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العموم في  الداخمي   متحانمبنى مواضيع اال
 4102-4102 ،الخامسمصف ل، والتكنولوجيا

הפנימי במדע מבחן נושאי ה מפרט

 תשע"ד ', הלכיתה וטכנולוגיה, 

 
الداخمّي إلى تزويد معّممي العموم والتكنولوجيا بأداة تقييم أخرى ُتضاف إلى أدوات التقييم التي  الوٍتساڤيهدف امتحان 

 مونها في المدرسة خالل السنة الدراسّية.يستخد

رات  يعكس االمتحان المعرفة والمهارات المطموبة من تالميذ الصفوف الخامسة بحسب مواضيع التعميم. لذا، فإّن التبصُّ
عن فحص االمتحانات من شأنها أن تساعد طاقم تدريس الموضوع في المدرسة عمى تحسين وتنجيع الٌاتدت البيداغوجّية 

 .التعّمم في الصفّ -ة التعميمعمميّ 
 

  :انخبنُت انىثبئق ػهً َزحكش أَدَكى بٍُ انذٌ االيخحبٌ يبًُ
 "سنة الدراسيةمنة لمت  ح  )مُ  في رسالة االستعداد الموجودة" السادسة -األولى لمصفوف والتكنولوجيا لمعموم األصمّية الوثيقة 

2014-2013)* 
 (2001) االبتذائٍّت الوذرست فً هٌهح تعلٍن العلىم والتكٌىلىخٍا 
 دة  *2014-2013 والتكٌىلىخٍا العلىم لتعلٍن نم  ت  ح  المُ  الوٌهح ُهَسىَّ
  

 :االمتحان في سُتفحص
 األولى الصفوف في ُتد رَّس التي الرئيسّية التعميم مواضيع في وظواهر عممّيات مبادئ، مصطمحات، وفهم معرفة–

  .الخامسة
 بحسب ،المشاكل وحلّ  مميّ الع البحث مهارات التعميل، التطبيق، المعرفة،: مثل مختمفة بمستويات تفكير مهارات 

 .*العمميّ  البحث لمهارات الصريح التدريس" الوثيقة
  ُج المهارات فحصت  .التعميم مواضيع مضامين مع بالدَّم 

 الوثيقة بحسب التعميمّي، المنهج في مركزّية وعممّيات مصطمحات مبادئ، جسِّدتُ  أساسّية ومشاهدات تجارب  
  لمسنة ةمحتمن) *"التاسعة – األولى لمصفوف والتكنولوجيا العموم في المركزّية والمشاهدات التجارب وثيقة"

 (2014-2013 لدراسّيةا

 
 اَخببهكى َهفج

ًّ  الوىضىع ،انحُّت انكبئُبث فٍ وػًهُّبث أَظًت الوركزيّ  الوىضىع ًّ  والوىضىع" ب" الفرع  انجسى -" ج" الفرع
ساى ألًّهوا ورلك االهتحاى، هبٌى ٌشولهوا لي - وانخغذَت انغذاء انصّحت، اإلَسبٌ، ندي انخغذَت كجهبس،  الصف فً ٌُذرَّ

 .آرار شهر فً االهتحاى إخراء ٌتنّ  بٌٍوا ًٍساى، – آرار َشْهَري خالل الثاًً، الٌصف فً الخاهس،
 

 -األولى للصفىف والتكٌىلىخٍا للعلىم األصلٍّت الىثٍقت" :وهً فقط العبرٌّت اللغت فً هتىفّرة بٌدوت إلٍها الوشار الىثائق *
دة" ,ו-א בכיתות וטכנולוגיה מדע ללימודי אב מסמך -" السادست " 2013-2014 والتكٌىلىخٍا العلىم لتعلٍن نم  ت  ح  المُ  الوٌهح ُهَسىَّ

ًّ  البحث لوهاراث الصرٌح التذرٌس" الىثٍقت ,ד"תשע המעודכנת הלימודים תכנית טיוטת -  של מפורשת הוראה –" العلو

 מסמך –" التاسعت – األولى للصفىف والتكٌىلىخٍا العلىم فً الوركزٌّت والوشاهذاث التدارب وثٍقت" ,מדעי חקר מיומנויות

 .(ד"תשע הלימודים לשנת מעודכן' )ט-'א תותלכי וטכנולוגיה במדע מרכזיות התנסויות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/MeudkenetYesody/Tal.htm
http://meyda.education.gov.il/files/madatech/Madaim/heker.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/97492BAA-5883-4303-BAE0-03B751E77472/174352/22013.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/97492BAA-5883-4303-BAE0-03B751E77472/174352/22013.doc
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 4102-4102 الخامس، في العموم والتكنولوجيا، لمصف  الداخمي  مبنى مواضيع االمتحان 

 الرئيسي الموضوع

 التعميم منهج من
4110 

 المضمون مجال

 الموضوع/المركزي الموضوع
 الفرعي  

 الُمحتمن التعميم منهج دةُمَسو  : من
4102-4102 

 لسنة األصمية الوثيقة من

4102-4102 

 النسبة
 المئوي ة

 مالحظات

     

0  +4. 

 وانطبقت، انًىادّّ
ُْغ يٍ وػبنَى  ُص

 اإلَسبٌ

 – انًبّدة ػهىو: انًضًىٌ يجبل
 انفُشَبء انكًُُبء،
ٌّّ انًىضىع  انًىادّّ: انًزكش
ٍّّ انًىضىع  األجسبو،": أ" انفزػ

 واسخؼًبالحهب صفبحهب ىادّّانً

 الصفوف) وحجمها األجسام كّمّية 
 (الخامسة الرابعة،

 المعادن: الموادّ  ممّيزات تحديد 
 (الخامس الصف)

 (الخامس الصف) المواد   استعمال 
 (الخامس الصف) المعادن استعمال 
 (الخامس الصف) األمالح استعمال 
 الصف) البالستيكّية الموادّ  استعمال 

 (الخامس
 الصف) الماء: الموادّ  ممّيزات تحديد 

 (الرابع
 (الرابع الصف) الماء استعمال 
 الصف) الهواء: الموادّ  ممّيزات تحديد 

 (الرابع
 (الرابع الصف) الهواء استعمال 
 الصف) عامّ : الموادّ  ممّيزات تحديد 

 (الثالث
 (الثالث الصف) المواد   استعمال 

 حوالي
35% 

 

 – الماد ة عموم: المضمون مجال 
 الفيزياء يمياء،الك

 المواد  : المركزي   الموضوع
 عممي ات": ب" الفرعي   الموضوع

 المواد   في تغيير

 الحرارة درجة: الماّدة في تغييرات 
 ( الرابع الصف) الماّدة وحاالت

 الصف) االحتراق: الماّدة في تغييرات 
 (الثالث

  

 – الماد ة عموم: المضمون مجال 
 الفيزياء الكيمياء،
 المواد  : مركزي  ال الموضوع
 تأثير": ج" الفرعي   الموضوع
 عمى الفرد، عمى المواد   استعمال
 انعكاسات،: البيئة وعمى المجتمع

 وحمول مشاكل

  ّالصفوف) البيئيّ  والثمن الفائدة: المواد 
 (الخامسة الرابعة،
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 الرئيسي الموضوع

 التعميم منهج من
4110 

 المضمون مجال

 الموضوع/المركزي الموضوع
 الفرعي  

 الُمحتمن التعميم منهج دةُمَسو  : من
4102-4102 

 لسنة األصمية الوثيقة من

4102-4102 

 النسبة
 المئوي ة

 مالحظات

     

 – الماد ة عموم: المضمون مجال 
 .الفيزياء الكيمياء،
 الطاقة: المركزي   الموضوع

 أنواع": أ" الفرعي   وضوعالم
 انتقاالت الطاقة، التتحو   الطاقة،
 الطاقة حفظ وقانون الطاقة

 (الثالث الصف) الكهربائي ة الطاقة   

 – الماد ة عموم: المضمون مجال 
 .الفيزياء الكيمياء،
 الطاقة :المركزي   الموضوع
 تأثير": ج" الفرعي   الموضوع

 عمى الفرد، عمى الطاقة استعماالت
 البيئة وعمى تمعالمج

 والثمن الفائدة :الكهربائّية الطاقة 
 (الثالث الصف) البيئيّ 

  

4. 
 ُصْنع من عاَلم

 اإلنسان

 

 التكنولوجيا: المضمون مجال
 ُصْنع من عاَلم :المركزي   الموضوع
 اإلنسان

 ماهي ة": أ" الفرعي   الموضوع
 بين الُمتباَدلة والعالقات التكنولوجيا
 والعمم التكنولوجيا

 التكنولوجيا اهّيةم 
 العمم :الُمتباد لة العالقات – 

 الثالثة،: الصفوف) التكنولوجيا
 (الخامسة الرابعة،

 (الخامس الصف) اإلنتاج عممّية 

  

 التكنولوجيا: المضمون مجال 
 ُصْنع من عاَلم :المركزي   الموضوع
 اإلنسان

 الحل": ب" الفرعي   الموضوع
 لالحتياجات كاستجابة التكنولوجي  

 نساني ةاإل 

  ّكاستجابة التكنولوجيّ  الحل 
: الصفوف) اإلنسانّية لالحتياجات

 (الخامسة الرابعة، الثالثة،

  

 انخكُىنىجُب: انًضًىٌ يجبل 
ٌّّ انًىضىع  يٍ ػبنَى :انًزكش

ُْغ  اإلَسبٌ ُص
ٍّّ انًىضىع  يًُّشاث": ج" انفزػ
 انهدف،: انخكُىنىجُّت انًُظىيت
ببث،  وانؼًهُّبث انًبًُ انًزكِّ

 والعمل المبنى :التكنولوجّية منظومةال 
 (الرابع الصف)
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 الرئيسي الموضوع

 التعميم منهج من
4110 

 المضمون مجال

 الموضوع/المركزي الموضوع
 الفرعي  

 الُمحتمن التعميم منهج دةُمَسو  : من
4102-4102 

 لسنة األصمية الوثيقة من

4102-4102 

 النسبة
 المئوي ة

 مالحظات

     

 انخكُىنىجُب: انًضًىٌ يجبل 
ٌّّ انًىضىع  يٍ ػبنَى :انًزكش

ُْغ  اإلَسبٌ ُص
ٍّّ انًىضىع  حأثُز": د" انفزػ
 وانبُئت انًجخًغ ػهً انخكُىنىجُب

 والبيئة المجتمع عمى التكنولوجيا تأثير 
 (الخامسة الرابعة، الثالثة،: الصفوف)

  

2. 

 األرضُّت انكزة
 وانكىٌ

 انكزة ػهىو: انًضًىٌ يجبل
 وانكىٌ األرضُّت

ٌّّ انًىضىع  انفهك ػهى :انًزكش
ٍّّ انًىضىع  انًجًىػت": أ" انفزػ
 انشًسُّت

 حوالي (الخامس الصف) الشمسّية المجموعة 
20% 

 

 انكزة ػهىو: انًضًىٌ يجبل 
 وانكىٌ األرضُّت

ٌّّ انًىضىع  انفهك ػهى :انًزكش
ٍّّا انًىضىع  بحث": ة" نفزػ
 انفضبء

 (الخامس الصف) الفضاء بحث   

 انكزة ػهىو: انًضًىٌ يجبل 
 وانكىٌ األرضُّت

ٌّّ انًىضىع  انفهك ػهى :انًزكش
ٍّّ انًىضىع  اندورَّت": ة" انفزػ

 األرضّية الكرة في دورّية ظواهر 
 (الثالث الصف)

  

5. 
 انحُّت انكبئُبث ػبنَى

 - األحُبء ػهى: انًضًىٌ يجبل
 بُىنىجُب
ٌّّ انًىضىع  أجهشة: انًزكش
 انحُّت انكبئُبث فٍ وػًهُّبث
ٍّّ انًىضىع  انًًُّشاث": أ" انفزػ
 انكبئُبث نؼُش احخُبجبث انحُبحُّت،

 الثالثة، الصفوف) الحياتّية الممّيزات 
 (الرابعة

 الصفوف) الكائنات لعيش احتياجات 
 (الرابعة الثالثة،

 

 حوالي
20% 
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 الرئيسي الموضوع

 التعميم نهجم من
4110 

 المضمون مجال

 الموضوع/المركزي الموضوع
 الفرعي  

دة: من  الُمحتمن التعميم منهج ُمَسو 
4102-4102 

 لسنة األصمية الوثيقة من

4102-4102 

 النسبة
 المئوي ة

 مالحظات

     

 - األحُبء ػهى: انًضًىٌ يجبل 
 بُىنىجُب

ٌّّ انًىضىع  أجهشة: انًزكش
 انحُّت انكبئُبث فٍ وػًهُّبث
ٍّّ انًىضىع  األداء": ة" انفزػ
 فٍ ػًهُّبث/نألجهشة انىظُفٍ
 انحُّت انكبئُبث

 الصف) النباتات في وعممّيات أجهزة 
 (الثالث

  

6. 
 سهىكه، اإلَسبٌ،
 وجىدة صّحخه،
 حُبحه

 - األحُبء ػهى: انًضًىٌ يجبل
 بُىنىجُب
ٌّّ انًىضىع  أجهشة: انًزكش
 انحُّت انكبئُبث فٍ وػًهُّبث
ٍّّ انًىضىع  األداء": ة" انفزػ
ٍّّ  فٍ ػًهُّبث/نألجهشة انىظُف
 انحُّت انكبئُبث

 اإلنسان جسم في وعممّيات أجهزة  
 (الرابع الصف) كجهاز الجسم 
 (الرابع الصف) واالستقرار الحركة 
 (الرابع الصف) اإلنسان في الجمد 
 (الرابع الصف) التنفُّس 

 حوالي
15% 

 

 - األحياء عمم: المضمون مجال 
 ابيولوجي

 وعممي ات أجهزة: المركزي   الموضوع
 الحي ة الكائنات في

ة": ج" الفرعي   الموضوع  صح 
 وطرق الحياة جودة اإلنسان،
 عميهما لممحافظة

 (الرابع الصف) صّحيّ  حياة نمط 
 والعضالت العظميّ  الهيكل صحة 

 (الرابع الصف)
 (الرابع الصف) الجمد صّحة 
 (الرابع الصف) التنفُّس وجهاز الصّحة 

  

7. 

 انبُئُت األَظًت
 انبُئت وجىدة

 – األحياء عمم: المضمون مجال
 بيولوجيا

 البيئية األنظمة: المركزي   الموضوع
 في أنظمة": أ" الفرعي   الموضوع

، الغالف: األرضي ة الكرة  األرضي 
، الغالف  الجوي   الغالف المائي 

  ّفي أيًضا نظرواا) الغالف المائي 
 حديدت المواّد،: المركزيّ  الموضوع

 (الرابع الصف( )المياه: الموادّ  ممّيزات
 األرضّية لمكرة الجامدة المركِّبات 

 (الثالث الصف)
 الصف) البيئة عمى اإلنسان تأثير 

 (الثالث

 حوالي
10% 

 



 
 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 הפדגוגית המזכירות
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 راما ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה

 السمطة القطرية لمقياس والتقييم في التربية
 

 دولة اسرائيل
 ارة التربيةزو

 السكرتارية التربوية
 

 
ד 

ע"
ש

ת
41

02
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 الغالف - األرضّية الكرة في أنظمة 
 (الرابع الصف) المائيّ 

  الغالف  –تأثير اإلنسان عمى البيئة
 المائّي )الصف االرابع(

 الغالف - األرضّية ةالكر  في أنظمة 
 (الرابع الصف) الجويّ 

 الغالف - البيئة عمى اإلنسان تأثير 
 (الرابع الصف) الجويّ 

 – األحُبء ػهى: انًضًىٌ يجبل 
 بُىنىجُب
ٌّّ انًىضىع  األَظًت: انًزكش

 انبُئُّت

ٍّّ انًىضىع ع": ة" انفزػ  انخُىُّ
 انطبُؼت فٍ

 فالص) النباتات :الطبيعة في التنوُّع 
 (الثالث

 الصف) الحيوانات :الطبيعة في التنوُّع 
 (الرابع

 الثالثة، الصفوف) التنوُّع أهمّية 
 (الرابعة

  

 – األحُبء ػهى: انًضًىٌ يجبل 
 بُىنىجُب
ٌّّ انًىضىع  األَظًت: انًزكش

 انبُئُّت
ٍّّ انًىضىع  انؼالقبث": ج" انفزػ
خببَدنت ًُ  وبٍُ انكبئُبث، بٍُ ان
 وبُئخهب انكبئُبث

 والتغييرات الموسمّية التغييرات تأثير 
 النباتات عمى الطقس حالة في

 (الثالث الصف)
 والبيئة الكائنات :الُمتباد لة العالقات 

 (الرابع الصف)
 والتغييرات الموسمّية التغييرات تأثير 

 الحيوانات عمى الطقس حالة في
 (الرابع الصف)

  

 – األحُبء ػهى: انًضًىٌ يجبل 
 بُىنىجُب
ٌّّان انًىضىع  األَظًت: ًزكش

 انبُئُّت
 لتدخ  ": د" الفرعي   الموضوع
: انبُئت يزكِّببث فٍ اإلَسبٌ

 وحهىل يشبكم اَؼكبسبث

 الصف) البيئة عمى اإلنسان تأثير 
 (الثالث

 ،وطرق تأثيرات ظروف، استعماالت 
 الصف) الحيوانات - لممحافظة

 (الرابع

  

ٍّّ انًجًىع   %100   انكهّ
 


