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מר"ב מיון ללימודי רפואה במסלולים הארבע-שנתיים

מבנה מערכת מר"ב

החלק הראשון של מערכת מר"ב - בחינה בחשיבה אנליטית
מטרת הבחינה היא להעריך את כישוריהם האנליטיים של המועמדים, והיא מורכבת משאלות הדומות 

לשאלות בבחינה הפסיכומטרית. 

השאלות בבחינה הן שאלות רבות בֵררה, ולכל שאלה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה שרק אחת מהן 

נכונה.

לתשומת הלב! תשובה נכונה מוסיפה לציון, ואילו תשובה שאינה נכונה אינה גורעת ממנו לכן, למי 

שאינו יודע את התשובה הנכונה, כדאי לנחש.

בבחינה שלושה פרקים, ובכל פרק שאלות משלושה סוגים: הבנת תרשים או טבלה, היגיון והבנת קטע 

קריאה.

בכל פרק יש כ-20 שאלות.

הזמן המוקצב לבחינה: כשעה ורבע.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים )ובכלל זה שעוני מחשב(, בשעונים או בשעוני עצר 

המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, 

בדפים ובכל חומר עזר אחר.

להלן קישור לשאלות משנים קודמות: שאלות לדוגמה - בחינה בחשיבה אנליטית

ציוני הבחינה בחשיבה אנליטית
ציוני הבחינה בחשיבה אנליטית יועברו לכל המוסדות המשתמשים במערכת מר"ב.  

לאחר העברת הציונים לאוניברסיטאות, הציון בבחינה בחשיבה אנליטית יישלח לכתובת הדואר 

האלקטרוני של כל מועמד. בנוסף, יוכלו המועמדים לצפות בציון שקיבלו בבחינה באתר האינטרנט של 

מאל״ו, www.nite.org.il, על סמך פרטים מזהים - מספר תעודת זהות ומספר האסמכתה.  

https://www.nite.org.il/files/medical_school/merav/merav-analytic-2012.pdf

