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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/1  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

 (2016)مسح االمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصّف الثامن 

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     
عملّيات الواألجهزة  21 1

 في الكائنات الحّية 

 .من األوراق ماءينطلق  في النبتة ه في عملّية النتحنّ أ التلميذ ي عِرفأن  نة الماء في النباتات ُمواز  

عملّيات األجهزة وال 22 2

 في الكائنات الحّية

صها أن يشخّ سماء األوعية الدموّية وأ ي عِرفن للقلب؛ أالمبنى التشريحّي  التلميذ ي عِرفأن  نسانإلالدى ل ق  الن  

 .حيّ وضيتفي رسم 

عملّيات األجهزة وال ب23 أ3

 في الكائنات الحّية

أن عطاة في النّص والمعرفة العلمّية وبين معلومات جديدة مُ بين  التلميذ جزِ م  أن ي  بشكل عاّم:  نسانإلالدى ل ق  الن  

 .الموادّ وصفات عن الإلى استنتاجات يتوّصل 

فه موأن  كيف يعمل القلب الطبيعّي؛ التلميذ ي عِرفأن بشكل خاّص:  من النّص بأّن القلب  ي 

أّن القلب  ي ستنِتجاالصطناعّي هو بديل للقلب الطبيعّي ويعمل بطريقة مشابهة؛ أن 

ا باأل يضخّ االصطناعّي  لذلك من الضرورّي أن ، كسجين )مثل القلب الطبيعّي(ودًما غنّيً

  جين.كسواالصطناعّي ال تتفاعل مع األصنع منها القلب يُ كون الماّدة التي ت  
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 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/2  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     

عملّيات األجهزة وال أ23 ب3

 في الكائنات الحّية

 .كيف يعمل القلب الطبيعيّ  التلميذ ي عِرفأن بشكل عاّم:  نسانإلالدى ل ق  الن  

من الدم  هي التي تضخّ القلب  انّن العضالت التي في جدرأ التلميذ ي عِرفأن  :بشكل خاصّ 

 القلب. 

عملّيات األجهزة وال ج23 ج3

 الحّيةفي الكائنات 

تأثير التكنولوجيا على 

 المجتمع والبيئة 

مأن بشكل عاّم:  فه   لتطوير التكنولوجّي في سياق جديد.ما هي حسنات ا التلميذ ي 

مأن بشكل خاّص:  فه  القلب االصطناعّي في حقيبة بأّن المريض يحمل بطارّيات  التلميذ ي 

فه موأن ؛ صغيرة  البطارّيات( على المريض.  كيف يؤّثر التطوير التكنولوجّي )تصغير ي 

عملّيات األجهزة وال د23 د3

 في الكائنات الحّية

 تسّبب تخثُّر الدم. هي التي أّن صفائح الدم  التلميذ ي عِرفأن  نسانإلالدى ل ق  الن  

عملّيات األجهزة وال هـ23 هـ3

 في الكائنات الحّية

  استنتاًجا. ي ستنِتجعلمّية في سياق جديد، وأن  معرفة التلميذ أن يطّبقبشكل عاّم:  االنسانلدى ل ق  الن  

 النشاطوتيرة عمل القلب الطبيعّي بحسب مستوى كيف تتغّير  التلميذ ي عِرفأن بشكل خاّص: 

عمل القلب  بإحدى سلبّياتيتعلّق من ذلك استنتاًجا  ي ستنِتجأن لإلنسان؛ الجسمانّي 

 االصطناعّي.
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/3  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     
4–9 

أصوات طيور )"

ع  م  نا ُتس  ي  في الم 

 بالدنا"(

1–6 

أصوات طيور )"

ع في  م  نا ُتس  ي  الم 

 بالدنا"(

  علميّ الر تنوُّ ال األنظمة البيئّية 

مة النباتات والحيوانات الء  مُ  األنظمة البيئّية 1 4

 لبيئتها 

 .النصّ في معلومات إيجاد 

محتمل  تفسيررة بيولوجّية موصوفة في السؤال وبين بين ظاه التلميذط بِ رأن ي  بشكل عاّم:  ع البيولوجيّ التنوُّ  األنظمة البيئّية 3 5

 لهذه الظاهرة.

مأن بشكل خاّص:  فه  ناأّن حجم عشيرة  التلميذ ي  ي  وذلك ضها لالفتراس رغم تعرُّ يبقى ثابًتا  الم 

 سريعة.التكاثرها وتيرة بسبب 
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/4  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     
مة النباتات والحيوانات الء  مُ  األنظمة البيئّية 4 6

 لبيئتها

المنظومة البيئّية في الكائنات الحّية مة صفات الء  أّن عملّيات مُ  التلميذ ِرفي عأن بشكل عاّم: 

 .بعوامل ال أحيائّية رتتأثّ 

أّن  ي عِرفة؛ أن يّ ظروف البيئالأّن صفات الحيوانات تتأّثر ب التلميذ ي عِرفأن بشكل خاّص: 

ناأّن صفات أن يستنج ة من المحتمل أن تتغّير؛ يّ ظروف البيئال ي  المحتمل أن تتغّير في  من الم 

 ة. يّ ظروف البيئالأعقاب تغييرات تطرأ على 

ر ت التي قد يالحاال ي عِرفع األنواع"؛ أّن المصطلح "تنوُّ  التلميذ ي عِرفأن  ع البيولوجيّ التنوُّ  األنظمة البيئّية 5 7 تنّوع فيها تضر 

ناطيور ل سلوك  يربط بين هذه المعرفة وبين أن األنواع؛  ي  ع  يضرّ ل أن حتم  المُ  من الم  بتنوُّ

 األنواع.

سات فترِ تعريف المُ  ي عِرفشبكة غذائّية؛ أن قراءة رسم تخطيطّي لكيفّية  التلميذ ي عِرفأن  ع البيولوجيّ التنوُّ  األنظمة البيئّية أ2 أ8

 غذائّية. شبكةرسم تخطيطّي لليا وتشخيصها في العُ 
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 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/5  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     

 األنظمة البيئّية ب2 ب8

 

هذه المعلومات مع معلومات من  مزجأن ينّص والمعلومات في  التلميذد جِ أن ي   كل عاّم:بش مستويات التنظيم

 .رسم تخطيطيّ 

ناتتعلّق بغذاء طيور في النّص معلومات  التلميذد جِ أن ي   بشكل خاّص: ي  م؛ أن الم  فه  موقع  ي 

نا ي  ا يتعلّق بكائن جً استنتا ي ستنِتجأن  مصطلح "التنافس"؛ ي عِرفأن  ؛في الشبكة الغذائّية الم 

ناس مع نافُ عطاة توجد له عالقة ت  حّي في الشبكة الغذائّية المُ  ي   .الم 

رسم هذا الالنتائج التي تظهر في أن يصف أعمدة؛ رسم بيانّي من قراءة  التلميذتمّكن أن ي البحث العلميّ  مهارات بناء األنظمة البيئّية أ6 أ9

  بيانّي.ال

مأن  البحث العلميّ  مهارات ءبنا األنظمة البيئّية ب6 ب9 فه  مأعمدة؛ أن رسم بيانّي قراءة من  نتمكّ ف التجربة؛ أن يص  و   التلميذ ي  فه  النتائج التي  ي 

على  بناءً  ااستنتاجً  ي ستنِتجالبيانّي والعالقة بينها وبين التجربة؛ أن  الرسمهذا في  ظهرت

  نّي.على النتائج التي في الرسم البيا ف التجربة وبناءً ص  و  

الطاقة، القوى  أ20 أ10

 والحركة 

أّن القوى التي  ي عِرفنحو األسفل؛ أن ّثر على الجسم تؤأّن الوزن هو قّوة  التلميذ ي عِرفأن  رغييالقوى والت

ن كّل منهما األخرى؛ أن وازِ ( تُ "أ")المغناطيس اّتزان  على جسم موجود في حالةؤّثر ت

 على نفس الجسم.تؤّثر اّتجاه قّوة إضافّية ومقدار تعلّق بياستنتاًجا  ي ستنِتج
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 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
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 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/6  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     

 ب10

(1–3) 

 ب20

(1–3) 

الطاقة، القوى 

 والحركة

 تعمل على مغناطيس اّتجاه ثالث قوى مختلفةعن عطاة من حالة مُ ستنتاًجا ا التلميذ ي ستنِتجأن  والتغييرالقوى 

 .لها ثالثة أجسام مختلفةشغ  تُ و

الطاقة، القوى  16 11

 والحركة

 نواع، تحّوالتالطاقة: أ

 التوانتقا

أّي تحّوالت  ي عِرفل الطاقة"؛ أن ما هو "تحوُّ  ي عِرف؛ أن طاقةلاأنواع  التلميذ ي عِرفأن 

 الجهاز هو تلفزيون(. ، )في هذا السؤال عمل جهاز كهربائيّ خالل طاقة تحدث 

الطاقة، القوى  17 12

 والحركة

األمان في استعمال الطاقة 

 الكهربائّية

بين دائرة أن يمّيز عليها الخاّصة بالدائرة الكهربائّية؛  فقلرموز المتّ ا التلميذ ي عِرفأن 

مأن كهربائّية مغلقة ودائرة كهربائّية مفتوحة؛  فه  على الرسم التوضيحّي أّي مصباح ال  بناءً  ي 

حدوث تماس  إلىؤّدي يال )احترق  إذا الدائرةمصابيح في اليؤثر على مرور التّيار في باقي 

  .(بائيّ كهر

الطاقة، القوى  أ19 أ13

 والحركة

ك بأّن رِ د  ؛ أن يُ في التجربة ك القضبان(م  )سُ  العامل المؤّثر/العامل المستقلّ  التلميذ أن يشّخص مهارات البحث العلميّ  بناء

تكون بقّية يجب أن و وحده فقط الذي يجب أن يكون مختلًفا، في حين العامل المستقّل ه

ممتماثلة؛ أن طول القضبان( )ي التجربة العوامل ف فه  في العوامل يطّبقون مبدأ عزل كيف  ي 

 التجربة؛ أن يشّخص في الجدول القضبان المالئمة للتجربة. 
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 המזכירות הפדגוגית
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 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה
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 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/7  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     

الطاقة، القوى  ب19 ب13

 والحركة

 ار في الدائرةوطوله على شّدة التيّ الموِصل ك م  سُ ر يؤثّ كيف  التلميذ ي عِرفأن بشكل عاّم:  الطاقة الكهربائّية

  الكهربائّية. 

ًكا لكي تكون م  القضيب األطول واألقّل سُ توصيل  بأّنه يج التلميذ ي عِرفأن بشكل خاّص: 

 ضعف.ألار هي اشّدة التيّ 

الطاقة، القوى  أ18 أ14

 والحركة

مأن  قانون حفظ الطاقة  فه  فه مرسم توضيحّي؛ أن في  ضعر  معلومات ت   التلميذ ي  ار مسما هو مسار الكرة على ال ي 

ي بأّن  ي عِرفالرسم التوضيحّي؛ أن بحسب  المائل  – للكرة أثناء حركتها طاقةهناك نوع 

بأّن طاقة  ي عِرفأن  ؛ب"ما هو "مستوى التناسُ  ي عِرفطاقة ارتفاع وطاقة حركة؛ أن 

بأّنه  ي ستنِتجقانون حفظ الطاقة؛ أن  ي عِرفب تساوي صفًرا؛ أن االرتفاع على مستوى التناسُ 

ك  أثناءفي حالة انعدام االحتكاك يبقى مجموع طاقة الحركة وطاقة االرتفاع ثابًتا  الكرة؛ تحرُّ

مِ وبناًء على هذه المعرفة أن   لقيم الناقصة في الجدول.ل اُيك 

الطاقة، القوى  ب18 ب14

 والحركة

الطاقة: أنواع، تحّوالت 

 تالوانتقا

ل طاقة الحركة إلى حرارة. تؤأّن قّوة االحتكاك  التلميذ ي عِرفأن  أّن  ي ستنِتجأن ّدي إلى تحوُّ

 .المائل ساروالم الكرة لو كان هناك احتكاك بينسرعة الكرة كانت ستكون منخفضة أكثر 
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 משרד החינוך
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 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/8  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     
ة ذرّ إلكترون إلى  ضيفأُ ه إذا بأنّ  ي عِرف"؛ أن ُمتعاِدلةالذّرة الما هي " التلميذ ي عِرفأن  الذّرةالعناصر ومبنى  المواّد  7 15

 .سالب أيون يتكّونفس ُمتعادلة

أحداث عّدة زاته؛ أن يشّخص من بين وما هي مميّ " كيميائيّ ال تغيُّرال"ا هو م التلميذ ي عِرفأن  رات في الماّدة تغيُّ  الموادّ  9 16

 .تغيُّر كيميائيّ فيه جري الذي ي الحدث  

يرمز العدد الذي على يمين ماذا إلى  ي عِرفأن  ؛كيميائّية صيغةقراءة  التلميذ ي عِرفأن  المرّكبات الموادّ  8 17

  الكيميائّية.الصيغة العنصر في 

مأن  قانون حفظ الكتلة  الموادّ  11 18 فه  )الملح الذي ذاب لم يختِف(؛  قانون حفظ الكتلة ي عِرفالتجربة الموصوفة؛ أّن  التلميذ ي 

أن يتعلّق بنتائج التجربة؛  ااستنتاجً  ي ستنِتجأن بين قانون حفظ الكتلة وبين التجربة وأن يربط 

ح  نتائج التجربة بلغة علمّية. ي شر 

مأن  رات في الماّدةتغيُّ  الموادّ  10 19 فه  ماّدة جديدة ذات صفات جديدة، إذا نتجت بأّنه  ي عِرفالتجربة الموصوفة؛ أن  التلميذ ي 

ًبا ن، ت كون الماّدة الجديدة ُمرك  ي   .من تفاُعل بين ماّدت 

mailto:rama@education.gov.il


 
 
 

 

 
ע"

ש
ת

 ו
20

16
 

11/9 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/9  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     

تغيُّر  أن يشّخص اّتجاه ؛الُمتعل قوالعامل العامل المستقّل بيانّي في رسم  التلميذ أن يشّخص مهارات البحث العلميّ  اءبن الموادّ  أ12 أ20

 .الُمتعل قوالعامل العامل المستقّل الرسم البيانّي؛ أن يصوغ بلغة علمّية العالقة بين  (המגמה)

مأن  العلميّ مهارات البحث  اءبن الموادّ  ب12 ب20 فه  عطاة؛ أن يشّخص في الرسم البيانّي المعطيات المالئمة للحالة؛ ف حالة مُ ص  و   التلميذ ي 

 ة المطلوبة من أجل حساب التغيير في كتلة الغاز. يتعلّق بالعمليّ استنتاًجا  ي ستنِتجأن 

النموذج مبنى الماّدة:  الموادّ  أ13 أ21

ميّ  ي   الُجس 

نتشار رائحة العطر على ا سبب ما هو ي عِرف؛ أن "انتشار" لحالمصط التلميذ ي عِرفأن 

  .ماتي  س  مستوى الجُ 

 ب21

(1, 2) 

 ب13

(1 ,2) 

مبنى الماّدة: النموذج  الموادّ 

ميّ  ي   الُجس 

الشرح  صياغةيقوم بومات ي  س  ظاهرة علمّية على مستوى الجُ  التلميذيشرح أن بشكل عاّم: 

 بلغة علمّية.  

أّن االصطدامات بين  ي عِرف"فراغ"؛ أن  المصطلح التلميذ في عرِ أن بشكل خاّص: 

فه ممات؛ أن ي  س  انتشار الجُ وتيرة بطئ تمات ي  س  الجُ  بأّنه في الفراغ ال يكاد يوجد اصطدامات  ي 

 أكبر.  الفراغ بسرعةأّن الغاز ينتشر في  ي ستنِتجأن مات؛ ي  س  بين الجُ 
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة

 І  rama@education.gov.il  І  http://rama.education.gov.il 11/10  ות הלמידהמדידה בשיר -ראמ"ה  מיצ"ב  امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     

ما هو "العدد الذّرّي"؛ أن  ي عِرفأن ؛ لجدول الدورّي للعناصرعلى ا ُمّطلًعا التلميذكون يأن  العناصر ومبنى الذّرة الموادّ  أ14 أ22

؛ أن الجدول الدورّي للعناصربحسب موقعه في  أو ال فلزّ  فلزّ هو العنصر إذا كان  ي عِرف

  للكهرباء. أّن المعادن موصلة ي عِرف

بحسب في الجدول عناصر  يجدأن ؛ الجدول الدورّي للعناصرعلى  ميذ ُمّطلًعايكون التلأن  لعناصر الدورّي لجدول ال الموادّ  ب14 ب22

بأّن المعدن الموصوف تابع لعائلة الفلّزات القلوّية )بناء على  ي ستنِتجعددها الذّرّي؛ أن 

أن ؛ الجدول الدورّي للعناصرما هو موقع الفلّزات القلوّية في  ي عِرف(؛ أن صفات الفلزّ 

 العنصر الكيميائّي الوارد في السؤال. ئم لوصفالعنصر الماليشّخص 

ما هو مكان عنصر ما  ي ستنِتج؛ أن الدورّي للعناصرالجدول  يكون التلميذ ُمّطلًعا علىأن  الجدول الدورّي للعناصر الموادّ  ج14 ج22

 من عطىفي جزء غير مُ  الجدول الدورّي للعناصرعنصر الراديوم( في  –)في السؤال 

أّن العناصر ذات الصفات  ي عِرف؛ أن بناًء على عدد الذّرّي وصفاته الدوريّ  الجدول

لعنصر أن يشّخص ا؛ الجدول الدورّي للعناصرفي  العمودنفس المتشابهة موجودة في 

 فيه عنصر الراديوم.  الذي يوجد العمودالموجود في نفس 
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 ةالسكرتارية التربوي    

 

 راما   ראמ"ה
 ךוהערכה בחינו הרשות הארצית למדידה

 ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري     

 سرائيلدولة إ
 التربية وزارة
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رقم السؤال في 
 الصيغة "أ"

رقم السؤال 
المماثل في 

 صيغة "ب"ال

الموضوع  / الموضوع  الموضوع الرئيسيّ 
الوثيقة بحسب الفرعّي 

 ّيةاألصل

 التلميذمن المطلوب 

     

؛ أن كيميائّية صيغةقراءة  ي عِرفأن ؛ الدورّي للعناصرالجدول  علىأن يكون التلميذ ُمّطلًعا  الجدول الدورّي للعناصر الموادّ  د14 د22

الجدول في العمود كيميائّية وكلّها موجودة في نفس الهالوجينات هي عائلة  أنّ  ي عِرف

عنصر من وبين الصوديوم ب أيونّي بين لمرك   صيغة كيميائّيةأن يكتب ؛ الدورّي للعناصر

 عائلة الهالوجينات.

م؛ أن الجدول الدورّي للعناصرالعنصر منغنيز في  التلميذص أن يشخّ  لعناصرل الدوريّ جدول ال موادّ ال هـ14 هـ22 فه  بأّن المنغنيز هو  ي 

أن  ؛موجبةن أيونات كو  بأّن الفلّزات تُ  ي عِرفبحسب موقعه في الجدول الدورّي؛ أن  فلزّ 

أّن األيونات الموجبة للمنغنيز  ِتجي ستنأن ؛ )"اإللكتروليزا"( التحليل الكهربائيّ  وهما  ي عِرف

حوأن  ،لسالبا القطبتنجذب إلى   ذلك بلغة علمّية. ي شر 

نه.التي المواّد إلى  هي طريقة لفصل مخلوط أّن الكروماتوغرافيا التلميذ ي عِرفأن  المخاليط الموادّ  15 23  ُتكو 
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