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مبنى امتحان مقاييس النجاعة والنماء

מפרט מבחן המיצ"ב במתמטיקה
לכיתה ח' ,תשע"ז

في المدرسة في الرياضيات للصف الثامن،
2017-2016

تعكس أسئلة االمتحان مبادئ منهج التعليم للصف السابع ومبادئ منهج التعليم للصف الثامن.
سوف ُيجرى االمتحان يوم الثالثاء  9أيار  ،2017وقد تمت مالءمة مبنى االمتحان لهذا الموعد.
يتناول االمتحان المجاالت الثالثة األساسية لمنهج التعليم :المجال العددي ،المجال الجبري والمجال الهندسي .تتناول أسئلة
االمتحان مواضيع من منهج التعليم للصف السابع ومواضيع من منهج التعليم للصف الثامن ،باستثناء المواضيع التالية:
هيئة معادالت بمجهولَْين من الدرجة األولى ،التحليل إلى العوامل بواسطة عامل مشترك ،حل معادالت بواسطة إخراج
عامل مشترك واختزال كسور جبرية .يجب على المعلمين تدريس هذه المواضيع حتى نهاية السنة الدراسية.
أسئلة االمتحان متنوعة وفيها ما يلي:
الدمج بين المواضيع والمجاالت الرياضية؛

استعمال مصطلحات مختلفة ،إشارات مألوفة وخوارزميات تعلمها التالميذ في كل واحد من المجاالت الواردة في

منهج التعليم؛
دمج التنور الرياضي؛

استعمال تمثيالت متنوعة لظواهر (تمثيالت كالمية ،عددية ،بيانية ورمزية).

تستدعي أسئلة االمتحان أن يستعمل التالميذ استراتيجيات تفكير متنوعة بمستويات تفكير مختلفة هي:






فحص فيها معرفة مصطلحات وحقائق والقدرة على تشخيصها؛
المعرفة والتشخيص (ידע וזיהוי) :أسئلة تُ َ
التفكير الخوارزمي (חשיבה אלגוריתמית) :أسئلة ُتفحص فيها القدرات على إجراء حسابات وعلى ح ّل معادالت
ومتباينات تستند على خوارزميّات مألوفة ،بسيطة ومر ّكبة؛
التفكير السيروري( :חשיבה תהליכית) :أسئلة تُفحص فيها القدرات على الربط بين مصطلحات من مواضيع مختلفة،
على مالءمة نموذج رياضي لحالة من الحياة اليومية (الواقعية) ،على تحويل تمثيالت إلى تمثيالت أخرى ،على
"ترجمة" مسائل كالمية إلى معادالت؛
البحث المفتوح (חיפוש פתוח) :أسئلة تُفحص فيها القدرات على تحليل مسائل غير مألوفة وايجاد طرائق الحل
المالئمة لها بواسطة أدوات رياضية تعلمها التالميذ ،على صياغة تعليالت كالمية أو رياضيّة وغير ذلك.
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وكذلك من أجل اإلجابة عن األسئلةُ ،يطلب من التالميذ ما يلي:
استعمال طرائق حل متنوعة (مثل :العددية ،البيانية ،الجبرية) بحسب تحكيم العقل وفحص صحة الحل؛
تعرف على مصطلحات هندسية ومعرفة تطبيقها ،إجراء حسابات وتعليلها بواسطة نظريات تعلموها في الصف،
ال ُّ
كتابة براهين فيها ادعاءات وتعليالت (ال تُطلب كتابة براهين رسمية)؛
عرض طريقة حل بواسطة الكلمات أو بواسطة التمارين ،شرح وتعليل (في أسئلة مفتوحة).





وسائل المساعدة المطلوبة في االمتحان :آلة حاسبة (علمية أو غير علمية ،ولكن ليس اآللة الحاسبة التي في الهاتف
الخلوي) ومسطرة.

فيما يلي تفصيل النسب المئوية لكل واحد من مجاالت االمتحان في العالمة اإلجمالية:
المجال

النسبة المئوية

العددي

حوالي 20%

الجبري

حوالي 50%

الهندسي

حوالي 30%

فيما يلي تفصيل النسب المئوية لكل واحد من مستويات التفكير في العالمة اإلجمالية:
مستوى التفكير

النسبة المئوية

المعرفة والتشخيص

حوالي 15%

التفكير الخوارزمي

حوالي 25%

التفكير السيروري

حوالي 50%

البحث المفتوح

حوالي 10%
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