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 لمنهج( الميتساڤ) المدرسة في والنماء النجاعة مقاييس امتحان مالءمة تّمت 4101-4100 الدراسّية السنة في
 الصفَّْين في التالميذ يتعّممها التي الموادّ  عمى يستند وهو الفكرّي، وبالتصّور بالمضامين يتعّمق فيما الجديد التعميم
 .والثامن السابع

 

 امتحان مقاييس النجاعة والنماء  مبنى
 ،الثامنلمصف  الرياضّياتفي المدرسة في 

4102-4102 
 במתמטיקהמבחן המיצ"ב  מפרט

 תשע"ד ,'חלכיתה 

 

الداخمّي إلى تزويد معّممي الرياضّيات بأداة تقييم أخرى ُتضاف إلى أدوات التقييم التي يستخدمونها  الميتساڤيهدف امتحان 
 الل السنة الدراسّية.في المدرسة خ

رات  يعكس االمتحان المعرفة والمهارات المطموبة من تالميذ الصفوف الثامنة بحسب مواضيع التعميم. لذا، فإّن التبصُّ
عن فحص االمتحانات من شأنها أن تساعد طاقم تدريس الموضوع في المدرسة عمى تحسين وتنجيع الناتجة البيداغوجّية 
 .في الصفّ التعّمم -عممّية التعميم

  

 

 

 
 
 

 االمتحان أسئمة
 :وهي الجديد المنهج مبادئ االمتحان أسئمة تعكس أ.

 .الرياضّية والمجاالت المواضيع بين الدمج .1

 من واحد كلّ  في التالميذ تعّممها التي والخوارزمّيات المألوفة واإلشارات المختمفة، المصطمحات استعمال .2
 (.لذلك منفرد تفصيل عمى يديك بين لذيا المبنى هذا يحتوي ال) المجاالت

 بواسطة يعّمموها وأن حسابات رواُيج   أن ،قوهايطبّ  وأن مصطمحات عمى يتعّرفوا أن التالميذ من ُيطمب الهندسة في 
 (.  رسمّية براهين طمبتُ  لن) تعّمموها نظرّيات

 .الرياضيّ  التنّور دمج .3

 .بينها والتنّقل لظواهر( ورمزّية بيانّية عددّية، كالمّية،) متنّوعة تمثيالت استعمال .4
 .الحلّ  صّحة وفحص االختيار بحسب( جبرّية بيانّية، عددّية،: مثل) متنّوعة حلّ  طرائق استعمال .5
 :التالية المختمفة التفكير مستويات استعمال .6

 تفحص أسئمةو  مصطمحات معرفة َتفحص أسئمة - خوارزميّ  وتفكير تشخيص -معرفة :أساسيّ  تفكير مستوى 
 . ومرّكبة بسيطة مألوفة خوارزمّيات عمى تستند ومتباينات معادالت وحلّ  حسابات إجراء عمى القدرة

 عمى القدرة َتفحص أسئمة - مفتوح (חיפוש) وبحث (תהליכית חשיבה) سيروريّ  تفكير :عال   تفكير مستوى 
 أسئمة وكذلك ،اكالميِّ  ُمعبَّر عنها (ואציהסיט)لحالة  رياضيّ  نموذج مالءمة عمى والقدرة مصطمحات، بين الربط
يجاد وتعميل (ֵחֶקר) بحث وتركيب، تحميل فيها ُيطمب  .مألوفة غير أسئمة لحلّ  طريقة وا 
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 :متنّوعة امتحان أسئمة ب.

 فيها ُيطمب مفتوحة أسئمة: نوَعي ن من مفتوحة أسئمة هي منها وقسم الخيارات، متعّددة أسئمة هي األسئمة من قسم .1
 أو كممات بواسطة حلّ  طريقة يبّين أن التمميذ من فيها ُيطمب مفتوحة وأسئمة فقط، إجابة يكتب أن التمميذ نم

 .ويعّمل يشرح وأن تمارين
 .مألوفة غير منها وقسم مألوفة أسئمة هي األسئمة من قسم .2

 .مختمفة صعوبة بدرجات هي األسئمة .3
 . تمرين في أو كالمّية مسألة في يظهر قد المواضيع من واحد كلّ  .4

 
 ومسطرة حاسبة آلة: االمتحان في لالستعمال مساعدة وسائل. 
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 النسبة المئوّية مواضيع التعليم المجال
   

 عداداأل وتقريب التقدير  العدديّ 
 قياس وحدات وتحويل والقياسات المقاييس 
 جمع،) هةموجّ  أعداد في حسابّية عممّيات ،(وكسور صحيحة أعداد) موّجهة أعداد 

 حسابّية عممّيات وترتيب( تربيعيّ  جذر استخراج قّوة، إلى رفع قسمة، ضرب، طرح،
 المئوّية النسبة 
 والتناسب النسبة الرسم، مقياس 
 (االحتماالت حساب) االحتمال 
 بين تنّقل بيانّية، ورسوم ومخّططات جداول من معطيات قراءة: الوصفيّ  اإلحصاء 

 المجال،(: المعايير) المقاييس االحتمال، مع والعالقة النسبّية التكرارّية تمثيالت،
 والمنوال الوسيط المعّدل،

 المستوى في نقاط وتعيين قراءة: محاور هيئة 

 %20 حوالي

 :خطّية داّلة  الجبريّ 
 الميل مصطمح -
 الخطّية لمداّلة المختمفة التمثيالت في البارامترات وظائف -

 َري نالمحو  مع الخطّية ةلمدالّ  البيانيّ  الخطّ  تقاطع نقاط -

 ي نخّطّيتَ  داّلًتي ن تقاطع نقاط -

 الذي المجال الداّلة، زلانت مجال الداّلة، تصاعد مجال: الخّطّية الداّلة صفات -
 تكون الذي والمجال موجبة الداّلة فيه تكون الذي المجال ثابتة، الداّلة فيه تكون
 سالبة فيه

 ي ننقطتَ  عمى وبناءً  ونقطة، لمي عمى بناءً  مستقيم معادلة إيجاد -
 خطّية داّلة بواسطة تغيُّر عممّيات تصف أسئمة حلّ  -

 جبرّية تعابير: 

 مشترك عامل إخراج بواسطة عوامل إلى تحميل -
 جبرّية كسور اختزال -

 ،كالمّية وأسئمة متباينات معادالت: 

 األولى الدرجة من معادالت -

 مشترك عامل إخراج بواسطة ُتحلّ  معادالت -

 األولى الدرجة من متباينات -

 بمجهوَلي ن األولى الدرجة من معادلَتي ن من مؤّلفة معادالت هيئة -

 األولى الدرجة من معادالت هيئة أو معادلة حلّ  إلى تؤدي كالمّية مسائل -
 أشكال حول وأسئمة نسبة أسئمة مئوّية، نسبة أسئمة حركة، أسئمة عاّمة، أسئمة)

 (هندسّية

 %50 حوالي
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 النسبة المئوّية مواضيع التعليم المجال
   

 متوازي المثّمث، المرّبع، المستطيل،: التالية المضّمعات ومحيطات مساحات  الهندسيّ 
 المنحرف شبه ن،المعي األضالع،

 الدائرة ومحيط الدائرة مساحة 
 مرّكبة أشكال ومحيطات مساحات 
 الزوايا) متوازَيي ن مستقيَمي ن بين والزوايا بالرأس المتقابمة الزوايا المتجاورة، الزوايا 

 (المتناظرة والزوايا لمتبادلةا

   المثّمث في االرتفاع المتوّسط، الزاوية، فمنص 

 المضّمعات في الزوايا مجموع وحساب ،"081° هو المثّمث زوايا مجموع: "النظرّية 

 معرفة،"( )ض ض، ض،" ؛"ز ض، ز،" ؛"ض ز، ض،)" المثّمثات تطابق نظرّيات 
 (رسمّية براهين لىإ حاجة ال – النتائج واستخالص حسابات إجراء

 الثالث الضمع من أكبر المثّمث في ي نضمعَ  كلّ  مجموع: "النظرّية" 
 الساَقي ن متساوي والمثّمث األضالع متساوي المثّمث صفات 
 المثّمثات تشابه: 

 معطاة تشابه نسبة عمى باالعتماد والمساحة المحيط األضالع، أطوال حساب -

 المثّمثات تشابه سبب ميلتع أجل من" ز ز، ز،" نظرّية استعمال -
 وتطبيقاُتها المستوى في فيثاغورس نظرّية 
 ،األوجه ومساحة الحجم حساب القائم، الثالثيّ  المنشور الصندوق، المكّعب 

 %30 حوالي

 


