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مبنى	االمتحان	الذي	بين	أيديكم	مبنّي	على	المستندات	التالية:

.)1999( منهج	التعليم	"تعليم	العلوم	والتكنولوجيا	في	المدرسة	االبتدائية"	 	•

)2004(,	راجع:	 	 ُمَسوَّدة	وثيقة	المعايير	 	•;
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/Standartim/StandartMada.htm

http://www.matar.ac.il/lamda/Likrat.asp المستند	"توصية	بتوزيع	مواضيع	التعليم	بحسب	سنوات	العمر",	راجع:	 	•
يشمل	مبنى	االمتحان	معرفة ومهارات	في	العلوم	والتكنولوجيا		من	المواضيع اإللزامية	في	المنهج	التعليمي	التي	من	المفروض	أن	
يبدي	التالميذ	الذين	أنهوا	الصف	الخامس	تمّكنا	منها.	لن	يشمل	االمتحان	أسئلة	حول	المواضيع	التي	حددها	منهج	التعليم	كمواضيع	

للتوّسع	والتعّمق.

يفحص	االمتحان	معرفة	المصطلحات، المبادئ، العمليات والظواهر		في	مواضيع	التعليم	الرئيسية	التي	تدّرس في الصفوف 
الثالث- الخامس. كذلك يفحص االمتحان  مهارات التفكير	)إستراتيجيات	التفكير(1	بمستويات مختلفة.	

يفحص	االمتحان	مهارات تتعلق بـ:	معالجة	المعلومات,	التفكير	العلمي,	-	بحث	وحل	مشاكل,	تفكير	تكنولوجي	-	حل	مشاكل,	وعملية	
التخطيط	والتصميم	كما	هو	مفّصل	على	الصفحات	8-10	في	مسوَّدة	وثيقة	المعايير.

تفحص المهارات بشكل ُمْدَمج مع مضامين مواضيع التعليم.

ُيْمتََحن	التالميذ	في	المواضيع	السبعة	الرئيسية	التي	في	منهج	التعليم.	لن يشمل االمتحان أسئلة اختيارية.

نلفت	انتباهكم:

المواضيع	الفرعية	"الدورّية	في	الطبيعة"	)4.4(	و"بحث	الفضاء"	)4.9.1(	ضمن	الموضوع	الرئيسي	"الكرة	األرضية	والكون"	 	.1
لن	يشملها	امتحان	الميتساف	لسنة	2009/2008.	نلفت انتباهكم	إلى	أن	هذه	المواضيع	الفرعية	سيشتمل	عليها	امتحان	الميتساف	

الذي	سيجري	في	السنة	الدراسية	المقبلة.

"جهاز	الدم"و	"الجهاز	الهضمي"	لن	يشملهما	امتحان	الميتساف	لسنة	2009/2008.	نوصي	بتدريس	هذه	المواد	بعد	االنتهاء	من	 	.2
إجراء	امتحان	الميتساف.

مالحظات:

في	موقع	"مطار"	الذي	عنوانه:	http://www.matar.ac.il	,	في	قسم	تخطيط	التدريس	-	"استعداًدا	للميتساف"	ستجدون:		 	.1

المستند	"توصية	بتوزيع	مواضيع	التعليم	بحسب	سنوات	العمر". أ.	

توضيحات	حول	مواضيع	الدراسة	الجديدة	التي	يشملها	الميتساف	في	السنة	الدراسية	2009/2008 ب.	

إمكانية	توجيه	أسئلة	تتعلق	بمجاالت	المضامين	في	امتحان	الميتساف. ج.	

نوصي	بمتابعة	المعلومات	والتحديثات	المتعلقة	بامتحان	الميتساف	على	موقع راما,	على	العنوان	التالي: 	.2 
http://rama.education.gov.il. في	هذا	الموقع	من	الممكن	أيًضا	توجيه	أسئلة	تتعلق	باالستعدادات	المتحان	الميتساف	وتفعيله.

مبنى امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة
في العلوم والتكنولوجيا للصف الخامس 2009/2008

מפרט מבחן המיצ"ב במדע וטכנולוגיה 
לכיתה ה' — תשס"ט )2009(

1	)في	األيام	الدراسية	وأيام	االستكمال	التي	يقيمها	التفتيش	على	تدريس	العلوم	والتكنولوجيا	في	السنة	الدراسية	2009/2008	سيتناولون	إستراتيجيات	التفكير	

بالمستويات	المختلفة,	وضمن	ذلك	ُتْعرض	نماذج	ألسئلة.	مواد	ذات	عالقة	ستنشر	على	موقع	"مطار"	)حسب	العنوان	المذكور	أعاله(.
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االمتحان جدول: مبنى مواضيع 
2009/2008 والتكنولوجيا للصف اخلامس  العلوم  في 

تفحص المهارات بشكل مدمج مع مضامين مواضيع التعليم

الموضوع 
الرئيسي

الموضوع/ الموضوع الفرعي

من:	منهج	التعليم	)1999(

بين	األقواس	تظهر	أرقام	الصفحات	
في	منهج	التعليم

معايير ثانوية*

من:	مستند	المعايير	

)ُمسوَّدة,	2004(

النسبة 
المئوية 

مالحظات

.1

المواد 
 والطاقة

       

معرفة	المواد,	صفاتها,	 	1.5
	تصنيفاتها	واستخداماتها:

)ص:	48(	

تغيرات	في	الماّدة  1.5.1

المياه	ُتغيّر	حالتها	  1.5.2

		 المواد	وصفاتها	)يشمل	 	 1.2.أ	
األمان,	الحجم	والكمية(	)الصفان		 	

الثالث	-	الرابع( 	

تغيرات	في	المادة:	حاالت	المادة 1.2.ب	

)الصفان	الثالث	-	الرابع( 	 	

حوالي
%25

مواد	تعتبر	موارد	طبيعية: 	1.6		
)ص:	49(

مواد	الوقود	كمصادر		 	1.6.1
للطاقة:	التعرف	عليها,		 	
صفاتها	واستخدماتها. 	

		 تغيرات	في	المادة	:	احتراق	 1.2.ب	
)الصفان	الثالث	-	الرابع(	 	

المواد:	استخدامات,	استخراج			 1.2.ج	
ومعالجة	)بما	فيها	مواد	وقود( 		

)الصفان	الثالث	-	الرابع( 	

مواد	تعتبر	موارد	طبيعية 	1.6 
)ص:	49(

الكهرباء	في	خدمة		 	1.6.3
اإلنسان 	

الطاقة:	الدائرة	الكهربائية 	  2.2.أ	
)الصفان	الثالث	-	الرابع( 	

الطاقة	الكهربائية:	الفائدة	واألمان  2.2.ب	
)الصفان	الثالث	-	الرابع( 	

مواد	في	الطبيعة	وعمليات	 	1.7
استغاللها	)ص:	62(	

		 موارد	طبيعية	 	1.7.1
من	البّر:	صفات,		 	

عمليات	واستخدامات. 	

موارد	طبيعية	في		 	1.7.2
البحر 	

المواد	وصفاتها:	معادن	ومحاليل		 	 1.2.أ	
)الصفان	الخامس	-	السادس(* 	

المواد:	الفائدة	والثمن	البيئي	 1.2.د	

موارد	طبيعية	من	البّر	)الصفان		 	- 	
الخامس	-	السادس( 	

موارد	طبيعية	بحرية		)الصفان		 	- 	
الخامس	-	السادس( 	

* في	كل	مكان	مكتوب	فيه	")الخامس	-	السادس("	يجب	التطرق	إلى	مضامين	مالئمة	للصف	الخامس,	وذلك	بموجب	الوثيقة	"توصية	بتوزيع	مواضيع	التعليم	
بحسب	سنوات	العمر"	التي	في	موقع	"مطار".
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الموضوع 
الرئيسي

الموضوع/ الموضوع الفرعي

من:	منهج	التعليم	)1999(

بين	األقواس	تظهر	أرقام	الصفحات	
في	منهج	التعليم

معايير ثانوية*

من:	مستند	المعايير	

)ُمسوَّدة,	2004(

النسبة 
المئوية 

مالحظات

.2

عالم من 
صنع 

اإلنسان

مراحل	في	العملية	التكنولوجية	  2.4
)ص:	51(

منظومة	تكنولوجية	 	2.4.3

مبادئ	ومراحل	في	عملية	حل	 	2.5
مشاكل	)ص:	64(

		 ماهية	التكنولوجيا	)الصفوف	 	 1.6.أ	
الثالث-الرابع,	الخامس-السادس( 	

عملية	التخطيط	والتصميم	)الصفان		 1.6.ب	
الثالث-	الرابع( 	

		 منظومات	تكنولوجية:	مبنى	 1.6.ج	
بات	)الصفان	الثالث-	الرابع( ومركِّ 	

تكنولوجيا:	البيئة	والمجتمع	  1.6.د	
)الصفان	الثالث-	الرابع( 	

حوالي
%15

مالحظة:

سيكون	هناك	
تطرق	إلى	

تطبيق	المعرفة	
العلمية	في	الحل	

التكنولوجي	
وإلى	العالقات	

المتبادلة	بين	العلم	
والتكنولوجيا	

والمجتمع	

.3

معلومات 
واتصاالت

		 المعلومات	ومعالجتها:	 	3.2
)ص:	52(	

مصطلحات	أساسية 	3.2.1

استيعاب	المعلومات		 	3.2.2
وجمعها 	

االتصاالت	ونقل		 	3.2.5
المعلومات	 	

استيعاب	المعلومات	وجمعها,				 	 2.6.أ	
		 االتصاالت	ونقل	المعلومات	 			

)الصفان	الثالث-الرابع( 	

يظهر	هذا	
الموضوع	كجزء	

من	مهارات	
معالجة	المعلومات
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الموضوع 
الرئيسي

الموضوع/ الموضوع الفرعي

من:	منهج	التعليم	)1999(

بين	األقواس	تظهر	أرقام	الصفحات	
في	منهج	التعليم

معايير ثانوية*

من:	مستند	المعايير	

)ُمسوَّدة,	2004(

النسبة 
المئوية 

مالحظات

.4

الكرة 
األرضية 

والكون

الغالف	الجوي	)الهوائي(	 	4.5
)األتموسفيرا(	)ص:	53(

الهواء  4.5.1

غالف	األرض	المائي	 	4.6
)الهيدروسفيرا(	)ص:	53(

توزيع	المياه,	صفاتها		  4.6.1
وأهميتها 	

دورة	المياه	في	الطبيعة,	   4.6.2
الماء	كمادة	)راجع		 	

بند	1.5	في	الموضوع		 	
الرئيسي:	"المواد		 	

والطاقة"( 	

الكرة	األرضية:	مركبات	 	  1.4.أ	
مياه	)الصفان	الثالث-الرابع( 	

ظواهر	دورية:	دورة	المياه	وحالة		 1.4.ب	
الطقس	)الصفان	الثالث-الرابع( 	

تأثير	اإلنسان	على	البيئة,	يشمل		 	 1.4.ج	
موارد	المياه	)الصفان	الثالث-		 	 	

الرابع( 	 	

حوالي

%10

	

مواد	في	القشرة	األرضية	 	4.7 
)ص:	54(

الصخور	والمتحجرات 	4.7.1

التُّربة	 	4.7.2

الكرة	األرضية	:	مركبات	  1.4.أ  
األتربة	والصخور	)الصفان	 		

الثالث-الرابع( 	

تأثير	اإلنسان	على	البيئة	)يشمل		 1.4.ج 
		 األتربة	والصخور(	)الصفان	 	

الثالث-الرابع( 	
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الموضوع 
الرئيسي

الموضوع/ الموضوع الفرعي

من:	منهج	التعليم	)1999(

بين	األقواس	تظهر	أرقام	الصفحات	
في	منهج	التعليم

معايير ثانوية*

من:	مستند	المعايير	

)ُمسوَّدة,	2004(

النسبة 
المئوية 

مالحظات

.5

عالم 
الكائنات 

الحية 

النباتات	)ص:	56-55(	 	5.3

الظروف	الالزمة	لنمو		  5.3.2
النباتات 	

أقسام	النبتة,	وظائفها		  5.3.3
واستخداماتها. 	

الدورية	في	حياة		  5.3.4
النبات 	

نباتات:	تصنيف,	مبنى	وعمليات		 2.3.أ  
)الصفان	الثالث	-	الرابع( 	

استعمال	النباتات	  2.3.ج 
)الصفان	الثالث	-	الرابع( 	

حوالي
%20

 

الحيوانات	)ص:56( 	5.4

كائنات	حية	ُمالَءمة	مع	بيئتها		 	5.5
)ص:	56(

مصطلحات	أساسية	)ص:		67(	 	5.6
ميّزات	الحياة 	5.6.1

الحيوانات:	تصنيف,	مبنـى	  2.3.ب 
وعمليات	)الصفان	الثالث-الرابع( 	

استعمال	الحيوانات	  2.3.ج 
)الصفان	الثالث	-	الرابع( 	

ميزات	الحياة	)الصفان	الثالث-	 1.3.أ  
الرابع( 	

تنوع	األجناس	)الصفان	الثالث-		 2.3.ب 
الرابع( 	

.6

اإلنسان 
وسلوكه 
وصحته 
وجودة 

حياته 

مباٍن	وأجهزة	من	جسم	اإلنسان	 	6.2
وسلوكه	والعناية		

بصحته		)ص:	57(

الهيكل	العظمي	والعضالت	 	6.3
)ص:	57(

الجلد	)ص:	57(	 	6.4

التنّفس	)ص:57(  6.5

أجهزة	في	جسم	اإلنسان:	الجسم		 3.3.أ  
كمنظومة,	الهيكل	العظمي 		

والعضالت,	الجلد,	جهاز	التنفس		 	
)الصفان	الثالث-	الرابع( 	

		 نمط	حياة	سليم	)في	سياق	 3.3.ب 
		 األجهزة	التي	ذكرت	أعاله(,	 	

يشمل	تحسين	الصحة	)الصفوف 		
		 الثالث-الرابع,	الخامس-	 	

السادس( 	

حوالي
%10
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

מדינת ישראל
משרד החינוך  ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة	القطرية	للقياس	والتقييم	في	التربية

دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة	التربية

قسم	املفتشني	املركزين

המזכירות הפדגוגית 
אגף המפמ"רים
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ראמ"ה: מדידה בשירות הלמידה                  
 קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, ת"ד 7222, תל–אביב מיקוד 67102

rama@education.gov.il 03-7632889 .טל' 03-7632888, פקס 

http://rama.education.gov.il :אתר ראמ"ה

																			 راما: القياس في خدمة التعلم	 	 	 		
	مباني	الحكومة,	شارع	مناحم	بيغين	125,	ص.ب	7222,	تل	أبيب	67102

  rama@education.gov.il	 03-7632889 .فاكس	7632888-03,	هاتف:	
http://rama.education.gov.il	:راما	موقع

الموضوع 
الرئيسي

الموضوع/ الموضوع الفرعي

من:	منهج	التعليم	)1999(

بين	األقواس	تظهر	أرقام	الصفحات	
في	منهج	التعليم

معايير ثانوية*

من:	مستند	المعايير	

)ُمسوَّدة,	2004(

النسبة 
المئوية 

مالحظات

.7

منظومات 
بيئية 

وجودة 
البيئة

العوامل	التي	تؤثر	على	التغيرات	 	7.3
في	البيئة:	)ص:58(

		 ظروف	البيئة	 	7.3.1
ومركباتها 	

الكائنات	الحية	المالَءمة		 	7.3.4
للبيئة	والتي	تؤثر		 	

عليها. 	

البيئة:	تغيرات,	عالقات	متبادلة		 1.5.أ  
ومالَءمة	)الصفان	الثالث-الرابع( 	

		 اإلنسان	وتأثيره	على	البيئة	 1.5.ب 
)الصفان	الثالث-الرابع( 	

حوالي
%20

مالحظة:

في	أسئلة	هذا	
الموضوع	

الرئيسي		ُتْدمج	
مضامين	من	

المواضيع	
الرئيسية	التالية:

المواد	والطاقة 	.1

عالم	من	صنع	 	.2
اإلنسان

الكرة	األرضية	 	.3
والكون

عالم	الكائنات	 	.4
الحية

%100المجموع:

20
09

ט 
ס"

תש
  

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

מדינת ישראל
משרד החינוך  ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
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