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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

وزارة التربية

السكرتارية التربوّية 

המזכירות הפדגוגית

امتحان الميتساڤ في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن، صفحة 1 من أصل 3 صفحات

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	التعّلم	 	 	 		

 مباني الحكومة، شارع مناحم بيغين 125، ص.ب 7222، تل أبيب 67102

		rama@education.gov.il  03-7632889 .هاتف: 7632888-03، فاكس 

http://rama.education.gov.il :موقع راما

مبنى االمتحان الذي بين أيديكم يرتكز على الوثائق التالية:

المنهج المحتلن لتعليم العلوم والتكنولوجيا*  •

الوثيقة األصلّية للصف السابع* الموجودة في رسالة االستعداد للعلوم والتكنولوجيا المرحلة اإلعدادّية لسنة 2012  • 

)آب 2011(

الوثيقة األصلّية للصف الثامن* الموجودة في رسالة االستعداد للعلوم والتكنولوجيا المرحلة اإلعدادّية لسنة 2013  • 

)حزيران 2012(

يشمل مبنى االمتحان المعرفة والمهارات المطلوبة من التالميذ الذين أنهوا الصف الثامن في العلوم والتكنولوجيا، من المواضيع 

اإللزامية.

في االمتحان، ُتفَحص المهارات بشكل ُمْدَمج مع مضامين مواضيع التعليم.

َسُتفحص في االمتحان:

س في الصفوف السابعة-الثامنة.  معرفة وفهم: مصطلحات، مبادئ، عمليات وظواهر في مواضيع التعليم الرئيسّية التي ُتدرَّ

مهارات التفكير بمستويات مختلفة مثل: المعرفة، التطبيق، التعليل ومهارات البحث العلمي، بما يتالءم مع وثيقة "التدريس الصريح 

لمهارات البحث العلمّي"*  

لن يشمل االمتحان أسئلة حول المواضيع التي يعتبرها منهج التعليم مواضيع للتوّسع والتعّمق.

نلفت انتباهكم

في امتحان الميتساڤ في السنة الدراسّية 2013—2014، سيتّم دمج أسئلة ترتكز على ممارسات عملّية لتالميذ، ُمفّصلة في وثيقة   

ُممارسات عملّية رئيسّية للصفوف الرابعة - التاسعة*

نوصي بمتابعة المعلومات والتحديثات المتعلقة باالستعدادات المتحان الميتساڤ وتفعيله في موقع "راما" على العنوان التالي: 

. http://rama.education.gov.il

مبنى امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن 2012—2013

מפרט מבחן המיצ"ב במדע וטכנולוגיה 
לכיתה ח' — התשע"ג )2013(

* الوثائق الُمشار إليها بنجمة متوّفرة في اللغة العبرية فقط، وهي: المنهج المحتلَن لتعليم العلوم والتكنولوجيا - "תכנית הלימודים המעודכנת במדע 

וטכנולוגיה" ؛ الوثيقة األصلّية للصف السابع - "מסמך האב לכיתה ז'" ؛ الوثيقة األصلّية للصف الثامن - "מסמך האב לכיתה ח'" ؛ وثيقة "التدريس 
الصريح لمهارات البحث العلمّي" - "הוראה מפורשת של מיומנויות חקר מדעי" ؛ وثيقة ممارسات عملّية رئيسّية للصفوف الرابعة - التاسعة - 

"התנסויות מרכזיות כיתות ד'-ט'".

mailto:rama@education.gov.il
http://rama.education.gov.il
mailto:rama@education.gov.il
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mada/tochnit_new.htm
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://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://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://meyda.education.gov.il/files/madatech/Madaim/heker.doc
http://meyda.education.gov.il/files/madatech/Madaim/heker.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/153429/Unnamed6.doc
http://rama.education.gov.il
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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

وزارة التربية

السكرتارية التربوّية 

המזכירות הפדגוגית

امتحان الميتساڤ في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن، صفحة 2 من أصل 3 صفحات

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	التعّلم	 	 	 		

 مباني الحكومة، شارع مناحم بيغين 125، ص.ب 7222، تل أبيب 67102

		rama@education.gov.il  03-7632889 .هاتف: 7632888-03، فاكس 

http://rama.education.gov.il :موقع راما

مبنى مواضيع االمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن 2012—2013

 ُتْفَحص المهارات بشكل ُمْدَمج مع مضامين مواضيع التعليم.
*

 الموضوع/الموضوع الفرعيالموضوع الرئيسي

*
استناًدا إلى الوثيقة األصلّية 2012 أو 2013 

رقم الصفحة في 

منهج التعليم

النسبة 

المئوية 

المواّد

الموضوع 1 )الصف السابع، النصف األول(، الوثيقة األصلّية 2012

• األجسام، المواّد وصفاتها واستعماالتها 	
8-2

حوالي 

%40

• 9-12عملّيات تغيير في المادة وقانون حفظ الكتلة	

• 13-15مبنى الماّدة: النموذج الُجَسْيمي	

• 16-17تأثير استعمال المواد على الفرد، المجتمع والبيئة	

الموضوع 1 )الصف الثامن، النصف األول(، الوثيقة األصلّية 2013

مبنى الماّدة: أنواع الُجَسْيمات
2

3العناصر ومبنى الذرة

3-4القائمة الدورّية للعناصر

بات 4المركَّ

7-9تغييرات في الماّدة

10-11المواد: الفائدة والثمن البيئي

بات األيونّية 5المركَّ

5الحوامض والقواعد

5-6المخاليط

التكنولوجيا       

الموضوع 4 )الصف السابع، النصف الثاني(، الوثيقة األصلّية 2012

تكنولوجيا
7-2

الموضوع 1 )الصف الثامن، النصف الثاني(، الوثيقة األصلّية 2013

أنظمة تكنولوجّية: المبنى والعمل
4-3

5تأثير التكنولوجيا على المجتمع والبيئة

الّطاقة، القوى 

والحركة

الموضوع 2 )الصف السابع، النصف األّول(، الوثيقة األصلّية 2012

الت الطاقة، انتقاالت الطاقة، قانون حفظ الطاقة أنواع الطاقة، تحوُّ
6-4

حوالي 

%20 الموضوع 2 )الصف الثامن، النصف األّول(، الوثيقة األصلّية 2013

الطاقة الكهربائّية
9-4

الموضوع 3 )الصف الثامن، النصف األّول(، الوثيقة األصلّية 2013 

القوى والتغيير
4-3

* الوثيقة األصلّية - "מסמך האב"

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
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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

وزارة التربية

السكرتارية التربوّية 

המזכירות הפדגוגית

امتحان الميتساڤ في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن، صفحة 3 من أصل 3 صفحات

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
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 الموضوع/الموضوع الفرعيالموضوع الرئيسي

*
استناًدا إلى الوثيقة األصلّية 2012 أو 2013 

رقم الصفحة في 

منهج التعليم

النسبة 

المئوية 

5قوة االحتكاك

6قوة الجاذبّية

5القوة المغناطيسّية

7-8القوة والطاقة

11الرافعة والسطح المائل كمعّززات للقوة

9الحركة

األجهزة والعمليات 

في الكائنات الحّية       

الموضوع 1 )الصف السابع، النصف الثاني(، الوثيقة األصلّية 2012 

الخلّية
3

حوالي 

%20
الموضوع 2 )الصف السابع، النصف الثاني(، الوثيقة األصلّية 2012

التنوع البيولوجّي

تنوع الكائنات الحّية

13

الموضوع 3 )الصف السابع، النصف الثاني(، الوثيقة األصلّية 2012

أجهزة وعمليات في كائنات حّية - النقل
10, 7-4

11-12صحة اإلنسان، جودة الحياة وطرائق للمحافظة عليها

األنظمة البيئّية       

الموضوع 2 )الصف الثامن، النصف الثاني(، الوثيقة األصلّية 2013

مستويات التنظيم
14

حوالي 

%20
13-14العالقات المتبادلة: الكائنات الحّية - البيئة

الت وانتقال الطاقة 15تحوُّ

15تدخل اإلنسان في مرّكبات البيئة ونتائجه

* الوثيقة األصلّية - "מסמך האב"

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A4DA229-044D-45D8-B26E-0DF0FD7E8753/132980/7811.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/e859b1e5-bc55-470c-9ee3-f1078f6d15f4/0e02662e-f2ea-4a4d-96fb-8ce2da22a7fb.doc

