה!
מבחן 80
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