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باتُمر  امتحان مقاييس النجاعة والنماء  ك ِّ

 ،الخامس للصف   الرياضي اتفي المدرسة في 

2019-2020 

 במתמטיקהמפרט מבחן המיצ"ב 

 (2020) ףתש" ,לכיתה ה

 

كُّن تالميذ الخامس ي  صفوف لاء في الرياضي ات امتحان مقاييس النجاعة والنم  من المضامين التعليمي ة وفالصفهذه فحص تم 

  في منهج التعليم.الواردة الرياضي ة  األُسس ومن

 

بات االمتحان  ل للصفوف( 6200) الجديد التعليم منهج على وتعتمدد مبنى االمتحان حد ِّ تُ ُمرك ِّ  .الخامس-األو 

 

ل الواردة فيالمواضيع أسئلة االمتحان جميع تتناول  : التالية المواضيع باستثناءالخامس،  -منهج التعليم للصفوف األو 

ت) والنسب المئوي ة. الجمع والطرح، األعداد العشري ة ،الُمجس مات مة تم  بات تفصيل مالء  . لموعد االمتحاناالمتحان  ُمرك ِّ

 (.دريس جميع المواضيع بحسب منهج التعليم حت ى نهاية السنة الدراسي ةيجب ت

 

 َوْصف االمتحان

 ؛واحدة إجابة لها توجد مفتوحة أسئلة ؛(الخيارات متعد دة) مغلقة أسئلة: مختلفة أنواع من أسئلة على االمتحان يشتمل 

 طريقة فصْ و   أو حرْ ، ش  تعليلمن التالميذ  هافي يُْطلبمفتوحة  أسئلة ؛إجابات عد ة لها تكون أن يمكن مفتوحة أسئلة

 من عدد فيها ويُفحص بنود عد ة فيها وأسئلة مرك بة (ن على األقل  يْ أسئلة تدمج بين موضوع  ) لي ةتكامُ  أسئلة ؛الحل  

 .والمهارات المواضيع

  حسابات إجراء ؛وعملي ات عالقات ف ْهم ؛وصفات مصطلحات معرفة التالية:القدرات  تُفحص االمتحان أسئلةفي 

 تمثيالت إلى كالميًّا عنها رعب  مُ  حاالت "ترجمة" ؛واإلدراك الهندسي   العددي   اإلدراك، التقدير ؛مختلفة بطرائق

إلى تمثيالت أخرى تمثيالت  تحويل ؛(דיאגרמה) بياني   مخط ط ومن جدول من عطياتمُ  قراءة ؛والعكس رياضي ة

، تمثيل  ، تمثيل عددي  ، تمثيل في جدول وغير ذلك(؛ الفحص ، تمثيل في مُ رموزطة بواس)تمثيل كالمي  خط ط بياني 

ة   لك ْون المعطيات معقولة. الفحص الناقد حلول أوالالناقد لصح 

 يلي كما مختلفة تفكير بمستويات أسئلة على االمتحان يشتمل: 

  .وحقائق مصطلحات: معرفة وتشخيص ידע וזיהוי()شخيص تومعرفة 

 .مألوفة خوارزمي ات إلى تستند حسابات : إجراء(בה אלגוריתמית)חשי تفكير خوارزمي  

اإلدراك  إلى تستند بطرائق حلولها إيجاد يجب وأسئلة ،المصطلحات بين الربط :()חשיבה תהליכית تفكير سيروري  

 .واإلدراك الهندسي   الحسابي  

،مفتوح إليجاد طريقة التحليل والتركيب، البحث ال: )חיפוש פתוח( بحث مفتوح حل  أسئلة التعليل، و )ֵחֶקר( بحثال حل 

 صياغة تعليالت كالمي ة أو رياضي ة وغير ذلك.، (ֵחֶקרבעיות פתרון )بحث 
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   يُطلب في هذه األسئلة من التالميذ أن . الواقع بحاالت من متعل قةكالمي ة أسئلة  هي االمتحان أسئلةمن  %30ي حوال

غة رياضي ة. قد تكون األسئلة أحادي ة المرحلة، ثنائي ة المرحلة ومتعد دة يًّا إلى لُ ر عنها كالمعب  حالة ُمعطاة مُ  "ترجموايُ "

 .مألوفة وغير مألوفة قد تكونوالمراحل، 

 ن من مهارات مختلفة في األعداد وفي العملي ات االمتحان هو التمكُّ  تُفحص فياألمور التي أحد  دة:واد  مساعِّ م

ن من جدول الضرب والقيام بعملي ات حسابي ة، مثل: ضرب عدد أحادي  المنزلة بعدد ثنائي  الحسابي ة، بما في ذلك التمكُّ 

دةاآللة الحاسبة أو  استعماللن يُسمح المنزلة. لذلك،  أو ثالثي    ، مثل: جدول الضرب.مواد  مساعِّ

 

 

 

 االمتحان في تُفَحصالتي  واضيعمال

 

 النسبة المئويّة الموضوع

  

   %35 ل يحوا الكسور العشرّيةالكسور العاديّة و

  الطبيعي ة األعداد

 (0 ذلك في بما)

  %30 ل يحوا

 بحث ُمعطيات 

 وتحليل احتماالت

 %10 ل يحوا

  %25 ل يحوا الهندسة والقياسات
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