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امتحان مقاييس النجاعة والنماء  مبنى  
 ،الخامس للصفّ  الرياضّياتفي المدرسة في 

2018-2017 

  במתמטיקהמפרט מבחן המיצ"ב 

  חתשע" ,'לכיתה ה

  

  .الخامس-األّول للصفوف )2006( الجديد التعليم منهج على االمتحان مبنى يعتمد
 إجابة لها توجد مفتوحة أسئلة ؛)الخيارات متعّددة( مغلقة أسئلة: مختلفة أنواع من أسئلة على االمتحان يشتمل •

 وصف أو ، شرحتعليلتالميذ من ال فيها ُيْطلبمفتوحة  أسئلة ؛إجابات عّدة لها تكون أن يمكن مفتوحة أسئلة ؛واحدة
 عدد فيها وُيفحص بنود عّدة فيها وأسئلة مرّكبة )ن ��� ا��لّ 	ْ أ���� د�� 
	ن �و�و�َ ( تكاملّية أسئلة ؛الحلّ  طريقة

 .والمهارات المواضيع من
 جراءإ على القدرة ؛وعملّيات عالقات َفْهم ؛وصفات مصطلحات معرفة التالية:القدرات  تُفحص االمتحان أسئلةفي  •

 تمثيالت إلى كالميا عنها رعب مُ  حاالت ترجمة ؛واإلدراك الهندسيّ  العدديّ  اإلدراك، التقدير ؛مختلفة بطرائق حسابات
إلى تمثيالت أخرى تمثيالت  تحويل ؛)דיאגרמה( بيانيّ  مخّطط ومن جدول من عطياتمُ  قراءة ؛والعكس رياضّية

خّطط بيانّي، تمثيل في جدول وغير ذلك)؛ القدرة ، تمثيل في مُ موزر بواسطة (تمثيل كالمّي، تمثيل عددّي، تمثيل 
 لَكْون المعطيات معقولة. الفحص الناقد حلول أوعلى الفحص الناقد لصّحة 

ُيطلب في هذه األسئلة من التالميذ أن يترجموا حالة . �� ا��ا��كالمّية أسئلة  هي االمتحان أسئلة من 40%�وا��  •
قد و ، لثنائّية المرحلة ومتعّددة المراح المرحلة، يا إلى لغة رياضّية. قد تكون األسئلة أحادّيةُمعطاة معّبر عنها كالم

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

��.	على  والقدرة وحقائق مصطلحات معرفةتُفحص فيها  أسئلة ):ידע וזיהוי(�����ص واالمعرفة ���  

 خوارزمّيات إلى تستند حسابات إجراء علىتُفحص فيها القدرة  أسئلة :)(חשיבה אלגוריתמית خوارزميّ التفكير ال
  .مألوفة

 المصطلحات بين الربط على القدرةتُفحص فيها  أسئلة :(חשיבה תהליכית ותובנה) واإلدراك التفكير السيروريّ 
  .واإلدراك الهندسيّ  اإلدراك الحسابيّ  إلى تستند بطرائق حلولها إيجاد يجب وأسئلة

�ّل، مفتوحالتحليل والتركيب، البحث ال فيها طلبيُ  أسئلة :(חיפוש פתוח) البحث المفتوح ���ثا� #	"!د طر	
 
�وا������، �ّ� أ����  (ֵחֶקר)�  صياغة تعليالت كالمّية أو رياضّية وغير ذلك.، )ֵחֶקרבעיות ( �

العملّيات في األعداد و في ن من مهارات مختلفة تي تُفَحص في االمتحان هو التمك األمور ال أحد :دةواّد مساعِ م •
 ن من جدول الضرب والقيام بعملّيات حسابّية، مثل: ضرب عدد أحادّي المنزلة بعدد الحسابّية، بما في ذلك التمك

 دة، مثل: جدول الضرب.مساعِ  ماّدة ُيسمح استعمال اآللة الحاسبة أو لنالمنزلة. لذلك،  ثالثيّ ثنائّي أو 
مالءمة مبنى  	ّ! . 2018أّيار  8 ثالثاءيوم ال الميتساڤ"" متحاناء إجرا يتمّ سوف  2017-2018السنة الدراسّية في  •

للصفوف  )2006( الجديد التي ُتدّرس بحسب منهج التعليم المواضيعجميع على  ملتيشوهو  ،االمتحان لهذا الموعد
يجب تدريس المئوّية. والنسب  وطرح األعداد العشرّية جمع، الُمجسماتالتالية:  الخامس، باستثناء المواضيع- األّول
  المواضيع بحسب منهج التعليم حّتى نهاية السنة الدراسّية.جميع 
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  :المئوّية اهبسَ واضيع االمتحان ونِ م فيما يلي قائمة


	ّ  ا�����ع��  ا�����ّ� ا��
��  ا�

    

  %35 حوالي  لعادّية والكسور العشرّيةالكسور ا

   %30 حوالي  )0 ذلك في بما( الطبيعّية األعداد

  %10 حوالي  بحث ُمعطيات وتحليل احتماالت

   %25 حوالي  الهندسة والقياسات

  
 المواضيع بحسب ا حول هذهتوسيعً تجد كما منهج التعليم، من  15-16وَ  8-11مواضيع في الصفحات ال تفصيل هذهتجد 

  .منهج التعليم منصفوف في الصفحات المالئمة ال


