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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 الخامس، صفحة 1 من أصل 6 صفحات

ראמ"ה: מדידה בשירות הלמידה          
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مبنى االمتحان الذي بين أيديكم يرتكز على الوثائق التالية: 

•  منهج تعليم العلوم والتكنولوجيا في المدرسة االبتدائّية (2001)	

•  مسّودة وثيقة المعايير (2004)	

•  وثيقة توصية بتوزيع التحصيالت المرحلّية بحسب سنوات العمر	

َيْشَمل مبنى االمتحان معرفًة ومهاراٍت في العلوم والتكنولوجيا من المواضيع اإللزامّية التي يجب أن يكون التالميذ الذين أنهوا 

نين منها. لن يشمل االمتحان أسئلة حول المواضيع التي يعتبرها منهج التعليم مواضيع للتوّسع والتعّمق. الصف الخامس ُمتمكِّ

الصفوف  في  س  ُتدرَّ التي  الرئيسّية  التعليم  مواضيع  في  والظواهر  العملّيات  المبادئ،  المصطلحات،  معرفَة  االمتحان  َيْفَحص 

ن التالميذ من مهارات التفكير في مستويات مختلفة )المعرفة، التطبيق  الثالثة–الخامسة. كذلك، َيْفَحص االمتحان مدى تمكُّ

والتعليل( ومن مهارات البحث العلمي، بما يتالءم مع ِمْعيار المهارات المفّصل في الصفحات 8-10 في مسّودة وثيقة المعايير، 

وبما يتالءم أيًضا مع وثيقة التدريس الصريح لمهارات البحث العلمّي.  

في االمتحان، ُتْفَحص المهارات بشكل ُمْدَمج مع مضامين جميع مواضيع التعليم.

نلفت انتباهكم:

في مبنى امتحان الميتساڤ الحالي، الموضوع الرئيسي: "اإلنسان، سلوكه، صحته وجودة حياته" يشمل الموضوع 

الفرعي "الطعام والتغذية" )6.7(، بدون "الجهاز الهضمي" )6.7.1(. 

مبنى امتحان الميتساڤ للسنة الدراسّية 2013-2014 سيرتكز على الوثائق التالية: 

• دة للسنة الدراسّية 2013-2012.	  المنهج التعليمي المحتلن - ُمسوَّ

•  وثيقة ُممارسات عملّية رئيسّية للصفوف الرابعة - التاسعة )2012(.	

نوصي بمتابعة المعلومات والتحديثات حول االستعدادات 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 الخامس 2012—2013

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

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/Standartim/StandartMada.htm
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/400/3280/Forum3280M311I0.doc
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/400/3280/Forum3280M311I0.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0634F9A4-FB0C-439D-B316-158C7B167891/17234/meumanoyut.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0634F9A4-FB0C-439D-B316-158C7B167891/17234/meumanoyut.pdf
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/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/Tal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/Tal.htm
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 الخامس، صفحة 2 من أصل 6 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 الخامس )2013-2012(

الموضوع 

الرئيسي

الموضوع/الموضوع الفرعي

من: منهج التعليم (2001)

بين األقواس تظهر أرقام الصفحات 

في منهج التعليم

معايير ثانوّية*

من: مستند المعايير 

دة، 2004( )ُمسوَّ

النسبة 

المئوّية 

مالحظات

.2 + 1

المواّد 

والّطاقة، 

وعاَلم 

من صنع 

 اإلنسان

       

معرفة مواّد، صفاتها، تصنيفها   1.5
واستعماالتها )ص: 60( 

تغييرات في الماّدة 	1.5.1

الماء ُيغّير حالته 	1.5.2

المواّد وصفاتها )يشمل األمان،   1.2.أ 
الحجم والكمّية(    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

تغييرات في الماّدة: حاالت الماّدة 1.2.ب 

)الصفوف الثالثة-الرابعة(   

حوالي

%35

في هذا 

الموضوع 

الرئيسي سيتّم 

أيًضا دمج 

مضامين من 

الموضوع 

الرئيسي "أنظمة 

بيئّية وجودة 

 البيئة" 

)الموضوع 7(

مواّد هي موارد طبيعّية  1.6  

)ص: 61(

الوقود مصادر للطاقة:  	1.6.1	
معرفة صفاتها    

واستعماالتها  

تغييرات في الماّدة: االحتراق   1.2.ب 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(    

المواّد: استخدامات، استخراج   1.2.ج 
ومعالجة )بما فيها مواّد وقود(   

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

مواّد هي موارد طبيعّية  1.6 
)ص: 61(

الكهرباء في خدمة   	1.6.3
اإلنسان  

الطاقة: الدائرة الكهربائّية  2.2.أ 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

الطاقة الكهربائّية: الفائدة واألمان  2.2.ب 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

المواّد في الطبيعة وسيرورات   1.7
استغاللها )ص: 76( 

موارد طبيعّية    	1.7.1
في اليابسة: صفات،    

عملّيات واستعماالت  

موارد طبيعّية في   	1.7.2
البحار  

المواّد وصفاتها: المعادن والمحاليل   1.2.أ 
)الصفوف الخامسة-السادسة(  

المواّد: الفائدة والثمن البيئي  1.2.د 

موارد طبيعّية من البّر   -  

)الصفوف الخامسة-السادسة(

موارد طبيعّية بحرّية    -  

)الصفوف الخامسة-السادسة(

ق إلى المضامين المالئمة للصف الخامس، وذلك بموجب الوثيقة "توصية بتوزيع  	*	في كل مكان مكتوب فيه ")الصفوف الخامسة - السادسة(" يجب التطرُّ
مواضيع التعليم بحسب سنوات العمر" التي في موقع "مطار".
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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 الخامس، صفحة 3 من أصل 6 صفحات

ראמ"ה: מדידה בשירות הלמידה          
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الموضوع 

الرئيسي

الموضوع/الموضوع الفرعي

من: منهج التعليم (2001)

بين األقواس تظهر أرقام الصفحات 

في منهج التعليم

معايير ثانوّية*

من: مستند المعايير 

دة، 2004( )ُمسوَّ

النسبة 

المئوّية 

مالحظات

مراحل في سيرورة تكنولوجّية   2.4
)ص: 63(

منظومة تكنولوجّية   2.4.3

مبادئ ومراحل في سيرورة حل   2.5
مشكالت )ص: 78(

ماهّية التكنولوجيا   1.6.أ 
)الصفوف الثالثة-الرابعة،    

الخامسة-السادسة(  

عملّية التخطيط والتصميم    1.6.ب 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

منظومات تكنولوجّية: مبنى    1.6.ج 
بات  ومركِّ   

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

التكنولوجيا: البيئة والمجتمع   1.6.د 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

.3

المعلومات 

واالتصال

المعلومات ومعالجتها )ص: 64(   3.2

مصطلحات أساسّية  3.2.1

استقبال وجمع    3.2.2	
   المعلومات  

االتصال ونقل   3.2.5	
المعلومات   

استيعاب المعلومات وجمعها،    2.6.أ  
االتصاالت ونقل المعلومات       

)الصفوف الثالثة-الرابعة(   

الموضوع 

"المعلومات 

واالتصال" 

ُيفحص في 

إطار معالجة 

المعلومات 

وعملّيات البحث، 

وُيدمج في 

مواضيع رئيسّية 

أخرى.
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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 الخامس، صفحة 4 من أصل 6 صفحات
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الموضوع 

الرئيسي

الموضوع/الموضوع الفرعي

من: منهج التعليم (2001)

بين األقواس تظهر أرقام الصفحات 

في منهج التعليم

معايير ثانوّية*

من: مستند المعايير 

دة، 2004( )ُمسوَّ

النسبة 

المئوّية 

مالحظات

.4

الكرة 

األرضّية 

والكون

الغالف الجّوّي )ص: 66(  4.5

الهواء  4.5.1

الغالف المائّي )ص: 66(  4.6

انتشار الماء، صفاته    4.6.1
وأهّميته  

دورة المياه في الطبيعة،   	4.6.2
الماء كماّدة )راجع    

بند 1.5 في الموضوع    

الرئيسي: "المواّد    

والطاقة"(  

بات، الكرة األرضّية: مركِّ  1.4.أ 
المياه والهواء    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

ظواهر دورّية: دورة المياه وحالة   1.4.ب 
الطقس )الصفوف الثالثة-الرابعة(  

تأثير اإلنسان على البيئة، يشمل   1.4.ج 
موارد المياه    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

حوالي

%20

 في هذا 

الموضوع 

المركزي سيتّم 

أيًضا دمج 

مضامين من 

الموضوع 

المركزي "أنظمة 

بيئّية وجودة 

 البيئة" 

)الموضوع 7(

مواّد في قشرة الكرة األرضّية   4.7 
)ص: 67(

الصخور والمقالع   4.7.1	
الحجرّية  

التُّربة   4.7.2

بات، أتربة   الكرة األرضية: مركِّ 1.4.أ 
وصخور    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

تأثير اإلنسان على البيئة،   1.4.ج 
يشمل األتربة والصخور    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  
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الموضوع 

الرئيسي

الموضوع/الموضوع الفرعي

من: منهج التعليم (2001)

بين األقواس تظهر أرقام الصفحات 

في منهج التعليم

معايير ثانوّية*

من: مستند المعايير 

دة، 2004( )ُمسوَّ

النسبة 

المئوّية 

مالحظات

الدورّية في الطبيعة   4.4 
)ص: 66(

سيرورات بعيدة المدى في الكون   4.9 
)ص: 80(

بحث الفضاء  4.9.1

ظواهر دورّية: النهار، الليل،    1.4.ب 
الشهر، السنة    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

المجموعة الشمسّية والكون:    1.4.أ 
المجموعة الشمسّية ومكانها في    

المجّرة.   

وجود مجّرات إضافّية   

الكرة األرضّية كأحد الكواكب    

السّيارة في المجموعة الشمسّية    

والتي هي في حالة حركة دائمة    

حول الشمس.   

وسائل لبحث الفضاء وللحركة في    

الفضاء واستخداماتها    

)الصفوف الخامسة-السادسة(  

.5

عاَلم 

الكائنات 

الحّية 

النباتات )ص: 69-68(   5.3

ظروف ضرورّية    5.3.2
لزراعة النباتات  

أقسام النباتات،    5.3.3
وظائفها واستعمالها  

الدورّية في حياة    5.3.4
النباتات  

الحيوانات )ص: 69(  5.4

كائنات حّية مالئمة لبيئتها    5.5 
)ص: 69(

مصطلحات أساسّية )ص: 81(  5.6

ممّيزات الحياة  5.6.1

النباتات: تصنيف، مبنى وعملّيات   2.3.أ 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

استعمال النباتات   2.3.ج 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

الحيوانات: تصنيف، مبنـى   2.3.ب 
وعملّيات    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

استعمال الحيوانات   2.3.ج 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

ممّيزات الحياة   1.3.أ 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

ع األنواع في الطبيعة تنوُّ  1.3.ب 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

حوالي

%20

 في هذا 

الموضوع 

المركزي سيتّم 

أيًضا دمج 

مضامين من 

الموضوع 

المركزي "أنظمة 

بيئّية وجودة 

 البيئة" 

)الموضوع 7(
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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 الخامس، صفحة 6 من أصل 6 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

الموضوع 

الرئيسي

الموضوع/الموضوع الفرعي

من: منهج التعليم (2001)

بين األقواس تظهر أرقام الصفحات 

في منهج التعليم

معايير ثانوّية*

من: مستند المعايير 

دة، 2004( )ُمسوَّ

النسبة 

المئوّية 

مالحظات

.6

اإلنسان، 

سلوكه، 

صّحته 

وجودة 

حياته 

مباٍن وأجهزة في جسم اإلنسان،   6.2
 سلوكه وتحسين صّحته 

)ص: 70(

الهيكل العظمي والعضالت  6.3 
)ص: 70(

الجلد )ص: 70(   6.4

التنّفس )ص: 70(  6.5

الغذاء والتغذية )ص: 82(  6.7 
بدون "الجهاز الهضمي" 

)6.7.1(

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

والعضالت، الجلد، جهاز التنّفس    

)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

أعضاء وأجهزة في جسم   3.3.أ 
اإلنسان، الغذاء والتغذية     

)الصفوف الخامسة-   

السادسة( بدون الجهاز الهضمي  

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

بما في ذلك العناية بالصحة    

)الصفوف الثالثة-الرابعة،    

الخامسة-السادسة(  

حوالي

%15

.7

أنظمة 

بيئّية 

وجودة 

البيئة

عوامل تؤّثر على تغييرات في   7.3
البيئة )ص: 71(

باتها ظروف البيئة ومركِّ  7.3.1

تالؤم الكائنات الحّية   7.3.4	
للبيئة وتأثيرها عليها  

البيئة: تغيُّرات، عالقات متبادلة  1.5.أ 
ومالَءمة )الصفوف الثالثة-الرابعة(  

اإلنسان وتأثيره على البيئة    1.5.ب 
)الصفوف الثالثة-الرابعة(  

حوالي

%10

في أسئلة هذا 

الموضوع 

الرئيسي ُتْدمج 

مضامين من 

المواضيع 

الرئيسية التالية:

المواّد والّطاقة   .1

وعالم من 

ُصنع اإلنسان

الكرة األرضّية   .4

والكون

عالَم الكائنات   .5

الحّية

%100المجموع


