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 امتحان مقاييس النجاعة والنماء  مبنى
 ،الخامسلمصف  الرياضّياتفي المدرسة في 

4102-4102 
 במתמטיקהמבחן המיצ"ב  מפרט

 תשע"ד ,'לכיתה ה

 
 يستخدمونيا التي التقييم أدوات إلى ضافت   أخرى تقييم بأداة اتالرياضي   معم مي تزويد إلى الداخمي   ڤالميتسا امتحان ييدف

 ة الدراسي ة.السن لخال المدرسة في

 التبصُّرات فإن   ،الذ .التعميم مواضيع بحسب الخامسة الصفوف تالميذ من المطموبة والميارات المعرفة االمتحان يعكس
وتنجيع  تحسين عمى المدرسة في الموضوع تدريس طاقم تساعد أن من شأنيا االمتحانات فحص عنالناتجة  ي ةجو غالبيدا

 .الصف   يف لتعم ما-عممي ة التعميم
 الخامس-األو ل لمصفوف (2006) الجديد التعميم منهج عمى االمتحان مبنى يعتمد. 
 إجابة ليا أسئمة - مفتوحة وأسئمة ،(الخيارات متعد دة) مغمقة أسئمة: مختمفة أنواع من أسئمة عمى االمتحان يشتمل 

 في أيًضا يوجد. الحل   طريقة وصف أو لتعمي فييا ي ْطمب وأسئمة إجابات، عد ة ليا تكون أن يمكن أسئمة أو واحدة
 .والميارات المواضيع من عدد فييا وي فحص بنود عد ة فييا" كبيرة أسئمة" االمتحان

 إجراء عمى القدرة وعممي ات، عالقات َفْيم وصفات، مصطمحات معرفة مواضيعيا اختالف عمى األسئمة تفحص 
 إلى كالميًّا عنيا رعب  م   حاالت ترجمة عمى والقدرة العددي   واإلدراك التقدير عمى القدرة مختمفة، بطرائق حسابات
 .مخط ط أو بياني   رسم ومن جدول من معطيات قراءة عمى القدرة وتفحص كما. رياضي ة تمثيالت

 وىندسة وصفات مصطمحات ومعرفة الم َجس مات، رؤية عمى القدرة "اليندسة" موضوع في األسئمة في ت طمب 
 .حسابي ة

 مختمفة مواضيع من وميارات معرفة بين تدمج تكاممّية أسئمة عمى تحاناالم يشتمل. 
 يمي كما مختمفة تفكير بمستويات أسئمة عمى االمتحان يشتمل: 

 .ى تشخيصياعم والقدرة وحقائق مصطمحات معرفة َتفحص أسئمة –

 .ومرك بة بسيطة مألوفة خوارزمي ات إلى تستند حسابات إجراء عمى القدرة َتفحص أسئمة –
 عنيا رعب  م   حالة إلى رياضي   موديل مالءمة عمى والقدرة المصطمحات بين الربط عمى القدرة َتفحص أسئمة –

 .الحسابي   اإلدراك إلى تستند بطرائق الحل   إيجاد فييا يجب وأسئمة كالميًّا،
، طريقة إليجاد مفتوح )חיפוש( بحث وتركيب، تحميل فييا ي طمب أسئمة –  .تعميلو  )ֵחֶקר( بحث حل 

 30% سياق من مأخوذة األسئمة ىذه. كالمي ة ىي االمتحان أسئمة من تقريًبا ،  أن التمميذ من فييا وي طمب واقعي 
 .رياضي ة مضامين إلى/مصطمحات إلى الواقع من مختمفة حاالت يترجم

 .الرئيسي ة االمتحان مواضيع من واحد كل   من قد تكون الكالمي ة األسئمة –

 .المراحل ومتعد دة المرحمة ثنائي ة المرحمة، أحادي ة قد تكون المواضيع جميع في مي ةالكال األسئمة –
 .بحث وأسئمة مألوفة غير وأسئمة مألوفة أسئمة تكون قد الكالمي ة األسئمة –
 معنى تفحص" العشري ة والكسور العادي ة الكسور - حسابي ة وعممي ات أعداد" موضوع في الكالمي ة األسئمة –

 كسر ضرب وعممي ة والعشري ة، العادي ة الكسور في وَطْرح َجْمع عممي ات وتتضم ن الكسور، ومقارنة الكسر
 .العادي ة الكسور في مخموط بعدد أو صحيح بعدد

 األمور التي ت فَحص في امتحان الرياضي ات لمصف  الخامس ىو التمك ن من ميارات مختمفة باألعداد  واحد من
بما في ذلك التمك ن من جدول الضرب والقيام بعممي ات مثل ضرب عدد أحادي  المنزلة بعدد  وبالعممي ات الحسابي ة،

ثنائي  أو ثالثي  المنزلة. لذلك، استعمال اآللة الحاسبة أو مواد  مساِعدة أخرى، مثل جدول الضرب، غير مسموح 
 في ىذا االمتحان.
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 فيما يمي تفصيل مواضيع االمتحان ونسبة كّل منها:
 النسبة المئوّية التفصيل –المواضيع الثانوّية  ع الرئيسيالموضو 

   

 وعممّيات أعداد
   - حسابّية
 العادي ة الكسور

 العشري ة والكسور

 0" والـ الطبيعي ة األعداد تمثيل ذلك في بما) العادي   لمكسر المختمفة المعاني "
 ( 1 من أكبر وكسور مخموطة أعداد كسور، شكل عمى

 المبنى إلى يستند الذي والفيم( 100 أو 10 مقامو ككسر) ري  العش الكسر معنى 
 العشري  

 والعكس عادي   كسر إلى عشري   كسر تحويل 
 األعداد مستقيم عمى العادي ة الكسور 
 الكسور بين المقارنة العشري ة، الكسور بين والمقارنة العادي ة الكسور بين المقارنة 

  العشري ة والكسور العادي ة
 لمكسر مختمفة أسماء ،  كسر إلى مخموط عدد وتحويل والتوسيع االختزال العادي 
 عشري ة وكسور مخموطة أعداد ة،عادي   كسور وَطْرح َجْمع 
 ر كجمع) عادي   بكسر صحيح عدد ضرب  (متكر 

 %40 حوالي

 وعممّيات أعداد
  - حسابّية
 الطبيعي ة األعداد

 ذلك في بما)
 (الصفر
 المعطيات وبحث

 العشري   المبنى وفيم" كبيرة" أعداد معرفة 
 األعداد مستقيم 
 (معادالت بما في ذلك) األلوف مجال في َطْرح وتمارين َجْمع تمارين 
 أو ثنائي   عدد ضرب كاممة، ومئات بعشرات الضرب ذلك في بما) الضرب 

 ثنائي   بعدد المنزلة ثنائي   عدد وضرب المنزلة، أحادي   بعدد المنزلة ثالثي  
 (المنزلة

 ثالثي   أو ثنائي   المقسوم العدد يكون عندما المنزلة أحادي   عدد عمى القسمة 
 (باق   مع القسمة بما في ذلك) المنزلة

 كاممة عشرات من مكو ن المنزلة ثنائي   عدد عمى القسمة 
 القسمة وعالمات الضرب حواصل صفات 
 (األقواس استعمال ذلك في بما) الحسابي ة العممي ات ترتيب 
 وقوانين" 0"الـ قوانين التوزيع، التجميع، التبادل،: التالية العممي ات قوانين استعمال 

 "1" الـ
 لي ة أعداد  لمتحميل قابمة وأعداد أو 
 تأثير  العممي ات، بين العالقة الحسابي ة، العممي ات معنى والتباين، التساوي معنى 

 القسمة في الباقي ومعنى التمرين، مركِّبات أحد في التغيير
 (وعصي   أعمدة: مخط طات) طياتلمع البياني   لتمثيلا 
 المعّدل وصفات المعّدل حساب 
 احتماالت تحليل 

 %35 حوالي
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 النسبة المئوّية التفصيل –المواضيع الثانوّية  الموضوع الرئيسي

   

 الهندسة

 قياس ذلك في بما
 والمساحة الطول
 والحجم

 وزوايا قيمةمست زوايا إلى حاد ة، زوايا إلى تصنيف تسمية، تشخيص، - الزوايا 
 بالدرجات الزوايا كبر وتقدير بينيا، ومقارنة منفرجة

 والتعامد التوازي 
 منتظمة ومضم عات( األقطار ذلك في بما) المضم عات أقسام - المضم عات 
 حساب بدون) الزوايا وبحسب األضالع بحسب وتصنيف صفات - المثم ثات 

 المثم ث في واالرتفاع( المث مثات في الزوايا
 وعالقات الرباعي ة األشكال تصنيف الصفات، تحميل - الرباعي ة األشكال 

 األضالع متوازيات في واالرتفاع بينيا، االحتواء
 الصندوق وَفْرش الصندوق أقسام - الصناديق 

 ،وحدات استعمال – الصناديق وحجم الوجو مساحة المساحة، المحيط، الطول 
 متوازيات ستطيالت،الم) مضم عات ومساحات محيطات حساب مالئمة، قياس

 (والمثم ثات مستطيالت، ليست ىي التي األضالع
  أنواع شخيصوت انعكاس دوران، إزاحة،: المختمفة التماثل أنواع – التماثل 

 أخرى أشكال وفي المضم عات في التماثل

 تماثل ومركز تماثل خط  : مصطمحات معرفة 

 %20 حوالي

 الوزن قياس
 والزمن

 والزمن الوزن لقياس ةمالئم قياس وحدات استعمال 

 الحصول عدم عند فقط يتم   القياس وحدات بين التحويل) قياس وحدات تحويل 
 (عشري   كسر عمى

 %5 حوالي

 


