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مبنى االمتحان الذي بين أيديكم مبنّي على المستندات التالية:

منهج التعليم "تدريس العلوم والتكنولوجيا في المدارس اإلعدادية" (1996). 	•

مستند تقوية المعرفة والمهارات وتحسين التحصيل )"מסמך האב"( يشمل آِخر التحديثات حتى شهر حزيران 2010. يمكن  	•
   . www.motnet.proj.ac.il الوصول إلى هذا المستند أيًضا عن طريق موقع ُمْتِنْت الذي عنوانه

يشمل مبنى االمتحان معرفة ومهارات في العلوم والتكنولوجيا من المواضيع اإللزامية في المنهج التعليمي التي من المفروض أن 

ًنا منها. لن يشمل االمتحان أسئلة حول المواضيع التي يحّددها منهج التعليم على  يبدي التالميذ الذين أنهوا الصف الثامن تمكُّ

أنها مواضيع للتوّسع والتعّمق.
 

س في الصفوف  يفحص االمتحان معرفة المصطلحات، المبادئ، العمليات والظواهر في مواضيع التعليم الرئيسية التي ُتدرَّ

السابعة-الثامنة. كذلك يفحص االمتحان  التمّكن من مهارات التفكير )إستراتيجيات التفكير( بمستويات مختلفة. 

ُتفَحص المهارات بشكل ُمْدَمج مع مضامين مواضيع التعليم.

مالحظات

المواضيع الرئيسية في االمتحان هي: "المواّد: مبنى، صفات وعمليات"، "الطاقة والتفاعل"، "ظواهر، مباٍن وعمليات في   .1
الكائنات الحّية" يشمل "الخاليا، المبنى واألداء الوظيفي" و"األجهزة في جسم اإلنسان" )الصف السابع(، َو"األنظمة البيئية"، 

وذلك بناًء على مبنى المضامين في "מסמך האב". 

جميع المواضيع في االمتحان هي مواضيع إلزامّية، وليس في االمتحان مواضيع اختيارّية.  .2

لن يشمل االمتحان الموضوعين: "الخاليا، المبنى واألداء الوظيفي" )الصف الثامن( َو "التكاثر عند اإلنسان والكائنات   .3
الحّية" وذلك ألّن هذه المواد ُتعلَّم في األشهر نيسان-حزيران 2011. 

نوصي بمتابعة المعلومات والتحديثات المتعلقة باالستعدادات المتحان الميتساڤ وتفعيله على موقع راما )السلطة القطرية   .4
http://rama.education.gov.il :للقياس والتقييم في التربية( على العنوان التالي

مبنى امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن 2010—2011

מפרט מבחן המיצ"ב במדע וטכנולוגיה 
לכיתה ח' — תשע"א )2011(
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 مبنى مواضيع االمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن 2010—2011

 ُتْفَحص المهارات بشكل ُمْدَمج مع مضامين مواضيع التعليم.
*

 الموضوع/الموضوع الفرعيالموضوع الرئيسي

استناًدا إلى المستند األصلي

النسبة المئوية 

المواّد: مبنى، صفات 

 وعمليات

       

الموضوع 1 )الصف السابع، النصف األول( 

المواّد: صفات واستعماالت 

الموضوع 2 )الصف السابع، النصف األول(

المواّد: تغييرات في المادة، النموذج الجسيمي للمادة

الموضوع 3 )الصف الثامن، النصف األول(

المواّد: عناصر، مركبات ومخاليط 

الموضوع 4 )الصف الثامن، النصف األول(

المواّد: تغييرات كيماوية 

حوالي %40

 الطاقة والتفاعل

       

الموضوع 3 )الصف السابع، النصف األول( 

 أنواع الطاقة، التحويل والحفظ

السخونة ودرجة الحرارة 

الموضوع 1 )الصف الثامن، النصف األول(

أنواع الطاقة، التحويل والحفظ

الموضوع 1 )الصف الثامن، النصف الثاني(

الكهرباء والمغناطسية 

الموضوع 2 )الصف الثامن، النصف الثاني(

القوى والحركة 

حوالي %25
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מדינת ישראל
משרד החינוך  ראמ"ה
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دولة إسرائيل

وزارة التربية
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המזכירות הפדגוגית
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 الموضوع/الموضوع الفرعيالموضوع الرئيسي

استناًدا إلى المستند األصلي

النسبة المئوية 

ظواهر، مباٍن وعمليات 

في الكائنات الحّية       

الموضوع 1 )الصف السابع، النصف الثاني( 

الخلّية، المبنى واألداء الوظيفي

الموضوع 2 )الصف السابع، النصف الثاني(

األجهزة والعمليات في جسم اإلنسان والكائنات الحّية 

حوالي %15–%20

الموضوع 3 )الصف السابع، النصف الثاني( األنظمة البيئية       

أنظمة بيئية 

الموضوع 2 )الصف الثامن، النصف األول(

أنظمة بيئية 

حوالي %15–%20


