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   )2017(ז , תשע"חמבח� המיצ"ב בעברית לכיתה פרט ִמ 

חוזר ועל  1יסודי�העללבית הספר  כנית הלימודי� המעודכנת בעבריתת מפרט המבח� שלפניכ� מבוסס על

  .2'ט–לכיתות ז' המפמ"ר

המבח� בודק שליטה במיומנויות השונות בשפת הא� באמצעות טקסטי� מסוגי� שוני�, בנושאי� מגווני� 

  שוני�. ובהיקפי�

, מסוגי� שוני�ה� לשו�. שאלות המבח� �לשו� ומטהנבדקי� ה� הבנת הנקרא, הבעה בכתב, התחומי� ה

  ברמות קושי שונות.שאלות שאלות "פתוחות" ו"סגורות" ו כגו�

  

�  התחומי" הנבדקי" במבח

משקל   ממדי"  נושאי"  תחו"  

  יחסי

  הערות

            

ראו פירוט   הבנת הנקרא  .1

חוזר המפמ"ר ב

 ט'–תות ז'לכי

  בנההממדי ה

 איתור מידע •

 פרשנות והיסק  •

 הערכה וביקורת •

 

טקסטי�  4–2 • �60%כ

� כ שאורכ� יחד

 מילי� 2000

ג� � שיהיו ייתכ •

טקסטי� נלווי�, 

רציפי� ולא 

כגו�  ,רציפי�

תמונה, טבלה, 

הערות גר(, 

 שוליי�.

ראו פירוט   הבעה בכתב  .2

בחוזר המפמ"ר 

  ט'–לכיתות ז'

  

  ממדי ההערכה

 המטלההבנת  •

 תוכ� ומבנה •

  לשו� •

  

מטלות  2–1 �25%כ

כתיבה מסוגות 

ות ובהיקפי� שונ

בזיקה  ,שוני�

  לטקסטי�

3.  

  

  

�  לשו

  לשו��ומטה

ראו פירוט 

בחוזר המפמ"ר 

  ט'–לכיתות ז'

  ערכההממדי ה

 וניתוחזיהוי  •

 הבנה  •

 המרהיצירה ו •

  תקינות •

דרשו ייבשאלות  �15%כ

הבנה ויישו� של 

הידע הלשוני, א� 

לא הגדרת 

מונחי� ה

  .הדקדוקיי�

                                                           
   קישור לתכנית הלימודי�  1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/mavo/ 
  ט'–לחוזר המפמ"ר לכיתות ז' קישור  2

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/mafmar_tashaz.pdf 
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  ההערכה ינושאפירוט 

  ממדי ההבנה –הבנת הנקרא   .1

  איתור מידע   א. 

 בטקסט המרכזי ובטקסטי� הנלווי� גלויי� מידע איתור פרטי •

 ,סיבה ותוצאה, הכללה ופירוטקשר של זמ�, קשר של כגו�  ,זיהוי ְקשרי� לוגיי� גלויי� •

 , השוואההסתייגות

 .שיבו, מידע בטבלה, מידע ברצ( כגו� סידור ,בטקסטשל פרטי המידע  גו� מחדשאר •

  פרשנות והיסק   ב.

 הבנת מטרת הטקסט •

 טקסטהבנת נושא ה •

 טקסטהשל הבנת הרעיו� המרכזי  •

 עמדות שונות המוצגות בטקסטנת הב •

 כגו� הכללה ופירוט, השתלשלות ענייני�, השוואה ,יי�הבנת ְקשרי� לוגיי� שאינ� גלו •

 קשרצירופי� מתו� הֶ  שלשל מילי� והבנת משמעות  •

 ִאזכורי� ת הבנ •

 יצירת הכללות ופירוט •

 השוואה  •

 /י�מיזוג של פרטי מידע מ� הטקסט •

 .נות מ� הטקסט כולו וֵמחלקי� ממנוהסקת מסק •

  הערכה וביקורת   ג.

  ידע מחו) לטקסטובי� קשר בי� המידע שבטקסט יצירת  – תוכ�  .1ג  

 ידע עול� של הקוראי� עות(טענות, אמירות, עמדות) באמצהערכת תוכ� הטקסט  •

, ניסיו� אישי או השוואה או קישור בי� המידע והרעיונות שבטקסט ובי� ידע חיצוני •

 י�עמדות של הקורא

שמחו,  שימוש בראיות תומכות מ� הטקסט ועימות� ע� מקורות מידע אחרי� •

 לטקסט/י�

 רות בנוגע לטקסטהעלאת השע •

 לש� ביסוס ו, לטקסטמחשאו הצגת הוכחות  טיעוני� מחו, לטקסט הצגת •

 מידת הרלוונטיות של פיסת מידע הערכת •

 עימות המידע שבטקסט ע� קודי� חברתיי�, מוסריי� •

  .מצבי� אחרי�ב, אחרי� הקשרי�בבמידע מ� הטקסט/י�  שימוש •
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  טקסטואלית)� לשו� ומבנה (הבנה מטה  .2ג  

 בחינה אובייקטיבית של איכות הטקסט והתאמתו לנסיבות התקשורת •

 למטרת הכתיבה בחירות לשוניותו סגנו�, משלבשל רכיבי�, כגו� דת התאמת� בחינת מי •

 על הקוראי� בחירות לשוניותו סגנו�, משלבי�, כגו� בחינת מידת השפעת� של רכיב •

 בנת תפקיד� הרטורי של חלקי� בטקסטה •

 הדגשות כוכבית,  כגו� ,בטקסטהבנת תפקיד� של סימני� גרפיי�  •

 .רטורי)�קסט (מבנה לוגיהמארג� של הט �העיקרוהבנת  •

  ממדי ההערכה –הבעה בכתב   .2

   הבנת המטלה  א.

  כתיבה על הנושא הנדרש במטלה •

  מאפייני הסוגה כתיבה לפי •

  כתיבה בהיק( הנדרש •

 תוכ� ומבנה   ב.

 כתיבת פתיח וסגיר ההולמי� את המטלה •

ולדרישות  בהתא� להנחיות המטלה ,פירוט במידה הראויה להבהרת הנושא :מיצוי התוכ� •

  הסוגה

  רלוונטי שאינומידע מהימנעות ממידע עוד( ו •

  יצירת לכידות רעיונית בטקסט •

  .ש באמצעי קישור הולמי� ומגווני�שימו •

 תקשורתיות  ג.

טקסט המכיל את המידע הדרוש לנמע� כדי  –יצירת טקסט עצמאי (טקסט שאינו מהוקשר  •

  .להבי� במה דברי� אמורי�)

 לשו�  ד.

תקני יידוע), שימוש בגו( ובזמ�, במספר, במי�, ב, התא� דקדוקי (תקניתחביר: מבנה משפט  •

  ובמילות קישורבמילות יחס 

  פיסוק: שימוש הול� בסימני הפיסוק •

  )ללא הבחנה בי� כתיב מלא ובי� כתיב חסר(תקני כתיב  •

 ו� ההול� את הנסיבות התקשורתיותמשלב לש •

  .אוצר מילי�: עושר לשוני ודיוק במשמעות •

  


