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 2018 الثامن، ف  للص   والتكنولوجيا العلوم في "الميتساف" امتحان مواضيع تفصيل

 

 :التالية الوثائق علىتفصيل مضامين االمتحان يرتكز 
 "والتكنولوجيا العلوم لتعليم الُمَحْتَلن المنهج" 
 منةالتا -السابعة  فوفلص  ا ( فيعةالموس   األصلي ة لوثيقةفي العلوم والتكنولوجيا )ا لتسلسل التعليمي  قتراح لا 
  1122تصنيف المهارات في موضوع العلوم والتكنولوجيا  
   نةلَ تْ حَ النشرة المُ  2212 -التاسعة  – فوف السابعةتجارب وُمشاَهدات مركزي ة للص 

 

  االمتحان: معلومات عن

  ציוני)بحسب التحصيل المرحلي   ُتَدر س وظواهر عملي ات مبادئ، ُمْصَطَلحات، وَفْهم َمْعِرفةفي االمتحان سيتم  فحص 

 في الصفوف السابعة وفي الصفوف الثامنة. في المنهج التعليمي  الُمَحْتَلن (נושאי הליבה) النواةفي مواضيع  (הדרך
ل في  ،كما سيتم  فحص مهارات مختلفة  تسلسل لل قتراحاالالمنهج التعليمي  )في سياق الفع الي ات( وفي كما هو مفص 

 تفسير، استنتاج واد عاء(.، شرح و ، تعليلتالشكِ معرفة، التخطيط للبحث وحل  مُ المعلومات و الجة عالَ )مُ  ي  متعليال

 ( من االمتحان %02حوالي في غالبي ة أسئلة االمتحان ستُـْفَحص مهارات بالد مج مع مضامين) باقي األسئلة ستتناول .
 دقيق. بشكل  علمي ة اللغة الالتشديد على استعمال  سيتم  . المضامين فقط، دون دمج مهارات

  ،على سبيل المثال .) سيتم  فحص المهارات والمضامين بمستويات تفكير مختلفة )مستوى منخفض، متوس ط وعال 
وفي سياقات جديدة؛ التالميذ مها للمعرفة والمبادئ في سياقات تعل   م وتطبيقهْ ؛ فَ وبمبادئ فة متعل قة بحقائق، بأفكاررِ عْ مَ 
تفسيرات، اد عاءات، شروح و تقييم  ؛بات )تركيب(ج معلومات ومرك  زْ أفكار )تحليل(؛ مَ أو  باتم العالقات بين مرك  هْ فَ 

 .نة بينها وتبريرها؛ استنتاج استنتاجاتقارَ حلول واستنتاجات؛ كتابة اد عاءات، مُ 

 المعروضة في المنهج التعليمي  دات شاهَ االمتحان أسئلة تتناول التجارب والمُ  سيشمل. 

   دمج المواضيع التكنولوجي ة في مواضيع مختلفة في االمتحان.سيتم 

 ُمشاَركة، أسئلة "قمم" )ِقَيم،هذه األسئلة ُتسم ى  الموضوع للتلميذ. الِقَيم، الُمشاَركة ومالَءمةبعض أسئلة االمتحان تتناول 
 .(לוונטיותר ,עורבותמ, רכיםע) ר"עמوباللغة العبري ة ُتسم ى  مالَءمة(

: 1موجودة في موقع السكرتارية التربوي ةأسئلة "قمم" معلومات إضافي ة حول 
                                                           

1
 (שאלות עמ"ר) "قمم"لموقع السكرتارية التربوي ة في موضوع أسئلة تفكير وأسئلة اضغطوا هنا  

mailto:rama@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnitLimudim/hatab+tl.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/mismach_av_hatab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/myun_meyumanuyot_hatab_2015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Hitnasuyothatab.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/HahmamaHapedagogit/hasiva_omer.htm
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مة تفصيل الءَ ت مُ . تم  2218أي ار  12الموافق  ربعاءيوم األ "فالميتسا"سيجرى امتحان  2210-2218في السنة الدراسي ة 
ن لَ تْ حَ بحسب منهج التعليم المُ  الثامنة – ةفي الصفوف السابعس ر  دَ التي تُ  جميع المواضيعاالمتحان لهذا الموعد، وهو يشمل 

مواضيع تفصيل الذي اشتمل عليه  موضوع الخلي ة نلفت انتباهكم إلى أن   .التكاثر موضوعباستثناء في العلوم والتكنولوجيا، 
 يتناول المضامين التي ُتَدر س في الصف  السابع. االمتحان

 
 

 

 المئوي ة بهاسَ قائمة مواضيع االمتحان ونِ 
 

 النسبة المئوي ة الموضوع الرئيسي  
  

 %02حوالي  المواد  

  %21 حوالي الطاقة، القوى والحركة

 عملي ات في الكائناتو أجهزة ، ⃰الخلي ة 
 باستثناء التكاثر الحي ة

  %22 حوالي

 %11 حوالي األنظمة البيئي ة

 المنهج التعليمي  للصف  السابع.موضوع "الخلي ة" يعتمد على  ⃰

mailto:rama@education.gov.il

