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  (2018)ח , תשע"חמבחן המיצ"ב בעברית לכיתה פרט מ  
חוזר ועל  1יסודי-העללבית הספר  כנית הלימודים המעודכנת בעבריתות מפרט המבחן שלפניכם מבוסס על

 .2להוראת העברית בחטיבות הביניים המפמ"ר

 ם שונים.ובהיקפי המבחן בודק שליטה במיומנויות השונות בשפת האם באמצעות טקסטים מסוגים שונים

מסוגים הן לשון. שאלות המבחן ־מטההלשון וההבעה בכתב, הנבדקים הם הבנת הנקרא, התחומים ה

  ברמות קושי שונות. ,שאלות "פתוחות" ו"סגורות" , כגוןשונים

לוונטיות לתלמיד. שאלות אלו מכונות רעורבות ולמרכים, לעבמבחן הן שאלות המתייחסות לכמה שאלות 

בחוזר המפמ"ר וכן  , 3וסף על־אודות שאלות עמ"ר נמצא באתר המזכירות הפדגוגיתמידע נ. שאלות עמ"ר

  מועבר בהדרכות ובהשתלמויות מטעם המפמ"ר.

 

 התחומים הנבדקים במבחן

 4ממדים נושאים תחום 

 

משקל 

 יחסי

 הערות

      

חוזר ראו פירוט ב הבנת הנקרא .1

להוראת המפמ"ר 

העברית 

בחטיבות 

 הביניים

 הבנהממדי ה

 איתור מידע 

 ( פרשנות הבנה

  (והיסק

  ושיקוףהערכה 

 

טקסטים   2–4 55%־כ

 2000-כ שאורכם יחד

 מילים

 גם ן שיהיו ייתכ

טקסטים נלווים, 

 ,רציפים ולא רציפים

כגון תמונה, טבלה, 

 הערות שוליים.גרף, 

ראו פירוט בחוזר  הבעה בכתב .2

להוראת המפמ"ר 

העברית 

בחטיבות 

 הביניים

 ממדי ההערכה

 נת המטלההב 

 תוכן ומבנה 

 לשון 

מטלות כתיבה  2–1 25%־כ

ות שונבסוגות 

 ,ובהיקפים שונים

 .בזיקה לטקסטים
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 לשון

 לשון-ומטה

ראו פירוט בחוזר 

להוראת המפמ"ר 

העברית 

בחטיבות 

 הביניים

 ערכההממדי ה

  וניתוחזיהוי 

  הבנה 

 המרהיצירה ו 

 תקינות 

דרשו ייבשאלות  20%־כ

הבנה ויישום של 

לשוני, אך לא הידע ה

מונחים הגדרת ה

 .הדקדוקיים

 

                                                           
  קישור לתכנית הלימודיםללחצו כאן  1
 קישור לחוזר המפמ"ר להוראת העברית בחטיבות הבינייםלחצו כאן ל 2
 רשאלות חשיבה ועמ"אתר המזכירות הפדגוגית בנושא לחצו כאן ל 3
 17–12עמודים , חוזר המפמ"ר להוראת העברית בחטיבות הבינייםמידע מפורט בנוגע לממדים בלחצו כאן ל 4
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