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  (2019) ט, תשע"חמבחן המיצ"ב בעברית לכיתה פרט מ  

' נועד להעריך את רמת השליטה בתחום החינוך הלשוני של חאם עברית לכיתות -מבחן המיצ"ב בשפת

 מבחן. המפרט המבחן מגדיר את מבנה  '.חתלמידים דוברי עברית הלומדים בכיתה 

 :האלההמסמכים   מפרט המבחן מבוסס על

 תשס"ג( יסודי-העללבית הספר  כנית הלימודים המעודכנת בעבריתות( 

 הוראת העברית בחטיבות הבינייםחוזר המפמ"ר ל. 

 

 : תיאור המבחן

מסוגים שונים )סגורות הבודקות הבנת הנקרא. השאלות המבחן כולל טקסטים המלווים בשאלות 

. בנוסף המבחן כולל מטלת הבעה בכתב ושאלות הבודקות ידע לשוני. ראו  1יםשונ ובממדי הבנהופתוחות( 

 פירוט בטבלה מטה.

  ןהתחומים הנבדקים במבח

 ממדים תחום 

 

משקל 

 יחסי

 הערות

 ממדי ההבנה הבנת הנקרא .1

 איתור מידע 

  פרשנות הבנה(

 והיסק( 

  ביקורתית הערכה

 ורפלקציה

מסוגות שונות טקסטים  שניים עד ארבעה  55%־כ

 .מילים 2000-כ שאורכם יחד

 גם טקסטים נלווים, רציפים ולא ן שיהיו ייתכ

 ת שוליים.הערוכגון תמונה, טבלה, גרף,  ,רציפים

  ייתכן שיהיו שאלות שבהן יידרש מיזוג רעיונות

 בין חלקים בתוך הטקסט או בין הטקסטים.

 ממדי ההערכה הבעה בכתב .2

 הבנת המטלה 

 תוכן ומבנה 

 לשון 

 ,בסוגות שונות מטלת כתיבה אחת או שתיים 25%־כ

, בזיקה מילים 200עד  בהיקפים שונים

 לטקסטים.

3. 

 

 

 לשון

 לשון-ומטה

 ערכהההממדי 

  וניתוחזיהוי 

  הבנה 

 המרהיצירה ו 

 תקינות 

התחום נבדק באמצעות שאלות לשון בזיקה   20%־כ

לטקסטים ובאמצעות בחינת הרכיבים הלשוניים 

 במשימת הכתיבה ובתשובות לשאלות הפתוחות. 

  ,בשאלות יידרשו הבנה ויישום של הידע הלשוני

 אך לא הגדרת המונחים הדקדוקיים.

 

                                                           
מכונות שאלות עמ"ר. מידע  האללתלמיד. שאלות לוונטיות רבעורבות ומב, רכיםעב עוסקותהבחן הן שאלות במכמה שאלות  1

  .בחוזר המפמ"רו באתר המזכירות הפדגוגיתאודות שאלות עמ"ר נמצא  נוסף על
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