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  І   rama@education.gov.il І  http://rama.education.gov.il  12/1  7632889-03, פקס 7632888-03טל'   І  מדידה בשירות הלמידה - ראמ"ה 

  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

  )2018(في العلوم والتكنولوجيا للصّف الثامن مسح االمتحان 

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
أجهزة وعملّ�ات   22  1

في الكائنات 
  الحّ�ة

الخلّ�ة، المبنى 
  واألداء الوظ�فيّ 

  التلمیذ أّن الهوموغلوین ضرور4ّ لنقل األو2سجین؛  أْن َ�عِرف
م �فه ؛ أنْ عملّ�ة إنتاج للطاقةه في المیتو2وندر�ا تحدث أنّ  أْن َ�عِرف

ة �ال�ّ و2وندر�ا ضرورّ�ان لكي تقوم الخلّ�ة الخأّن الهوموغلوین والمیت
  بوظ�فتها.

  مضمون فق<

أجهزة وعملّ�ات   19  2
في الكائنات 

  الحّ�ة

فراز إأّن تتطّرق إلى د التلمیذ المعلومات التي في النّص التي جِ یَ  أنْ   النَّْقل لد@ اإلنسان
لدم اصفائح أّن وظ�فة  أْن َ�عِرفماّدة الهیرودین تمنع تخثُّر الدم؛ 

ر على �فهم أّن ماّدة الهیرودین تؤثّ  التخثُّر؛ أنْ الق�ام Jعملّ�ة هي 
  األداء الوظ�فّي لصفائح الدم.

استخراج معلومات من نّص 
  2الميّ 

أجهزة وعملّ�ات   20  3
في الكائنات 

  الحّ�ة

د التلمیذ المعلومات التي في النّص Jأّن الدم هو غذاء جِ یَ  أنْ   النَّْقل لد@ اإلنسان
منع تودین ّن ماّدة الهیر Jأد المعلومات التي في النّص جِ یَ  قات؛ أنْ لَ العَ 

  تخثُّر الدم.

استخراج معلومات من نّص 
  2الميّ 
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
أجهزة وعملّ�ات   أ21  أ4

في الكائنات 
  الحّ�ة

م؛ الد نقلهما بواسطة الغذاء یتمّ  والتلمیذ أّن األو2سجین أ أْن َ�عِرف  الصّحة، جهاز النَّْقل
 وّ�ةیذ أّن جلطات الدم التي تتكّون داخل األوع�ة الدم�فهم التلم أنْ 

 أّن األنسجة Jحاجة إلى أْن َ�عِرفتمنع جر�ان الدم إلى األنسجة؛ 
النقص في  �ستنتج أنّ  األو2سجین أو إلى الغذاء 2ي تJقى حّ�ة؛ أنْ 
  األو2سجین أو الغذاء �سّبب موت األنسجة.

  تعلیل وتفسیر علميّ 

 أجهزة وعملّ�ات  ب21  ب4
في الكائنات 

  الحّ�ة

 حدوثلهناك احتماالت  يّ فهم التلمیذ أّنه عند تلّقي عالج طبّ أْن �  الصّحة، جهاز النَّْقل
 األدو�ة التي تشJه �فهم التلمیذ أنّ  إلصاJة بجروح؛ أنْ لنز�ف أو 

ل ناوُ تّن �ستنتج أ ماّدة الهیرودین تمنع تخّثر الدّم؛ أنْ  بتأثیرها تأثیرَ 
  م.ن الدمسّبب فقدان 2ّمّ�ة 2بیرة �العالج الطّبّي قد  األدو�ة قبل تلّقي

استخراج معلومات من نّص 
  2المّي؛ تعلیل وتفسیر علميّ 

أجهزة وعملّ�ات   23  5
في الكائنات 

  الحّ�ة

الخلّ�ة، المبنى 
  واألداء الوظ�فيّ 

  مضمون فق<   الفجوة العصارّ�ة هي عضّي. التلمیذ أنّ  أْن َ�عِرف
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
 أجهزة وعملّ�ات  24  6

في الكائنات 
  الحّ�ة

ُمواَزنة الحرارة في 
  جسم اإلنسان

ر العرق  التلمیذ أنّ  أْن َ�عِرف   مضمون فق<  ب تبرُّد الجسم.سبّ �تبخُّ

ُمالَءمة النJاتات   األنظمة البیئّ�ة  أ1  أ7
والحیوانات لبیئتها، 
التنوُّع البیولوجّي، 
  مستو�ات التنظ�م

ت لنJاتاّص التي تشیر إلى أّن االمعلومات التي في النالتلمیذ د جِ یَ  أنْ 
 أنّ  عِرفأْن �َ سة تقوم Jعملّ�ة التر2یب الضوئّي (الفوتوسنتیزا)؛ فترِ المُ 

  .جاتالُمنتِ ُممیِّز من ُممّیزات  ية التر2یب الضوئّي هعمل�ّ 

استخراج معلومات من نّص 
  2الميّ 

ُمالَءمة النJاتات   األنظمة البیئّ�ة  ب1  ب7
والحیوانات لبیئتها، 

ع البیولوجّي، التنوُّ 
  مستو�ات التنظ�م

ت لنJاتاالمعلومات التي في النّص التي تشیر إلى أّن االتلمیذ د جِ یَ  أنْ 
در التغذ�ة من مص أنّ  أْن َ�عِرفسة تتغّذ@ على الحیوانات؛ فترِ المُ 

  زات الُمستهِلكات.میِّ ُممّیز من مُ  يخارجّي ه

استخراج معلومات من نّص 
  2الميّ 
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
1.8  
2.8  

1.2  
2.2  

ُمالَءمة النJاتات   األنظمة البیئّ�ة
والحیوانات لبیئتها، 
التنوُّع البیولوجّي، 
  مستو�ات التنظ�م

ات الحشر  د التلمیذ المعلومات التي في النّص التي تبّین أنّ جِ یَ  أنْ 
ذ د التلمیجِ یَ  أنْ التي تنجذب إلى األوراق هي JمثاJة غذاء للنبتة؛ 

 أّن الحشرات التي تنجذب إلىالمعلومات التي في النّص التي تبّین 
ن مالتلمیذ أنواًعا مختلفة  أْن َ�عِرفاألزهار تساعد على التلق�ح؛ 

ات حشر  فصنِّ �ُ  زات الح�اة؛ أنْ میِّ مُ  أْن َ�عِرفلة؛ تJادَ العالقات المُ 
زات میِّ لة وJحسب نوع مُ تJادَ Jحسب نوع العالقات المُ Jحسب مع�اَرْ�ن: 

    الح�اة.

ّص استخراج معلومات من ن
2المّي؛ تصنیف وتنظ�م 

  معلومات

العالقات الُمتJاَدلة   األنظمة البیئّ�ة  أ3  أ9
  البیئةو الكائنات بین 

رسم ب�انّي؛ استنتاجات Jحسب معط�ات في إلى التلمیذ توّصل ی أنْ 
@ النیتروجین من الحشرات التي تتغذّ �فهم أّن النبتة تحصل على  أنْ 

ة، لترنیتروجین أكثر في اّمّ�ة الت 2�ستنتج أّنه 2ّلما 2ان علیها؛ أنْ 
ج �ستنت نیتروجین؛ أنْ لل2مصدر أقّل حشرات تحتاج النبتة إلى 2ّمّ�ة 

  .أقلّ  رّ�ات التي تفرزها النبتة ستكون ة السائل الغنّي Jالس2ّ �ّ أّن 2مّ 

استخراج معلومات من تمثیل 
  ؛ استنتاج استنتاجاتمرئيّ 
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
 التلمیذ أّن الضوء یؤّثر على عملّ�ة التر2یب الضوئيّ  أْن َ�عِرف  الJحث العلميّ   األنظمة البیئّ�ة  1.ب3  1.ب9

ج تُ نْ تَ   ة التر2یب الضوئيّ عمل�ّ ه في �فهم أنّ  (الفوتوسنتیزا)؛ أنْ 
  رّ�ات.س2ّ 

  تعلیل وتفسیر علميّ 

 ملّ�ةرات في شّدة الضوء تؤّثر على ع�فهم التلمیذ أّن التغیُّ  أنْ   الJحث العلميّ   األنظمة البیئّ�ة  2.ب3  2.ب9
 تؤّثر أ�ًضا على نتائج التجرة؛في أعقاب ذلك ، و التر2یب الضوئيّ 

 التي جینة النیترو �ّ 2مّ فق<  هأنّ هو لمهّم ا�فهم أّنه في هذه التجرة  أنْ 
  تجرة.غیر المتعّل_) تؤّثر على نتائج ال(المتغّیر) العامل في الترة (

عزل  تخط�< منظومة التجرة:
  المتغّیرات

  أ10
  ب10

  أ4
  ب4

ُمالَءمة النJاتات   األنظمة البیئّ�ة
والحیوانات لبیئتها، 
التنوُّع البیولوجّي، 
  مستو�ات التنظ�م

ْین مختلَفْین د التلمیذ جِ یَ  أنْ   مةالءَ ذات عالقة Jالمُ معلومات في نصَّ
مة هي ءَ ال�فهم أّن هذه المُ  2ة بین النبتَتْین المفترستَیْن؛ أنْ شترَ المُ 
  مة فیز�ولوجّ�ة.الءَ مُ 

  مزج معلومات؛ مقارنة
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
ُمالَءمة النJاتات   األنظمة البیئّ�ة  5  11

والحیوانات لبیئتها، 
التنوُّع البیولوجّي، 
  مستو�ات التنظ�م

�فهم ما هي  أنْ �مزج التلمیذ معلومات من ثالثة نصوص؛  أنْ 
�فهم ما هو نوع  أنْ المصیدة النشطة وما هي المصیدة غیر النشطة؛ 

ّن أنتج �ست أنْ نبتة الند@ ونبتة الجّرة)؛  نبتة (المصیدة الذ4 �مّیز 2لّ 
  الفرق بین النبتَتْین هو نوع المصیدة.

  مزج معلومات؛ مقارنة

الطاقة، القو@   16  12
  والحر2ة

 _ علیها في الدائرةفَ تَّ التلمیذ ما هي العالمات المُ  أْن َ�عِرف  الطاقة الكهرائّ�ة
  ّ�ة؛ ائرة 2هرائا لدخط�ط�̀ رسًما ت2یف �قرأ  أْن َ�عِرفالكهرائّ�ة؛ 

�فهم 2یف یؤّثر إغالق وفتح المفتاح الكهرائّي على إضاءة  أنْ 
 ةالئمة المیختار الدائرة الكهرائ�ّ  أنْ المصاب�ح في 2ّل دائرة 2هرائّ�ة؛ 

  للظروف التي في السؤال.

 استخراج معلومات من تمثیل
   مرئيّ 

الطاقة، القو@   15  13
  والحر2ة

بّ�ة لجاذاالتلمیذ أّن قّوة الجاذبّ�ة على القمر أصغر من قّوة  أْن َ�عِرف  الوزن والكتلة
 لقمر�فهم أّن االرتفاع األعلى للقفزة على ا على الكرة األرضّ�ة؛ أنْ 

 لفرق س�2ون أكبر من ارتفاع القفزة على الكرة األرضّ�ة، وذلك نتیجًة ل
  بین قو@ الجاذبّ�ة.

  بناء اّدعاء
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
@ الطاقة، القو   أ17  أ14

  والحر2ة
 التلمیذ أّن مقدار القّوة �ظهر من خالل طول السهم في أْن َ�عِرف  القو@ والتغییر

 �حّول المعلومات التي في الجدول إلى الرسم التخط�طّي للقو@؛ أنْ 
  رسم تخط�طّي للقو@.

تمثیل معلومات وتحو�ل من 
  تمثیل إلى تمثیل

  1.ب14

  2.ب14

  1.ب17

  2.ب17
الطاقة، القو@ 

  والحر2ة
 توازنة في الرسم التخط�طّي تJطل�فهم التلمیذ أّن القو@ المُ  أنْ   لقو@ والتغییرا

�ستنتج أّن الطاولة ستتحّرك Jاّتجاه القّوة  أنْ Jعضها الJعض؛ 
  العمودّ�ة األكبر.

استخراج معلومات من تمثیل 
  ، تعلیل وتفسیر علميّ مرئيّ 

  1.ج14

  2.ج14

  1.ج17

  2.ج17
الطاقة، القو@ 

  والحر2ة
 زنةتواتكون مُ  �فهم التلمیذ أّن القو@ التي في 2ّل محور یجب أنْ  أنْ   والتغییر القو@ 

ة القوّ �ستنتج ما هو مقدار  أنْ 2ي ال تتحّرك الطاولة من م2انها؛ 
ا �ستنتج م �حسبها؛ أنْ  اإلضافّ�ة Jحسب الرسم التخط�طّي للقو@ وأنْ 

  هو اّتجاه القوة اإلضافّ�ة Jحسب الرسم التخط�طّي للقو@.

استخراج معلومات من تمثیل 
  ، إجراء حساJاتمرئيّ 
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
الطاقة، القو@   أ18  أ15

  والحر2ة
نواع، أ –الطاقة 

  الت وانتقاالتتحوُّ 
 الحالة الموصوفة Jحسب الرسم التوض�حّي الذ4 فيالتلمیذ �فهم  أنْ 

�فهم ما هي أنواع الطاقة التي تحّولت خالل تحرُّك  أنْ السؤال؛ 
ل الطاقة في الرسم التخط�طّي  �صف عملّ�ة أنْ الم2ّعب؛  تحوُّ

  لتحوُّالت الطاقة.

تمثیل معلومات وتحو�ل من 
  تمثیل إلى تمثیل

الطاقة، القو@   ب18  ب15
  والحر2ة

ي فّنه �فهم التلمیذ أ التلمیذ ما هو قانون حفc الطاقة؛ أنْ  أْن َ�عِرف  قانون حفc الطاقة
ى تنطل_ طاقة إلحر2ة الُم2ّعب بین النقطة "أ" وین النقطة "ب" ال 

ج" "�فهم أّنه في حر2ة الم2ّعب بین النقطة "ب" والنقطة  أنْ البیئة؛ 
ه اّتجایختار الرسم الب�انّي الذ4 �صف  أنْ تنطل_ طاقة إلى البیئة؛ 

  .التغیُّر هذا

تمثیل معلومات وتحو�ل من 
  تمثیل إلى تمثیل

ْن أف �قرأ رسًما تخط�ط̀�ا لتفاعل 2�م�ائّي؛ التلمیذ 2ی أْن َ�عِرف  تغیُّرات في الماّدة  الموادّ   أ12  أ16
  ناتج الأّن  أْن َ�عِرفرموز الُمر2َّب في التفاعل الك�م�ائّي؛  َ�عِرف

  التفاعل هو ُمر2َّب.في هذا 

  تمثیل معلومات
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
وع �فهم أّن المجم التلمیذ ما هو قانون حفc الكتلة؛ أنْ  أْن َ�عِرف  قانون حفc الكتلة  الموادّ   ب12  ب16

  علة؛ تفامُ ال موادّ ل التَ لكُ لنواتج �ساو4 المجموع الكّلّي ل اتَ لكُ ّي الكلّ 
  �حسب 2تلة األو2سجین التي تفاعلت مع الكرون. أنْ 

  إجراء حساJات

  ؛ ةالذرّ  الثالثة التي تتكّون منها الُجَسْ�ماتما هي التلمیذ  أْن َ�عِرف  العناصر ومبنى الذّرة  الموادّ   8  17
؛ لذّرةاالذّر4ّ یرمز إلى عدد البروتونات في نواة أّن العدد  أْن َ�عِرف

  حّي).دائرة (من التي في الرسم التوض� 2لّ تمّثل م �ْ سَ �فهم أ4ّ جُ  أنْ 

استخراج معلومات من تمثیل 
  مرئيّ 

المبنى الجس�مّي   الموادّ   أ11  أ18
ر لظواهر  2مفسِّ
  وتغیُّرات فیز�ائّ�ة

ر نتشاام أّنه حدثت عملّ�ة �فه ما هو االنتشار وأنْ  التلمیذ أْن َ�عِرف
  في التجرة.

  مضمون فق<

استخراج معلومات من تمثیل   معلومات في رسم ب�انّي.التلمیذ د جِ یَ  أنْ   الJحث العلميّ   الموادّ   ب11  ب18
  مرئيّ 
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
 ذ4یُّر الو�شّخص اّتجاه التغرسًما ب�ان̀�ا التلمیذ 2یف �قرأ  أْن َ�عِرف  الJحث العلميّ   الموادّ   1.ج11  1.ج18

یتوّصل إلى استنتاج في أعقاب نتائج تجرة موصوفة في  أنْ ف�ه؛ 
قّل �ئل، �ستنتج أّنه 2ّلما ارتفعت درجة حرارة السوا الرسم الب�انّي: أنْ 
  نحصل على مخلوe متجانس. إلى أنْ الزمن الذ4 �مّر 

  استنتاج استنتاجات ومناقشتها

المبنى الجس�مّي   الموادّ   2.ج11  2.ج18
ر لظواهر  2مفسِّ

  وتغیُّرات فیز�ائّ�ة

في ( الذ4 على مستو@ الماكروJحسب االستنتاج التلمیذ �فهم  أنْ 
 المجهر4ّ  ما الذ4 جر@ في التجرة على المستو@ ، ج")البند "

ع رتفامّي، اال�ْ سَ Jموجب المبنى الجُ و  هأنّ  أْن َ�عِرف؛ )الم�2روس2ويّ (
 أنّ  تج�ستن مات؛ أنْ �ْ سَ سّبب االرتفاع في سرعة الجُ �في درجة الحرارة 

ّ�ة مات هي التي سّببت تقصیر المّدة الزمن�ْ سَ االرتفاع في سرعة الجُ 
  على مخلوe متجانس.ول حصالى التي مّرت حتّ 

ستنتاج استنتاجات ومناقشتها، ا
  تعلیل وتفسیر علميّ 

عملّ�ات تغییر في   الموادّ   14  19
  اكروم -الماّدة 

  ؛ف�ه عاء الذ4 �2ون حجم الو  ل 2لّ غِ شْ التلمیذ أّن الغاز �ُ  أْن َ�عِرف
  أّنه في منظومة مغلقة ال �حدث فقدان في الكتلة. أْن َ�عِرف

  مضمون فق<
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  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
  مبنى الماّدة:  الموادّ   9  20

  المبنى الجس�ميّ 
  مات؛ �ْ سَ التلمیذ أّن التسخین �سّبب ارتفاع سرعة الجُ  أْن َ�عِرف
أْن ؛ ئّ�ة�امات ال یتغّیر في العملّ�ات الفیز �ْ سَ الجُ 2َِبر  أنّ  أْن َ�عِرف

 نْ أمات؛ �ْ سَ أّن التسخین �سّبب انخفاض شّدة التجاذب بین الجُ  َ�عِرف
 )متغّیرعامل (�شّخص أ4ّ  ب�انّي؛ أنْ رسم جاه التغیُّر في �فهم اتّ 

  رسم ب�انّي. متعّل_ یتJع لكلّ 

  تمثیل معلومات

الجدول الدور4ّ   الموادّ   6  21
  للعناصر

 �فهم أنّ  4ّ للعناصر؛ أنْ التلمیذ مبنى الجدول الدور  أْن َ�عِرف
األّول في العمود الرویدیوم هو فلّز قلو4ّ وذلك Jحسب موقعه في 

  ة.الفلّزات القلو�ّ ما هي صفات  أْن َ�عِرفالجدول الدور4ّ للعناصر؛ 

استخراج معلومات من تمثیل 
  مرئيّ 

  مبنى الماّدة:   الموادّ   أ10  أ22
  الُجَسْ�ماتأنواع 

س لعناصر هي مواّد مرJ2ّة من ذّرات من نفالتلمیذ أّن ا أْن َ�عِرف
ّرات Jات مبنّ�ة من جز�ئات مرJ2ّة من ذأّن المر2َّ  أْن َ�عِرفالنوع؛ 

ي الت�شّخص تر2یJة المواّد  ما هو المخلوe؛ أنْ  أْن َ�عِرفمختلفة؛ 
  وعاء Jحسب المعلومات التي في الرسوم التوض�حّ�ة. في 2لّ 

استخراج معلومات من تمثیل 
  مرئيّ 



  

 

 
"

ע
ש

ת
 ח

2
0

1
8

    

  І   rama@education.gov.il І  a.education.gov.ilhttp://ram  12/12  7632889-03, פקס 6328887-03טל'   І  מדידה בשירות הלמידה - ראמ"ה 

  מדית ישראל
  משרד החיוך

  המזכירות הפדגוגית

  ة�و�ّ الس	رتار�ة التر   

  راما   ראמ"ה
  והערכה בחיוך הרשות הארצית למדידה

  ة للق�اس والتقی�م في التر�ةالسلطة القطر�ّ    

  سرائیلدولة إ
 التر�ة وزارة

  מיצ"ב  اعة والنماء في المدرسةامتحان مقای�س النج

رقم السؤال 
في الص�غة 

  "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 
  الص�غة "ب"

الموضوع / الموضوع   الموضوع المر	ز(ّ 
الفرعّي .حسب الوث�قة 

  األصلّ�ة

یذ المهارات المطلو.ة من التالم  المضمون المطلوب من التالمیذ .حسب المنهج التعل�ميّ 
  .حسب المنهج التعل�ميّ 

            
  مبنى الماّدة:   الموادّ   ب10  ب22

  المبنى الجس�ميّ 
  التلمیذ 2یف تبدو جس�مات ماّدة في الحالة الغازّ�ة؛  أْن َ�عِرف

عثرة 2ث�فة ول�ست مJ الُجَسْ�مات 1�شّخص التلمیذ أّنه في الوعاء  أنْ 
  ل�ست غاًزا. 1�ستنتج أّن الماّدة في الوعاء  أنْ في الوعاء؛ 

 استخراج معلومات من تمثیل
  مرئيّ 

المواّد، صفات   الموادّ   أ13  أ23
  واستعماالت

ت تر2یJة الغازا أْن َ�عِرفمخّط< على ش2ل 2ع2ة؛ التلمیذ �قرأ  أنْ 
  في الهواء.

استخراج معلومات من تمثیل 
  مرئيّ 

 لغل�انأّن الغازات تتحّول إلى سائل في درجة حرارة االتلمیذ  أْن َ�عِرف  المخال�<  الموادّ   ب13  ب23
جین �فهم ما هي درجة حرارة غل�ان النیتروجین واألو2س ف)؛ أنْ (التكاثّ 

ْ�ن �ستنتج أّنه ومن أجل فصل الغازَ  Jحسب الرسم التوض�حّي؛ أنْ 
  حرارة الغل�ان. ن درجَتيْ یْ بَ ما ا إلى درجة حرارة میجب تبر�ده

استخراج تعلیل وتفسیر علمّي، 
  مرئيّ معلومات من تمثیل 

 بواسطة ترسیبها فيألجسام التلمیذ طر�قة لق�اس أحجام  أْن َ�عِرف  جسام2تلة وحجم األ  الموادّ   7  24
 1�فهم (Jحسب الرسَمْین التوض�حیَّْین) أّن حجم الجسم  سائل؛ أنْ 

  .2أصغر من حجم الجسم 

استخراج معلومات من تمثیل 
  مرئيّ 

  


