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 امتحان مقاييس النجاعة والنماء  مبنى
 ،الثامن للصف   الرياضي اتفي المدرسة في 

1026-1025 

 במתמטיקהמפרט מבחן המיצ"ב 
 ותשע" ,'חלכיתה 

 
 .ةالثامن منهج التعليم للصفوفومبادئ  ةالسابع وفللصف التعليم جمنه مبادئ االمتحان أسئلة تعكس

 االثنينم يو  إجراؤه يتم  االمتحان بالمقارنة مع سنوات سابقة، وسوف  يم موعدتم  تقد 5102-5102في السنة الدراسي ة 

 مالءمة مبنى االمتحان لهذا الموعد. تم ت ، وقد5102أي ار  9
، ومع هذا يجب تدريسها حت ى نهاية السنة ُتشَمل في مبنى االمتحانولكن ها لن  منهج التعليمهناك مواضيع يشتمل عليها 

إلى العوامل بواسطة عامل مشترك، حل  هيئة معادالت بمجهوَلْين من الدرجة األولى، التحليل  المواضيع هي:تلك  الدراسي ة.
 . معادالت بواسطة إخراج عامل مشترك واختزال كسور جبري ة

 :أسئلة االمتحان متنو عة )مفتوحة ومغلقة؛ مألوفة وغير مألوفة( وفيها ما يلي
 ؛الرياضي ة والمجاالت المواضيع بين الدمج 

 الواردة في منهج  المجاالت من واحد كل   في التالميذ مهاتعل   خوارزمي اتو  مألوفة إشارات مختلفة، مصطلحات استعمال
 ؛ التعليم

 ؛الرياضي   التنو ر دمج 

 (ورمزي ة بياني ة عددي ة، كالمي ة،تمثيالت ) لظواهر متنو عة تمثيالت استعمال. 

 تستدعي األسئلة أن يستعمل التالميذ استراتيجي ات تفكير متنو عة بمستويات مختلفة هي:

  تشخيصها.والقدرة على  وحقائق مصطلحات معرفةص فيها تُفحَ  أسئلة :(ידע וזיהוי) صتشخيالوالمعرفة 

  وحّل معادالت ومتباينات  حسابات إجراء علىُتفحص فيها القدرة  أسئلة )חשיבה אלגוריתמית(: الخوارزمي  التفكير

 ؛، بسيطة ومرّكبةمألوفة خوارزمّياتتستند على 

  مالءمة  من مواضيع مختلفة، مصطلحات بين الربط على القدرةتُفحص فيها  أسئلة (:חשיבה תהליכית) :السيروري  التفكير

 ت؛معادال" مسائل كالمي ة إلى ، "ترجمةإلى تمثيالت أخرىتمثيالت  تحويل، )الواقعي ة( ةرياضي  لحالة من الحياة اليومي   نموذج

 يجادبمستوى تفكير عاٍل تُفحص فيها ا أسئلة :)חיפוש פתוח( البحث المفتوح  لقدرة على تحليل مسائل غير مألوفة وا 

 طرائق الحل  المالئمة لها بواسطة أدوات )وسائل( رياضي ة تعل مها التالميذ، القدرة على صياغة تعليالت كالمي ة أو

  غير ذلك.رياضّية و

mailto:rama@education.gov.il
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/math7tavla.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/math8_02.doc
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 من أجل اإلجابة عن األسئلة، ُيطلب أيًضا من التالميذ ما يلي:

 ة وفحص تحكيم العقل بحسب( جبري ةال بياني ة،ال عددي ة،ال: مثل) متنو عة حل   طرائق استعمال  ؛الحل   صح 

 وها في تعل مبواسطة نظري ات وتعليلها حسابات  إجراءتطبيقها،  ومعرفة هندسي ةعلى مصطلحات  تعرُّفال :في الهندسة

 كتابة براهين رسمي ة(؛ ُتطلب )ال وتعليالتبراهين فيها اد عاءات  كتابة ،الصف  

 أسئلة مفتوحة(.في )وتعليل  شرح، ة حل  بواسطة الكلمات أو بواسطة التمارينطريق عرض 

 

 ليس اآللة الحاسبة التي في       أو غير علمي ة، ولكن : آلة حاسبة )علمي ةاالمتحان في لالستعمال مطلوبة مساعدة وسائل

( ومسطرة.   الهاتف الخلوي 
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 قائمة المجاالت والمواضيع ونسبتها المئوي ة في االمتحان
 )قد يظهر كّل واحد من المواضيع في مسألة كالمّية أو في تمرين(

 بة المئوي ةالنس مواضيع التعليم المجال

   

 عداداأل وتقريب التقدير  العددي  

 قياس وحدات وتحويل والقياسات المقاييس 

 طرح، جمع،) هةوج  مُ  أعداد في حسابي ة عملي ات ،(وكسور صحيحة أعداد) هةوج  مُ  أعداد 
 حسابي ةال عملي اتال وترتيب( تربيعي   جذر استخراج قو ة، إلى رفع قسمة، ضرب،

 المئوي ة النسبة 

 والتناسب النسبة الرسم، قياسم 

 االحتمال  

 ؛بياني ة رسوممن و  خط طاتمُ من ، جداول من عطياتمُ  قراءة: الوصفي   اإلحصاء 
 ؛االحتمال مع والعالقة النسبي ة التكراري ة ؛أخرى تمثيالت تحويل تمثيالت إلى

 والمنوال الوسيط المعد ل، المجال،(: المعايير) المقاييس

 المستوى في نقاط تعيينو  قراءة: محاور هيئة 

 %22 حوالي

 :خطي ةال دال ةال  الجبري  

 دال ة ثابتةودال ة تصاعدي ة، دال ة تنازلي ة  ،ليْ مَ ال ات:مصطلحال -

 الخطي ة للدال ة المختلفة التمثيالت في البارامترات وظائف -

 المحوَرْين مع الخطي ة للدال ة البياني   الخط   تقاطع نقاط -

 ْينخط ي تَ  دال ًتْين تقاطع نقاط -

 سالبة فيه تكون الذي والمجال موجبة الدال ة فيه تكون الذي المجال -

 ْيننقطتَ  على وبناءً  ونقطة ليْ مَ  على بناءً  مستقيم معادلة إيجاد -

فة الدو ال )بما في ذلك  ي ةخط   دو ال بواسطة تغيُّر عملي ات تصف أسئلة حل   - المعر 
 في مجاالت مختلفة(

 جبري ة تعابير: 

 وتجميع تعابير متشابهة )بما في ذلك تعابير مرفوعة إلى ِقوى( فتح أقواس -
 ،كالمي ة مسائلو  متباينات معادالت: 

 في المقام(متغيّر )بما في ذلك معادالت فيها  األولى الدرجة من معادالت -

 األولى الدرجة من متباينات -

 ةأسئل عام ة، أسئلة) األولى الدرجة من معادلة حل   إلى تؤدي كالمي ة مسائل -
 (هندسي ةحول أشكال  وأسئلة نسبة أسئلة مئوي ة، نسبة أسئلة حركة،

 %02 حوالي
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 بة المئوي ةالنس مواضيع التعليم المجال

   

 متوازي المثل ث، المرب ع، المستطيل،: التالية المضل عات ومحيطات مساحات  الهندسي  
 المنحرف شبه ن،المعي   األضالع،

 الدائرة ومحيط الدائرة مساحة 
 مرك بة أشكال ومحيطات مساحات 
 الزوايا) متوازَيْين مستقيَمْين بين والزوايا بالرأس المتقابلة الزوايا ،المتجاورة الزوايا 

 (المتناظرة والزوايا المتبادلة

   المثل ث في االرتفاع المتوس ط، الزاوية، فمنص 

  على هذه النظري ةات تعتمد وحساب ،"081°هو المثل ث زوايا مجموع" النظري ةمعرفة 

 ضلع-ضلع" ؛"اويةز -لعض-اويةز " ؛"ضلع-يةزاو -ضلع)" المثل ثات تطابق نظري ات-

 (رسمي ة براهين ُتطلب كتابة ال) نتائج واستخالص حسابات إجراء معرفة،: "(ضلع

  الثالث الضلع من أكبر المثل ث في ْينضلعَ  كل   مجموع" النظري ةمعرفة" 
 الساَقْين متساوي والمثل ث األضالع متساوي المثل ث صفات 
 المثل ثات تشابه: 

 عطاةمُ  تشابه نسبة على باالعتماد والمساحة المحيط األضالع، الأطو  حساب -

 المثل ثات تشابه سبب تعليل أجل من" زاوية-زاوية-اويةز " نظري ة استعمال -

 وتطبيقاُتها المستوى في فيثاغورس نظري ة 

 ،األوجه ومساحة الحجم حساب :القائم الثالثي   المنشور الصندوق، المكع ب 

 %32 حوالي
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