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

2017-2016 

 במתמטיקהמפרט מבחן המיצ"ב 
 זתשע" ,'חלכיתה 

 

 .الثامن منهج التعليم للصف  ومبادئ  السابع ف  للص التعليم جمنه مبادئ االمتحان أسئلة تعكس

 مالءمة مبنى االمتحان لهذا الموعد. تم ت، وقد 2017أي ار  9سوف ُيجرى االمتحان يوم الثالثاء 

. تتناول أسئلة لمنهج التعليم الثالثة األساسي ةان المجاالت يتناول االمتح ، المجال الجبري  والمجال الهندسي  : المجال العددي 
 المواضيع التالية: باستثناءاالمتحان مواضيع من منهج التعليم للصف  السابع ومواضيع من منهج التعليم للصف  الثامن، 

ى، التحليل إلى العوامل بواسطة عامل مشترك، حل  معادالت بواسطة إخراج هيئة معادالت بمجهوَلْين من الدرجة األول
 .حت ى نهاية السنة الدراسي ةضيع هذه الموا دريستالمعل مين جبري ة. يجب على عامل مشترك واختزال كسور 

 :أسئلة االمتحان متنو عة وفيها ما يلي
 ؛الرياضي ة والمجاالت المواضيع بين الدمج 

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

 ؛الرياضي   التنو ر دمج 

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

 مختلفة هي:تفكير متنو عة بمستويات ير تفكأن يستعمل التالميذ استراتيجي ات  االمتحان أسئلةتستدعي 
  ؛تشخيصهاوالقدرة على  وحقائق مصطلحات معرفةص فيها تُفحَ  أسئلة :(ידע וזיהוי) تشخيصالوالمعرفة 

  حّل معادالتعلى و حسابات إجراء على اتُتفحص فيها القدر أسئلة )חשיבה אלגוריתמית(: الخوارزمي  التفكير 

 ؛، بسيطة ومرّكبةمألوفة خوارزمّياتومتباينات تستند على 

  من مواضيع مختلفة، مصطلحات بين الربط على اتالقدر تُفحص فيها  أسئلة חשיבה תהליכית(:) :السيروري  التفكير 
 على ،إلى تمثيالت أخرىتمثيالت  تحويلعلى ، )الواقعي ة( ةرياضي  لحالة من الحياة اليومي   نموذجمالءمة على 
 ت؛دالمعاكالمي ة إلى  " مسائل"ترجمة

 يجاد على تحليل فيها القدراتتُفحص  أسئلة :)חיפוש פתוח( البحث المفتوح طرائق الحل   مسائل غير مألوفة وا 
 غير ذلك.رياضّية و المالئمة لها بواسطة أدوات رياضي ة تعل مها التالميذ، على صياغة تعليالت كالمي ة أو
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 ما يلي:من التالميذ ل اإلجابة عن األسئلة، ُيطلب من أج وكذلك

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

 وها في الصف  تعل مبواسطة نظري ات وتعليلها حسابات  إجراءتطبيقها،  ومعرفة هندسي ةعلى مصطلحات  تعرُّفال، 
 ة براهين رسمي ة(؛كتاب ُتطلب )ال وتعليالتبراهين فيها اد عاءات  كتابة

 أسئلة مفتوحة(.في )وتعليل  شرح، طريقة حل  بواسطة الكلمات أو بواسطة التمارين عرض 

الهاتف ليس اآللة الحاسبة التي في  أو غير علمي ة، ولكن : آلة حاسبة )علمي ةاالمتحان في مطلوبةال مساعدةال وسائل
( ومسطرة.   الخلوي 

 

 االمتحان في العالمة اإلجمالي ة: مجاالتفيما يلي تفصيل النسب المئوي ة لكل  واحد من 
 

 النسبة المئوي ة المجال

  

 %20 حوالي العددي  

 %50 حوالي الجبري  

 %30 حوالي الهندسي  

 
 فيما يلي تفصيل النسب المئوي ة لكل  واحد من مستويات التفكير في العالمة اإلجمالي ة:

 النسبة المئوي ة التفكير مستوى

  

 %15 حوالي المعرفة والتشخيص

 %25 حوالي التفكير الخوارزمي  

 %50 حوالي التفكير السيروري  

 %10 حوالي البحث المفتوح
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