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مبنى مواضيع االمتحان الداخمّي في العموم 
 4102-4102 والتكنولوجيا، لمصف الثامن،

נושאי המבחן הפנימי במדע  מפרט

 וטכנולוגיה, לכיתה ח',  תשע"ד

 

الداخمّي إلى تزويد معّممي العموم والتكنولوجيا بأداة تقييم أخرى ُتضاف إلى أدوات التقييم التي  الويتسبڤيهدف امتحان 
 مونها في المدرسة خالل السنة الدراسّية.يستخد

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

 .التعّمم في الصفّ -ة التعميمعمميّ 

 
 :التالية الوثائق عمى يرتكز أمامكم الذي االمتحان مبنى
 "والتكنولوجيا العموم لتعميم نم  ت  ح  المُ  المنهج."* 
 "اإلعداديّة الورحلة والتكنولوجيب، للعلوم االستعداد" رسبلة في الموجودة*" التاسعة-السابعة لمصفوف صمّيةاأل الوثيقة 

 ".(2013 حزيراى) 2014-2013 لسنة
 

 :االمتحان في سُتفحص

 الصفوف في ُتد رَّس التي الرئيسّية التعميم مواضيع في وظواهر عممّيات مبادئ، مصطمحات، وفهم معرفة  
 . الثامنة–السابعة

 بحسب المشاكل وحلّ  العمميّ  البحث مهارات التعميل، التطبيق، المعرفة،: مثل مختمفة بمستويات التفكير مهارات 
 *".  العمميّ  البحث لمهارات الصريح التدريس" الوثيقة

  ُج المهارات فحصت  .التعميم مواضيع مضامين مع بالدَّم 

 تجارب" الوثيقة بحسب التعميمّي، المنهج في مركزّية وعممّيات مصطمحات مبادئ، جسِّدتُ  أساسّية ومشاهدات تجارب 
 *".التاسعة-السابعة لمصفوف والتكنولوجيا العموم في مركزّية ومشاهدات

 
 انتباهكم نمفت

 ُيدرَّسان ألّنهما وذلك االمتحان، مبنى يشممهما لن ،"التكنولوجّية ةاألنظم" ،1 والموضوع ،"البيئّية األنظمة" ،2 الموضوع
 .آذار شهر في االمتحان إجراء يتمّ  بينما آذار، – شباط ش ه ر ي خالل الثاني، النصف في الثامن، الصف في
  

 

 

 
 
תכנית הלימודים  -م ن لتعميم العموم والتكنولوجيا"ت  ح  المنهج المُ " :وهي فقط العبرّية المغة في متوّفرة بنجمة إليها المشار الوثائق * 

 التدريس" الوثيقة ,ט'-ז' כיתותל אב ךמסמ -التاسعة"-لمصفوف السابعة "الوثيقة األصمّية ;המעודכנת במדע וטכנולוגיה
في العموم  مركزّية ومشاهدات تجارب" وثيقة ;מדעי חקר מיומנויות של מפורשת הוראה – "العمميّ  البحث لمهارات الصريح

 .'ט-'ז לכיתות וטכנולוגיה במדע מרכזיות התנסויות – "التاسعة-السابعة لمصفوف والتكنولوجيا

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B8FA2517-952F-42CB-A091-9185E4FAABFF/133502/Unnamed.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B8FA2517-952F-42CB-A091-9185E4FAABFF/133502/Unnamed.doc
http://meyda.education.gov.il/files/madatech/Madaim/heker.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6FFDD674-D66E-4559-8B6F-3B281A60661A/173376/resource_1183321334.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6FFDD674-D66E-4559-8B6F-3B281A60661A/173376/resource_1183321334.doc
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 4102-4102 لمصف الثامن، مبنى مواضيع االمتحان الداخمّي في العموم والتكنولوجيا،

 

 .التعميم مواضيع مضامين مع بالدَّمج المهارات حصتف *

 الموضوع/الموضوع الفرعي الموضوع الرئيسي
 4102استناًدا إلى الوثيقة األصمّية 

 المئوّية النسبة
في حساب 

 عالمة االمتحان
   

  ،(األول النصف السابع، الصف) 0 الموضوع المواد  
 المواّد، صفات واستعماالت 

 لثمن البيئيّ المواّد، الفائدة وا 

 عممّية التخطيط والتصميم 
 كتمة وحجم األجسام 
 عممّيات التغيُّر في الماّدة 
  :النموذج  الُجَسْيميّ مبنى المادة 
 فيزيائّية وتغيُّرات لظواهر كتفسير ُجس ي ميال النموذج 

 ،(األّول النصف الثامن، الصف) 0 الموضوع
 مبنى الماّدة: أنواع الُجَسْيمات 
 لذََّرةالعناصر ومبنى ا 
 الجدول الدورّي لمعناصر 
 المركَّبات 
 تغيُّرات في الماّدة 
 المركَّبات األيونّية 
 أنواع المركَّبات 
 المخاليط 
   البيئي   والثمن الفبئدة: المواد 

 تقريبًب 40%
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 الموضوع/الموضوع الفرعي الموضوع الرئيسي
 4102استناًدا إلى الوثيقة األصمّية 

 المئوّية النسبة
في حساب 

 المة االمتحانع
   

 القوى الط اقة،
 والحركة

  ،(األّول النصف السابع، الصف) 4 الموضوع
 الطاقة حفظ قانون الطاقة، تحوُّالت الطاقة، انتقاالت الطاقة، أنواع 

 ،(األّول النصف الثامن، الصف) 4 الموضوع
 الطاقة الكهربائّية 
 الكهربائّية الطاقة استخدام في األمان 
 واالستخدام اإلنتاج: الطاقة 
 البيئيّ  والثمن الفائدة: الطاقة 

  ،(األّول النصف الثامن، الصف) 2 الموضوع
 القوى والتغيُّر 
 قّوة االحتكاك 
 الوزن والكتمة 
 القوة الكهربائّية والقّوة المغناطيسّية 
 الطاقة مقابل القوة 
 لمقوة كمعّززات المائل والسطح الرافعة 
 الحركة 

 تقريبًب 20%

 والعممّيات األجهزة
        الحّية الكائنات في

  ،(الثاني النصف السابع، الصف) 0 الموضوع
 الُمَميِّزات الحياتّية 

  ّالخمّية: المبنى واألداء الوظيفي 

  ،(الثاني النصف السابع، الصف) 4 الموضوع
 تنوُّع الكائنات الحّية 

  ،(الثاني النصف السابع، الصف) 2 الموضوع
 الحّية ئناتالكا أجسام في الماء 

 النقل في النباتات 

 موازنة الماء في النبتة 

 جسم اإلنسان كمنظومة عميا 

 النقل لدى اإلنسان 

 والحيوان اإلنسان لدى الماء موازنة 

 الماء بموازنة والعالقة اإلنسان جسم في الحرارة موازنة 

 صّحة اإلنسان 

 تقريبًب 20%

  تقريبًب %20 .البيئة علن هجبل في علويّّ نصّّ بواسطة الووضوع فحص سيتن     البيئي ة األنظمة


