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امتحان مقاييس النجاعة والنماء  مبنى  
 ،الخامس للصف   الرياضي اتفي المدرسة في 
5201-6201  

 במתמטיקהמפרט מבחן המיצ"ב 

 ותשע" ,'לכיתה ה

 
 .الخامس-األو ل للصفوف (2006) الجديد التعليم منهج على االمتحان مبنى يعتمد    
 إجابة لها توجد مفتوحة أسئلة ؛(الخيارات متعد دة) مغلقة أسئلة: مختلفة أنواع من أسئلة على االمتحان يشتمل 

 أو ، شرحتعليلن التالميذ م فيها ُيْطلبمفتوحة  أسئلة إجابات، عد ة لها تكون أن يمكن مفتوحة أسئلة ،واحدة
 وُيفحص بنود عد ة فيها وأسئلة مرك بة (ن على األقل  ي  أسئلة تدمج بين موضوع  ) تكاملي ة أسئلة ؛الحل   طريقة وصف

 .والمهارات المواضيع من عدد فيها
  إجراء لىع القدرة ؛وعملي ات عالقات َفْهم ؛وصفات مصطلحات معرفة التالية:القدرات  تُفحص االمتحان أسئلةفي 

 رياضي ة تمثيالت إلى كالميًّا عنها رعب  مُ  حاالت ترجمة ؛العددي   واإلدراك التقدير ؛مختلفة بطرائق حسابات
)تمثيل إلى تمثيالت أخرى تمثيالت  تحويل ؛(דיאגרמה) بياني   مخط ط ومن جدول من عطياتمُ  قراءة ؛والعكس

، تمثيل  ، تمثيل عددي  ، تمثيل في جدول وغير ذلك(؛ القدرة على مُ ، تمثيل في رموزبواسطة كالمي  خط ط بياني 
ة   لَكْون المعطيات معقولة. الفحص الناقد حلول أوالفحص الناقد لصح 

  ُيطلب في هذه األسئلة من التالميذ أن يترجموا حالة ُمعطاة . من الواقعكالمي ة أسئلة  هي االمتحان أسئلةثُلث
 قد تكونو ، لثنائي ة المرحلة ومتعد دة المراح المرحلة، قد تكون األسئلة أحادي ةمعب ر عنها كالميًّا إلى لغة رياضي ة. 

 .غير مألوفةمألوفة و 
 يلي كما مختلفة تفكير بمستويات أسئلة على االمتحان يشتمل: 

 تشخيصها.على  والقدرة وحقائق مصطلحات معرفةتُفحص فيها  أسئلة (:ידע וזיהוי)لتشخيص واالمعرفة 

 خوارزمي ات إلى تستند حسابات إجراء علىتُفحص فيها القدرة  أسئلة :()חשיבה אלגוריתמית زمي  خوار الالتفكير 
 .مألوفة

 المصطلحات بين الربط على القدرةتُفحص فيها  أسئلة :)חשיבה תהליכית ותובנה( واإلدراك التفكير السيروري  

 .اإلدراك الحسابي   إلى تستند بطرائق حلولها إيجاد يجب وأسئلة

إليجاد  مفتوحالتحليل والتركيب، البحث ال فيها طلبيُ  بمستوى تفكير عال   أسئلة: )חיפוש פתוח( حث المفتوحالب

صياغة تعليالت كالميّة أو رياضيّة وغير ، (ֵחֶקרבעיות ) بحثوالتعليل، حّل أسئلة  )ֵחֶקר( بحثال طريقة حل ،

 ذلك.

 

 العملي ات في األعداد و في ن من مهارات مختلفة هو التمك   األمور التي تُفَحص في االمتحان أحد :دةواد  مساع  م
ن من جدول الضرب والقيام بعملي ات حسابي ة، مثل: ضرب عدد أحادي  المنزلة بعدد الحسابي ة، بما في ذلك التمك  

دة، مثل: جدول الضرب. ماد ة ُيسمح استعمال اآللة الحاسبة أو لنالمنزلة. لذلك،  ثالثي  ثنائي  أو   مساع 
 

  يوم  إجراؤه يتم  تم  تقديم موعد االمتحان بالمقارنة مع سنوات سابقة، وسوف  2016-2015السنة الدراسي ة في
المواضيع التالية: على  ملتلن يشفوبالتالي  ،مالءمة مبنى االمتحان لهذا الموعد تّمت. 2016أي ار  9اإلثنين 

، حساب الحجم وحساب نتشار()اال مصطلحات، الفرش: معرفة الصندوقجمع وطرح األعداد العشري ة؛ التماُثل؛ 
 المواضيع بحسب منهج التعليم حت ى نهاية السنة الدراسي ة.جميع . يجب تدريس ة لألوجهي  الكل  مساحة ال
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 واضيع االمتحان ونسبة كل  منها:م يلي قائمةفيما 

 النسبة المئوّية المواضيع الثانوّية  الموضوع الرئيسي  
   

 لي اتوعم أعداد
 - حسابي ة
 العادي ة الكسور

 العشري ة والكسور

 الطبيعي ة عداداأل تمثيل ذلك في بما) العادي   للكسر المختلفة المعاني 

 ( 1 من أكبر وكسور مخلوطة دادأع كسور، شكل على" 0" والـ
 العشري   المبنى لىإ يستند الذي والفهم العشري   الكسر معنى 
 والعكس عادي   كسر إلى عشري   كسر تحويل 
 األعداد مستقيم على العادي ة الكسور 
 الكسور بين المقارنة العشري ة، الكسور بين والمقارنة العادي ة الكسور بين المقارنة 

  العشري ة والكسور العادي ة
 للكسر مختلفة أسماء ،  عددكسر عادي  إلى  وتحويل توسيعالو  لختزااال العادي 

 لعكسباو  مخلوط
 مخلوطة أعدادَجْمع وَطْرح  ة،عادي   كسور وَطْرح َجْمع  
 كجمع) عدد صحيح بعدد مخلوط ضرب، عادي   بكسر صحيح عدد ضرب 

رمُ   (تكر 

 %35 حوالي

 وعملي ات أعداد
  - حسابي ة
 الطبيعي ة األعداد

 ذلك في بما)
 (الصفر

 العشري   المبنى وفهم" كبيرة" أعداد معرفة 
 األعداد مستقيم 
 (معادالت بما في ذلك) األلوف المج في َطْرح وتمارين َجْمع تمارين 
 أو ثنائي   عدد ضرب كاملة، 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 على القسمة 
 (باق   مع القسمة بما في ذلك) المنزلة

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

 "1" الـ
 لي ة أعداد  للتحليل قابلة وأعداد أو 
 التغيير تأثير ،هابين العالقةو  الحسابي ة العملي ات معنى والتباين، التساوي معنى 

 القسمة في الباقي معنى التمرين، مركِّبات أحد في
 وأسئلة بحث في هَذْين الموضوَعْين؛ تكوين متواليات وجداول أعداد 

 %30 حوالي
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 النسبة المئوّية المواضيع الثانوّية  الموضوع الرئيسي  
   

عطيات بحث م  
 وتحليل احتماالت

  ،وتمثيل ُمعطيات بطرائق مختلفةترتيب َجْمع 
 احتماالت تحليل 

 المعّدل وصفات المعّدل حساب 

 %10حوالي 

 الهندسة

 قياس ذلك في بما
  والمساحة الطول

 وزوايا مستقيمة ايازو  إلى حاد ة، زوايا إلى تصنيف تسمية، ،تشخيص :الزوايا 
 بالدرجات الزوايا كبر تقدير بينها، ومقارنة منفرجة

   والتعامد التوازي: المستقيمة عطَ العالقات المتبادلة بين المستقيمات والق 
 (األقطار ذلك في بما) المضل عات : معرفة مصطلحات فيالمضل عات، 

 منتظمة مضل عات
 حساب بدون) الزوايا وبحسب األضالع بحسب وتصنيف صفات: المثل ثات 

 المثل ث في االرتفاع ،(المث لثات في الزوايا
 االحتواء وعالقات الرباعي ة األشكال تصنيف الصفات، تحليل: الرباعي ة األشكال 

 األضالع متوازي في واالرتفاع بينها،
  حساب أطوال ومحيطات ومساحات ُمضل عات )المستطيالت، متوازيات

المثل ثات وأشكال مرك بة( واستعمال وحدات  األضالع التي ليست مستطيالت،
 قياس مالئمة

 %20 حوالي

 الوزن قياس
 والزمن

 والزمن الوزن لقياس مالئمة قياس وحدات استعمال 

 إْن لم يُكن هناك  فقط يتم   القياس وحدات بين التحويل) قياس وحدات تحويل
).  كسر عشري 

  وفي  [عقاربالذات ] ةالتناظري  الزمن )في الساعة  اتحسابو قراءة الساعة
 ([ديجيتالي ة] الساعة الرقمي ة

 %5 حوالي
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