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الداخلي  – 4102معلومات وتوصيات
"الميتساڤ"
ّ
إضافية تُضاؼ إلى وسائؿ تقييـ
الداخمية في مجاالت المعرفة المختمفة ىي وسائؿ تقييـ
امتحانات الميتساڤ
ّ
ّ
إضافية مف مصادر
اسية .نتائج االمتحانات ،باإلضافة إلى معمومات
ّ
أخرى تُستعمؿ في المدرسة خالؿ السنة الدر ّ
عمميات اتّخاذ الق اررات وفي تخطيط التدريس والتعمّـ في المواضيع
أخرىُ ،يمكنيا أف تساعد المدرسة في بمورة ّ
يتـ فحصيا.
ّ
التعميمية التي ّ
عممية تحسيف وتطوير
ناجعا عندما يتعامؿ معو طاقـ المدرسة كجزء ال ّأ
المدرسي
يعتبر التقييـ
يتجز مف ّ
الداخمي ً
ّ
ّ
الداخمي ىي فقط الستخداـ إدارة المدرسة
فإف عالمات "الميتساڤ"
ميني وليس كوسيمة نقد لعمؿ الطاقـ .لذلؾّ ،
ّ
ّ
خارجية.
أي جية
إلى
العالمات
ىذه
عف
ير
ر
تق
تقديـ
المدرسة
مف
طمب
ي
ال
و
،
يس
ر
التد
وطاقـ
ّ
ُ
ّ
نوصي بأف يساعد المعمّـ الذي يشغؿ وظيفة مرّكز التقييم في المدرسة طواقـ التدريس في استخالص الفائدة مف
ىذه االمتحانات ،في تحميؿ إجابات التالميذ ،في تقديـ تفسيرات ليذه اإلجابات ،في استخالص االستنتاجات
بعمميات التدريس والتعمّـ في المدرسة وفي تخطيط طرائؽ العمؿ.
المتعمّقة
ّ

أ .معلومات عا ّمة
كيفية توزيعها عمى المدارس:
اد الميتساڤ
 .0قائمة مو ّ
الداخمي و ّ
ّ
قائمة مواد
الميتساڤ الداخلي









موقع "راما" على اإلنترنت
ُنسخ مطبوعة تصؿ إلى
الموزع
المدارس بواسطة ّ

شهر تشرين الثاني 2013

الداخمي
قجم مىعد انميتسبڤ
ّ
(كمب هى مف ّ
صم في انجند 2
فيمب يهي)

موقع "راما" على اإلنترنت

ثضعخ أيّبو ثعد مىعد إجزاء
انميتسبڤ انداخه ّي في كمّ وادد
مه مجبالد انمعزفخ

موقع "راما" على اإلنترنت

شهر كانون الثاني 2014
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كؿ امتحاف
مبنى ّ
صؼ
امتحانات بصيغتيف لك ّؿ
ّ
في طبقات الصفوؼ التي
سوؼ تُمتحف (بحسب عدد
التالميذ)
دليؿ إجابات نك ّم امتذبن
أوراق نذسبة عالمبد انتالميذ
َمسْخ أسئهخ االمتذبن ثذست
انمىاضيع وانمهبراد
ثزمجيّبد "ميتسبڤيذ" وشزح
دىل طزيقخ استعمبنهب
قائمة بأسماء المفتشيف
والمرشديف الذيف
يعمموف في مجاؿ المعرفة
لمتشاور معيـ حوؿ مضاميف
االمتحانات

طريقة
التوزيع /النشر

موعد
التوزيع /النشر
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اد إلى المدرسة ومواعيد موصى بها إلجراء االمتحانات :تصؿ ُرزـ
 .4موعد وصول المو ّ
الموزع ،قبؿ المواعيد
كؿ واحد مف مجاالت المعرفة إلى المدرسة بواسطة
االمتحانات في ّ
ّ
كؿ رزمة عمى مغمّؼ لممدير فيو نموذج لالمتحاف ونموذج
المفصمة في الجدوؿ أدناه .تحتوي ّ
ّ
لدليؿ اإلجابات؛ عمى مغمّؼ لممعمّـ فيو االمتحاف ،دليؿ اإلجابات وأوراؽ لحساب عالمات
انتالميذ؛ وعمى مغمّؼ آخر فيو امتحانات لمتالميذ.
سيتـ نشر
نوصي بإجراء االمتحانات في المواعيد المذكورة أدناه وذلؾ ّ
ألنو بعد ىذه المواعيد ّ
كؿ امتحاف في موقع "راما" عمى اإلنترنت.
االمتحانات ودليؿ اإلجابات ل ّ
مجال المعرفة

الداخمي
موعد امتحان الميتساڤ
ّ

الصفوف

اإلنجميزية
المغة
ّ

يوم الثالثاء الموافق  00آذار 4102

الخامس،
الثامن

العموم والتكنولوجيا

يوم األربعاء الموافق  01آذار 4102

الخامس،
الثامن

األم *
لغة ّ

يوم الخميس الموافق ّ 8أيار 4102

الثاني،
الخامس،
الثامن

العبرية)
العربية و ّ
( ّ
الرياضيات
ّ

يوم األربعاء الموافق ّ 02أيار 4102

الخامس،
الثامن

الصؼ الثاني في موعديف مختمفيف
* نوصي بإجراء امتحاف
ّ

كؿ واحد
يتقدم لالمتحان :في ّ
كل مدرسة ّ
 .3عدد صيغ االمتحان التي تحصل عميها ّ
لكل ّ
صف ّ
الصؼ الثاني)،
األـ في
ّ
مف مجاالت المعرفة وفي جميع الصفوؼ (باستثناء االمتحاف في لغة ّ
تُرسؿ إلى المدرسة امتحانات بصيغتيف (الصيغة "أ" والصيغة "ب") .تختمؼ الصيغتاف عف
بعضيما في ترتيب األسئمة" .الميتساڤيت" التي ستوضع في موقع "راما" عمى اإلنترنت مالئمة
لمتعامؿ مع ىذا االختالؼ.

لمصؼ الثاني .ىذا االمتحاف مؤلّؼ مف قسميف:
األـ
ّ
لن تكون هناك صيغتان لالمتحاف في لغة ّ
معيف،
نص مف جانر ّ
القسـ "أ" ويشمؿ صيغة امتحاف كامؿ يحتوي عمى عدة اقساـ مف بينيا ّ
كل قسم من قسم ْي هذا االمتحان
والقسـ "ب" ويشمؿ فقط ًّ
نصا مف جانر آخر .نوصي بإجراء ّ
في موعد مختمف خاص به.
תשע"ד 4102
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 .2مدة االمتحان وطريقة إجرائه:
مدة ال تزيد عف 00
ُ بني ّ
كؿ امتحاف بحيث يستطيع التالميذ أف ُيجيبوا عف جميع أسئمتو خالؿ ّ
دقيقة.
إضافي إلنياء االمتحاف يمكنيـ الحصوؿ عمى تمديد لموقت،
 التالميذ الذيف يحتاجوف إلى وقت
ّ
وذلؾ بحسب قرار المدرسة.
حصتيف
األـ
ّ
حصة واحدة أو ّ
لمصؼ الثاني ُليجري القسـ "أ" منو خالؿ ّ
ُ بني االمتحاف في لغة ّ
حصة واحدة (حوالي
أما القسـ "ب" فيو أقصر ومف
ّ
المفضؿ أف تُخصص لو ّ
(بحسب الحاجة)ّ .
 45دقيقة).
كؿ قسـ في موعد مختمؼ (عمى
عدة أقساـ وإجراء ّ
 يمكف تقسيـ ّ
كؿ واحد مف االمتحانات إلى ّ
كؿ قسـ
األـ يمكف تقسيـ االمتحاف بحسب النصوص وإجزاء ّ
سبيؿ المثاؿ :في االمتحاف بمغة ّ
نص) في موعد مختمؼ).
( ّ

ب .كيف تستعدّون لالمتحان قبل إجرائه للتالميذ؟
 تحميل مضمون االمتحان مسبقًا وتحديد ما ُيمتحن به التالميذ:

كؿ واحد مف مجاالت المعرفة وبحسب التوقّعات
لقد ُبنيت االمتحانات بما يتالءـ مع منيج التعميـ في ّ
حددتيا و ازرة التربية والتعميـ.
مف التالميذ في ّ
كؿ طبقة صفوؼ ،كما ّ

عمميات التدريس– التعّمـ،
داخمية ،وبسبب وجود اختالؼ بيف المدارس في ّ
بما ّأننا نتعامؿ ىنا مع وسائؿ تقييـ ّ
تماما مع التدريس والتعّمـ المتّبعيف عمميًّا في المدرسة
مف المحتمؿ أف تكوف بعض االمتحانات غير متالئمة ً
كؿ
بوي أف يالئـ مضموف ّ
(في قسـ مف صفوؼ الطبقة أو فييا كمّيا) .ليذا السبب يستطيع طاقـ المدرسة التر ّ
امتحاف ،طريقة إجرائو وطريقة حساب عالماتو نالدتيبجبد انمدرسيّخ انخبصّخ .لذلؾ نوصي بػأف يق أر طاقـ
التمعف في
ويتعرؼ عمييا قبل إجراء االمتحاف لمتالميذ .مف
ّ
المفضؿ ً
أيضا ّ
المدرسة أسئمة االمتحاف ّ
بتمعف ّ
يفصؿ المضاميف والميارات التي يفحصيا االمتحاف .إذا لزـ األمر ،فيمكف الطمب مف
مبنى االمتحاف الذي ّ
الصؼ ،وبيذه الطريقة ُيصبح االمتحاف
تتطرؽ إلى مواضيع لـ يتعمّموىا في
ّ
التالميذ ّأال يجيبوا عف أسئمة ّ
أيضا لمتالميذ الذيف يواجيوف صعوبات.
مالئما لما تعمّموه
ومالئما ً
ً
ً

الفردية لمتالميذ
خاصة (بحسب االحتياجات
 االستعداد إلجراء االمتحان لتالميذ ذوي احتياجات
ّ
ّ
الممتحنين):



مكبرة لمتالميذ الذيف
يجب تحضير وسائؿ امتحاف
خاصة مسبقًا (عمى سبيؿ المثاؿ :دفاتر امتحاف ّ
ّ
يعانوف مف صعوبة في الرؤية).
صؼ منفصؿ وثعض انمعهّميه بحسب الحاجة ،ويجب إعالـ التالميذ الذيف
يجب تخصيص
ّ
ّ
بخط واضح،
يستحقّوف مالءمات بما سوؼ يحصموف عميو )مثؿ إعادة كتابة أجوبة التلميذ
استراحات ،الخروج إلى الم ارحيض ،تقسيـ االمتحاف إلى أقساـ ،وقراءة االمتحاف لمتالميذ).
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الخاصة في امتحاف
(يبحث الممحق رقم  0في التعامؿ مع التالميذ ذوي االحتياجات
ّ
الداخمي).
الميتساڤ
ّ
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 تحضير الموازم المطموبة (من التالميذ ومن المدرسة):
أي الموازـ ال يمكنيـ أف يستعينوا
مف
الميـ تحضير الموازـ المطموبة لالمتحاف مسبقًا وابالغ التالميذ ب ّ
ّ
أثناء االمتحاف ،بحسب التفصيؿ التالي:

اإلنجميزية (لمصفَّ ْين الخامس والثامن):
االمتحانات في المغة
ّ




ميمات في فيـ المسموع .لذلؾ يجب
جياز ّ
مشغؿ أقراص (سي دي) :يحتوي االمتحاف عمى ّ
ميمات فيـ
تزويد ك ّؿ
ّ
صؼ بجياز ّ
مشغؿ أق ارص .قرص "السي دي" الذي ُ
س ّجمت عميو ّ
المسموع سيكوف داخؿ المغمّؼ الذي سيرسؿ إلى المدرسة.
قاموس :ال يسمح باستعماؿ القاموس في امتحانات المغة اإلنجميزّية .تفحص ىذه االمتحانات
المغوية المالئمة لطبقة
تم ّكف التالميذ مف المغة اإلنجميزّية بما في ذلؾ تم ّكنيـ مف الثروة
ّ
الجيؿ الممتحنة (عندما تظير في االمتحاف كممات مف غير المتوقّع أف يعرفيا التالميذ،
فإف استعماؿ القاموس غير مالئـ في ىذه
تُذكر معانييا في االمتحاف) .ليذا السبب ّ
ميما ًّ
الصؼ.
عمميات التدريس والتعمّـ في
االمتحانات ،عمى الرغـ مف كونو ًّ
ّ
جدا في ّ

الرياضيات:
االمتحانات في
ّ

ياضيات
العمميات
الحسابية ىو مف األمور التي تُفحص في امتحاف الر ّ
ّ
إتقاف ميارات مختمفة في األعداد و ّ
حسابية ،مثؿ :ضرب
لمصؼ الخامس ،ومف ضمف ىذه الميارات إتقاف جدوؿ الضرب والقياـ ثعمهيّبد
ّ
ّ
فإف استعماؿ آلة حاسبة أو مو ّاد مساعدة أخرى
ثنائي أو
عدد
ثالثي المنزلة .لذلؾّ ،
ّ
ّ
أحادي المنزلة بعدد ّ
مثؿ :جدوؿ الضرب أو جدوؿ المائة ،غير مالئـ في ىذه االمتحانات.

ياضيات
أمامكـ جدوؿ ُي ّبيف األدوات المطموبة واألدوات التي ال تُسمح االستعانة بيا في امتحانات الر ّ
لمصفيف الخامس والثامف.

األدوات

مالئم/ة لالستعمال في االمتحان ()
أو

غير مالئم/ة لالستعمال في االمتحان()

الصؼ الخامس

ّ
الصؼ الثامف

ّ
الصؼ الخامس

ّ
الصؼ الثامف

ّ
مو ّاد مساعدة مثؿ :جدوؿ الضرب
أو ورقة قوانيف

الصؼ الخامس

ّ
الصؼ الثامف

ّ
תשע"ד 4102
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ج .بعد إجراء االمتحان وعند االنتهاء من تصحيحه
.0

التعمّم من تحميل إجابات التالميذ :من
المحبذ أف ُيجري طاقـ التدريس في المدرسة تحميالً
المهم و ّ
ّ
يتـ بواسطة حساب العالمات) ،وأف يقوـ
نوعيًّا إلجابات التالميذ (باإلضافة إلى التحميؿ ّ
الكم ّي الذي ّ
اعتمادا
متكررة مف اإلجابات غير الصحيحة .نوصي بإجراء التحميؿ
بشكؿ
ً
ّ
خاص بتشخيص أنماط ّ
عمى دليؿ اإلجابات المرفؽ لالمتحاف .يتيح مثؿ ىذا اإلجراء أماـ طواقـ تدريس مجاالت المعرفة
عمميات التعمّـ ،التدريس
التعاوني ،وقد يساىـ ًا
المختمفة في المدرسة فرصةً لمتعمّـ
كثير في تحسيف ّ
ّ
والتقييـ لتالميذ المدرسة ومعمّمييا.

تصرؼ
 .4استعمال وسائل مساعدة لتحميل نتائج امتحانات الميتساڤ
الداخمي :تضع "راما" تحت ّ
ّ
عدة وسائؿ مساعدة وشروح مرافقة لتحميؿ نتائج االمتحانات.
المدارس (في موقعيا عمى اإلنترنت) ّ
" ميتساڤيت" صفّ ّية " -الميتساڤيت" الصفّّية ىي وسيمة مساعدة تستند إلى برمجّية إكسؿ .وىي
الصؼ في امتحانات الميتساڤ الداخمي ،وترسـ صورة عف
تساعد في حساب عالمات تالميذ
ّ
اسية  2013/2014مالءمة "الميتساڤيت"
تحصيؿ تالميذ
ّ
تـ في السنة الدر ّ
الصؼ في االمتحافّ .
أيضا في حاؿ قّررت المدرسة
كؿ
الصفّّية لتحميؿ نتائج الصيغتيف في ّ
ّ
صؼ ،ويمكف االستعانة بيا ً
االستغناء عف بعض أسئمة االمتحاف.
برمجية إكسؿ .وىي
الطبقية ىي وسيمة مساعدة تستند إلى
طبقية – "الميتساڤيت"
ّ
ّ
" ميتساڤيت" ّ
الطبقية
الداخمي .توفّر "الميتساڤيت"
الطبقية في امتحانات الميتساڤ
تساعد في حساب التحصيالت
ّ
ّ
ّ
معطيات تتعمّؽ بالمجاالت التالية )1( :تحصيالت جميع التالميذ في الطبقة؛ ( )2مقارنة بيف
تحصيالت التالميذ في ال ُشعب المختمفة.
معدة لمف ال
(لكل تمميذ تُ َّ
 أوراق لحساب عالمات التالميذ ّ
خصص ورقة واحدة)  -ىذه األوراؽ ّ
يريدوف استعماؿ وسيمتي "الميتساڤيت" المذكورتيف ،وىي تساعد في حساب عالمات التالميذ.
المحبذ
 .3إعادة دفاتراالمتحانات لمتالميذ :بعد التحميؿ العميؽ ألداء التالميذ (كما وصفنا أعاله) من
المهم و ّ
ّ
تكاممي (يشمؿ االستنتاجات مف االمتحاف بكاممو) .في مثؿ ىذا
إعادة دفاتر االمتحاف لمتالميذ مع مردود
ّ
القوة والى النقاط التي تحتاج إلى تحسف ،واقتراح طرؽ لمتحسف .مف
المحبذ
المردود ،مف
ّ
ّ
التطرؽ إلى نقاط ّ
اسية ( 1/2013-2012ب) ،البند ،3.1-44
العاـ لمسنة الدر ّ
الميـ االنتباه إلى ّأنو ً
بناء عمى منشور المدير ّ
ّ
كتابي وشفي ّي عمى أدائو
مردود
تمميذ
لكؿ
عطى
ي
ما
إن
،
ة
عددي
عالمات
الثاني
الصف
لتالميذ
عطى
ّ
ّ
ال تُ
ّ ّ ُ
ّ
وذلؾ مف أجؿ تزويده بتوجييات يمكنو االستفادة منيا في تعمّمو.
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دولة إسرائيل

راما

وﺯارة التربية

السمطة القطرية لمقياس والتقييـ في التربية

الخاصة
الممحق  :0التعامل مع التالميذ ذوي االحتياجات
ّ

اليومية
الخاصة نفس الظروؼ التي تُعطى ليـ في دراستيـ
المفضؿ أف نوفّر لمتالميذ ذوي االحتياجات
مف
ّ
ّ
ّ
المدرسية طواؿ السنة.
العادية وفي االمتحانات
ّ
ّ
الخاصة:
فيما يمي اقتراحات لطريقة التعامل مع مجموعات التالميذ ذوي االحتياجات
ّ
العادية الذين يستحقّون تمقّي الدعم من برنامج الدمج (أو التالميذ في صفوف التعميم
التالميذ في الصفوف
ّ
سيمتحنوف وكيؼ ُيجرى امتحانيـ ،وذلؾ وفقًا
الخاص) :مف ّ
يقرر إف كاف ىؤالء التالميذ ُ
ّ
حؽ طاقـ المدرسة أف ّ
لكؿ تمميذ .بما أ ّف امتحانات الميتساڤ
الفردي
بوي
ر
الت
نامج
ر
لمب
ا
ووفق
ة،
االجتماعي
و
ة
العاطفي
،
ة
العقمي
اتيـ
لقدر
ّ ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
كؿ واحد مف مجاالت المعرفة ،فقد ال تتالءـ مع مدى ما تعمّمو التالميذ الذيف
العاـ في ّ
تعتمد عمى منيج التعميـ ّ
كؿ واحد مف مجاالت المعرفة ،مف
ينتموف إلى ىذه المجموعة .لذلؾ ،فقد تعفي المدرسة ىؤالء التالميذ ،في ّ
عدة أقساـ.
تقسـ االمتحاف إلى ّ
االمتحاف كمّو ،مف أقساـ ّ
معينو منو أو مف أسئمة صعبة ،أو قد ّ
التالميذ الذين يعانون من عسر تعمّمي وال يستحقّون تمقّي الدعم من برنامج الدمج :تشمؿ ىذه المجموعة
خارجي
عممية تشخيص مف قبؿ طرؼ
التالميذ الذيف ال يستحقّوف تمقّي الدعـ مف برنامج الدمج (سواء أُجريت ليـ ّ
ّ
خاصة في القراءة والكتابة .المقصود ىـ التالميذ الذيف اعترفت
لكنيـ يواجيوف صعوبات في التعمّـ،
أو لـ تُجر)ّ ،
ّ
المدرسية التي تُجرى
العادية وفي االمتحانات
اليومية
المدرسة بضرورة توفير الظروؼ المالءمة ليـ أثناء دراستيـ
ّ
ّ
ّ
1
طواؿ السنة .نوصي بأن ُيمتحن هؤالء التالميذ بنفس الطريقة التي ُيمتحنون فيها عادةً في المدرسة .التالميذ
الذيف يعانوف مف صعوبة في اإلصغاء والتركيز ستُوفّر ليـ ظروؼ امتحاف مالءمة بحسب الحاجة ووفقًا لقرار
عدة أقساـ قصيرة وما شابو ذلؾ).
المدرسة (غرفة منفصمة،
صؼ ىادئ ،تقسيـ االمتحاف إلى ّ
ّ
المفضؿ توفير فرصة ليؤالء التالميذ إلجراء االمتحاف في
التالميذ الذين يعانون من صعوبة في الرؤية :مف
ّ
مكبرة ،وعمى المدرسة االستعداد مسبقًا لتصوير الدفاتر مكجّزح.
دفاتر امتحاف ّ
التالميذ الذين يعانون من صعوبة في السمع :نوصي بإعفاء التالميذ الذيف يعانوف مف صعوبة في السمع مف
ميمات فيـ المسموع في االمتحانات بالمغة
األـ في
ّ
الصؼ الثاني ومف ّ
ّ
ميمة اإلمالء في االمتحاف بمغة ّ
الميمات
ىذه
في
امتحانيـ
يمكف
ذلؾ،
مف
بدال
.
ي
ضرور
غير
ا
ط
إحبا
عندىـ
نخمؽ
ال
لكي
ذلؾ
و
ة،
ي
ز
اإلنجمي
ً
ً
ّ
ّ
ّ
اليومية في المدرسة.
استيـ
ر
د
في
ستعمؿ
ت
التي
يقة
ر
الط
بنفس
ُ
ّ

1

ك ّراسة تعليمات ،ميتساڤ داخلي4102 ،
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

6/6

תשע"ד 4102

األـ ُيوصى في أغمب األحياف بعدـ منح ىؤالء التالميذ مالءمة مف نوع قراءة األسئمة أماميـ (إالّ في حاالت شا ّذة)
في امتحانات لغة ّ
نص مسموع.
ّ
نص مكتوب وليس مع ّ
ألف ىدؼ االمتحاف ىو فحص قدرة التمميذ عمى التعامؿ مع ّ
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