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في العلوم الميتساف مبنى مواضيع امتحان 
 1024-1025 الثامن، والتكنولوجيا للصف  

מדע בהמיצ"ב בחן מנושאי  מפרט

 לכיתה ח',  תשע"ה וטכנולוגיה

 

 :التالية الوثائق على يرتكز أمامكم الذي االمتحان مبنى

 "والتكنولوجيا العلوم لتعليم نل  ت  ح  الم   المنهج"*. 
 "والتكنولوجيا، لعلومفي التخطيط التعليم  االستعداد"الوثيقة  في الموجودة ،"التاسعة-السابعة للصفوف األصلّية الوثيقة 

 .*"4102 - 4102 ةلسن
 

 :االمتحان في سُتفحص

   مواضيع في  )ציוני הדרך( التحصيل المرحليّ  بحسب ت د رَّس وظواهر عملّيات مبادئ، حات،ل  ط  ص  م   مه  وف   فةر  ع  م
  للصفوف السابعة والثامنة. ،5102 – 4102ة ن للسنة الدراسيّ ل  ت  ح  م  ال يّ في المنهج التعليم )נושאי הליבה( النواة

 

 بحسب المشاكل وحلّ  العلميّ  البحث مهارات التعليل، التطبيق، المعرفة،: مثل مختلفة بمستويات التفكير مهارات 
ج المهارات فحصت   .*"العلميّ  البحث لمهارات الصريح لتدريسا" الوثيقة  .التعليم مواضيع مضامين مع بالدَّم 
 

 

 تجارب" الوثيقة بحسب التعليمّي، المنهج في مركزّية وعملّيات مصطلحات مبادئ، جسِّدت   أساسّية داتشاه  وم   تجارب 
 .*"5102 – 4102ة نشرة تجريبيّ ، التاسعة - السابعة للصفوف والتكنولوجيا العلوم في مركزّية ومشاهدات

 
 انتباهكم نلفت

ق ل . ت تغييرات على المنهج التعليمي  ل  خ  د  ، أ  4102 – 4102ة في السنة الدراسي   - ة إلى بعض التحصيالت المرحلي  تم  ن 

ع  الوثيقة مراجعة  . لذلك، من المهم  ات وظواهر إلى المنهج التعليمي  عملي  مبادئ، مصطلحات، ت وأ ضيف  التوسُّ

التغييرات تفاصيل في هذه الوثيقة  .*4102 – 4102ة تغييرات في منهج تعليم العلوم والتكنولوجيا للسنة الدراسي  

 .ي  منهج التعليمالت على ل  خ  د  التي أ  

 

ل تتن وصي بأن   - عل  ق  لمواضيع ن   ةالمرحلي   تالتحصيال   أيًضا م في الصف  التدريس والتعلُّ  تاعملي  ناو   ، ويقومت إلى التوسُّ

 عة.بديلة ومتنو  تقييم  ق  ر  ط  المواضيع ب  المعل م بتقييم هذه        

 

 .في مواضيع أخرى في االمتحان جت دم  "تكنولوجيا" قد  المجالمواضيع من  -

 

 

 

   في نهاية مبنى االمتحان هذا. بالعبرّيةانظر أسماءها فقط.  العبرّية اللغة في متوّفرة بنجمة إليها المشار الوثائق *

mailto:rama@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/375D7610-BB39-4A99-8035-8C8489EAD794/170950/resource1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/375D7610-BB39-4A99-8035-8C8489EAD794/170950/resource1.doc
http://meyda.education.gov.il/files/madatech/Madaim/heker.doc
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/hitnasuyot.docx
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/hitnasuyot.docx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/64FAF0FA-CBF7-47D7-8756-F648497F72E2/190731/Unnamed1.pdf


 
 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 מדידה הרשות הארצית ל

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 راما ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה

 السلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية
 

 دولة اسرائيل
 ارة التربيةزو

 السكرتارية التربوية
 

 
ע"

ש
ת

 ה
10

25
 

 מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة
  rama@education.gov.il І דוא"ל  І  מדידה בשירות הלמידה -ראמ"ה 

http://rama.education.gov.il 
 

4/2 

 

 4102 - 4102 الثامن، صف  لل في العلوم والتكنولوجيا،الميتساف مبنى مواضيع امتحان 

 

 

 الموضوع/الموضوع الفرعي   الموضوع الرئيسي  
 1025استناًدا إلى الوثيقة األصلي ة 

 المئوي ة النسبة
في حساب 

 عالمة االمتحان
   

 د  الموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكنولوجيا

  ،(لاألو   النصف السابع، الصف  ) 2 الموضوع
 المواّد، صفات واستعماالت

 خطيط والتصميمعملّية الت

 كتلة وحجم األجسام
 عملّيات التغيُّر في الماّدة

 النموذج الُجَسْيميّ مبنى المادة: 
س ي ميال النموذج  فيزيائّية وتغيُّرات لظواهر كتفسير ج 

 التسخين والتبريد

ل النصف الثامن، الصف  ) 2 الموضوع  ،(األو 
 مبنى الماّدة: أنواع الُجَسْيمات

 ةالعناصر ومبنى الذَّرَ 
 الجدول الدورّي للعناصر

 كَّباترَ المُ 

 تغيُّرات في الماّدة

 قانون حفظ الكتلة

 المخاليط
 البيئي   والثمن الفائدة: المواد  

 (الثاني)الصف الثامن، النصف  0الموضوع 
 ة: المبنى والعملاألنظمة التكنولوجي  

 تأثير التكنولوجيا على المجتمع والبيئة

 تقريبًا 44%

 القوى الّطاقة،
 والحركة

ل النصف السابع، الصف  ) 1 الموضوع   ،(األو 
 الطاقة حفظ قانون الطاقة، تحوُّالت الطاقة، انتقاالت الطاقة، أنواع

ل النصف الثامن، الصف  ) 1 الموضوع  ،(األو 
 الكهربائّية الطاقة
 الكهربائّية الطاقة استخدام في األمان
 البيئيّ  والثمن الفائدة: الطاقة

 تقريبًا 24%
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 الموضوع/الموضوع الفرعي الموضوع الرئيسي
 1024استناًدا إلى الوثيقة األصلي ة 

المئوي ة  النسبة
في حساب 

 عالمة االمتحان
   

ل النصف الثامن، الصف  ) 3 الموضوع    ،(األو 
 القوى والتغيُّر
 قّوة االحتكاك
 الوزن والكتلة

 المغناطيسّية والقّوة الكهربائّية القوة
 الطاقة مقابل القوة

 القوة في الحياة اليومّية
 للقوة كمعّززات المائل والسطح الرافعة

 

 والعملي ات األجهزة
        الحي ة الكائنات في

  ،(يالثان النصف السابع، الصف  ) 2 الموضوع
 الحياتّية الم م يِّزات

 الوظيفيّ  واألداء المبنى: الخلّية

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

 لق  الن  

 النباتات في لق  النَّ 

 النبتة في الماء نةواز  م  

 عليا كمنظومة اإلنسان جسم

 اإلنسان لدى لق  النَّ 

 والحيوان اإلنسان لدى الماء نةواز  م  

 الماء نةواز  بم   والعالقة اإلنسان جسم في الحرارة نةواز  م  

 الدموجهاز ة الصح  

ن في الجسمنة ماء وحرارة سليمت  واز  م  المحافظة على   ي 

 تقريبًا 24%

 الثامن، النصف الثاني(، )الصف   2الموضوع  األنظمة البيئّية    
 مستويات التنظيم

 البيولوجي   عالتنوُّ 

 البيئة –ة لة: الكائنات الحي  تباد  العالقات الم  

الت وانتقاالت الطاقة في الشبكة الغذائي    ة والهرم الغذائي  تحوُّ

مة النباتات والحيوانات لبيئتها  م الء 

 ةلة بين الكائنات الحي  تباد  العالقات الم  

 تقريبًا 24%
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  :مع أسمائها بالعبرّية ة األولىالصفحالمذكورة في الوثائق فيما يلي *
ت ل ن لتعليم العلوم والتكنولوجيا" -  .תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה -"المنهج الم ح 
 الموجودة في وثيقة "االستعداد لتخطيط التعليم في العلوم والتكنولوجيا،  التاسعة"-يقة األصلّية للصفوف السابعة"الوث -

הנמצא במסמך: "היערכות לתכנון לימודים במדע וטכנולוגיה,  "ט'-ז' לכיתות אבה מסמך" -"4102-4102لسنة 

 ."תשע"ה

 ."מדעי חקר מיומנויות של מפורשת הוראה" –" العلميّ  البحث لمهارات الصريح التدريس" وثيقةال -
-4102تجريبّية  نشرة، التاسعة-السابعة للصفوف في العلوم والتكنولوجيا مركزّية ومشاهدات "تجارب وثيقةال -

  .מהדורת ניסוי תשע"ה" 'ט-'ז לכיתות וטכנולוגיה במדע מרכזיות התנסויות" – "4102

שינויים בתכנית הלימודים " – "4102-4102للسنة الدراسّية  تكنولوجياعليم العلوم وال"تغييرات في منهج تالوثيقة  -

 ."במדע וטכנולוגיה לשנת הלימודים תשע"ה
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