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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

إجابة صحيحة 40,021مفتوح1  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

إجابة صحيحة4,671 مفتوح2  - 3 درجات 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

3،0

متعّدد 3

الخيارات

120˚ إجابة صحيحة)3(   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

إجابة صحيحةتلوين 6 تربيعات من المستطيلمفتوح4  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

متعّدد 5

الخيارات

مثلّث متساوي الساَقينْ ومنفرج الزاوية.  إجابة صحيحة)2(   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

إجابة صحيحة21,500 شخصمفتوح6  - 3 درجات 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

3،0

55مفتوح7 إجابة صحيحةأ.   - 3 درجات 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

3،0

204مفتوح إجابة صحيحةب.   - 3 درجات 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

3،0

8,235مفتوح إجابة صحيحةج.   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

متعّدد 8

الخيارات

1,809,000  َو  1,909,000 إجابة صحيحة)4(   - 3 درجات 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

3،0

إجابة صحيحة1,520 شيقلمفتوح9  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

أ. مفتوح10

300,000 + 35,000 + 405 = 335,405

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

ب.مفتوح

300,000 + 34,999 + 405 < 335,405

إجابة صحيحة  - درجة واحدة 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1،0
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السؤال
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السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

متعّدد 11

الخيارات

5,600 مسماًرا تقريًبا إجابة صحيحة)4(   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

24 تلميًذامفتوح12 إجابة صحيحةأ.   - 3 درجات 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

3،0

مفتوح
 

3
4

 ،
18

24
ب. 

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ   

اإلجابة التي توّصل إليها  مالحظة: 

التلميذ بناًء على إجابته عن 

البند "أ" ُتعتبر إجابة صحيحة 

)حّتى وإننْ كتب في البند "أ" 

إجابة غير صحيحة(.

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

إجابة فيها شرح يتناول الفرَق بين العاملَينْن مفتوح13

المضروَبينْن بالعدد 758 )6، 7( وكبَر الفرق 

بين نتيجة التمرين "أ" ونتيجة التمرين "ب". 

إجابة صحيحة بالكلمات   - 3 درجات 
أو بالتمارين، مثل:

ميكن أن نجد اإلجابة بالطريقة التالية:  	—
نتمّعن يف مفهوم التمرين 758	×	6 فندرك 

أّن مفهومه هو سّت مّرات العدد 758.	
وبالتايل فإّن 758	×	7	هو سبع مّرات العدد 
758 أْي َجْمع 758 إىل التمرين مرّة واحدة 
إضافّية. لذلك فإّن التمرين "ب" أكرب ِبـ	758	

من التمرين "أ".
نالحظ أّن أحد العوامل )7(	في التمرين  	—

"ب" أكبر ِبـ 1	من العامل	)6(	في التمرين 
"أ"، ولذلك فإّن العدد يزيد ِبـ	758.

ِبـ	758	ألّننا نرضب العدد 758 ِبـ 6 ثّم  	—	
ِبـ 7، أْي نضاعف العدد مرّة إضافّية وهذا 

يعني أّننا نجمع 758 للنتيجة.
7	×	758	–	6	×	758	=   	—
)7	–		6(	×	758	=	1	×	758 

يجب أيًضا قبول الشرح  مالحظة: 

الذي لم ُيكتب فيه بشكل 

 صريح أّن الفرق بين 6 

َو 7 هو 1.
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 
فيما يلي أمثلة إلجابات غير صحيحة:

شرح يصف فيه التلميذ التمارين  	•
المعروضة في السؤال وال يضيف 

معلومات، مثل:

ميكن أن نعرف ِبَكم تزيد نتيجة  	—
التمرين "ب" ألّنه تّم الرضب ِبـ 	6	يف 

التمرين "أ" وِبـ 7	يف التمرين "ب".
ال يوجد في اإلجابة شرح يتناول   

الفرق بين 7 َو 6 والفرق بين 

نتائج التمريَنينْن.

شرح يتناول السؤال "أّي حاصل   •
ضرب أكبر؟" وال يتطّرق إلى السؤال 

"بكم يزيد حاصل الضرب؟" مثل:

ألّننا نرضب يف هذا التمرين بنفس  	—
العدد وهو 758.	واآلن األمر متعّلق 

بالعدد املرضوب به األكرب.

3،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

25 سّيارةمفتوح14 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

35 سّيارةمفتوح إجابة صحيحةب.   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

13مفتوح15
21

أ. 

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ  

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

7مفتوح
12

ب. 

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ  

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

مفتوح
1

1
2

12
8

, ج. 

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ   

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

5.21مفتوح د. 

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ   

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

متعّدد 16

الخيارات

420 : 6 إجابة صحيحة)4(   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

مفتوح17
 كغم

1
4

أ. 

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ  

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

250 غممفتوح ب. 

اإلجابة التي توّصل إليها  مالحظة: 

التلميذ بناًء على إجابته عن 

البند "أ" ُتعتبر إجابة صحيحة 

)حّتى وإننْ كتب في البند "أ" 

إجابة غير صحيحة(.

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

،
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كتابة كّل عدد مالئم، مثل:مفتوح18

3
8

1
8

1
4

− =

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

2أ. مفتوح19 1
4
7

3
7

− =

1
4
7

أو كّل متثيل عددّي مكافئ للعدد   

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

9ب. مفتوح
27

2
6

=
 

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

مفتوح20
4

9

10
ـِ   ب

أو كّل متثيل عددّي مكافئ

إجابة صحيحة  - درجة واحدة 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1،0

مفتوح21
0 1

2
1
4

5
8 1

أو كّل متثيل عددّي مكافئ

كتابة األعداد الناقصة   - 3 درجات 
الثالثة بشكل صحيح

كتابة عدَدينْن من األعداد   - درجتان 

الناقصة بشكل صحيح

كتابة عدد ناقص واحد   - درجة واحدة 

بشكل صحيح

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

3—0

مفتوح22
 1

1

6
 أو 

7

6

أو كّل متثيل عددّي مكافئ

إجابة صحيحة  - درجة واحدة 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

متعّدد 23

الخيارات
 .

2

3
 أكبر من 

3
4

 )1( أ. 
إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

تعليل فيه مقارنة بي الكسَرينْن.مفتوح  ب. 

فيما يلي طرق مقارنة ممكنة:

، مثل: توسيع إلى مقاَمينْ متساوَيينْ  •
9

12

8

12
,
2

3

8

12
,
3

4

9

12
> = =  

توسيع إلى بسَطينْ متساوَيي،   •

مثل:

6

8

6

9
,
2

3

6

9
,
3

4

6

8
> = =  

إكمال الكسر إلى واحد صحيح،   •

 مثل:

2

3
 أقرب إلى 1 من 

3

4
 

تحويل الكسَرينْن إلى كسَرينْن   •

عشريَّينْن والمقارنة بينهما

تمثيل بيانّي   •

تمثيل الكسَرينْن على محور األعداد   •

كّل طريقة مقارنة صحيحة أخرى.  •

اإلشارة إلى الجملة   - درجتان 

 الصحيحة وتعليل 

صحيح

مالحظة: ُتقبل أيًضا إجابة 

ليس فيها إشارة إلى أّي 

جملة أو إجابة فيها إشارة 

إلى جملة غير صحيحة، 

إذا ُفهم من الشرح بشكل 

.
2

3
 أكبر من 

3

4
واضح أّن 

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

2،0

،،

، ،
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30 كغممفتوح24

ع الكّمّيات والقسمة  ُيبيَّن في طريقة الحّل َجمنْ

على 4 .

مالحظات: 

التلميذ الذي كتب إجابة صحيحة وَجَمَع   •
الكّمّيات ولكّنه لم يكتب مترين قسمة 

ُيعتبر كالتلميذ الذي َحلَّ السؤال وكتب 

طريقة احلّل كاملًة.

التلميذ الذي كتب متريًنا صحيًحا ولكّنه   •
لم يحلّه ُيعتبر كالتلميذ الذي بّي طريقة 

حّل صحيحة بدون إجابة.

طريقة حّل صحيحة    - درجتان 

وإجابة صحيحة

طريقة حّل صحيحة بدون   - درجة واحدة 

إجابة أو طريقة حّل 

صحيحة فيها خطأ في 

 الحساب

 أو

إجابة صحيحة بدون 

طريقة حّل

كّل إمكانّية أخرى بما في   - 0 درجات 
ذلك إجابة غير صحيحة 

 بدون طريقة حّل

 أو

طريقة حّل صحيحة فيها 

أكثر من خطأ واحد في 

الحساب.

2—0

مفتوح25
.
4

5
 وأصغر من 

3

4
كّل كسر أكبر من 

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

0.24 ، 0.21 ، 0.18 ، 0.15 ، 0.12 ، 0.09مفتوح26

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ 

كتابة األعداد الناقصة   - درجتان 

الثالثة بشكل صحيح

كتابة عدَدينْن من األعداد   - درجة واحدة 

الناقصة بشكل صحيح

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

2—0
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1مفتوح27
6

أو كّل تمثيل عددّي مكافئ وطريقة حّل يوجد 

بان التاليان:  فيها المركِّ

كتابة سعر الكتاب )40 شيقل(؛  .1

كتابة اجلزء النسبّي لسعر الكتاب   .2 

من 240.

إجابة صحيحة وطريقة   - 3 درجات 
ب  حّل ُذكر فيها المركِّ

األّول على األقّل.

طريقة حّل ُذكر فيها   - درجتان 

بان وإجابة غير  المركِّ

صحيحة ناتجة عن خطأ 

في الحساب.

إجابة صحيحة بدون   - درجة واحدة 

 طريقة حّل 

 أو

حساب سعر الكتاب 

بشكل صحيح بدون 

تكملة أو مع تكملة غير 

صحيحة.

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

3—0

متعّدد 28

الخيارات

كّل األشكال الرباعّية التي في الرسم   )1( 

هي متوازيات أضالع. 

إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

100 سم2 مفتوح29 إجابة صحيحةأ.   - 3 درجات 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

3،0

اإلمكانّية 1: مفتوح  ب. 
كتابة عدَدينْن حاصل ضربهما هو 100.

اإلمكانّية 2:    
كتابة عدَدينْن )مختلَفينْ عن العدَدينْن 

اللَذينْن ُكتبا في اإلمكانّية 1( حاصل 

ضربهما هو 100.

اإلجابة التي توّصل إليها  مالحظة: 

التلميذ بناًء على إجابته عن 

البند "أ" ُتعتبر إجابة صحيحة 

)حّتى وإننْ كتب في البند "أ" 

إجابة غير صحيحة(.

كتابة اإلمكانّيَتينْن بشكل   -  3 درجات 
صحيح

كتابة إحدى اإلمكانّيَتينْن  -  درجتان 

 فقط بشكل صحيح أو 

 كتابة اإلمكانّيّة 1 

 واإلمكانية 2 بواسطة 

 نفس األعداد ولكن 

بترتيب مختلف

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

3،2،0



מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

9 

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

 מחוון למבחן פנימי במתמטיקה 
לכיתה ה', טור	א',	תשע"ד

 دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات، 

الصّف اخلامس، الصيغة "أ"، 2014

מבחן פנימי 109 במתמטיקה לכיתה ה' )5( — טור א'
دليل اإلجابات لالمتحان الداخلّي في الرياضّيات للصّف اخلامس - الصيغة "أ"

109-MAT-014-5A-SOF-pnimi-p-arab, 26/16 626/22/23  109-03-05-01-01-02-013-014-05

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات توجيهات لتحديد الدرجاتاإلجابة الصحيحة

الممكنة

ُتساويمغلق30  .1

ال ُتساوي  .2

ُتساوي  .3

تحديد اإلجابات   - درجتان 

الصحيحة في البنود 

الثالثة

تحديد إجابَتينْن   - درجة واحدة 

صحيحَتينْن في بنَدينْن

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

2—0

 من الماء مفتوح31
3
2 سم

َيِرد في طريقة الحّل شرح يتطّرق إلى أّن 

،  وأّن حجم 
3
حجم الوعاء "أ" هو 15 سم

.
3
الوعاَء ينْن "ب" َو "ج" مًعا هو 13 سم

طريقة حّل صحيحة   - درجتان 

وإجابة صحيحة

طريقة حّل صحيحة   - درجة واحدة 

وإجابة غير صحيحة 

ناتجة عن خطأ في 

 الحساب

 أو

إجابة صحيحة بدون 

طريقة حّل

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

2—0

متعّدد 32

الخيارات

في الساعة 16:45 إجابة صحيحة)2(   - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0

60 سممفتوح33

طريقة الحّل الصحيحة هي الطريقة التي 

توجد فيها كّل المعايير التالية:  

التحويل من أمتار إلى سنتيمترات بشكل    •
صحيح؛

القسمة على 5.   •

طريقة حّل صحيحة   - درجتان 

وإجابة صحيحة

التحويل إلى سنتيمترات   - درجة واحدة 

 بشكل صحيح وخطأ في

 الحساب في القسمة 

على 5

أو   

القسمة على 5 بدون    

حتويل إلى سنتيمترات       

 )
3
5

(

أو   

إجابة صحيحة بدون    

طريقة حّل

كّل إمكانّية أخرى  - 0 درجات 

2—0

إجابة صحيحة4.5 ممفتوح34  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2،0


