
 

 
 
 

 الخطة الخماسية)/ الميتساف(مبنى امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة 
 2007 / 2006 في الرياضيات للّصف الرابع 

  

 )1988 (هذا المبنى مبنّي على أساس منهج التعليم في الرياضيات للمدرسة االبتدائية  •

يشمل . الثالث والرابعلصفين ل) 2005(للّصفين األول والثاني، وعلى منهج التعليم الجديد 

هج التعليم في بداية الثالث وأسئلًة من من-ئلة من منهج تعليم الصفوف األولاالمتحان أس

 .في موضوع األعداد الطبيعية حتى مليون الصف الرابع

 .يجيب آل طالب عن صيغة واحدة فقط. ناصيغتتوجد المتحان ل •

ب فيها من الطالب أن ، يطل)د اإلجاباتمتعد(ا ق سؤاال مغل40االمتحان من حوالي يتألف  •

 . إجابات معطاةعدة إجابة واحدة من بينيؤّشر على 

تفحص األسئلة معرفة مصطلحات وصفات، وفهم العالقات والعمليات، القدرة على إجراء  •

العددي، والقدرة على ترجمة  لحسبوا التقديرالحسابات بطرق مختلفة، والقدرة على 

آذلك تفحص قدرة الطالب على قراءة معطيات من . ر رياضيةأسئلة آالمية إلى تعابي

 . مخطط أو رسم بيانّيومنجدول 

 من االمتحان% 30 تكّونوالمواضيع الرئيسية واحد من  الكالمية في آل مسائل الستكون •

 .من االمتحان% 20العددي  الحسب األسئلة التي تفحص نكّوتس .آله

 ).اعة ونصفس( دقيقة 90الوقت المخّصص لالمتحان هو  •

 . ممنوع الحاسبة أثناء االمتحاناآللةاستعمال  •

 

 

 

 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 

 دولة إسرائيل
 وزارة التربية

 ה"ראמ
 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

 راما
 السلطة القطرية

 للقياس والتقييم في التربية

 המזכירות הפדגוגית
 רים"אגף המפמ

 تارية التربويةالسكر
 قسم المفتشين المرآزين



 

 :فيما يلي قائمة مفّصلة بالمواضيع ونسبتها من االمتحان

  التفصيل- المواضيع الثانوية الموضوع الرئيسّي
النسبة 
 المئوية

 

  أعداد وعمليات
 أعداد صحيحة(

 )عادية وآسور

 

 م المبنى العشري الف وفهاآل اتعشرضمن مجال معرفة األعداد  •

  مستقيم األعداد •

 )تشمل معادالت(تمارين جمع وطرح في مجال األلوف  •

مئات  و بعشرات آاملة جدول الضرب، ضربضمن(الضرب  •

) أو ثالثة بعدد من رقم واحد)منزلتين (ضرب عدد من رقمينآاملة و

على عدد من رقم واحد بحيث يكون العدد المقسوم من  قسمةال •

 ) جدول الضربضمنمع باٍق  قسمةاليشمل (منزلتين أو من ثالث  

 )يشمل استعمال األقواس(ترتيب العمليات الحسابية  •

   '1 ' ، وقوانين الـ  '0 ' قانون التوزيع، قوانين الـ  •

 والعالقة بين والمتباينة العمليات الحسابية، معنى المساواة معنى •

 العمليات المختلفة 

آجزء من وحدة أو آمية، مقارنة ) الوحدةآسور (آسور أساسية  •

 آسور أساسية  

تدمج بين ( ثنائية المراحل مسائلحل وا آالمية أحادية المرمسائل •

؛ مسائل مقارنة؛ مسائل )عمليات ضرب وعمليات جمع أو طرح 

    توجد فيها إمكانيات إجابة متنوعة  

 
 
 

80% 

 
 هندسة وقياسات

 )دون قياس بالمنقلةب(، تسمية ومقارنة تمييز - زوايا  •

 ، تسمية وصفات ممّيزةتمييز - المضلعات  •

  مدةعاأضالع متوازية وأضالع مت  •

  تصنيف حسب األضالع والزوايا- المثلثات  •

 ع، مستطيل، متوازي أضالع، معّين،مرب( معرفة - األشكال الرباعية  •

 )   احتواءعالقةبدون (معرفة صفات األضالع والزوايا و) دلتون   

 ، المحيط،)ت سنتيمترات وأمتاريشمل وحدا ( الطولتاقياس  •

   الزمن )معرفة وحدات الغرام والكيلوغراميشمل (المساحة، الوزن    

 )  آالميةمسائليشمل (  

  بدون استخدام وحدات قياس متفق عليها–األحجام وتقدير  مقارنة  •

 

 

20 % 

 



 

 

 


