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           مقّدمة

)school based evaluation(.التقييم الداخلي المدرسي

ُتستخدم.امتحانات."الميتساڤ".)مقاييس.النجاعة.والنماء.في.المدرسة(.الخارجية.لتقييم.واسع.وإجمالي.ُيعرف.

أيضا.باسم."تقييم.التعلّم"..الهدف.من.هذا.التقييم.هو.تشجيع.تحمل.المسؤولية.وتقديم.تقرير.إلى.المتلقين.

المختلفين.داخل.المدرسة.وخارجها،.حول.مستوى.تحصيل.الطالب.)بيرنبويم،.4עע ؛.כעע .,Furtak(..أّدت.

الرغبة.في.تقليص.االنعكاسات.السلبية.لالمتحانات.الخارجية.على.المدرسة،.قدر.اإلمكان،.إلى.تحديث.

مبنى.التقييم.القطري.في.السنة.الدراسية.כעע ו7עע )1(..في.إطار.هذا.التحديث،.تّم.التأكيد.على.أهمية.
التقييم.الداخلي.الُمبلِور،.الذي.تقوم.به.الطواقم.المدرسية.وَيتالَءم.مع.الحاجات.الخاصة.لهذه.الطواقم.

خارجي". )"ميتساڤ. خارجية. وسائل. بواسطة. يتم. الذي. المدرسي. التقييم. بين. الجديد. المبنى. َيدمُج.

المدرسة. وتخدم. المدرسة. داخل. ُتجَرى. خارجية. امتحانات. وبين. المدارس(. طالب. ربع. فيه. وُيمتحن.

فقط.)"ميتساڤ.داخلي"(..َيقوم.الميتساڤ.الداخلي.على.دمج.ثالثة.مركبات:.)أ(.إجراء.امتحان.قطري.

.تطويره.في."راما".)السلطة.القطرية.للقياس.والتقييم(.بمشاركة.لجان.مهنية. خارجي-.موضوعي،.تمَّ

ومفتشين.مرّكزين،.يعكس.منهج.التعليم.ومعايير.المعرفة.والفهم؛.)ب(.فحص.داخلي.لالمتحان.يقوم.به.

طاقم.معلمي.المدرسة.)بمساعدة.دليل.إجابات.ُمْرفق.مع.االمتحان(،.يساعد.على.الحصول.على.مردودية.

فردية.وجماعية.سريعة.حول.مدى.تمّكن.الطالب.من.المادة.في.كل.مجال.من.مجاالت.المعرفة،.ويساعد.

المعلَم.على.بلورة.تبّصرات.تعليمية.على.مستوى.الصف؛.)ج(.المقارنة.بين.تحصيل.الطالب.في.المدرسة.

الميتساڤ. امتحانات. معطيات. معالجة. عن. الناجمة. قطرية(،. )معايير. المقارنة. مجموعات. ومعطيات.

الخارجي.في.بداية.السنة.الدراسية.القادمة.)بلر،.7עע (.

والتنبيه. الطالب،. لدى. التعلّم. توفير.مردودية.فورية.تساعد.على.تحسين. إلى. الداخلي. الميتساڤ. يهدف.

ع.. إلى.وجود.طالب.غير.ُمتمّكنين.من.المضامين.والمهارات.المطلوبة،.وتحديد.الفجوات.بين.األداء.الُمَتَوقَّ

التقييم. جوهر. إن. الفجوات.. لتقليص. المدرسة. تتخذها. التي. الخطوات. فعالية. وتقييم. الفعلي،. واألداء.

الداخلي.الُمبلِور.يكمن.في.تعددية.استعماالته.)998מ.,Black & Wiliam(.وفي.قدرته.على.المساعدة.على.
..)Airasian, 994מ; Dann,  تحسين.عملية.التعلّم.خالل.تكّونها.) עע

استخدام.امتحانات.الميتساڤ.ألغراض.داخلية.قد.يشّكل.حافًزا.للنماء.والتحسين:.فالمعطياُت.قد.توّفر.

والصفية. والطبقية. المدرسية. المختلفة:. المستويات. على. القرارات. اّتخاذ. لعملية. المطلوبَة. المعلوماِت.

لفحص. أداة. وتكون. الطالب،. المطلوب.من. والمستوى. المتوقع. التحصيل. تحديد. وتساعد.في. والفردية؛.

الخطط.التعليمية.المدرسية..قد.تساعد.امتحانات.الميتساڤ.الداخلية.في.كشف.نقاط.الضعف.ونقاط.القوة.

على.مستو.ى.الفرد.وعلى.مستو.ى.الصّف،.وتوفير.المعلومات.حول.الحاجات.المتغّيرة.الجديرة.بالعناية،.

وتطوير.التفكير.التخطيطي.المدرسي،.وتحديد.األهداف.القائمة.على.المعطيات،.والمساهمة.في.خلق.رؤية.

أكثر.شمولية.للجهاز،.وبلو.رة.معايير.لتحّمل.المسؤولية.

إّن.استخدام.أوسع.تشكلية.من.المعطيات.الداخلية.والخارجية.يساعد.على.فهم.أفضل.للواقع.المدرسي.

)نيڤو،.מעע (.

..

מمعلومات.حول.حتديث.مبنى.التقييم.وردت.في חיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףמ -מ.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו". מ
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المراجع

בודנביום,מ 'מ)4עע (.מוחורהמ7:מ שיבמיהךדאהמבאוןה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7עע (.מ רורהמבשודיןמה  ורהמ—מך מ המי  ה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'מ 3-כ3.

נבי,מר'מ)מעע (.מהךדאהמבון–ספדון.מכבת–והירה:מדאס.

Airasian، P. W. (1994). Classroom Assessment (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black، P.، & Wiliam، D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in 
Education، 5(1)، 7-74. 

Dann، R.، (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. 
London & New York: Routledge Falmer.

Furtak، E. M. (2006). Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual 
Review. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 
consensus study.
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محتويات مرشد "الميتساڤ" الداخلي

ُأجري.امتحان.مقاييس.النجاعة.والنماء.)"الميتساڤ"(.في.الرياضيات للصف الخامس.في.المدارس.في.

م.إليكم.لالستعمال.المدرسي. السنة.الدراسية.الحالية.)9עע ועמע (.في.إطار.الميتساڤ.الخارجي،.وهو.ُيقدَّ

الداخلي.)"ميتساف.داخلي"(.

ضّمت. توجيه. لجنة. بمشاركة. )"راما"(. والتقييم. للقياس. القطرية. السلطة. في. االمتحان. تطوير. تم. لقد.

المفّتشة.المرّكزة.على.تدريس.الرياضيات.وطاقمها،.ومتخصصون.في.الرياضيات،.وخبراء.التربية.في.

مجال.الرياضيات،.ومعلمون.يدّرسون.الرياضيات.في.المدارس.االبتدائية..وقد.شارك.في.لجنة.التوجيه.

وفي.عملية.كتابة.االمتحان.ممثلون.عن.جميع.األوساط..تعكس.مواضيع.االمتحان.منهج.التعليم.وتتالءم.مع.

المواد.التي.يتعلمها.الطالب.في.الصفوف.األول.إلى.الخامس..

يجب.اعتبار.هذا.االمتحان.أداة.تقييم.مدرسية-داخلية.تضاف.إلى.أدوات.التقييم.األخرى.المستعملة.في.

المدرسة.طوال.السنة.الدراسية..يمكن.أن.يستعمل.كبديل.المتحان.مدرسي.نهائي،.على.أن.يقوم.طاقم.

من.هيئة.معلمي.المدرسة.بفحص.دفاتر.االمتحان.وتحليل.النتائج.ودراستها..من.الجدير.بالذكر.أن.نتائج 

امتحان الميتساڤ الداخلي مخّصصة لالستعمال الداخلي حيث ال ُيطلب من المدرسة تقديم تقارير 

عن هذه النتائج ألّي جهة كانت..الهدف.هو.تمكين.طاقم.المدرسة.من.أن.يستخلص.من.عملية.فحص.

االمتحانات.ونتائجها.تبصراٍت.)على.مستوى.الطالب،.وعلى.مستوى.الصف.وعلى.مستوى.خطة.العمل.

المدرسية(.تساعد.في.التركيز.على.األهداف.التربوية.والتعليمية.وتحسين.تحصيل.الطالب.

هذا.المرشد.معّد.لمساعدة.طاقم.المدرسة.على.إجراء.االمتحان،.وفحصه.واستخالص.الفائدة.المرجّوة.منه..

بموجب. والعمل. بتمّعن. المرشد. بقراءة. نوصي. المدرسة،. في. االمتحان. إلجراء. االستعداد. من. كجزء.

تقييم. أو/َو. إلجراء. مختلًفا. إطاًرا. تحدد. أن. تستطيع. المدرسة. أن. بالذكر. الجدير. من. فيه.. ترد. التي. التعليمات.

نوصي  التي  والتقييم  التنفيذ  قواعد  على  المحافظة  تمت  كلما  أنه  تتذكر  أن  عليها  لكن. االمتحان،.

مجموعات  معطيات  مع  للمقارنة  وقابليًة  ومصداقيًة  موثوقيًة  أكثر  االمتحان  نتائج  تكون  بها، 

امتحان. نتائج. على. بناًء. ُتحسب. المقارنة. مجموعات  معطيات. القطرية(.. )المعايير  المقارنة 

أشهر. عدة. بعد. )راما(. والتقييم. للقياس. القطرية. السلطة. ستنشرها. التي. .،
ّ
الخارجي الميتساڤ.

.

تامي  السّيدة  إلى  التوّجه  يمكن  التعليم  بمنهج  وصلتها  االمتحان  بمضامين  يتعلق  ما  كل  في 

جيرون، وهي مرشدة قطرية للرياضيات، بواسطة هاتف رقم: 6288954-050 أو بواسطة البريد 

اإللكتروني: tamiavi@netvision.net.il  أو إلى مفتشي/مرشدي الرياضيات في األلوية.)قائمة.

بأسماء.المفتشين.والمرشدين.موجودة.في.آخر.الكراسة(.

.والمواّد.المساعدة.على.
ّ
يمكنكم.إيجاد.المزيد.من.المعلومات.عن.امتحان.الميتساف.الداخلي

.موقع.السلطة.القطرية.للقياس.والتقييم.)راما(.الذي.عنوانه:

 http://rama.education.gov.il ، ضمن.الفئة."מיצ"ב פנימי תש"ע".

 يمكنكم التوّجه بالسؤال بواسطة:
ّ
لالستفسار عن الميتساف الداخلي

• 	.meitzav@education.gov.il.:البريد اإللكتروني

• الهاتف رقم:.03-7632888 	

• .-.على.موقع.راما.تحت.عنوان.مجموعات المناقشة.<<."منتدى الميتساڤ 	
ّ
منتدى الميتساف الداخلي

اسم. بواسطة. ويتّم. فقط. للمعلمين. مخصص. المنتدى. إلى. الدخول. أخرى".. داخلية  وامتحانات   
ّ
الداخلي

.pnimi7.:وكلمة.السّر..pnimi..:المستخدم
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تحتوي كراسة التوجيهات التي بين يديكم على أربعة فصول:

الفصل أ - وصف االمتحان:.مبنى.االمتحان.ومسح.االمتحان.

تفصيل. المدرسة،. في. االمتحان. إلجراء. االستعداد. االمتحان:. إلجراء  توجيهات   - ب  الفصل 

واقتراحات. االمتحان،. إلجراء. عامة. توجيهات. الخاّصة،. االحتياجات. ذوي. للممَتَحنين. المالَءمات.

لمالءمة.االمتحان.الحتياجات.المدرسة.

الفصل ج- توجيهات لفحص االمتحان: دليل.اإلجابات.والتوجيهات.الستعماله.عند.فحص.دفاتر.

االمتحان،.توجيهات.لحساب.العالمات.)بشكل.يدوي.أو.بشكل.محوسب(،.مالءمة.حساب.العالمات.

الحتياجات.المدرسة،.وشرح.حول.مقارنة.النتائج.المدرسية.مع.معطيات.مجموعات.المقارنة.)جميع.

المدارس،.المدارس.الناطقة.بالعبرية،.المدارس.الناطقة.بالعربية(.

امتحان. في. األسئلة. من. جزء. لتحليل. وأمثلة. معلومات. االمتحان:. من  االستفادة   - د  الفصل 

9עע ועמע ،.تشخيص.صعوبات.يواجهها.الطالب،.وإستراتيجيات.للتغلّب.على.هذه.الصعوبات..

ومثمًرا! ممتًعا  عماًل  لك  نتمنى 
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الفصل أ:   َوْصف االمتحان

مبنى االمتحان أ.1 

تعكس.أسئلة.امتحان.الميتساڤ.)עמע (.في.الرياضيات.للصّف.الخامس.المواضيع.والمهارات.والمبادئ.

التي.وردت.في.منهج.التعليم.)כעע (.للصفوف.األول-الخامس.

يفحص.االمتحان.الفهم.والتمّكن.من.المهارات.المختلفة.في.األعداد،.وفي.العمليات.الحسابية.في.األعداد.

الصحيحة.والكسور،.وفي.موضوع.الهندسة.والقياسات..تشمل.األسئلة.أسئلًة.تتطلب.قدرة.على.الدمج.بين.

مواضيع.تعلّمها.الطالب.في.مجاالت.األعداد.والعمليات.الحسابية.والهندسة.

ف.على. ُوضعت.األسئلة.في.مستويات.صعوبة.مختلفة.وتتطلب.مهارات.تفكير.مختلفة:.معرفة.وتمييز.)تعرُّ

شيء.وتحديده(،.تفكير.يعتمد.على.خوارزمية،.تطبيق.وإدراك.حسابي،.وتفتيش.حّر.وتعليل..

لها.حّل. المهّمات.في.االمتحان.متنّوعة،.فهناك.أسئلة.مغلقة.)متعددة.اإلجابات(،.وأسئلة.مفتوحة.يوجد.

واحد،.وأسئلة.مفتوحة.يوجد.لها.أكثر.من.حّل.واحد،.وأسئلة.تحتاج.إلى.تعليل.أو.وصف.لطريقة.الحّل.

بالكلمات.والتمارين..قسم.من.هذه.االسئلة.هو.أسئلة.عادية.ومألوفة.وقسم.آخر.غير.عادّي.وغير.مألوف.

في.الجدول.التالي،.يتم.عرض.مبنى.االمتحان.الذي.كان.قد.ُنِشَر.في.موقع."راما".على.اإلنترنت.في.شهر.

تشرين.األول.)أكتوبر(.9עע ..يصف.مبنى.االمتحان.بالتفصيل.مواضيع.االمتحان،.المواضيع.الثانوية.
والنسبة.المئوية.لكل.موضوع.في.االمتحان.

....
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الموضوع 

الرئيسي
المواضيع الثانوية - التفصيل

النسبة 

المئوية

أعداد وعمليات.-.

كسور.عادية.

وعشرية

• المعاني.المختلفة.للكسر.العادي.)بما.في.ذلك.تمثيل.األعداد.الطبيعية.والـ."ע".ككسور،.وأعداد.كسرية،.	
وكسور.أكبر.من.מ(מ....ממ.מ

• معنى.الكسر.العشري.)ككسر.مقامه.עמ.أو.עעמ(.والفهم.الذي.يستند.إلى.المبنى.العشري	

• التحويل.من.كسر.عشري.إلى.كسر.عادي	

• الكسور.العادية.على.مستقيم.األعداد	

• المقارنة.بين.الكسور.العادية.والكسور.العشرية	

• أسماء.مختلفة.للكسر.العادي،.االختزال،.التوسيع،.والتحويل.من.عدد.كسري.إلى.كسر.	

• َجْمع.وَطْرح.كسور.عادية.وأعداد.كسرية.وكسور.عشرية	

• ضرب.عدد.صحيح.بكسر.عادي.)كجمع.متكّرر(	

• .مسائل.كالمية.تفحص.معنى.الكسر،.ومقارنة.كسور،.وأسئلة.تدمج.عمليات	

جمع.وطرح.في.الكسور.العادية.والعشرية

%ע4מממ 
تقريًبا

أعداد وعمليات.-.

.أعداد.طبيعية

)تشمل.الصفر(.

وبحث.المعطيات

• معرفة.أعداد."كبيرة".وفهم.المبنى.العشري	

• مستقيم.األعداد	

• تمارين.َجْمع.وتمارين.َطْرح.في.مجال.األلوف.)تشمل.معادالت(	

• الضرب.)يشمل.الضرب.بعشرات.ومئات.كاملة،.وضرب.عدد.ثنائّي.المنزلة.أو.ثالثي.المنزلة.بعدد.أحادي.	

المنزلة،.وكذلك.ضرب.عدد.ثنائي.المنزلة.بعدد.ثنائي.المنزلة(

• القسمة.على.عدد.أحادي.المنزلة.بحيث.يكون.العدد.المقسوم.ثنائي.أو.ثالثي.المنزلة.)يشمل.القسمة.مع.باٍق(	

• القسمة.على.عدد.ثنائي.المنزلة.مكّون.من.عشرات.كاملة	

• صفات.حواصل.الضرب.وعالمات.القسمة	

• ترتيب.العمليات.الحسابية.)يشمل.استعمال.األقواس(	

• استعمال.قوانين.العمليات.التالية:.التبادل.والتجميع.والتوزيع،.وقوانين.الـ"ע".وقوانين.الـ."מ"	

• أعداد.أّولّية.وأعداد.قابلة.للتحليل	

• معنى.التساوي.والتباين،.معنى.العمليات.الحسابية،.العالقة.بين.العمليات،.تأثير.التغيير.في.أحد.أعداد.	

التمرين،.ومعنى.الباقي.في.القسمة

• التمثيل.البياني.لمعطيات.)مخططات:.أعمدة.وعصّي(.	

• حساب.المعّدل.وصفاته	

• مسائل.كالمية.أحادية.المرحلة.وثنائية.المرحلة.ومتعددة.المراحل.من.جميع.األنواع	

• تحليل.احتماالت	

35%מממ 
تقريًبا

•هندسة وقياسات الزوايا.-.تحديد،.تسمية،.تصنيف.إلى.زوايا.حادة.ومستقيمة.ومنفرجة.ومقارنة،.وتخمين.قياس.الزوايا.بالدرجات	

• التوازي.والتعامد	

• المضلّعات.-.أقسام.المضلّعات.)يشمل.األقطار(.ومضلّعات.منتظمة.	

• المثلثات.-.صفات.وتصنيف.بحسب.األضالع.وبحسب.الزوايا.)بدون.حساب.الزوايا.في.المثلثات(.واالرتفاع.في.	

المثلث

• األشكال.الرباعية.-.تحليل.الّصفات،.تصنيف.األشكال.الرباعية.وعالقات.االحتواء..بينها،.واالرتفاع.في.متوازي.	

األضالع

• الصناديق.-.أقسام.الصندوق.وَفْرش.الصندوق	

• الطول،.المحيط،.المساحة،.مساحة.الوجه،.وحجم.الصناديق.-.استعمال.وحدات.قياس.مالئمة.وحساب.محيط.	

ومساحة.مضلّعات.)مستطيالت،.متوازيات.أضالع.ليست.مستطيالت،.ومثلثات(

• .استعمال.وحدات.قياس.لحساب.الوزن.والوقت	

• .مسائل.كالمية.تشمل.استعمال.معلومات.في.كل.موضوع.من.المواضيع.المذكورة.أعاله	

5% מממ 
تقريًبا
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مسح االمتحان أ.2 

ُيعرض.في.الجدول.التالي.مسح.االمتحان.والذي.ُيفّصل.المواضيع.والمهارات.المطلوبة.من.أجل.اإلجابة.
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تمثل.أسئلة.االمتحان.مستويات.تفكير.مختلفة:

معرفة  وتمييز.-.أسئلة.تفحص.معرفة.وتعّرف.على.مصطلحات.وعلى.حقائق. أ..

تفكير يعتمد على خوارزمية.-.أسئلة.تفحص.القدرة.على.إجراء.حسابات.تستند.إلى.خوارزميات. ب..

عادية.بسيطة.ومركبة.

المصطلحات. بين. الربط. على. القدرة. تفحص. أسئلة. .- حسابي(  وإدراك  )تطبيق  مرحلي  تفكير  ج..

التلميذ.الحّل.بطرق.تستند.إلى. ومالَءمة.موديل.رياضي.لمسألة.كالمية،.وأسئلة.يجب.أن.يجد.فيها.

اإلدراك.الحسابي.

تفتيش حّر وتعليل.-.أسئلة.ذات.مستوى.تفكير.عاٍل.تحتاج.إلى.تحليل.)تحليل.وتركيب(،.تفتيش.حّر. د..

عن.طريقة.الحّل،.وبحث.وتعليل.

يجب.االنتباه.إلى.أن.مستويات.التفكير.هي.مستويات متوقعة.وليس.من.الممكن.أن.نعرف.بشكل.دقيق.

ما.هو.مستوى.تفكير.التلميذ.أثناء.حّل.السؤال..إن.مستوى.تفكير.التلميذ.أثناء.الحّل.متعلق.بمدى.معرفته.

ألسئلة.مشابهة.وللمضامين.التي.يمثلها.السؤال،.وباإلستراتيجية.التي.سوف.يختارها.لحّل.السؤال.

فيما.يلي.جدول.فيه.مسح.ألسئلة.االمتحان.بحسب.المواضيع.الرئيسية.وبحسب.مستويات.التفكير.المتوقعة:

مستوى التفكير

الموضوع الرئيسي

معرفة وتمييز 
تفكير يعتمد على 

خوارزمية

 تفكير مرحلي

)تطبيق وإدراك(

تفتيش حّر 

وتعليل

أعداد وعمليات في 

أعداد صحيحة وبحث 

معطيات

ממ،מ ،מעמ،מממ،מ מ،
3מ،מ4מ

מ4،.7מأ،מ7מب،מ8מ،מ

9מأ،מ9מب،מ38أ،מ38ب

5מ،מכמ،מ38ج،.38د

أعداد وعمليات في 

الكسور

7،מ  أ،מ  ب،.4 أ،מ5،מכ،מ4 ج،מ9 
4 ب

מ ،מ7 أ،מ7 ب،ממ3،מע ،מ3 ،מ5 ،מכ ،מ8 ،מ 3أ
 3ج

9،מע3،מ 3ب،מ34أ،מ34ب،.35أ،מ37أ8،מ33،מ35بهندسة وقياسات

34ج،מכ3،מ37ب،מ37د

מ3،.37ج
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 الفصل ب:  توجيهات إلجراء االمتحان

إلجراء. مسبًقا. االستعداد. على. المدرسة. مساعدة. إلى. تهدف. معلومات. على. الفصل. هذا. يحتوي.

امتحان.الميتساڤ.الداخلي..تتعلق.هذه.المعلومات.بموعد.إجراء.االمتحان،.والمحافظة.على.سّرّية.

االمتحانات،.والتعامل.مع.الطالب.ذوي.االحتياجات.الخاصة،.وطريقة.إجراء.االمتحان.في.الصف،.

ومالءمة.االمتحان.الحتياجات.المدرسة.وما.شابه.ذلك..من المهم قراءة هذا الفصل قبل إجراء 

االمتحان في المدرسة واالستعداد بموجبه.

االستعداد إلجراء االمتحان ب.1 

ُقَبْيل.نهاية.السنة.الدراسية.للصف.الخامس..يجب. موعد إجراء االمتحان:.هذا.االمتحان.معّد.إلجرائه.

إجراء.االمتحان.في.المدرسة.في.يوم الخميس الموافق 3 حزيران 2010.أو.في.موعد.أقصاه.خمسة.أيام.

تدريس.من.هذا.التاريخ.)بموافقة.المدير(..

إبالغ الطالب:.نوصي.بإبالغ.طالب.الصفوف.التي.سوف.ُتمتحن.بموعد.االمتحان.مسبًقا،.وبالمادة.

المدرسة لقرار. وفًقا. وذلك. نتائُجُه،. فيها. ُتستعمل. سوف. التي. وبالمجاالت. االمتحان،. يشملها. سوف. .التي.

)هل.ُتَسلَّم.العالمة.للطالب؟.هل.تظهر.العالمة.على.الشهادة؟.هل.ُتْرَسل.إشعارات.ألولياء.األمور؟.وما.شابه.ذلك(.

المحافظة على سّرّية أسئلة االمتحان داخل المدرسة وخارجها:.نوصي.بإجراء.االمتحان.لجميع.الصفوف.

الخامسة.في.المدرسة.في.اليوم.نفسه.وفي.الساعة.نفسها..قد.يؤدي.إجراء.االمتحان.في.ُشعب.مختلفة.

في.أوقات.مختلفة.إلى."تسّرب".األسئلة..باإلضافة.إلى.ذلك،.وبما.أن.االمتحان.ُيجرى.في.مدارس.عديدة،.

فيجب.الحرص.قدر.اإلمكان.على.سّرّية.االمتحان.وسّرّية.كراسة.التوجيهات.هذه،.حتى.بعد.إجراء.االمتحان..

مالءمة مضمون االمتحان الحتياجات المدرسة:.انظر.البند.ب.4.

صيغة االمتحان:.يتطرق.هذا.المرشد.إلى.صيغة.واحدة.فقط.من.االمتحان.)الصيغة.أ(.التي.سُيمتحن.

فيها.الطالب..ِإذا.كان.هناك.خوف.من.حدوث."نقل".في.االمتحان،.فعلى.المدرسة.أْن.تستعّد.لذلك.بالطرق.

المالئمة،.بزيادة.عدد.الُمراِقبين.في.الصفوف،.مثال،.أو.إيجاد.حّل.تنظيمي.آخر.تراه.مناسًبا.
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ًقا. تطرُّ االمتحان. ليوم. االستعدادات. الخاصة:.تشمل. االحتياجات  الطالب ذوي  االستعدادات المتحان 

يجب. الطالب،. لهؤالء. المالئمة. االحتياجات. لتوفير. الخاصة.. االحتياجات. ذوي. الطالب. إلى. مناسًبا.

االستعداد.لذلك.ُمسبًقا،.ومع.اقتراب.موعد.امتحان.الميتساڤ.على.المدرسة.أن.تحّضر.وسائل.خاصة.

إلجراء.االمتحان.)مثل:.دفاتر.امتحان.ُمَكبََّرة.للطالب.الذين.يعانون.من.صعوبة.في.الرؤية(؛.وأن.تخصص.

صًفا.منفصاًل.وقوى.عاملة.بموجب.الحاجة.)انظر.البند.ب. .أدناه(،.وأن.ُتبِلغ.الطالب.الذين.يستحقون.هذه.

المالَء.مات.بأنها.ستوفرها.لهم.)مثل:.إعادة.كتابة.إجابات.االمتحان،.استراحات،.الخروج.إلى.المراحيض،.

ذوي. الطالب. لمجموعات. تفصيل. يوجد. ب. . البند. في. للطالب(.. قراءة. أقسام،. إلى. االمتحان. تقسيم.

االحتياجات.الخاصة.وكيفية.التعامل.معهم،.خالل.إجراء.امتحان.الميتساڤ.الداخلي.

إعادة دفاتر االمتحان:.يمكن.إعادة.دفاتر.االمتحان.للطالب.بعد.أسبوَعْين.تقريًبا.من.إجراء.االمتحان.

)العتبارات.تتعلق.بسّرّية.االمتحان(.

3-מ.4מ סךוףמ סחו3)כ(מ קבך"מ "הידכיןמ חיזדמ נא" מ في. جاء. ما. حسب. موحدة،. ظروف. الخارجي. الميتساڤ. امتحانات. في. تتوفر. מ .

הח "ר(מ )ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומ כדצווםמ ב בחנוםמ צדאוםמ ויחרוםמ בך ומ הןכ יןמ ן  ורוםמ בנישכמ מ ממ
הבונוום. יבחטוביןמ הוסירווםמ בבןו–הספדמ מ מ
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التعامل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ب.2 

يتناول.هذا.البند.المالء.مات.الُمْمكنة.التي.يحصل.عليها.الطالب.ذوو.االحتياجات.الخاصة.في.إطار.

الميتساڤ.الداخلي ..يجب.توفير.ظروف.امتحان.مالئمة.وُمنصفة.لهؤالء.الطالب،.وذلك.لتمكينهم.من.

المتلقاة..في. المعطيات. المّس.بجودة. الِحْرص.على.عدم. التعليمية.كاملًة،.مع. التعبير.عن.قدراتهم.

ر.لهم.في.التعليم. امتحانات.الميتساڤ.الداخلي،.من.المفضل.أن.يتم.توفير.نفس.الظروف.التي.ُتَوفَّ

واالمتحانات.العادية.في.المدرسة.على.مدار.السنة..بعد.تحديد.الطالب.ذوي.االحتياجات.الخاصة،.

ص.المدرسة،.بحسب.الحاجة،.غرًفا.صفية.منفصلة.تتوّفر.فيها.الظروف.المطلوبة.لهؤالء.الطالب. ُتَخصِّ

)قراءة.االمتحان.للطالب،.كتابة.إجابات.الطالب.من.ِقَبل.المعلّم،.تمديد.قصير.لمدة.االمتحان،.دفتر.

امتحان.مكّبر،.وما.شابه.ذلك(.

فيما يلي، تفصيل لكيفية التعامل مع مجموعات من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة:

الطالب الذين يتعلمون في صفوف التعليم الخاّص:.االمتحان.المذكور.ُمخّصص.لفحص.مستوى.تمّكن.

الطالب.من.المواد.التعليمية.وفق.منهج.التعليم.العام..لذلك،.يمكن.أن.تتيح.المدرسة،.وفق.ما.تراه.مناسًبا،.

لهؤالء.الطالب.مالَء.مات.بموجب."البرنامج.التربوي.الفردي".الخاص.بكل.طالب..مع.ذلك،.وكما.هو.الحال.

في.الميتساڤ.الخارجي،.ال.يتوّجب.إجراء.امتحان.لهؤالء.الطالب.

طالب الصفوف العادية الذين يستحقون تلقي الدعم من برنامج الّدمج:.من.حّق.طاقم.المدرسة.أن.

التعليم. قائم.على.منهج. بما.أن.االمتحان. الدمج.. الداخلي.لطالب. الميتساڤ. ُيجِري.امتحان. يقرر.كيف.

َتَعلََّمُه.هؤالء.الطالب..مع.ذلك،.نرى.أن.هناك.أهمية.عاطفية.واجتماعية.ألن. العام،.فقد.ال.يتالَءم.مع.ما.

ُيمتحن.الطالب.مع.زمالئهم..لذا،.يجب.على.طاقم.المدرسة.أن.يقرر.كيف.ُيمتَحُن.هؤالء.الطالب،.وذلك.بناًء.

على.قدراتهم.العقلية.والعاطفية.واالجتماعية،.وبناًء.على.البرنامج.التربوي.الفردي.لكل.طالب..كما.يمكن.

أن.تعفي.المدرسة.هؤالء.الطالب.من.أقسام.معينة.من.االمتحان،.أو.أن.تعفيهم.من.أسئلة.صعبة،.أو.تقّسم.

االمتحان.إلى.عدة.أقسام.

هذه. تشمل. الّدمج:. برنامج  من  الدعم  تلقي  يستحقون  وال  تعّلمي  عسر  من  يعانون  الذين  الطالب 

عملية. لهم. ُأجريت. )سواء. الدمج. برنامج. من. دعم. على. الحصول. يستحّقون. ال. الذين. الطالب. المجموعة.

تشخيص.من.ِقبل.طرف.خارجي.أو.لم.ُتجَر(،.لكنهم.يواجهون.صعوبات.في.التعلُّم،.خاصة.في.القراءة.

والكتابة..هؤالء.هم.الطالب.الذين.اعترفت.المدرسة.بحاجتهم.إلى.الحصول.على.ظروف.مالَءمة.خالل.عملية.

التعلُّم.العادية،.وفي.االمتحانات.التي.ُتجرى.في.المدرسة.طوال.السنة.الدراسية..نوصي بأن يتقدم هؤالء 

الطالب إلى هذا االمتحان بنفس الطريقة التي ُيْمَتَحنون فيها بشكل عام في المدرسة..ُيمتحن.الطالب.

الذين.يعانون من مشاكل في اإلصغاء والتركيز.في.ظروف.مالَءمة.بحسب.الحاجة.)غرفة.منفصلة،.

غرفة.هادئة،.تقسيم.االمتحان.إلى.عدة.أقسام،.وما.شابه.ذلك(.

3-מ.4מ סךוףמ סחו3)כ(מ קבך"מ "הידכיןמ חיזדמ נא" מ في. جاء. ما. حسب. موحدة،. ظروف. الخارجي. الميتساڤ. امتحانات. في. تتوفر. . 

בבןו–הספדמ הח "ר(מ )ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומ כדצווםמ ב בחנוםמ צדאוםמ ויחרוםמ בך ומ הןכ יןמ ן  ורוםמ בנישכמ
הבונוום. יבחטוביןמ הוסירווםמ
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الطالب الذين يعانون من صعوبة في الرؤية: ُيمتَحن.هؤالء.الطالب.في.غرفة.الصف.العادية،.ويحصلون.

على.دفاتر.امتحان.مكبَّرة..على.المدرسة.االستعداد.مسبًقا.لتصوير.الدفاتر.مكّبرة.

ال.يسمح.بقراءة.نص.رياضي.مكتوب.بلغة.رياضية.)األعداد،.التمارين،.عالمات. . .1
التباين،.المعادالت.وما.شابه.ذلك(.

استعمال.اآللة.الحاسبة.ممنوع.في.جميع.أقسام.االمتحان.على.كل.الممتَحنين.. 2.מ
ينطبق.هذا.المنع.أيًضا.على.الطالب.ذوي.االحتياجات.الخاصة.

!



19חוברת הנחיות )בשפה הערבית( — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התש"ע

في الصف توجيهات عامة إلجراء االمتحان   ب.3 

يتضّمن.هذا.البند.توجيهات.عاّمة.إلجراء.االمتحان.في.الصف..إجراء.االمتحان.وفق.توجيهات.موّحدة.

ُيساهم.في.ضمان.موثوقية.االمتحان،.ويوفر.لكل.طالب.فرصة.متساوية.للتعبير.عن.معلوماته.وعن.

نه.من.مادة.التعليم. مستوى.تمكُّ

وقت إجراء االمتحان ومّدته  

• .نوصي.بإجراء.االمتحان.في.الساعات.)الِحَصص(.التي.يكون.الطالب.فيها.يقظين،.وال.توجد.في.	

محيط.االمتحان.أّي.عوامل.قْد.ُتَشوِّش.عليهم..ُتجرى.امتحانات.الميتساڤ.الخارجي.في.الحصَتْين.

الثالثة.والرابعة.من.اليوم.الدراسي،.ونوصي.بإجراء.االمتحان.الداخلي.في.هذه.الِحَصص.أيًضا.

• الوقت.المخصص.لالمتحان.الذي.يتم.إجراؤه.كاماًل.بكل.أقسامه،.هو.90.دقيقة بدون استراحات..	

وقد.تّم.تحديد.هذا.الوقت.بحيث.يستطيع.الطالب.اإلجابة.بهدوء.عن.جميع.أسئلة.االمتحان..إذا.احتاج.

وفق. إضافًيا.قصيًرا،. وقًتا. منحهم. يمكن. االمتحان،. ُيكملوا. لكي. إضافية. دقائق. إلى.بضع. الطالب.

ما.تقرره.المدرسة..على.كل.حال،.نوصي.بعدم.إعطاء.وقت.إضافي.يزيد.عن.5מ.دقيقة..قبل.بداية.

أثناء.سير. لكن.ال.يجوز.حّثهم.على.اإلسراع. له،. الُمخّصص. بالوقت. الطالب. إبالغ. االمتحان.يجب.

االمتحان،.وال.يجوز.كتابة.عدد.الدقائق.المتبقية.النتهاء.االمتحان.على.اللوح.

إنهاء االمتحان قبل انتهاء الوقت المخصص له: على.المدرسة.أْن.تقرر.إذا.كان.بإمكان.الطالب.الذي.

ينهي.االمتحان.قبل.انتهاء.الوقت.أْن.يبقى.في.الصف.أو.يخرج.منه..من.المفضل.تشجيع.الطالب.الذين.

أنَهْوا.االمتحان.قبل.انتهاء.الوقت،.على.مراجعة.إجاباتهم.مرة.أخرى.ومن.ثم.تسليم.دفاترهم..

.

صفوف. غرف. بين. االمتحان. إجراء. أثناء. الرياضيات. معلم. يتنقل. بأن. نوصي. الصف:. في  المراَقَبة 

الُممَتَحنين،.وأاّل.يكون.مراقًبا.في.أي.منها..من.أجل.المراَقَبة.في.الصف،.نوصي.بتعيين.معلم.مراقب.

ليس.من.معلمي.الموضوع.
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وظائف معّلم الرياضيات:

تقديم توضيحات قبل بداية االمتحان:.قبل.بداية.االمتحان.يقدم.معلم.الرياضيات.توضيحات. ..1

تتقدم. التي. الصفوف. في. مناسًبا،. يراه. ما. بحسب. االمتحان،. مضامين. حول. للطالب. عاّمة.

لالمتحان..

توثيق أسئلة الطالب أثناء االمتحان:.أحد.أهداف.االمتحان.الداخلي.هو.مساعدة.معلم.الرياضيات. ..2

على.إجراء.مسح.لمعلومات.الطالب.وللصعوبات.التي.تواجههم..لذلك،.هناك.أهمية.لتوثيق.األسئلة.

أثناء.االمتحان.بين. الرياضيات. يتنقل.معلم. أثناء.االمتحان..نوصي.بأن. التي.يطرحها.الطالب.

غرف.صفوف.الُممَتَحنين،.ويسجل.األسئلة.التي.يطرحها.الطالب..بناًء.على.هذه.األسئلة.وعلى.

نتائج.االمتحان،.يمكن.للمعلم.أن.يتوصل.إلى.تبّصرات.تعليمية.واستخالص.استنتاجات..تؤّثر.

على.طريقة.التدريس.في.الصّف.

وظائف المعّلم المراِقب في الصف أثناء االمتحان:

َأْن.يشرف.على.َسْير.االمتحان.بشكل.سليم.وأن.يحافظ.على.النظام.ونزاهة.االمتحان. ..1

أنه.يجب.عدم. إلى. االنتباه. فردية..نرجو. يحّل.االمتحان.بصورة. .كل.طالب. أنَّ يتأكد.من. َأْن. ..2

اإلجابة.عن.أسئلة.الطالب.التي.تتعلق.بالمضامين.وعدم.قراءة.أسئلة.االمتحان.وعدم.التلميح.

إلى.اإلجابة.الصحيحة.وعدم.توجيه.الطالب.إليها.

.عمل.هادًئا.ومريًحا،.بدون.ضغط.الزمن،.ُيمّكن.الطالب.من.التعبير.عن.معرفتهم. َأْن.يهّيئ.جوَّ ..3
على.أكمل.وجه.

َأْن.يساعد.الطالب.على.حّل.المشاكل.الفنية.التي.قد.تواجههم.)طباعة.غير.واضحة،.دفتر.غير. ..4
صالح.وما.شابه.ذلك(،.أو.يساعد.في.حل.المشاكل.الشخصية.التي ال عالقة لها بمضمون 

االمتحان.)السماح.بتناول.الطعام.والشراب.خالل.االمتحان.وفق.سياسة.المدرسة،.معالجة.

مشاكل.خاصة.وما.شابه.ذلك(..

َأْن.يشجع.الطالب.على.اإلجابة.عن.جميع.أسئلة.االمتحان.وأن.يطلب.منهم.مراجعة.إجاباتهم. ..5
قبل.تسليم.الدفتر.للمراقب.

َأْن.ُيَوّثق.األسئلة.التي.يطرحها.الطالب.خالل.االمتحان.)إذا.لم.يكن.معلم.الرياضيات.موجوًدا. ..6
في.الصف.خالل.االمتحان(..انظر.البند."وظائف.معلم.الرياضيات".أعاله.

يستطيع.المعلم.المراقب.أن.يكتب.على.اللوح.عدد.الدرجات.المخّصصة.لكل.إجابة.صحيحة. ..7
عن.كل.واحد.من.أسئلة.االمتحان..
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الطالب الذين يستحقون ظروَف امتحان ُمالَءمة: يحصل.هؤالء.الطالب.على.الظروف.المفصلة.في.البند.

ب. .أعاله.في.صفوفهم.)مثال:.دفاتر.امتحان.ُمَكبَّرة(،.أو.يتم.نقلهم.إلى.صف.آخر.)بهدف.قراءة.االمتحان.
للطالب،.كتابة.إجابات.الطالب.من.ِقبل.المعلم.وما.شابه.ذلك(..

اآللة الحاسبة:.استعمال.اآللة.الحاسبة.ممنوع.في.جميع.أقسام.االمتحان.. !
توجيهات للطالب قبل توزيع دفاتر االمتحان عليهم:

يجب.شرح.الهدف.من.االمتحان.للطالب. ..1

يجب.اإلشارة.إلى.الوقت.المخّصص.لالمتحان. ..2

يجب.اإلشارة.إلى.أن.االمتحان.مكّون.من.أسئلة.مغلقة.)متعددة.اإلجابات(.وأسئلة.مفتوحة.. ..3

في.األسئلة.المغلقة.هناك.إجابة.واحدة.صحيحة.وعلى.الطالب.أن.يشير.إليها..في.األسئلة.

المفتوحة،.يجب.كتابة.اإلجابة.في.المكان.المخّصص.لذلك.

يجب.الشرح.للطالب.ماذا.يجب.أن.يفعلوا.إذا.َأْنَهْوا.حّل.االمتحان.قبل.انتهاء.الوقت. ..4

جميع. عن. يجيبوا. وأن. ُقصوى،. بِجّدّية. االمتحان. مع. يتعاملوا. أن. الطالب. من. الطلب. يجب. ..5

األسئلة..يجب.االقتراح.عليهم.أن.يحاولوا.اإلجابة.عن.كل.سؤال،.حتى.إذا.ظنوا.أّنهم.ال.يعرفون.

اإلجابة،.أو.كانوا.غير.متأكدين.من.صحة.إجابتهم.

يجب.شرح.قواعد.السلوك.أثناء.االمتحان.)الخروج.إلى.المراحيض،.األكل،.توجيه.األسئلة.وما. ..6
شابه.ذلك(.

توجيهات للطالب بعد توزيع دفاتر االمتحان عليهم:.

إذا.تقّرر.تغيير.مضمون.االمتحان.بحيث.ال.يشمل.على.جميع.األسئلة.)انظر.البند.ب.4.أدناه(،.يجب.التوضيح.

للطالب.عن.أّي.أسئلة.عليهم.أن.يجيبوا،.وعن.أّيها.عليهم.أاّل.يجيبوا،.والتوضيح.بأن.األسئلة.امللغاة.لن.تؤخذ.

باحلسبان.عند.حساب.العالمة..نوصي.بكتابة.هذه.التفاصيل.على.اللوح...
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مالءمات في مضمون االمتحان وطريقة إجرائه  ب.4  

الحتياجات المدرسة 

،.وإحدى.ميزاته.الناجمة.عن.ذلك.هي.التمكن.من.مالء.مته.
ّ
الميتساڤ.الداخلي.هو.امتحان.داخلي.مدرسي

الحتياجات.المدرسة.)بخالف.الميتساڤ.الخارجي.حيث.اإلجراء.والفحص.المعيارّيان.ُملِزمان(..

من.حيث.المبدأ،.امتحانات.الميتساڤ.مبنّية.لتتالءم.مع.مناهج.التعليم.في.كل.مجال.من.مجاالت.المعرفة،.

عمليات في. المدارس. بين. اختالف. هناك. ذلك،. مع. الكاملة.. بصيغته. االمتحان. إجراء. ل. يفضَّ .ولذلك.

التدريس-التعلّم،.وامتحان.الميتساڤ،.بحكم.كونه.معيارّيًا.ومتجانًسا،.قد.يكون.في.بعض.الحاالت.غير.

متالئم.تماًما.مع.التدريس.والتعلّم.في.صّف.معّين..

لذلك.تستطيع.المدرسة.أن.تقرر،.وفق.ما.تراه.مناسًبا،.إجراء.امتحان.الميتساڤ.الداخلي.َو/أو.تقييمه.

بطرق.تختلف.عن.تلك.المذكورة.في.التوجيهات..أْي.هناك.إمكانية.إلجراء.مالء.مات.في.االمتحان.بحيث.

تستطيع.نتائجه.أن.تساعد.المدرسة.في.عملية.اتخاذ.القرارات.فيما.يتعلق.بالتخطيط.للتدريس.والتعلّم.في.

مواضيع.التعليم.التي.يتّم.فحصها،.وفيما.يتعلّق.بتطّور.الطالب.ذوي.القدرات.المختلفة.

مع.ذلك،.من.الجدير.بالذكر.أّن.اإلجراء غير المعياري المتحان الميتساڤ الداخلي لن يمّكن من إجراء 

مقارنة ذات مصداقية مع مجموعات المقارنة القطرية.

فيما يلي بعض اإلمكانيات الُمتاحة لجعل استعمال "الميتساڤ" الداخلي أكثر مرونة: 

مالءمة مضمون االمتحان لما تعلَّمه الطالب في الصّف:.نوصي.باالّطالع.المسبق.على.أسئلة. ..1

االمتحان.وعلى.المواضيع.التي.يشتمل.عليها.وفحص.مدى.تدريس.جميعها.في.الصف..على.

ضوء.نتائج.هذا.الفحص،.يمكن.إلغاء.أسئلة.معّينة.أو.عدم.أخذها.بالحسبان.عند.حساب.العالمة.

اإلجمالية..بنفس.الطريقة.يمكن.مالءمة.االمتحان.أيًضا.للطالب.الضعفاء.

مالءمات في طريقة إجراء االمتحان في الصّف: ..2

• مّدة االمتحان -.تستطيع.المدرسة.أن.تقّرر.تمديد.مدة.االمتحان.أو.تقصيرها،.بحسب.التغييرات.	

التي.أجرتها.على.االمتحان.أو.العتبارات.أخرى.

• إجراء االمتحان على عدة أقسام - يمكن.تقسيم.االمتحان.إلى.عدة.أقسام،.وإجراء.كل.قسم.في.	

موعد.مختلف،.بحسب.ترتيب.المواضيع.الذي.تقّره.المدرسة..

تغيير في عملية الفحص -.انظر.البند.ج.3. ...3
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الفصل ج:  توجيهات لفحص االمتحان

يتضّمن.هذا.الفصل.معلومات.تساعد.طاقم.المدرسة.على.فحص.االمتحان.وتحديد.عالماته..يعرض.

الفصل.دليل.اإلجابات.والتوجيهات.الستعماله،.وتوجيهات.تتعلق.بحساب.العالمات.بواسطة.وسائل.

مساِعدة.مختلفة..كذلك.يتضّمن.الفصل.اقتراحات.لحساب.العالمات.وفًقا.الحتياجات.المدرسة.وشرًحا.

حول.مقارنة.المعطيات.المدرسية.مع.معطيات.مجموعات.المقارنة.

دليل اإلجابات والتوجيهات الستعماله أثناء فحص  ج.1  

االمتحانات 

.من.أجل.التسهيل.على.المعلمين،.بذلنا.كل.جهد.ممكن.من.أجل.كتابة.دليل.ُمَفّصل.قدر.اإلمكان..ُيَبّين.الدليل.

نوَع.كل.سؤال.من.أسئلة.االمتحان.)متعدد.اإلجابات/مفتوح(،.ويعّين.اإلجابة.الصحيحة.لكل.سؤال،.بما.

في.ذلك.وْصف.لُمستويات.األداء.الممكنة،.وُيعّين.العالمات.الممكنة.لكل.إجابة..

انتبهوا، 

• عليكم.أن.تعطوا.درجات.لكل.سؤال.على.ِحَدة.	

• يحصل.الطالب.على.صفر.)ע(.درجات.عن.كل.سؤال.لم.ُيِجب.عنه.	

• التدريج.	 إمكانيات. إلى. القيم. مجاالت. أو. القيم. تشير. الممكنة". "العالمات. عنوانه. الذي. العمود. في.

للسؤال.)تلك.اإلمكانيات.التي.تظهر.أيًضا.في.ورقة.تركيز.العالمات(..فعلى.سبيل.المثال،.إذا.ُكِتَب.بأن.

التدريج.للسؤال.هو.0-2،.فمعنى.ذلك.أّن.الطالب.يمكن.أن.يحصل.على.صفر.أو.على.درجة.واحدة.أو.

درجتين..أما.إذا.ُكِتب.بأن.التدريج.للسؤال.هو.2،0،.فمعنى.ذلك.أن.الطالب.قد.يحصل.على.صفر.أو.
على.درجتين،.دون.أّي.عالمة.بينهما.

• في.األسئلة.المغلقة.)متعددة.اإلجابات/األمريكية(،.يجب.التعامل.مع.السؤال.الذي.أشار.فيه.الطالب.	

إلى.أكثر.من.إجابة.واحدة.كأنه.لم.ُيِجب.عنه.إطالًقا..
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دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الخامس، "ميتساڤ داخلي"، 2010

التتمة على الصفحة التالية

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 2
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:57,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

درجتان.-.إجابة.صحيحة3،839مفتوح1

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة252مفتوح2

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة27.70.ش.ج..أو.27.ش.ج..َو.70.أغورةمفتوح3

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة4.أوالد.في.كّل.مجموعةمفتوح4

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

مفتوح5

14
5

1
5

10 2

درجتان.-.إجابتان.صحيحتان

درجة واحدة - إجابة.واحدة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע— 

كّل.تمثيل.عددّي.ِلـ.2.يختلف.عن.الكسور.التي.مفتوح6

تظهر.في.السؤال.

درجة واحدة - إجابة.صحيحة

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

مفتوح7
.أو.كّل.تمثيل.عددّي.آخر.لـ.2.

12
6
.،.2

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة(1).الّزاوية."أ".مغلق8

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان - إجابة.صحيحة800.ممفتوح9

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 
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التتمة على الصفحة التالية

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 3
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:57,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

درجتان - إجابة.صحيحة2،378مفتوح10

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة468مفتوح11

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة153مفتوح12

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة27مفتوح13

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة24 = 6 : 144مفتوح14

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

لرامي.مفتوح15

يشمل.التعليل.النقطَتْين.التاليَتْين:

أ. ..التطرق.إلى.أن.عدد.الصقات.رامي.

أصغر.من.عدد.الصقات.يوسف.

التطرق.إلى.أن.احتمال.سحب.الصقة. ب..

حمراء.من.بني.عدد.قليل.من.الالصقات.

هو.أكبر.من.احتمال.سحبها.من.بني.عدد.

أكبر.من.الالصقات.

درجتان.- 

إجابة.صحيحة.تشمل.النقطة."ب".على.

األقّل.

درجة واحدة - 

إجابة.صحيحة.تشمل.النقطة."أ".فقط.

0.درجات.-.
إجابة.صحيحة.بدون.تعليل.أو.إجابة.

غير.صحيحة.

ע— 

درجتان.-.إجابة.صحيحة.10،000 > 10 × 999.مفتوح16

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

30.دفتًرامفتوح17 درجة واحدة - إجابة.صحيحةأ..

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

90.ش.ج.مفتوح درجتان.-.إجابة.صحيحةب..

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة420 ممفتوح18

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 4
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:58,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

100.قطعة.نقدّية.من.فئة.الـ.10.أغورات.مفتوح19 درجتان.-.إجابة.صحيحةأ..

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

80.قطعة.نقدّية.من.فئة.الـ.10.أغوراتمفتوح درجتان.-.إجابة.صحيحةب..

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

.. *.ُتعطى.عالمة.كاملة.إذا.حسب.

.. الطالب.مجموع.القطع.النقدّية. .

في.البنَدْين."أ".َو."ب".)180.قطعة(. .

ע،מ 

مفتوح20

  
1
4

2
8

× =1

أو.كّل.تمثيل.عددّي.آخر.لـ.1.

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 5
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:58,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

المفتوح21

تعليالت ممكنة:.

.)أصغر.من.1.صحيح(.
1
4

+ + <1
2

1
5

1

أو.كّل.شرح.يعتمد.على.أن.مجموع.الكسور.

أصغر.من.1.)جميع.طاّلب.الصّف(.

أو:

.)أصغر.من.نصف(.أو.كّل.
1
4

1
5

1
2

+ <

شرح.يعتمد.على.أن.نصف.عدد.الطاّلب.

.أصغر.
1
4

1
5

+ اختاروا.دورة.تمثيل.وأن

من.نصف.

أو:

.طاّلب.الصّف.لم.يختاروا.دورة.
1
20

ألن.

أو:

شرح.يعتمد.على.مثال.عددّي.لعدد.الطاّلب.في.

الصّف،.مثاًل:.إذا.كان.في.الصّف.20.طالًبا،.

فطالب.واحد.لم.يختر.دورًة؛.إذا.كان.في.

الصّف.40.طالًبا،.فطالبان.لم.يختارا.دورًة.

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

اإلجابة."ال".بدون.تعليل.ُتعتبر.إجابًة. .
*

غيَر.صحيحة.

ע،מ 

مفتوح22
3.أو.كّل.متثيل.عددّي.آخر.لهذا

1
6

أ..

العدد. .

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

مفتوح
1.أو.كّل.متثيل.عددّي.آخر.

1
10

.،.
11
10

ب..

لهذا.العدد.

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

مغلق23
.كغم

1
4
.(3)

درجة واحدة.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 6
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:58,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

2مفتوح24
10 5

= 1
أ..

درجة واحدة - إجابة.صحيحة

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

2مفتوح
10

6=
30

ب..
درجة واحدة - إجابة.صحيحة

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

10مفتوح
10

5=
5

ج..
درجة واحدة - إجابة.صحيحة

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

مغلق25
.مساحة.

1
3
(3).المساحة.الّرمادّية.أكبر.من.

.مساحة.المرّبع.
1
2
....المرّبع.وأصغر.من.

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

15.مفتوح26 3
1
2

3: ( )+ =1
1
2

.1
1
2
أو.كتابة.تمثيل.عددّي.آخر.للعدد.

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

أمثلة.على.حلول.ممكنة:مفتوح27 أ..

4 6
1

10 10
+ = . .

أو .

. 4 6
1

8 12
+ = .

أو.كّل.إمكانّية.أخرى.فيها.مجموع.

الكسَرْين.يساوي.1.

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

كتابة.مقام.واحد.فقط.ُتعتبر.إجابًة. .
*

غيَر.صحيحة..

ע،מ 

إمكانّية.مختلفة.عن.احلّل.الوارد.في.مفتوح ب..

البند."أ".

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

كتابة.مقام.واحد.فقط.ُتعتبر.إجابًة. .
*

غيَر.صحيحة..

ע،מ 

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 7
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:58,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

3 درجات - كتابة.ثالثة.أعداد.مالئمة1 ، 0.95 ، 0.9 ، 0.85 ، 0.8مفتوح28

درجتان -.كتابة.عدَدْين.مالئَمْين

درجة واحدة - كتابة.عدد.واحد.مالئم

0 درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע-3

درجتان.-.إجابة.صحيحة(4) .مائَتْين.وخمسة.وتسعين.في.األلف.مغلق29

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة.1،350.غم.مفتوح30

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

15.أغنيةمفتوح31

يشمل.الشرح.النقطَتْين.التاليَتْين:.

.الساعة.تساوي.45. 3
4
التطّرق.إلى.أّن. أ. 

دقيقة.

التطّرق.)عن.طريق.اجلمع.أو.الضرب(. ب..

إلى.عدد.المّرات.التي."يدخل".فيها.العدد.

3.في.العدد.45.

.. درجتان -.إجابة.صحيحة.تشمل.

النقطة."ب".على األقّل. .

درجة واحدة 

إجابة.صحيحة.بدون.تعليل.أو.إجابة. .-

صحيحة.تشمل.النقطة."أ".فقط.

إجابة.غير.صحيحة.تشمل.النقطة. .-

"ب".على.األقّل،.وفيها.خطأ.حسابّي.

0 درجات - 

إجابة.غير.صحيحة.بدون.شرح.أو.بدون.

التطّرق.في.الشرح.إلى.أّي.واحدة.من.

النقطَتْين.

ע- 

مفتوح32

4كم،.4.7.كم.أو.كّل.متثيل.عددّي
7

10
أ..

لهذا.العدد. آخر. .

درجة واحدة - إجابة.صحيحة

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

.2،500.ممفتوح درجة واحدة - إجابة.صحيحةب..

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

شادية.سارت.بسرعة.أكبر.من.سرعة.مغلق ..(1) ج..

مروة. .

درجة واحدة.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،ממ

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 8
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:59,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

.مغلق33 درجتان.-.إجابة.صحيحة(3) .

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحةأ..مفتوح34

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

أمثلة.على.حلول.ممكنة:مفتوح ب..

.

أو .

أو.أّي.مثلث.آخر.منفرج.الزاوية. .

درجتان.-.إجابة.صحيحة

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحةج..مفتوح

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 9
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:59,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح35
درجتان.-.إجابة.صحيحةأ..

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحةب...دلتونمفتوح

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

إذا.كانت.اإلجابة.عن.البند."أ".غير. .*

صحيحة،.يجب.عدم.إعطاء.درجات.

عن.البند."ب".

ע،מ 

درجتان.-.إجابة.صحيحة20.سممفتوح36

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

32.سممفتوح37 درجتان.-.إجابة.صحيحةأ..

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

8.سممفتوح درجتان.-.إجابة.صحيحةب..

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

يشمل.الشرح.النقطَتنْي.التاليَتنْي:مفتوح ج..

املثلّث.متساوي.الساَقنْي،.ولذلك.فإن. أ..

طول.كل.واحد.من.الضلَعنْي.املتعامَدْين.. .

هو.4.سم..أو.كل.شرح.آخر.يعتمد.. .

على.أّن.املثلّث.متساوي.الساَقنْي. .

طول.ضلع.املستطيل.هو.12.سم،.. ب.. .

ولذلك.فإن.طول.القطعة.املشار.إليها.. ....

باحلرف.A.هو:.8 = 4 – 12 .

أو.عرض.التمرين.فقط. . .

درجتان -.

شرح.صحيح.يشمل.النقطة."أ".حتى.وإن.

لم.يشمل.النقطة."ب".

درجة واحدة -.

شرح.صحيح.يشمل..النقطة."ب".فقط.

0 درجات - 

بدون.شرح.أو.شرح.غير.صحيح..

ע- 

2مفتوح
8.سم درجتان.-.إجابة.صحيحةد..

0.درجات - إجابة.غير.صحيحة

ע،מ 

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 10
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:59,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

كّل.إمكانّية.تقوم.على.القانونّية.التي.تقول.مفتوح38 أ..

إّن.العدد.املوجود.في.املرّبع.الرمادّي.

هو.حاصل.ضرب.عدَدْين.موجوَدْين.في.

مرّبَعنْي.أبيَضنْي.متجاوَرْين.)حتى.لو.كان.

العددان.ال.ينتميان.إلى.مجموعة.األعداد.

الصحيحة(.

مثال:   

6

10

60320

 

12

3

3666

 

 

 

يجب.أيًضا.قبول.أعداد.ال.تنتمي. .*

جميعها..إلى.مجموعة.األعداد.

الصحيحة.بشرط.أن.يكون.حاصل.

ضربها.مالئًما.

درجتان -.

كتابة.األعداد.المالئمة.في.القالَبْين..

درجة واحدة - 

كتابة.األعداد.المالئمة.في.قالب.واحد..

0 درجات - 

إجابة.غير.صحيحة

يجب.قبول.متريَننْي.اسُتبدل.فيهما. .*

ترتيب.العوامل.)مثل: 10 × 6.َو

6 × 10(.واعتبارهما.متريَننْي.

مختلَفنْي.

يجب.عدم.قبول.كتابة.متريَننْي. .**

متماثلنَْي.في.القالب.نفسه.

.. يجب.عدم.قبول.تعبئة.قالب. .***

بشكل.جزئّي. .

ע— 

إجابة.ممكنة:مفتوح ب..

10

5

50225

 

 

 

يجب.أيًضا.قبول.أعداد.ال.تنتمي. .*

جميعها.إلى.مجموعة.األعداد.

الصحيحة.بشرط.أن.يكون.حاصل.

ضربها.مالئًما.

درجة واحدة - إجابة.صحيحة

0.درجات.-.إجابة.غير.صحيحة

يجب.قبول.متريَننْي.اسُتبدل.فيهما. .*

ترتيب.العوامل.)مثل: 10 × 5.َو

5 × 10(.واعتبارهما.متريَننْي.

مختلَفنْي.

يجب.عدم.قبول.كتابة.متريَننْي. .**

متماثلنَْي.في.القالب.نفسه.

.. يجب.عدم.قبول.تعبئة.قالب. .***

بشكل.جزئّي. .

ע،ממ

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة..التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 43 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א' 11
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف اخلامس - الصيغة "أ"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

43-MATH-010-5A-SOF-p-net-arab-idkun ,10:59,10/06  43-03-05-01-01-02-009-010-05

 חייתמ  בחתמ43מבמתמטיקהמ אוןהמה',מנוסח א', 
התש"ע, 2010 - מחוון לאינטרנט - עדכון

دليل.اإلجابات.لالمتحان.43 في الرياضيات،.الصف.اخلامس،
الصيغة."أ"،.2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت - حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

املمكنة

38
)تتّمة(

ج..    طرق حّل ممكنة: مفتوح

ال.توجد.أعداد.مناسبة.. .•

الشرح:.يوجد.تمرين.واحد.فقط:  

13 = 13 × 1،.ألّن.13.هو.عدد.. .

أولّي،.وفي.هذا.التمرين.أيًضا.يظهر.. .

العدد.13.مّرَتْين.. .

كتابة.أعداد.ال.تنتمي.إلى.مجموعة.  •

األعداد.الصحيحة.حاصل.ضربها. .

هو.13..في.هذه.الحالة.ُيعطى. .

كّل.عدد.الدرجات. .

درجة واحدة.-.إجابة.صحيحة

0 درجات - إجابة.غير.صحيحة

يجب.إعطاء.عالمة.كاملة.حتى.وإن. .*

لم.ُيذكر.أّن.الـ.13.هو.عدد.أولّي،.

ولكن.ُذكر.أّنه.ال.يوجد.إاّل.مترين.

واحد.يالئم.حاصل.الضرب.13،.

وفي.التمرين.نفسه.يظهر.العدد.13.

مّرَتنْي.

اإلجابة:."ألّن.13.هو.عدد.أولّي". .**

بدون.الشرح.كيف.تؤّثر.هذه.احلقيقة.

على.عوامل.العدد.13،.ُتعتبر.إجابًة.

غير.صحيحة..

***.اإلجابة."ال".بدون.تعليل.ُتعتبر..

إجابًة.غيَر.صحيحة...

ע،ממ

طرق حّل ممكنة: مفتوح د..

ال.توجد.أعداد.مناسبة.  •

الشرح:.ألّن.حاصلَي.الضرب..  

الوحيَدْين.الممكَنْين.هما:.7 × 7. .

..َو.49 × 1.،.وفي.كّل.واحد.منهما..

يتكّرر.العدد.نفسه.أكثر.من.مّرة. .

كعامل.أو.كحاصل.ضرب. .

كتابة.أعداد.ال.تنتمي.إلى.مجموعة..  •
.. األعداد.الصحيحة.حاصل. .

ضربها.هو.49..في.هذه.الحالة.. .

ُيعطى.كّل.عدد.الدرجات. .

درجتان -

إجابة.صحيحة.فيها.ذكر.لحقيقة.وجود.

إمكانّيَتْين.لَعْرض.الـ.49.كحاصل.ضرب.

عدَدْين.)1 × 49.،.7 × 7(.وإلغاء.إمكانّية.

واحدة.على.األقّل.أو.ذكر.أّن.قواسم.الـ.

49.هي.1 وَ 7 وَ 49.فقط.

درجة واحدة -

إجابة.صحيحة.جزئّيًا.تشمل.عرض 

إمكانّية واحدة.لتمثيل.الـ.49.كحاصل.

ضرب.عدَدْين.)1 × 49.أو.7 × 7(.

وإلغاء.هذه.اإلمكانّية.أو.ذكر.بعض.

قواسم.الـ.49.

0 درجات - إجابة.غير.صحيحة

اإلجابة:."ألّن.49.هو.عدد.تربيعّي". .*

بدون.الشرح.كيف.تؤّثر.هذه.احلقيقة.

على.عوامل.العدد.49،.ُتعتبر.إجابًة.

غير.صحيحة..

اإلجابة."ال".بدون.تعليل.ُتعتبر.إجابًة. .**

غيَر.صحيحة..

ע— 
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توجيهات لفحص االمتحان وحساب العالمات ج.2 

عاّم

نقترح.أن.َيفحَص.امتحاناِت.كل.صّف.طاقم.معلمي.الرياضيات.التابع.للمدرسة..كما.نقترح.أن.يقوم.ُمرّكُز.

الموضوع.أو.ُمرّكُز.الطبقة.أو.َمن.يكلّفه.مدير.المدرسة،.بمرافقة.هذه.المهمة..يجب.فحص.االمتحانات.بناًء.

على.دليل.اإلجابات.الذي.أوردناه.سابًقا.)ج.מ(.وااللتزام.به.بشكل.كامل..تذّكروا.أن.نتائج.االمتحانات.

مخّصصة.لالستعمال.الداخلي،.وال.ُيطلَب.من.المدرسة.تقديم.تقارير.عن.هذه.النتائج.ألّي.جهة.كانت.

وسائل مساِعدة لِحساب عالمات "الميتساڤ" الداخلي وَمْسحها

ُمَحوسبَتْين. أداَتْين. المدرسة. تصرف. تحت. التربية(. في. والتقييم. للقياس. القطرية. "راما")السلطة. تضع.

لحساب.العالمات.وَمْسح.النتائج:.منظومة "المنباس"/"المنبسون" َو"الميتساڤيت".التي.طّورتها.راما..

يمكن. بمعطيات. وُتزّوداِننا. أوتوماتيكي،. بشكل. الطالب. مستوى. في. العالمات. تحسبان. األداتان. هاتان.

أو. الصف. على.مستوى. تخطيطية. على.رسوم. الحصول. من. وُتمّكناِننا. بين.مجموعات.طالب،. مقارنتها.

الطبقة..هاتان.األداتان.مالئمتان.لالستعمال.فقط.في.المدارس.التي.أجرت.االمتحان.بكامله.

باإلضافة.إلى.هاتين.األداَتْين.اإلحصائيَتْين،.ُأرفقت.مع.دفتر.االمتحان.أدوات.يدوية.لحساب.المعطيات.– ورقة 

تركيز العالمات للطالب وورقة مسح صّفي،.يمكن.اعتبارهما.مرحلة.تمهيدية.)أداة.ُمساِعدة(.قبل.إدخال.

المعطيات.إلى.المنبسون.أو.إلى.الميتساڤيت.

لكي.يكون.باإلمكان.الحصول.على.صورة.شاملة.عن.النتائج.في.المدرسة،.يجب.اتخاذ.قرار.موّحد.بخصوص.

أداة.معالجة.المعطيات.التي.ستستخدمها.المدرسة،.أي.يجب.توجيه.كافة.المعلمين.في.المدرسة.إلى.استخدام 

الميتساڤيت.)أداة. أو. المنباس/المنبسون. الداخلي:. أداة مدرسية واحدة لتحليل جميع نتائج الميتساڤ 

في. المعلمين. كافة. مهارات. بالحسبان. تؤخذ. أن. يجب. مدرسي،. قرار. إلى. للتوصل. اإلكسل(.. على. ترتكز.

المدرسة.في.استخدام.أدوات.المعالجة.المختلفة:.استخدام.أداة.إكسل.مالئم.للمعلمين.الذين.يملكون.خبرة.

مبدئية.في.العمل.على.برمجية.إكسل،.في.حين.أن.استخدام.المنبسون.مالئم.للمعلمين.الذين.يملكون.خبرة.

بات.في.المنبسون. أساسية.في.العمل.مع.ُمَركِّ

حساب العالمات بواسطة "المنباس" و"المنبسون" ... أ. 

وهي. الداخلية،. الميتساڤ. امتحانات. من. المعطيات. . إلدخال. َوالمنبسون. المنباس. منظومة. مالء.مة. تمت. لقد. .

إلى. الداخلية.مباشرة. الميتساڤ. امتحانات. المعطيات.من. المدرسة.من.استيعاب. ن. ُتَمكِّ تحتوي.على.واجهة.

المنبسون.أو.المنباس،.من.أجل.إدخال.عالمات.امتحانات.الميتساڤ.الداخلي...توثيق.العالمات.في..المنباس/

المنبسون.يمّكن.من.المحافظة.عليها،.ودمجها.ضمن.برنامج.التقييم.الخاّص.بالمدرسة..باإلضافة.إلى.ذلك.فإّن.

توثيق.العالمات.في.المنباس/المنبسون.يتيح.المجال.إلصدار.تقارير.خاصة.بـالميتساڤ.الداخلي.تشمل.مقارنة.

مع.المعطيات.القطرية.المبنية.على.معطيات.الميتساڤ.الخارجي.

لتلقي.اإلرشاد.والدعم،.يمكن.التوجه.إلى.مركز.الخدمات.والدعم.الفني.في.مديرية.تطبيقات.المنباس.في. .

أيام.األحد–الخميس،.من.الساعة.ע7:3ע.حتى.الساعة.ע3:  .)يفّضل.التوّجه.بعد.الساعة.ע5:3מ(.وفي.يوم.
الجمعة.وعشّية.األعياد.من.الساعة.ע7:3ע.وحتى.الساعة.עע:4מ،.على.الهاتف.رقم:.03-9298111.

moked-manbas@kishurim.k12.il.:البريد.اإللكتروني.للدعم.الفني .

www.education.gov.il/manbas.:عنوان.موقع.مديرية.تطبيقات.المنباس.على.الشبكة .
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حساب العالمات بواسطة "الميتساڤيت"... ب. 

وبرمجية "ميتساڤيت َطَبِقيَّة".من. ة"  يَّ "ميتساڤيت َصفِّ تضع."راما".تحت.تصرف.المدرسة.برمجية. .

َرت لكل واحد  أجل.حساب.النتائج.في.الميتساڤ.الداخلي.ومسحها..برمجيات الميتساڤيت التي ُطوِّ

ت مالَءمتها مع المبنى الخاص لكل امتحان.. من امتحانات الميتساڤ الداخلي هي ملّفات إكسل َتمَّ

يَّة.تمّكنكم.من.حساب.عالمات.طالب.الصف.في.امتحان.الميتساڤ.الداخلي،.وتزّودكم. الميتساڤيت.الَصفِّ

بصورة.عن.وضع.تحصيل.الصف.في.االمتحان..أما.الميتساڤيت.الَطَبِقيَّة.فتزّودكم.بمعطيات.مختلفة:.

عب.المختلفة.في.امتحان..الميتساڤ. )מ(.عالمات.جميع.الطالب.في.الطبقة؛.) (.مقارنة.بين.نتائج.الشُّ

الداخلي؛.)3(.مقارنة.بين.معطيات.الطبقة.ومعطيات.مجموعات.المقارنة.القطرية.)المعايير.القطرية(.

.المبنية.على.معطيات.الميتساڤ.الخارجي..ُتنشر.برمجيات.الميتساڤيت.على.موقع.راما.على.العنوان:

http://rama.education.gov.il.ضمن.الفئة."מיצ"ב פנימי תש"ע".في.فترة.مواعيد.إجراء.امتحانات.

الميتساڤ.الداخلي..

ا فحص االمتحان وِحساب العالمات يدوّيً ج. 

لحساب.العالمات.يدوًيا،.يمكن.االستعانة.بورقة التركيز اليدوي للعالمات لكل طالب و/أو بورقة  .

.
ّ
المسح الصّفي..أوراق.التركيز.اليدوي.للعالمات.لجميع.الطالب.)ע4.نسخة(.وكذلك.ورقة.مسح.صفي

موجودة.داخل.المغلّف..على.الصفحتين.38-39.تجد.نموذًجا.لورقة.تركيز.عالمات.كاملة،.ُحِسَبت.فيها.

جميع.عالمات.طالب.واحد،.ونموذًجا.لورقة.تركيز.عالمات.فارغة..لقد.تّمت.مالءمة.هذه.الوسيلة.إلجراء.

الميتساڤ.الداخلي،.وكذلك.لتمكين.المعلمين.من.فحص.االمتحانات.بسهولة.ونجاعة..

ا: فيما يلي توجيهات لفحص االمتحان وِحساب العالمات يدوّيً

توجيهات عاّمة ..1

• فحص.أسئلة.االمتحان.بحسب.دليل.اإلجابات.المرفق:.إمكانيات.تدريج.كل.بند.أو.كل.سؤال.	

محددة.مسبًقا.في.الدليل.ومسجلة.بموجب.ذلك.في.ورقة.تركيز.العالمات..يجب.اإلشارة.في.

ورقة.تركيز.العالمات.إلى.عدد.الدرجات.التي.قرر.المصحح.أن.يعطيها.لكل.سؤال.أو.بند..فيما.

يلي.عدد.من.األمثلة.

أمثلة:..

السؤال 8 )سؤال متعدد اإلجابات(:.إجابة.صحيحة،.كما.هو.مفّصل.في.دليل.اإلجابات،.

تركيز. ورقة. في. الرقم. . حول. دائرة. رسم. يجب. الحالة. هذه. في. درجَتْين.. الطالب. تمنح.

العالمات.في.السطر.المخّصص.للسؤال.8..إذا.أخطأ.الطالب.أو.لم.ُيجب.إطالًقا.عن.السؤال.

فإنه.يحصل.على.صفر)ע(.درجات..في.مثل.هذه.الحالة.يجب.رسم.دائرة.حول.الرقم.صفر.

)ע(.في.ورقة.تركيز.العالمات.في.السطر.المخّصص.للسؤال.8.
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السؤال 38أ )سؤال مفتوح(:.إجابة.كاملة.للطالب.تشمل.كتابة.األعداد.المالئمة.في.القالَبْين.

تمنح.الطالب.درجَتْين..في.هذه.الحالة.يجب.رسم.دائرة.حول.الرقم. .في.ورقة.تركيز.العالمات.في.

السطر.المخّصص.للسؤال.38أ..إجابة.جزئية.تشمل.كتابة.األعداد.المالئمة.في.قالب.واحد.فقط.

تمنح.الطالب.درجة.واحدة..في.هذه.الحالة.يجب.رسم.دائرة.حول.الرقم.מ.في.ورقة.تركيز.العالمات.

في.السطر.المخّصص.للسؤال.38أ..إذا.كتب.الطالب.إجابة.غير.صحيحة.أو.لم.يجب.إطالًقا.عن.

السؤال،.يحصل.على.صفر.)ע(.درجات..في.هذه.الحالة.يجب.رسم.دائرة.حول.الرقم.صفر.)ע(.في.

ورقة.تركيز.العالمات.في.السطر.المخّصص.للسؤال.38أ.

• ُحكم.السؤال.الذي.لم.ُيجب.عنه.الطالب.مثل.ُحكم.اإلجابة.غير.الصحيحة،.وفي.هاتين.الحالتين.يحصل.	

الطالب.على.صفر.)ע(.درجات..ومع.ذلك.فمن.المفّضل.أن.يسجل.المعلم.لنفسه.األسئلة.التي.لم.ُيجب.عنها.

الطالب.لكي.يتمكن.بواسطتها.معرفة.المواضيع.التي.يواجه.فيها.الطالب.صعوبة.أو.التي.لم.يتعلموها.

ا في كل موضوع في االمتحان توجيهات لحساب عالمة الطالب يدوًيّ ..2
• يجب.ِحساب.العالمة.لكل.طالب.في.كل.واحد.من.المواضيع.الثالثة.التالية.منفرًدا:.العالمة.في.	

األعداد.الصحيحة،.والعالمة.في.الهندسة.والقياسات،.والعالمة.في.الكسور..ُتحسب.العالمة.في.

كل.موضوع.بحسب.مجموع.الدرجات.اإلجمالي.التي.حصل.عليها.الطالب.في.ذلك.الموضوع..

)كل.موضوع.موجود.في.عمود.منفصل.على.ورقة.تركيز.العالمات.للطالب(.

ا توجيهات لحساب عالمة االمتحان اإلجمالية يدوًيّ ..3
جميع. في. الطالب. عليها. حصل. التي. الدرجات. جمع. بواسطة. اإلجمالية. االمتحان. عالمة. ُتحَسب. .

المواضيع..مجال.العالمات.يتراوح.بين.ע.َو.עעמ.

ّفّية   وحساب المعايير الصَّ
ّ
توجيهات الستعمال ورقة المسح الّصّفي  .4

• مستوى.	 على. الصفية. المعايير. لحساب. الحًقا،. ستظهر. التي. الصفي. المسح. ورقة. ُخّصصت.

السؤال،.وعلى.مستوى.الموضوع.وعلى.مستوى.العالمة.اإلجمالية..لالمتحان..عند.االنتهاء.من.

فحص.االمتحانات،.نوصي.بنسخ.عالمات.كل.طالب.في.األسئلة.التابعة.لكل.موضوع،.وبعدها.

مستوى. وعلى. األسئلة،. مستوى. على. الصف. في. الطالب. لجميع. العام. المعدل. بحساب. القيام.

المواضيع،.وعلى.مستوى.االمتحان.كله.

• المسح.	 المواضيع..ورقة. المسح.الصفي،.بحسب. ترتيب.األسئلة،.في.ورقة. تم. أنه. إلى. انتبهوا.

الصفي.وردت.في.هذه.الكراسة.كنموذج.ومرفقة.أيضا.داخل.المغلف.الستعمالكم.

• معطيات.مجموعات.المقارنة.)المعايير.القطرية(.ال.تشمل.الطالب.الذين.يحصلون.على.دعم.من.	

برنامج.الدمج..لذلك،.لكي.تقارنوا.المعدل.الصفي.مع.تلك.المعطيات.)بعد.نشرها(،.يجب.حساب.

المعدل.الصفي.بدون.هذه.المجموعة.من.الطالب.

• كذلك،.من.المفضل.حساب.المعدل.الصفي.الذي.يشمل.الطالب.الذين.يعانون.من.ُعْسر.تعلّمي،.	

وكذلك.المعدل.الصفي.الذي.ال.يشمل.هؤالء.الطالب،.خاصًة.إذا.كانت.ظروف.إجراء.امتحانهم.

تختلف.كلًيا.عن.بقية.الطالب.
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مالءمة فحص االمتحان الحتياجات المدرسة ج.3 

بات.في.حساب. الميتساڤ.الداخلي.معّد.لالستعمال.الداخلي.المدرسي.ولذلك.يمكن.أن.يكون.أحد.الُمَركِّ

العالمة.النهائية.في.الشهادة،.وفق.ما.تقرره.المدرسة..فيما.يلي.بعض.اإلمكانيات.لحساب.عالمات.الطالب:

للمقارنة.مع. المجال. تتيح. العالمة. إعطاء.عالمة.بحسب.ُمجمل.األسئلة.في.االمتحان.األصلي..هذه. أ..

مجموعات.المقارنة.التي.نشرتها."راما"..

إعطاء.عالمة.فقط.على.أساس.األسئلة.والمواضيع.التي.تعلَّمها.الطالب.في.الصّف. ب..

إعطاء.عالمتين،.الواحدة.على.أساس.األسئلة.في.المواضيع.التي.تعلَّمها.الطالب.في.الصف،.واألخرى. ج..

على.أساس.االمتحان.الكامل..العالمة.المبنية.على.االمتحان.الكامل.تتيح.المجال.إلجراء.مقارنة.بين.

عالمة.المدرسة.وعالمة.مجموعات.المقارنة.

إعطاء.عالمتين،.عالمة.واحدة.على.أساس.األسئلة.في.المواضيع.التي.تعلّمها.الطالب.خالل.السنة. د..

الدراسية.الحالية،.وعالمة.أخرى.)الستخدام.المعلّم(.على.أساس.األسئلة.في.المواضيع.التي.تعلّمها.

الطالب.في.الماضي.أو.تلك.التي.لم.يتعلّموها.بعُد.

مالحظات:.

إمكانيات.أ،.ج،.د.ُتلِزم.بإجراء.االمتحان.بصيغته.الكاملة،.حتى.وإن.تعلّم.الطالب.في.الصف.بعض. .*

المواضيع.فقط.

إذا.لم.يتم.إجراء.االمتحان.للطالب.بصيغته.الكاملة،.يجب.إدخال.تغييرات.على.عدد.الدرجات.. .**

المخّصصة.لكل.سؤال،.وذلك.وفق.ما.يراه.المعلم.مناسًبا.

 ج.4    المقارنة مع معطيات مجموعات المقارنة

)معايير قطرية(

ستقوم."راما".بنشر.معطيات.مجموعات.المقارنة.)جميع.المدارس،.المدارس.الناطقة.بالعبرية،.المدارس.

الناطقة.بالعربية(.باالستناد.إلى.نتائج.المدارس.التي.تقّدمت.المتحانات.الميتساڤ.الخارجية..تستطيع.

المدرسة.مقارنة.نتائجها.مع.نتائج.مدارس.مشابهة.لها..سيتم.نشر.شرح.حول.عملية.المقارنة.هذه.على.

شبكة.اإلنترنت.على.موقع.راما.بعد.عدة.أشهر..تذّكروا،.إذا.قررتم.إجراء.أي.تغيير.في.االمتحان.)في.

مبناه،.أو.طريقة.إجرائه،.أو.طريقة.تقييمه(.فلن.تتمكنوا.من.مقارنة.نتائجكم.بنتائج.مجموعات.المقارنة.
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 ورقة تركيز العالمات للطالب - نموذج

نموذج لتعبئة ورقة تركيز العالمات للطالب )للحساب اليدوي( - الرياضيات للصف الخامس - "ميتساڤ" داخلي 2010

يجب.اإلشارة.إلى.عدد.الدرجات.التي.حصل.عليها.الطالب.في.كل.سؤال.أو.بند.بحسب.ما.هو.مفّصل.في.دليل.اإلجابات.

اسم.الطالب/ـة:                          حنان                              ..الصف:. 5 ج .

السؤال
األعداد 

الصحيحة
السؤال

الهندسة 

والقياسات
الكسورالسؤال

ע מالسؤالמ3ע מالسؤالמ8ע מالسؤالממ

עמ מالسؤالמ5ע מالسؤالמ9ע מالسؤالמ 

עממالسؤالמכע מالسؤالמע3ע מالسؤالמ4

ע מالسؤالמ7עמ מالسؤالממ3ע מالسؤالמעמ

ע מالسؤالמע עממالسؤالמ 3بע מالسؤالמממ

ע מالسؤالממ ע מالسؤالמ33ע מالسؤالמ מ

ע מالسؤالמ  أע מالسؤالמ34أע מالسؤالמ3מ

ע מالسؤالמ  بע מالسؤالמ34بע מالسؤالמ4מ

עממالسؤالמ3 ע מالسؤالמ34جעמ מالسؤالמ5מ

עממالسؤالמ4 أע מالسؤالמ35أע מالسؤالמכמ

עממالسؤالמ4 بע מالسؤالמ35بעממالسؤالמ7מأ

עממالسؤالמ4 جע מالسؤالמכ3ע מالسؤالמ7מب

ע מالسؤالמ5 ע מالسؤالמ37أע מالسؤالמ8מ

ע מالسؤالמכ ע מالسؤالמ37بע מالسؤالמ9מأ

ע מالسؤالמ7 أעמ מالسؤالמ37جע מالسؤالמ9מب

ע מالسؤالמ7 بע מالسؤالמ37دעמ מالسؤالמ38أ

עמ 3מالسؤالמ8 עממالسؤالמ38ب

ע מالسؤالמ9 עממالسؤالמ38ج

עממالسؤالמ 3أעמ מالسؤالמ38د

עממالسؤالמ 3ج

 

العالمات بالنسبة 

املئوية

( )
___%

35
100× =( )

___%
31

100× =( )
___%

34
100× =

العالمة في األعداد 

الصحيحة

العالمة في الهندسة 

والقياسات

العالمة في الكسور

מ78ממدرجة )مجموع الدرجات في األعداد الصحيحة، وفي الهندسة والقياسات، وفي الكسور(العالمة اإلجمالية 

هذه.الورقة.مخّصصة.لالستعمال.المدرسي،.وليست.للتحويل.إلى.أّي.جهة. 

837179 292227
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ورقة تركيز العالمات للطالب 

)ُنسخ من هذه الورقة مرفقة داخل المغّلف(

ورقة تركيز العالمات للطالب )للحساب اليدوي( - الرياضيات للصف الخامس - "ميتساڤ" داخلي 2010

يجب.اإلشارة.إلى.عدد.الدرجات.التي.حصل.عليها.الطالب.في.كل.سؤال.أو.بند.بحسب.ما.هو.مفّصل.في.دليل.اإلجابات.

.اسم.الطالب/ـة:                                                        ..الصف:.............

السؤال
األعداد 

الصحيحة
السؤال

الهندسة 

والقياسات
الكسورالسؤال

ע מالسؤالמ3ע מالسؤالמ8ע מالسؤالממ

עמ מالسؤالמ5ע מالسؤالמ9ע מالسؤالמ 

עממالسؤالמכע מالسؤالמע3ע מالسؤالמ4

ע מالسؤالמ7עמ מالسؤالממ3ע מالسؤالמעמ

ע מالسؤالמע עממالسؤالמ 3بע מالسؤالמממ

ע מالسؤالממ ע מالسؤالמ33ע מالسؤالמ מ

ע מالسؤالמ  أע מالسؤالמ34أע מالسؤالמ3מ

ע מالسؤالמ  بע מالسؤالמ34بע מالسؤالמ4מ

עממالسؤالמ3 ע מالسؤالמ34جעמ מالسؤالמ5מ

עממالسؤالמ4 أע מالسؤالמ35أע מالسؤالמכמ

עממالسؤالמ4 بע מالسؤالמ35بעממالسؤالמ7מأ

עממالسؤالמ4 جע מالسؤالמכ3ע מالسؤالמ7מب

ע מالسؤالמ5 ע מالسؤالמ37أע מالسؤالמ8מ

ע מالسؤالמכ ע מالسؤالמ37بע מالسؤالמ9מأ

ע מالسؤالמ7 أעמ מالسؤالמ37جע מالسؤالמ9מب

ע מالسؤالמ7 بע מالسؤالמ37دעמ מالسؤالמ38أ

עמ 3מالسؤالמ8 עממالسؤالמ38ب

ע מالسؤالמ9 עממالسؤالמ38ج

עממالسؤالמ 3أעמ מالسؤالמ38د

עממالسؤالמ 3ج

 

العالمات بالنسبة 

املئوية

( )
___%

35
100× =( )

___%
31

100× =( )
___%

34
100× =

العالمة في األعداد 

الصحيحة

العالمة في الهندسة 

والقياسات

العالمة في الكسور

מ   ממدرجة )مجموع الدرجات في األعداد الصحيحة، وفي الهندسة والقياسات، وفي الكسور(العالمة اإلجمالية 

هذه.الورقة.مخّصصة.لالستعمال.المدرسي،.وليست.للتحويل.إلى.أّي.جهة. 
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ورقة المسح الصفي - الرياضيات للصف الخامس "ميتساڤ" داخلي 2010

عادي/ 

الهندسة والقياساتاألعداد الصحيحةمدمج

    رقم السؤال/ 

    البند 

اسم الطالب

7ממכמ5מ4מ3מ מממעמ4 ממ
أ

7ממ
ب

9ממ8מ
أ

9ממ
ب

38מ
أ

38מ
ب

38מ
ج

38מ
د

العالمة 

في 

الموضوع

מ 3מ3ע893
ب

מ34מ33
أ

34מ
ب

34מ
ج

מ

 

3

4

5

כ

7

8

9

עמ

ממ

 מ

3מ

4מ

5מ

כמ

7מ

8מ

9מ

ע 

מ 

  

 3

 4

 5

כ 

 7

 8

 9

ע3

מ3

3 

33

34

35

כ3

37

38

39

ע4
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 يجب كتابة عدد الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سؤال أو بند كما  هو مفّصل في دليل اإلجابات.

العالمة الكسورالهندسة والقياسات )تتمة(

اإلجمالية 

في 

االمتحان

35מ
أ

35מ
ب

37מכ3
أ

37מ
ب

37מ
ج

37מ
د

العالمة 

في 

الموضوع

  ממ ע 7כ35
أ

  מ
ب

4 מ3 
أ

4 מ
ب

4 מ
ج

7 מכ 5 
أ

7 מ
ب

 3מ9 8 
أ

 3מ
ج

العالمة 

في 

الموضوع

מ

 

3

4

5

כ

7

8

9

עמ

ממ

 מ

3מ

4מ

5מ

כמ

7מ

8מ

9מ

ע 

מ 

  

 3

 4

 5

כ 

 7

 8

 9

ע3

מ3

3 

33

34

35

כ3

37

38

39

ע4

..املعدل.الصفي.بدون.الطالب.املدمجني.:. املعدل.الصفي.جلميع.الطالب:.
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الفصل د:  االستفادة من االمتحان

طالب،. يواجهها. صعوبات. تشخيص. עמע ،. امتحان. في. األسئلة. من. جزء. لتحليل. وأمثلة. معلومات.

األخير. الموعد. بعد. "راما". موقع. في. ُينشر. سوف. ذلك. كل. .- الصعوبات. هذه. على. للتغلّب. وإستراتيجيات.

راما موقع. على. الفصل. هذا. سيظهر. الخامس.. للصف. الرياضيات. في. الداخلي". "الميتساڤ. .إلجراء.

http://rama.education.gov.il.ضمن.الفئة."מיצב פנימי תש"ע" <<."הפקת תועלת מהמבחן".
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 قائمة بأسماء المفتشين والمرشدين 

امتحان "الميتساڤ" الداخلي في الرياضيات للصف الخامس

يمكن توجيه أسئلة تتعلق بفحص االمتحان إلى األشخاص التالية أسماؤهم:

טלפונים וכתובות דוא"לשם

ריבדו מ גזדוםמ
— מךדבוןמ

 פקחוםמ  ן טוקה

כסךרמ חכג'נה
050-6283418

hassadma@education.gov.il

ס כ ה ס ו כתמ
050-6283184

slimansa@education.gov.il

כדצון גודית רדואהמ ן ומ
050-6288954
tamiavi@netvision.net.il

يمكن توجيه أسئلة تتعلق بتحليل االمتحان وببناء خطط عمل في موضوع الرياضيات إلى األشخاص 

 التالية أسماؤهم:

טלפונים וכתובות דוא"לשםמחוז

גודיתכדצו ן ומ
050-6288954
tamiavi@netvision.net.il

ק ו ורדים ךרהמ
050-6289016
adakal@netvision.net.il

 נח"ו
כטר נכייהמ

050-6283551
atad@internet-zahav.net

דיט צו המ
052-7680344
cilla@mehadrin.net

ודיש ום
רדךו  דוטמ

054-6547055

meritdr@gmail.com

ח י פדחהמ
054-4582571

pircha@013.net

מ דאז

חת ר והמ
050-6283505

daliahe@education.gov.il

כ מ ךברמ בכרדהמ
קכרד

054-4982013

badras24@gmail.com
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טלפונים וכתובות דוא"לשםמחוז

שחדן –כבוב ט ומ
050-6288968

talimath@zahav.net.il

חופה

חרר נך ומ
050-5675272

hahaifa@education.gov.il

כגבדווה ךי דמ
054-4990514

agbaomar@hotmail.com

צפית

רשכ  ודהמ
050-3819181

dmira@bezeqint.net

כ קיבו זהבהמ
050-5902145

sumz@zahav.net.il

ך דת נרכמ
054-7553806

aboimran@yahoo.com

הרדיזו קדכה גזדמ סכיסתמ
052-5643936

y.kara@bezeqint.net
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