ראמ"ה
הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מדינת ישראל
משרד החינוך

מיצ"ב

המזכירות הפדגוגית

שם התלמיד/ה

מבחן בעברית
כיתה ב' ,נוסח ב' ,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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מאי  ,2010אייר התש"ע

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  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

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
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בעברית לכיתה ב' ( — )2נוסח ב'
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מיצ"ב

ה .1 .אֲנ ִי אֹוהֵב מְאֹוד לִכְתֹב.
 .2אֲנ ִי אֹוהֵב לִכְתֹב.
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

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

מבחן 88
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מיצ"ב

ַ .1הכ ְתָ בָה
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

.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 ּכְל ֵי ַהנְג ִינ ָה.

ַמטָָרה
דֹב

סַנְטֵר
ג ִיטָָרה

ּפְסַנ ְתֵ ר

מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

ַד ְחל ִיל

ָחל ִיל

ַ .3הקִיפּו אֶת ּכ ָל ַהׁשֵמֹות שֶׁל הַצּורֹות.

ִרּבּועַ

עָג ִיל
ַמלְּבֵן

מבחן 88

ַמצְּפֵן
ְמבֻשָׁל

ָרגּועַ
עִגּול
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מיצ"ב

עֲנּו לְפִי הַתְ מּונ ָה
 .4מָה ַהיְל ָדֹות עֹושׂוֹת?
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

ַהקִיפּו אֶת הַתְ שׁבָה הַנ ְכֹונ ָה.
ַ .1היְל ָדֹות רֹוכ ְבֹות עַל סּוסִים.
ספִָרים.
ַ .2היְל ָדֹות קֹוְראֹות ְ
ַ .3היְל ָדֹות רֹוקְדֹות עִם סְָרטִים.
ַ .4היְל ָדֹות קֹונֹות ְ
ספָל ִים.

 .5מָה ַהיֶל ֶד רֹואֶה בֶּ ָחצֵר?
ַהקִיפּו אֶת הַתְ שׁבָה הַנ ְכֹונ ָה.
ׁ .1שַי ָָרה שֶׁל ג מלים
ׁ .2שַי ָָרה שֶׁל נ ְ ָמל ִים
 .3שּׁוָרה שֶׁל ִמל ִים
 .4שׁוּרה שֶׁל ְדגָל ִים

6
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מיצ"ב

ּבִיצּועַ הֹוָראֹות
אבַטיחַ?
 .6אֵילּו אֹותִ יֹות י ֵש בַּמיל ָה ֲ

ב

ט
ך

ח
ו

ס
א

י

מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

מִצאּו אֹותָ ן בַּמַחסָן וְהַקיפּו כּ ָל ַאחַת ֵמהֶן.

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

 .8כּ ִתבּו מיל ָה ׁשֶי ֵש ּבָה ַרק שָׁלֹוש אֹותִ יֹות וְכּול ָן מִן
המַחסָן.
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

ב

ש

ל

ץ

ר

י

מ

ג

המיל ָה:

 .9ל ִפנ ֵיכ ֶם מִשּפָט:
סל ַע צֹו ַמחַת ַר ֶקפֶת.
מִתַ חַת ל ַ ֶ
ַהעֲתיקּו מִן המִשּפָט אֶת המיל ָה הנ ִמצֵאת ּבֵין המיל ָה
סל ַע ּובֵין המיל ָה ַר ֶקפֶת.
לַ ֶ
המיל ָה:

8
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מיצ"ב

 .10הִתּבֹונ ְנּו בַּתמּונ ָה.

עידו

יוסי

דן

רות

יעל

מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

רחל

תמר

ישי

גד

שּׁכ ְתּובָה עַל הלּוחַ.
אַ .העֲתיקּו אֶת המיל ָה הִראשֹונ ָה ֶ
בּ .כ ִתבּו אֶת שמֹות הּבָנים שֶׁיֹושבים ֵמאֲחֹוֵרי
ָרחֵל וְתָ מָר.
ג .הַקיפּו אֶת ׁשֵם הי ַלדָה שֶׁיֹושֶׁבֶת לְי ַד יָעֵל.
ד .מִתחּו קַו בֵּין שְׁנ ֵי הּבָנים ׁשֶשמֹותֵ יהֶם מַתחילים
ּבָאֹות י'.

מבחן 88
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מיצ"ב

הַשלָמַת מִשּפָטים
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

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

ּבסֹוף

ִמפְּנ ֵי

ז ֶה.
קֹודֶם

בּ .בַ ַקי ִץ אֲני חֹובֶשֶׁת ּכֹובַע ּכְדֵי שֶֹׁלא
ַמּכ ַת חֹום.
קיּבַלתי

ֲא ַקּבֵל

ְמ ַקּבֶל ֶֶת

מִת ַקּבֵל

 .12הַשלימּו ּבְעַצ ְמכ ֶם אֶת המיל ָה ה ֲחסֵָרה ּבַמִשּפָט.
אימָא אָפתָ ה

10
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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 88

מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

ָמצָאתי ָחבֵר

ָחדָׁש.
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מיצ"ב

מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

הַמשיכּו לַעֲבֹוד ּבָעַמּוד הּבָא.

12
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מיצ"ב

ּכ ְתיבַת סיּפּור
 .14הִתּבֹונ ְנּו בַּתמּונֹות.
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

1

2

3

5

4
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מיצ"ב

כּ ִתבּו סיּפּור ל ְפי התמּונֹות.
ַמעֲׂשֶה ּבְכֹובַע
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

14
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מיצ"ב

קִראּו אֶת הסיּפּור ,ועֲנּו עַל הׁשְאֵלֹות ׁשֶּבָעַמּודים הּבָאים.

אּבָא
מַתָ נ ָה ל ַ
ֵמאֵת ניָרה הַראֵל

© כל הזכויות שמורות למחברת.
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מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

ַאּבא עָסּוקַ .אּבא עָסּוק מְאֹוד.
הּוא הֹול ֵך לָעֲבֹודָה ּבַּבֹוקֶר וְחֹוז ֵר ּבָעֶֶרב.
ַאּבָא מִתגַעֲגֵעַ מְאֹוד לַיְל ָדים שׁלֹוַ .אּבא עָסּוק ּכל ּכך ,עַד
שׁאֵין לֹו ּפְנ ַאי ל ִזּכֹור דבָרים חֲשּובים .הּוא אֵינֹו זֹוכ ֵר אֲפילּו
ֶ
מָתַי יֹום ההּולֶדֶת שׁלֹו.
ֲאבָל אָסנ ַת וְיּובַל זֹוכרים וְרֹוצים ל ִקנֹות לֹו מַתָ נ ָה.
"נ ִקנ ֶה לֹו מַתָ נ ָה מְיּו ֶחדֶת" ,אֹומֶֶרת אָסנ ַת.
"ניּכ ָנ ֵס לְכ ָל החֲנּויֹות ּונְחַפֵּׂש" ,אֹומֵר יּובַל.
אָסנ ַת ,יּובַל וְאימָא נֹוסעים ל ִקנֹות מַתָ נ ָה.
בַּחֲנּויֹות י ֵש הַרבֵּה דבָרים י ָפים — חֲגֹורֹות ,ספָרים ,אַרנ ָקים,
וְלַיְל ָדים ָקשֶׁה לְהַחליט מָה ל ִקנֹות.
ַהשֶׁמֶש ּכ ִמעַט שֹו ַקעַת ,ועֲ ַדי ִין ֹלא הִצליחּו ל ִבחֹור מַתָ נ ָה
מַתאימָה ל ְ ַאּבָא.
הֵם מִתי ַישבים ל ָנּו ַח עַל סַפסָל ּבַׂשְדֵָרהֹ .לא ָרחֹוק ִמשָׁם עֹומֵד
צַל ָם .היְל ָדים העֲי ֵיפים אֵינ ָם רֹואים אֹותֹוֲ ,אבָל הצַל ָם רֹואֶה
אֹותָ םְ ,מ ַחי ֵיך וְלֹוחֵץ עַל כּ ַפתֹור המַצלֵמָה.
"היא נ ֶ ֱהדֶֶרת!" הּוא צֹוחֵק ּומַראֶה לָהֶם אֶת התמּונ ָה ׁשֶציל ֵם.
ּבֶָרג ַע הִראשֹון אָסנ ַת וְיּובַל ּכֹועֲסים עַל הצַל ָם .מָה פִּתאֹום
שׁזה
הּוא ציל ֵם אֹותָ ם ּבְלי שֶׁבִּיקשּו? ֲאבָל ִמיד הם מבינים ֶ
הפִּתרֹון .התמּונ ָה שֶׁלָהֶם תִ ְהי ֶה מַתנ ַת יֹום הּולֶדֶת ל ְ ַאבָּא!
שׁיַעֲמיד אֹותָ ה עַל השּולחָן
"נ ָכין ל ָה מִסגֶרֶת וְניתֵ ן ל ְ ַאּבָאֶ ,
שֶׁלֹוּ .כ ָך נ ִ ְהי ֶה אִתֹו ג ַם בָּעֲבֹודָה ,וְהּוא ֹלא י ִתגַעֲגֵעַ ֵאל ֵינּו
כּ ָל כּ ָך" ,אֹומֵר יּובַל.
ׂש ֵמחַ".
וְאָסנ ַת אֹומֶֶרת" :עַכשָׁיו י  ְהי ֶה ל ְ ַאּבָא יֹום הּולֶדֶת ָ
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מיצ"ב

ׁשאֵלֹות
ה ְ
 .15לְפִי הסיּפּור ,מַדּועַ ַאּבָא אֵינֹו זֹוכ ֵר מָתַי יֹום הַהּולֶדֶת שֶׁלֹו?
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

ּ .16כ ִתבּו ,לְפִי מָה שׁקָראתֶ ם ,מַדּועַ ָהי ָה ָקשֶׁה לַיְל ָדים
לְהַחליט מָה ל ִקנֹות ל ְ ַאּבָא.

 .17ל ְפי אֵיז ֶה מִשפִָּט אֶפשָׁר לְהָבין שֶׁהיְל ָדים חיּפְׂשּו
מַתָ נ ָה ּבְ ֶמשֶׁך זמַן ַרב?
הַקיפּו אֶת ַהמִשפָּט הנ ָכֹון.
 .1אָסנ ַת וְיּובַל זֹוכרים וְרֹוצים ל ִקנֹות לֹו מַתָ נ ָה.
 .2אָסנ ַת ,יּובַל וְאימָא נֹוסעים לַחֲנּות ל ִקנֹות מַתָ נ ָה.
" .3נ ִקנ ֶה לֹו מַתָ נ ָה מְיּו ֶחדֶת" ,אֹומֶֶרת אָסנ ַת ל ְיּובַל.
 .4השֶׁמֶש שֹו ַקעַת ,ועֲ ַדי ִין ֹלא הִצליחּו ל ִבחֹור מַתָ נ ָה.
16
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 .18בַּסיּפּור הצַל ָם אֹומֵר" :היא נ ֶ ֱהדֶֶרת!"
לְמָה הּוא מִתּכוֵון?
הַקיפּו אֶת התשּובָה הנ ְכֹונ ָה.
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

 .1הצַל ָם מִתכַּוֵון לַמַצלֵמָה.
 .2הצַל ָם מִתכַּוֵון לְאָסנ ַת.
 .3הצַל ָם מִתכַּוֵון ל ַתמּונ ָה.
 .4הצַל ָם מִתכַּוֵון לַמִסג ֶ ֶרת.

 .19בַּסיּפּור כּ ָתּובַ " :אבָּא עָסּוק כּ ָל כּ ָך ,עַד שֶׁאֵין לֹו ּפְנ ַאי ל ִזּכֹור
דבָרים חֲשּובים".
מָה ּפֵירּוׁש הַמיל ָה ּפְנ ַאי?
הַקיפּו אֶת התשּובָה הנ ְכֹונ ָה.
 .1זמַן חֹופשי
ּ .2פִינ ַת עֲבֹודָה
 .3סַבל ָנּות ַרבָּה
 .4זיּכ ָרֹון טֹוב

מבחן 88
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 .20בַּסיּפּור ּכ ָתּוב שֶּׁכ ַ ֲאשֶׁר אָסנ ַת וְיּובַל ָראּו אֶת התמּונ ָה ,הֵם
הֵבינּו שֶׁהִיא ַהּפִתרֹון לַּבְעָי ָה.
מָה ָהי ְיתָ ה הּבְעָי ָה שֶׁהיְל ָדים ָרצּו ל ִפתֹור?
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

 .21הַקיפּו אֶת התשּובָה הנ ְכֹונ ָה.
בְּסֹוף הסיּפּור ָאמַר יּובַל" :כּ ָך נ ִ ְהי ֶה אִתֹו ג ַם בָּעֲבֹודָה ,והּוא
ֹלא י ִתגַעֲגֵעַ ֵאל ֵינּו ּכ ָל כָּך".
יּובַל הִתּכַוֵון לֹומַר:
 .1אֲני וְאָסנ ַת נ ַחגוֹג יֹום הּולֶדֶת ל ְ ַאּבָא ּבָעֲבֹודָה.
ַ .2אּבָא י ִסתַ כּ ֵל ּבַתמּונ ָה וְי ִיזָכ ֵר בִּי ּובְאָסנ ַת.
ַ .3אבָּא י ִתל ֶה אֶת התמּונ ָה ׁשֶל ִי וְׁשֶל אָסנ ַת ּבַּבַי ִת.
 .4אֲני וְאָסנ ַת נֵל ֵך עִם ַאּבָא לָעֲבֹודָה ,וְנ ִהי ֶה יַחַד.

18
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אחֲֵרי מָה?
 .22מָה קָ ָרה ַ
סדֶר הנ ָכֹון בַּסיּפּור.
ּכ ִתבּו מִסּפָר לְי ַד כּ ָל מִשּפָט ל ְפי ה ֵ

היְל ָדים הֶחליטּו לְהָכין מִסג ֶ ֶרת ל ַתמּונ ָה.
היְל ָדים הֶחליטּו שֶׁהתמּונ ָה שֶׁלָהֶם תִ ְהי ֶה המַתָ נ ָה.
1

היְל ָדים ָרצּו ל ִקנֹות ל ְ ַאּבָא מַתָ נ ָה ל ְיֹום הַהּולֶדֶת.
היְל ָדים חיּפְׂשּו לְאַבָּא מַתָ נ ָה ּבַחֲנּויֹות.

מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

הצַל ָם ציל ֵם אֶת היְל ָדים.

 .23אָסנ ַת וְיּובַל חָשבּו ׁשֶהתמּונ ָה היא מַתָ נ ָה מַתאימָה ל ַאבָּא
שׁלָהֶם.
העָסּוק ֶ
ַ .1האִם ג ַם אַתֶ ם ֲהי ִיתֶ ם ּבֹוחֲרים ּבְמַתָ נ ָה ּכָזֹאת לְ ַאבָּא
אֹו לְאימָא ׁשֶלָכֶם?
			
 .2מַדּועַ?
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 .24המיל ָה "ציל ֵם" היא ִממִשפִַּחַת המילים צ–ל–מ.
הַקיפּו אֶת ּכ ָל המילים השַׁי ָיכֹות לְמִשּפַחַת מילים זֹו.
מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

צִיּור

צִלצֵל
מַצלֵמָה

ְמצַלמים
צילּום

לְהַציל

מַצליחים

 .25הַשלימּו אֶת המִשּפָטים.
הִפכּו ִמיָחיד ל ְַרּבִים או מֵַרּבִים ל ְיָחיד.
א .היְלָדים ֹלא מָצאּו מַתָ נ ָה ַּבחֲנּות הספָרים.
היְלָדים הִמשיכּו ל ְ ַחּפֵׂש מַתָ נ ָה
ֲאחֵרֹות.
ּב
ב .המֹוָרה מְכינ ָה ּבְָרכֹות ל ִימֵי ההּולֶדֶת שֶׁל היל ָדים
ּבַכּ ִיתָ ה.
שֶׁלֹו.
ּכ ָל יֶל ֶד ְמ ַקּבֵל ּבְָרכ ָה ל ְ
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ּ .26כ ִתבּו מִשפָּט ִמּכ ָל המילים ׁשֶּבַמַחסָן.

    

המִשּפָט:
           

אל ֶף–בֵּית.
סדֶר ה ָ
 .27כּ ִתבּו אֶת ּכ ָל המילים שֶׁלפנ ֵיכ ֶם לפי ֵ
עֲבֹודָה

דבָרים

מַצלֵמָה

ּפִתרֹון

מַתָ נ ָה

עָסּוק

מבחן  88בעברית לכיתה ב' ,נוסח ב'

סַפסָל

ׁשְנ ֵי

י ָשבּו

ּבַׂשְדֵָרה

עַל

היל ָדים

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

ּבְהַצלָחָה!
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