
 
 
 

 

 
ע"

ש
ת

 ט
20

19
 

 מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة
 דוא"ל  І  מדידה בשירות הלמידה -ראמ"ה 

http://rama.education.gov.il  І  rama@education.gov.il 

 

2/1  

 

 המזכירות הפדגוגית

 السكرتارية التربوّية

 

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך הרשות הארצית למדידה

ْلطة الُقطرّية   للقياس والتقييم في التربيةالسُّ

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 دولة اسرائيل
 ارة التربيةزو

 2019 الثامن، ف  للص   والتكنولوجيا العلوم في "الميتساف" امتحانبات ُمرك  

 

ن التالميذ من المواضيع التعليمّية مك  الهدف من امتحان الميتساف في العلوم والتكنولوجيا للصّف الثامن هو تقييم مستوى ت  
ر العلمّي التكنولوجّي.من التفكير وافي الصفوف السابعة والثامنة بمستويات مختلفة   لتنو 

 

 :عتمد على الوثائق التاليةتو ُمرك بات االمتحان ُتحد د مبنى االمتحان 
 "ْتل ن المنهج  "والتكنولوجيا العلوم لتعليم الُمح 
  ّش المرّكز لموضوع العلوم والتكنولوجيامنشور المفت 
 

  االمتحان:َوْصف 
  موضوع التكاثر. باستثناءن للصفوف السابعة والثامنة، يْ ن التعليمي  يْ مواضيع من المنهج  أسئلة االمتحان ستتناول 
  مستوى مستويات تفكير ثالث وأسئلة "مغلقة"، في  "مفتوحة"هناك أسئلة ؛ مختلفةاالمتحان أسئلة من أنواع يشمل(

ْعِرفة متعّلقة بحقائق، بأفكار وبمبادئ؛  عاٍل(.مستوى متوّسط و مستوى منخفض،  ف ْهم وتطبيق تعل م، على سبيل المثال، م 
)تحليل(؛ م ْزج  أفكارلعالقات بين مركِّبات أو للمعرفة والمبادئ في سياقات تعل مها التالميذ وفي سياقات جديدة؛ ف ْهم ا

نة بينها وتبريرها؛  معلومات ومركِّبات )تركيب(؛ تقييم شروح وتفسيرات، اّدعاءات، حلول واستنتاجات؛ كتابة اّدعاءات، ُمقار 
 استنتاج استنتاجات.

  ُمشاَركة، م" )ق َيم،مَ أسئلة "ق  األسئلة ُتسّمى بعض أسئلة االمتحان تتناول الِقي م، الُمشار كة ومالء مة الموضوع للتلميذ. هذه 
معلومات إضافّية حول أسئلة "قمم" موجودة  .(לוונטיותר עורבות,מ, רכיםע) ר"עמ وباللغة العبرّية ُتسّمى مالَءمة(

  .وفي منشور المفتش المرّكز السكرتارية التربوّيةفي موقع 
  ّغة العلمّية.فحص االستعمال الصحيح للّ  في األسئلة المفتوحة سيتم 
  تسلسل للقتراح االبحسب المنهج التعليمّي )في سياق الفّعالّيات( و بحسب  سيتّم فحص مهارات مختلفةفي االمتحان

المثال: ُمعال جة المعلومات والمعرفة، التخطيط للبحث وحّل ُمشِكالت، تعليل، شرح التعليمّي )التنور العلمّي، على سبيل 
 وتفسير، استنتاج واّدعاء(.

  نة من (שאלות אינטגרטיביות)تكاملّية االمتحان سيشمل أسئلة ص فيها عّدة مواضيع مركزّية ح  فْ عّدة بنود وتُ  ُمكو 
 .بشكل ُمْدم ج ومهارات

  مختلفة في االمتحان.مركزّية في مواضيع س ُتْدم ج التكنولوجّية األسئلة التي تتناول المواضيع 
  المعروضة في المنهج التعليميّ دات شاه  أسئلة تتناول التجارب والمُ سيشمل االمتحان. 

mailto:rama@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnitLimudim/hatab+tl.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/mismach_hearchut_hatab_tashaah_2018.doc
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/omer.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/omer.aspx
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 في االمتحانَحص المركزي ة التي تُفْ مواضيع ال

 النسبة المئوي ة مركزي  الموضوع ال
  

 %40 حوالي المواد  

  %25 حوالي الطاقة، القوى والحركة

أجهزة وعملي ات في الكائنات الخلي ة، 
 الحي ة باستثناء التكاثر

  %15 حوالي

 %20 حوالي األنظمة البيئي ة

 

mailto:rama@education.gov.il

