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http://rama.education.gov.il  І  rama@education.gov.il  

 

 امتحان مقاييس النجاعة والنماء  ُمرك بات

 ،الثامن للصف   الرياضي اتفي المدرسة في 
2020-2019 

 במתמטיקהפרט מבחן המיצ"ב מ

 "ףתש ,'חלכיתה 

 

 ي ةمضامين التعليمالمن  هذه الصفوفتالميذ ن تمك   يفحص امتحان مقاييس النجاعة والنماء في الرياضي ات لصفوف الثامن

 الواردة في منهج التعليم.رياضي ة ال سسالأ ومن 

 

 على المستندات التالية:عتمد تومبنى االمتحان  دحد   تُ ُمرك بات االمتحان 

 السابع للصف   التعليم منهج  

   الثامن منهج التعليم للصف 

 

، بما في ذلك معادالت بمجهولَْين من الدرجة الثامن مواضيع من مناهج التعليم للصف  السابع وللصف  االمتحان أسئلة تناول ت

 الولى.

 

 االمتحان َوْصف

عة  وفيها ما يلي: أسئلة االمتحان متنو 

 ؛(שאלות אינטגרטיביות – لي ة)أسئلة تكامأ  الرياضي ة والمجاالت المواضيع بين الدمج 

 الواردة في  المجاالت من واحد كل   في التالميذ تعل مها وخوارزمي ات مألوفة إشارات مختلفة، مصطلحات استعمال

 ؛ منهج التعليم

 ؛الرياضي   رالتنو   دمج 

 ع تمثيالت استعمال ،تمثيل  ،كالمي  تمثيل ) اهرلظو ةمتنو   .(رمزي  تمثيل و بياني  تمثيل  عددي 

 

ر  (2019-2020)الدراسي ة الحالي ة في السنة  ق في مواضيع مختلفة. هذه السئلة تتطو  ستأضاف إلى االمتحان ثالثة أسئلة تعم 

رَ الممتحَ تدريجيًّا وهدفها أن تفحص سيرورة التفكير لدى  لي   السؤال بمستوىيبدأ . ها أثناء الحل  ن وتطو   وتأضاف إليه فيما أو 

تزايد. ق وتمارين بمستوى صعوبة مأ  بعد تمارين تعم 

 

 من أجل اإلجابة عن السئلة، يأطلب من التالميذ ما يلي:

 عة حل   طرائق استعمال  ؛(جبري ة طريقة بياني ة،طريقة  ،طريقة عددي ة: مثل) متنو 

 ف على مصطلحات هندسي ة ومع في التالميذ رفة تطبيقها، إجراء حسابات وتعليلها بواسطة نظري ات تعل مها التعر 

، كتابة براهين   .(ية رياضي ة بأي  طريقة يأكتب بها)يأقبل برهان صحيح من ناحبسيطة الصف 

 .)َعْرض طريقة حل  بواسطة الكلمات أو بواسطة التمارين وتعليل )في أسئلة مفتوحة 
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