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המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה   
האגף לחינוך יסודי       מפמ"ר מתמטיקה 	 והדרכה לעובדי הוראה		 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך	  

מדינת ישראל
משרד החינוך 

تعليمات عامة للمصّححني

في جميع أسئلة االمتحان، يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات املفّصلة في دليل اإلجابات، واإلشارة إلى العالمة املناسبة في   *

ورقة تركيز العالمات.

إذا لم يكتب املمتَحن إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة، يجب اإلشارة إلى ذلك في عمود "لم ُيجب" في ورقة تركيز العالمات.  *

يجب عدم خصم درجات بسبب خطأ حسابي مجرور من أحد البنود إلى بند آخر.  *

 התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
 מחוון למבחן הסיום — תש"ע, מועד א' נוסח א' — עדכון

 خّطة حتسني التحصيل في الرياضيات في املدرسة االبتدائية 

دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، 2010، املوعد "أ"، الصيغة "أ"، حتديث

دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، املوعد "أ" - الصيغة "أ"

رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

الحّل:1أ

33 × 134 = 33 × (124 + 10) =  

33 × 124 + 33 × 10 = 4092 + 330 = 4422

أو: كّل طريقة صحيحة أخرى 

الجواب: 4422

طريقة صحيحة وحساب صحيح  = 1

كّلّّ إمكانية أخرى  = 0

1،0

الحّل:1ب

66 62 33 2
124

2
33 124 4092× = × × = × =

أو: كّل طريقة صحيحة أخرى 

الجواب:	4092

طريقة صحيحة وحساب صحيح  = 1

كّل إمكانية أخرى  = 0

1،0

الحّل:1ج

 −32 × (−124) = + (33 − 1) × 124 =  

 33 × 124 −1 × 124 = 4092 −124 =  3968

أو: كّل طريقة صحيحة أخرى 

الجواب: 3968

طريقة صحيحة وحساب صحيح  = 1

كّل إمكانية أخرى  = 0

1،0

الحّل:1د

−34 × 124 = – (33 + 1) × 124 =  

− (33 × 124 + 124) = − (4092 + 124) = 

= −4216

أو: كّل طريقة صحيحة أخرى. 

الجواب: 4216− 

طريقة صحيحة وحساب صحيح  = 1

كّل إمكانية أخرى  = 0

1،0
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السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

اإلشارة إلى "غير صحيحة"2أ 	.1

شرح طريقة حّل الطالب: نّفذ الطالب املراحل التالية:  	.2
5 × 5 = 25 
20 × 30 = 600

أو:	ضَرب الطالب اآلحاد باآلحاد والعشرات  	
بالعشرات.

تأشير صحيح وشرح صحيح لطريقة حّل   = 1
الطالب  

0 =كّل إمكانية أخرى  

1،0

اإلشارة إلى "صحيحة"2ب 	.1

شرح طريقة حّل الطالب:  	.2	
ضَرب الطالب:

5 × 25 + 30 × 25 = 125 + 750

طريقة احلّل مالئمة لضرب كّل عدَدْين صحيَحْين ألّن  	.3
عملية الضرب حتقق قانون التبادل وقانون التوزيع 

بالنسبة لعملية اجلمع. 

تأشير صحيح، وشرح صحيح لطريقة حّل   = 2
الطالب وشرح صحيح لكون طريقة الحّل 

مالئمة لضرب كّل عدَدْين صحيَحْين

إجابة صحيحة عن اثَنْين مما ُذكر أعاله  = 1

كّل إمكانية أخرى   = 0

مالحظة: يجب عدم خصم درجات إذا لم يكن 

هناك تطّرق إلى قانون التبادل. 

2—0

اإلشارة إلى "صحيحة"2ج 	.1

شرح طريقة حّل الطالب:  	.2	
نّفذ الطالب املراحل التالية: 

5 × 5 = 25 
5 × 30 = 150 
20 × 5 = 100 
20 × 30 = 600

ثم	جَمع النتائج اجلزئية. 	

طريقة احلّل مالئمة لضرب كّل عدَدْين صحيَحْين ألّنه  	.3
مّت استعمال قانون التوزيع املوّسع بشكل مشروع.

تأشير صحيح، وشرح صحيح لطريقة حّل   = 1
الطالب وشرح صحيح لكون طريقة الحّل 

مالئمة لضرب كّل عدَدْين صحيَحْين

كّل إمكانية أخرى   = 0

1،0

اإلشارة إلى "صحيحة"2د 	.1

شرح طريقة حّل الطالب:  	.2	
حلّل الطالب األعداد التي في التمرين إلى آحاد 

وعشرات وعرضها كأطوال أضالع مستطيالت. بعد 

ذلك حَسب مساحات املستطيالت، أي حواصل الضرب 

اجلزئية، ثم حَسب مجموع جميع املساحات اجلزئية. 

طريقة احلّل غير مالئمة لضرب كّل عدَدْين صحيَحْين  	.3
ألّنها غير مالئمة لضرب عدَدْين صحيَحْين سالَبْي. 

تأشير صحيح، وشرح صحيح لطريقة حّل   = 2
الطالب وشرح صحيح لكون طريقة الحّل 

غير مالئمة لضرب كّل عدَدْين صحيَحْين 

إجابة صحيحة عن اثَنْين مما ُذكر أعاله   = 1

كّل إمكانية أخرى   = 0

مالحظة: إذا َذكر الممتَحن أّن طريقة الحّل 

مالئمة لضرب كّل عدَدْين صحيَحْين وعلّل ذلك 

بأّنه في حالة كون األعداد سالبة تتّم عملية 

الضرب بنفس الطريقة واإلشارة النهائية 

لحاصل الضرب تتغير بناًء على ذلك، في هذه 

الحالة يجب إعطاء درجَتْين. 

2—0
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الشرح: يقبل العدد القسمة على 4 إذا كّون آخر رقَمْين منه 3أ

عدًدا يقبل القسمة على 4، أْي: أّن العدد b8 يقبل القسمة 

على 4. 

0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 :b الجواب: يمكن أن تكون قيمة

إجابة صحيحة وشرح صحيح وكامل  = 1

كّل إمكانية أخرى    = 0

مالحظة: يجب عدم إعطاء درجات إذا ُكتب في 

الشرح: الرقمان األخيران يقبالن القسمة على 4.

1،0

الجواب: أحد أزواج األعداد التالية:3ب

902468a

886420b

إجابة صحيحة   = 1

إجابة غير صحيحة  = 0

1،0

الحّل: العدد الذي يقبل القسمة على 36 يقبل القسمة على 9 3ج

وعلى 4، وذلك ألّن 4 َو 9 هما غريبان. وجدنا في البند "أ" 

القيم المحتملة لـ b بالنسبة للعدد الذي يقبل القسمة على 4. 

لكي يقبل عدد القسمة على 9 يجب أن يقبل حاصل جمع 

أرقامه القسمة على 9 أي: a + b = 9k + 8 + 7 + 4، وبناًء 

على ذلك، إذا أضفنا a + b لـ 19 يجب أن نحصل على أحد 

مضاعفات الـ 9. المضاعف األول الممكن هو 27، وحينها 

.a + b = 8 يكون 

 .a+b = 17 المضاعف التالي هو 36، وحينها يكون 

المضاعفات األخرى غير ممكنة ألن حاصل الجمع األقصى 

للرقَمْين هو 18 )نحصل على حاصل الجمع األقصى عندما 

يكون a = b = 9(، وبسبب ضرورة القسمة على 4 ال يمكن 

 أن يكون المجموع أكبر من 17. 

إذا كان األمر كذلك، فمن قيم b التي وجدناها في البند 

"أ" يجب أن نختار فقط تلك التي بالنسبة لها ُيحّقق a أحد 

الشرَطْين التالَيْين: 
 

a + b = 17 أو a + b = 8 

الجواب: جميع أزواج األعداد التالية: 

902468a

886420b

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على خطأ مجرور من 

البند "أ". 

إجابة صحيحة كاملة وشرح صحيح وكامل    = 2

إجابة جزئية )مثل: لم ُيذكر الزوج:   = 1
a = 9 ، b = 8( َو/أو شرح جزئي )مثل: لم 

ُيذكر أّن 4 َو 9 غريبان(

كّل إمكانية أخرى   = 0

مالحظة: إذا كان أحد الحلَّْين غير موجود 

ولم ُيذكر أّن 4 َو 9 غريبان، يجب إعطاء درجة 

واحدة فقط. 

2—0
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 الحّل:4أ

في مكتبة "الكوكب" ُيدفع مقابل 5 أفالم مبلغ 100 ش.ج.:

100 ش.ج. = 20 + 80 = 4 × 5 + 80

أما في مكتبة "الفيلم" فُيدفع: 60 ش.ج. = 12 × 5

الجواب: في مكتبة "الفيلم" استعارة 5 أفالم أرخص.

طريقة صحيحة كاملة وإجابة صحيحة  = 1

كّل إمكانية أخرى    = 0

1،0

 الحّل: x يمّثل عدد األفالم التي تريد ماجدة استعارتها.4ب1

 في مكتبة "الكوكب" تدفع مقابل استعارة x أفالم:

 4x + 80 ش.ج.

 أما في مكتبة "الفيلم" فتدفع مقابل استعارة x أفالم:

12x ش.ج.

80 + 4x = 12x / – 4x 
80 = 8x / : 8 
x = 10

 أو: كّل طريقة صحيحة أخرى )مثل: جدول(.

الجواب: تنوي ماجدة استعارة 10 أفالم.

طريقة صحيحة كاملة وإجابة صحيحة  = 1

كّل إمكانية أخرى    = 0

1،0

الحّل: بناًء على البند السابق تنوي دعاء استعارة 10 أفالم. 4ب2

نعّوض في أحد التعابير فنحصل على: 120 ش.ج.

أو: كّل طريقة صحيحة أخرى.

الجواب: ستدفع ماجدة مقابل األفالم 120 ش.ج.

طريقة صحيحة كاملة وإجابة صحيحة  = 1

كّل إمكانية أخرى     = 0

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على خطأ 

مجرور من البنود السابقة.

1،0

 الحّل:4ج

في مكتبة "الكوكب" تستطيع دعاء أن تستعير:  

80 + 4x = 190 / −80 
4x = 110 / : 4 
x = 27.5 

 أي 27 فيلًما.

في مكتبة "الفيلم" تستطيع دعاء أن تستعير: 

12x = 190 / :12

x = 15
5

6
			

 أي 15 فيلًما.

أو: االعتماد على البنَدْين "أ" َو "ب" وعلى العالقة الخطّية بين 

المبلغ المدفوع وبين عدد األفالم التي استعارتها دعاء.  

أو: حساب صحيح بدون معادلة. 

الجواب: من األفضل لدعاء أن تستعير أفالًما بهذا المبلغ 

من مكتبة "الكوكب".

طريقة صحيحة كاملة وإجابة صحيحة  = 3

طريقة صحيحة مع خطأ في الحساب   = 2
وإجابة بناًء على هذا الخطأ

طريقة صحيحة وكتابة 28.  = 1

كّل إمكانية أخرى   = 0

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على خطأ 

مجرور من البنود السابقة.

3—0
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إجابة صحيحة 540أ  = 1

إجابة غير صحيحة   = 0

1،0

كّل عدَدْين هما من مضاعفات الـ 16، 5ب

مثال: 32، 64، 32– 

كتابة عدَدْين بشكل صحيح  = 2

كتابة عدد واحد بشكل صحيح  = 1

إجابة غير صحيحة   = 0

2—0

1—4ما أشار إليه الممتَحن5ج خ.

تأشير صحيحاإلشارة إلى "3" - حاصل ضرب العدد 8 بعدد زوجّي. 5ج  = 1

تأشير غير صحيح  = 0

1،0

الشرح: 5د	

40 : 8 – 4 = 5 – 4 = 1

32 : 8 – 4 = 4 – 4 = 0

أو: إثبات بطريقة جبرية.

الجواب: أعداد أكبر من 32 وأصغر من 40. 

إجابة صحيحة كاملة تشتمل على وصف   = 2
المجال العددي بطريقة كالمية أو بطريقة 

جبرية

ق  إجابة تشتمل على أمثلة عددية أو تطرُّ  = 1
غير صحيح إلى طرف المجال )العدَدْين 

32 َو 40( في طريقة الحّل

إجابة غير صحيحة   = 0

2—0

اإلشارة إلى "صحيحة"6أ

الشرح: بناًء على ترتيب العمليات الحسابية، أو بناًء على 

مثال توضيحي:

تريد أمينة مكتبة ترتيب 300 كتاب في خزانَتْين للكتب، في 

كّل منها 5 رفوف. وهي معنية بأن يكون تساٍو بين عدد 

الكتب على كل رّف.

م عدد  م عدد الكتب على 2 وبعد ذلك تقسِّ بإمكانها أن تقسِّ

الكتب في كّل قسم على 5 رفوف.

تأشير صحيح وشرح صحيح وكامل  = 2

كّل إمكانية أخرى   = 0

2،0

اإلشارة إلى "غير صحيحة"6ب

الشرح: بناًء على ترتيب العمليات الحسابية، أو بناًء على 

مثال توضيحي، أو بناًء على قانون التجميع.  

 أو: (5 : 2) : 300 أكبر 5 مرات من 2 : 300، ولذلك 

300 : 2 : 5 = 300 : (2 × 5)

تأشير صحيح وشرح صحيح وكامل  = 2

تأشير صحيح وشرح جزئي )مثل:   = 1
القوسان يبطالن ترتيب العمليات 

الحسابية(  

كّل إمكانية أخرى  = 0

2—0
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hitmakzeut-010-A-A-SOF-p-net-arab-idkun	16:20,13/04							142-03-20-01-01-02-009-010-00			'א	מועד	—	א'	נוסח	—	סיום	מבחן
دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، املوعد "أ" - الصيغة "أ"

رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

اإلشارة إلى "صحيحة"6ج

الشرح: القسمة هي ضرب في المقلوب.

300 2 5 300 2 5 300 2
1

5

300
1

2

1

5
300

1

2 5

: : : : := ( ) = ( ) × =

× × = ×
×

أو: كّل شرح صحيح آخر. 

تأشير صحيح وشرح صحيح وكامل 	= 2

تأشير صحيح وشرح جزئي )مثل: خط  	= 1
الكسر هو مبثابة قوَسْي( 

كّل إمكانية أخرى 	= 0

2—0

اإلشارة إلى "صحيحة"6د

الشرح: بناًء على الضرب في المقلوب واالنتقال ثانية، 

واستعمال التبادل في الضرب: 

300 5 2 300
1

5
2

300
1

5

1

2
300

1

2

1

5
30

: : :( ) = ×





=

× × = × × =

00 2 5: :( )

أو: بناًء على مثال توضيحي:

م كمية الكتب في البداية على  تستطيع أمينة المكتبة أن تقسِّ

م كّل نصف منها على الرفوف   الخزانَتْين، وبعد ذلك ُتقسِّ

م أمينة المكتبة الكتب على 5 رفوف وبعد  الـ 5، أو أن ُتقسِّ

م كّل ُخمس على الخزانَتْين.    ذلك ُتقسِّ

أو:	بناًء على التمثيل البياني: 	

رسم مستطيل، وتقسيمه إلى عموَدْين وبعد ذلك تقسيم كّل 

عمود إلى 5 أسطر، وكذلك رسم مستطيل، وتقسيمه إلى 5 

أسطر وبعد ذلك تقسيم كّل سطر إلى عموَدْين. 	

أو: كّل شرح صحيح آخر.	

تأشير صحيح وشرح صحيح وكامل  = 2

تأشير صحيح وشرح جزئي  = 1

كّل إمكانية أخرى  = 0

2—0

لم يجد الطالب مقاًما مشترًكا. طَرح الطالب بسًطا من بسط 7أ

ومقاًما من مقام.  

أو: كّل شرح مالئم آخر لطريقة الطالب غير الصحيحة

شرح مالئم لطريقة الطالب غير الصحيحة  = 2

شرح غير مالئم لطريقة الطالب غير   = 0
الصحيحة

2،0
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המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה   
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hitmakzeut-010-A-A-SOF-p-net-arab-idkun	16:20,13/04							142-03-20-01-01-02-009-010-00			'א	מועד	—	א'	נוסח	—	סיום	מבחן
دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، املوعد "أ" - الصيغة "أ"

رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

شروح ممكنة:7ب

3

7

1

2
< 	.I 

من غير املعقول أن نطرح عدًدا من عدد أصغر من 

.
1

2
نصف ونحصل على 

بواسطة مثال عكسي: لو كانت هذه الطريقة صحيحة  	.II

، وهذا 
1

2

1

2

1

2
− = ، أي أّن: 

4

8

1

2

3

6
− = لكان أيًضا:

بالطبع غير صحيح.  

ميكن توضيح طريقة احلّل الصحيحة بواسطة الرسم. 	.III

	من املستطيل هي املساحة امللونة باللون الرمادي:
3

7
	

:  من املستطيل هي املساحة املشار إليها بـ 
2

5
	

مّت تقسيم املستطيل إلى 35	مرّبًعا.		  

	منها  2

5
	من هذه املرّبعات تساوي 15	مرّبًعا، َو

3

7
	

تساوي 14	مرّبًعا. مترين الطرح يعادل حساب 15 

15

35

14

35

1

35
− = مرّبًعا ناقص 14 مرّبًعا أي:	

مقام مشترك.	 	.IV
أو:	كّل شرح صحيح آخر.  

كتابة شرَحْين صحيَحْين مالئَمْين لمستوى   = 3
الطالب 

كتابة شرَحْين صحيَحْين غير مالئَمْين   = 2
لمستوى الطالب أو كتابة شرح واحد 

صحيح مالئم لمستوى الطالب وشرح 

واحد صحيح غير مالئم لمستواهم  

كتابة شرح واحد صحيح )مالئم أو غير   = 1
مالئم لمستوى الطالب(

كّل إمكانية أخرى   = 0

3—0
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hitmakzeut-010-A-A-SOF-p-net-arab-idkun	16:20,13/04							142-03-20-01-01-02-009-010-00			'א	מועד	—	א'	נוסח	—	סיום	מבחן
دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، املوعد "أ" - الصيغة "أ"

رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

وضع النقطة في المكان الصحيح98.3 + 8122.9أ  = 2

وضع النقطة في مكان غير صحيح  = 0

2،0

97.4 × 81.43ب

14.3 × 9.74

أو: كّل جواب صحيح آخر يعتمد على إضافة أصفار. 

مثل:                       0.974 × 143

وضع النقطة في المكان الصحيح  = 2

وضع النقطة في مكان غير صحيح  = 0

2،0

   404 : 860.6ج

أو: 

6.06 : 40.4    

أو: كّل جواب صحيح آخر يعتمد على إضافة أصفار. 

وضع النقطة في المكان الصحيح  = 2

وضع النقطة في مكان غير صحيح  = 0

2،0

اإلشارة إلى "يسرى"9

الشرح: كمية الدهون لم تتغّير في حين أّن كمية اللبنة 

اإلجمالية تقلّصت. لذلك فإن نسبة الدهون في اللبنة التي 

حصلتا عليها هي أكبر من 5%.

أو: حساب النسبة المئوية للدهون.

تأشير صحيح وشرح صحيح كامل  = 3

تأشير صحيح وشرح جزئي، مثل: تعويض   = 2
التعابير الصحيحة لحساب النسبة المئوية 

للدهون وخطأ في الحساب

1 =	حساب صحيح وتأشير غير صحيح

0 = تأشير غير صحيح أو تأشير بدون شرح

3—0

الجواب: B ، C 10أ1

أو: تحديد مكان النقطَتْين:

B(500، 300)

C(800، 400)

كتابة اسَمي الُمنتَجْين الصحيَحْين  = 2

كتابة اسم ُمنتج واحد صحيح أو كتابة   = 1
اسَمي ُمنتَجْين صحيَحْين وُمنتج واحد غير 

صحيح 

كتابة اسَمي ُمنتَجْين غير صحيَحْين  = 0

2—0

B: نسبة التخفيض هي %10:40أ2
500 300 200

200 100

500
40

− =
× = %

C: نسبة التخفيض هي 50%:
800 400 400

400 100

800
50

− =
× = %

حساب صحيح لنسبة التخفيض بالنسبة   = 2
للُمنتَجْين أو حساب نسبة التخفيض 

للُمنتج B وكتابة %50، بدون حساب نسبة 

C التخفيض للُمنتج

حساب صحيح لنسبة التخفيض بالنسبة   = 1
لُمنتج واحد أو كتابة %50 فقط - نسبة 

التخفيض للُمنتج C، بدون حساب نسبة 

  B التخفيض للُمنتج

إجابة غير صحيحة أو إجابة صحيحة   = 0
بدون حساب

2—0
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המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה   
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دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، 2010، املوعد "أ"، الصيغة "أ"، حتديث

hitmakzeut-010-A-A-SOF-p-net-arab-idkun	16:20,13/04							142-03-20-01-01-02-009-010-00			'א	מועד	—	א'	נוסח	—	סיום	מבחן
دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، املوعد "أ" - الصيغة "أ"

رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

اإلشارة إلى	"1"	-	نعم10ب

D َو	B	:أسماء الُمنتَجْين

كتابة صحيحة السَمي الُمنتَجْين  = 1

كّل إمكانية أخرى )بما في ذلك كتابة اسم   = 0
ُمنتج واحد صحيح( 

1،0

اإلشارة بشكل صحيح إلى نقطة إحداثياتها متساوية، مثل: 10ج1

200 َو 200.

تأشير صحيح  = 1

تأشير غير صحيح  = 0

1،0

 كتابة سعر صحيح للُمنتج المشار إليه في البند 10ج10،1ج2

مثل: 200. 

إجابة صحيحة   = 1

إجابة غير صحيحة   = 0

1،0

أجوبة ممكنة:10د

400 َو 500     100 َو 125 

500 َو 625 200 َو 250 

600 َو 750 300 َو 375 

أو: كّل جواب صحيح آخر. 

إجابة صحيحة   = 1

إجابة غير صحيحة  = 0

1،0

اإلشارة إلى "2" - ال10هـ

الشرح: ال يوجد ُمنتج ُخّفض سعره بنسبة %120، ألّن 

السعر في هذه الحالة يكون سالًبا وال يمكن أن يكون سعر 

ُمنتج ما سالًبا.   

تأشير صحيح وشرح صحيح وكامل  = 2

تأشير صحيح وشرح جزئّي   = 1

كّل إمكانية أخرى   = 0

2—0

اإلشارة إلى "1" - نعم10و

مثال: السعر األولي: 100؛ السعر بعد االرتفاع: 220.

أو: كّل مثال صحيح آخر.

تأشير صحيح ومثال مالئم  = 2

كّل إمكانية أخرى   = 0

مالحظة: إذا أشير إلى مثال مالئم على هيئة 

المحاور يجب إعطاء درجَتْين. 

2،0
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המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה   
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hitmakzeut-010-A-A-SOF-p-net-arab-idkun	16:20,13/04							142-03-20-01-01-02-009-010-00			'א	מועד	—	א'	נוסח	—	סיום	מבחן
دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، املوعد "أ" - الصيغة "أ"

رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

المثلث قائم الزاوية ألّن:		11أ

15 ס"מ 32A ס"מ

E D

CB

DBA = 90º )زاوية في المستطيل(

⇓

).180º مجموع الزاويَتْين المتجاورَتْين هو(	DBC = 90º

أو: EA||DB )كّل ضلَعْين متقابلَْين في المستطيل متوازيان.( 

A = 90º )زوايا المستطيل هي زوايا قائمة.( 

DBC = A )الزاويتان المتناظرتان بين خَطْين متزاوَيْين 

وقاطع متساويتان.( 

⇓

DBC = 90º

أو: كّل شرح كالمي صحيح يعتمد على نظريات هندسية 

مناسبة.  

شرح صحيح كامل يعتمد على نظريات   = 2
هندسية مناسبة

كتابة االّدعاءات بدون كتابة النظريات   = 1
الهندسية المناسبة، أو شرح جزئي

شرح غير صحيح  = 0

2—0

1—3ما أشار إليه الممتَحن11ب خ.

اإلشارة إلى "2" - مساحة المستطيل أصغر من مساحة 11ب	

المثلث. 

التعليل:   

DB هو الضلع القائم في مثلث قائم الزاوية وهو ضلع في 

 . DB = h :ر المستطيل. نؤشِّ

32مساحة المثلث قائم الزاوية هي: 

2
16

× =h
h

15h :مساحة المستطيل

h > 0 ولذلك مساحة المثلث أكبر من مساحة المستطيل. 

أو: كّل تعليل كالمي صحيح آخر. 

تأشير صحيح وتعليل صحيح، أو تأشير   = 1
غير صحيح وتعليل صحيح وكامل يشتمل 

h > 0 :على تطّرق إلى أّن

كّل إمكانية أخرى )يشتمل على مثال   = 0
عددي( 

1،0

سمسم
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رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

طرق حساب ممكنة: 11ج

مساحة شبه املنحرف = مساحة املستطيل + مساحة  	.I
املثلث قائم الزاوية:

SACDE = × + × =15 12
32 12

2

372	سم2 = 192 + 180 	

مساحة شبه املنحرف = نصف مجموع طولَي قاعدَتي  	.II

شبه املنحرف × ارتفاع شبه املنحرف: 

SACDE = +( ) × − × =15 32 12
32 12

2
372	سم2  		

تكملة شبه املنحرف إلى مستطيل وطرح مساحة املثلث  	.III

قائم الزاوية:

 SACDE = +( ) × − × =15 32 12
32 12

2
372	سم2  		

أو:	كّل طريقة صحيحة أخرى.	 	

عرض طريقَتْين صحيحَتْين وكتابة صحيحة   = 2
لوحدات القياس: سم2

عرض طريقة واحدة صحيحة أو عرض   = 1
طريقَتْين صحيحَتْين بدون ذكر وحدات 

القياس 

عرض طرق غير صحيحة أو تحديد أّن   = 0
طول الوتر هو 12 سم 

مالحظة: يجب عدم خصم درجات إذا كانت 

طريقة الحّل صحيحة ولكن حدثت أخطاء في 

الحسابات.

2—0
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مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

الحّل:12أ

   BE = BC = يتبّين من التطابق أن: 9 سم 

وأّن: 3 سم = BD = AB )األضالع المالئمة في المثلثات 

المتطابقة متساوية.( 

⇓

 DE = BE – BD = 9 – 3 = 6

DE =	سم	6	الجواب:

إجابة صحيحة، طريقة حّل صحيحة وتعليل   = 2
صحيح

إجابة صحيحة بدون استعمال نظرية   = 1
هندسية مناسبة  

كّل إمكانية أخرى   = 0

2—0

شروح ممكنة:12ب

.C من النقطة DE هو االرتفاع النازل على BC 	.I

6	سم = DE  )بناًء على البند "أ"(  	

9	سم = BC  )ُمعطى(  	

⇓ 	

S EDC∆ = × =6 9

2 	
27	سم2  

املثلثان	ABE	َو DBC	متطابقان،	وبناًء على ذلك فهما  	.II

 متساويان في املساحة، 

ولذلك:

S S SEDC EAC ABE∆ ∆ ∆= − 2

S
AB BC EB

AEC∆ =
+( ) ×

=
+( ) ×

=
2

3 9 9

2
54 سم2

2 2
2

9 3S
BC DB

ABE∆ = × × = × = 27	سم2  

⇓ 	

مساحة املثلث	EDC:	27	سم2 = 27 – 54 	  

S S SEDC CBE DBC∆ ∆ ∆= − = 		 	 	 	 		.III
9 9

2

9 3

2

× − × = 27	سم2     

إجابة صحيحة وشرح صحيح  = 2

إجابة صحيحة وشرح جزئي  = 1

كّل إمكانية أخرى   = 0

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على خطأ 

مجرور من البند "أ".  

2—0
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اإلشارة إلى "2" - يزيد 13أ

الشرح: 

في الشكل السداسي A مساحة كّل مرّبع هي:  

4 سم2 = 2 × 2، وبناًء على ذلك فإّن مساحة الشكل 

السداسي A هي: 24 سم2 = 4 × 6.

 في الشكل السداسي B مساحة كّل مرّبع هي:  

9 سم2 = 3 × 3، وبناًء على ذلك فإّن مساحة الشكل 

السداسي B هي: 54 سم2 = 9 × 6.

أو:

مساحة المرّبع في الشكل السداسي B أكبر من مساحة 

المرّبع في الشكل السداسي A. في كّل واحد من الشكلَْين 

السداسيَّْين توجد 6 مرّبعات، وعليه فإّن مساحة الشكل 

.A أكبر من مساحة الشكل السداسي B السداسي

تأشير صحيح وشرح صحيح وكامل   = 2

تأشير صحيح وشرح جزئّي )مثل: ُذكر   = 1
بأنه يوجد فرق بين مساحَتي المرّبعات 

التي في الشبكة، ولذلك فإّن مساحَتي 

الشكلَْين السداسيَّْين مختلفتان أيًضا، بدون 

التطّرق إلى التساوي بين عدد مرّبعات كّل 

واحد من الشكلَْين السداسيَّْين(    

كّل إمكانية أخرى  = 0

2—0

النسبة بين مساحَتي الشكلَْين السداسيَّْين هي 9 : 4 أو 54 : 24 13ب

أو النسبة العكسية.

إجابة صحيحة	 	= 1

إجابة غير صحيحة 	= 0

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على خطأ 

مجرور من البند "أ". 

1،0

النسبة بين محيط الشكل السداسي A ومحيط الشكل 13ج

السداسي B هي 3 : 2.

إجابة صحيحة   = 1

إجابة غير صحيحة )تشتمل على كتابة   = 0
نسبة عكسية(

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على خطأ 

مجرور من البند "أ".  

1،0
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للمثلَثْين ACD َو ABD ارتفاع مشترك )من النقطة A يمكن 14أ

ل BC قطعة  إنزال عمود واحد على المستقيم الذي ُتشكِّ

منه(.

 .h نشير إلى االرتفاع المشترك بالحرف

S
CD h

S
BD h

ACD

ABD

∆

∆

= ×

= ×

2

2

)BC مستقيم متوّسط لـ AD)	BD = DC

⇓
S SACD ABD∆ ∆=

أو: كّل شرح كالمي صحيح آخر. 

إثبات كامل ومعلَّل  = 1

كّل إمكانية أخرى  = 0

1،0

في المثلث	ACD	القطعة	CM	هي	مستقيم متوّسط للضلع	AD.14ب

⇓

S	)المستقيم المتوّسط في المثلث يقسمه  SAMC DMC∆ ∆=
إلى مثلَثْين متساوَيْين في المساحة.( 

في المثلث	ABD	القطعة	BM	هي	مستقيم متوّسط للضلع 

.AD

⇓

S	)المستقيم المتوّسط في المثلث يقسمه  SDBM ABM∆ ∆=
إلى مثلَثْين متساوَيْين في المساحة.(

	ABD َو	ACD بناًء على البند "أ" فإّن مساحَتي المثلَثْين

متساويتان،	ولذلك فإّن المثلثات األربعة متساوية في المساحة 

	.ABC ومساحة كّل مثلث منها تساوي ربع مساحة المثلث 

أو:	كّل شرح كالمي صحيح آخر. 	

إثبات كامل ومعلَّل  = 2

إثبات جزئي )مثل: ُذكر فقط أّن المستقيم   = 1
المتوّسط في المثلث يقّسم المثلث إلى 

مثلَثْين متساوَيْين في المساحة(

كّل إمكانية أخرى  = 0

2—0

اإلشارة إلى "2" - ال14ج

الشرح: ال توجد معطيات كافية لكي نثبت التطابق. لكّل 

مثلَثْين متجاوَرْين يوجد ضلعان متساويان فقط على 

التوافق، وال تتوفر معلومات عن ُمعطى ثالث يمكن بواسطته 

إثبات تطابق. 

أو: إعطاء مثال عكسي مناسب. 

تأشير صحيح وتعليل صحيح وكامل   = 2

تأشير صحيح وتعليل جزئّي  = 1

كّل إمكانية أخرى  = 0

2—0
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 الحّل:15أ

حجم الهرم هو 1/3 حجم المنشور الذي له نفس القاعدة 

ونفس االرتفاع. لذلك فإّن الحجم المحصور بين الجسَمْين 

هو: 2/3 × حجم المنشور، والنسبة هي 1 : 2.

أو:

 حجم المنشور = مساحة قاعدة المنشور × االرتفاع؛ 

 حجم الهرم = 1/3 × مساحة قاعدة المنشور × االرتفاع؛ 

مساحة قاعدة المنشور ومساحة قاعدة الهرم متساويتان 

ولهما نفس االرتفاع، 

 لذلك فإن الحجم المحصور بين الجسَمْين هو: 

2/3 × حجم المنشور والنسبة بين 2/3 َو 1/3 هي 1 : 2.

أو: حساب الحجَمْين والتوصل إلى جواب صحيح.

الجواب: النسبة هي 1 : 2.

إجابة صحيحة وطريقة حّل صحيحة   = 2

طريقة حّل صحيحة وكتابة نسبة معكوسة   = 1
)2 : 1(، أو حساب صحيح لألحجام بدون 

إيجاد النسبة

كّل إمكانية أخرى   = 0

2—0

اإلشارة إلى "2" - ال 15ب

الشرح: حجم الهرم يساوي ثلث حجم المنشور الذي له 

نفس القاعدة ونفس االرتفاع، ولذلك تبقى النسبة 1 : 2 في 

هذه الحالة أيًضا.

تأشير صحيح وشرح صحيح   = 2

كّل إمكانية أخرى  = 0

2،0

الحّل:16

مساحة مرّبع واحد في مستطيل RONI هي: 

4 سم2 = 10 : 40  

⇓

4 = طول ضلع المرّبع هو: 2 سم

⇓

أطوال األضالع في المثلث الُمعطى: 

AB = 2 × 3 = 6 سم

 AC = 4 × 2 = 8 سم

بناًء على نظرية فيثاغورس:	

BC = + = =6 8 1002 2
10	سم

أو:	استعمال ثالثية فيثاغورس	5 ، 4 ، 3.

الجواب:	طول الضلع	BC	هو	10	سم.

إجابة صحيحة وطريقة حّل صحيحة   = 3
وكاملة 

خطأ واحد في طريقة الحّل وتكملة بناًء   = 2
على هذا الخطأ

إجابة صحيحة وحّل جزئي )مثل: كتابة   = 1
طول كّل ضلع في الشبكة بدون طريقة 

الحساب(

أكثر من خطأ واحد في طريقة الحّل، أو   = 0
جواب بدون طريقة 

مالحظة: إذا لم ُيذكر "سم" يجب خصم درجة 

واحدة.

3—0
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 الحّل: 17أ

، أي 48 طالًبا، يتطوعون في مساعدة المسّنين. 
1

4

بناًء على ذلك فإّن عدد طالب الصفوف الثامنة هو:  

 .48 × 4 =         192

الجواب: مجموع الطالب في الصفوف الثامنة هو 192 طالًبا.

من الحساب السابق أصبح معلوًما أّن عدد الطالب في 

الصفوف الثامنة هو 192 طالًبا. نطرح من هذا العدد عدَد 

 الطالب المتطوعين في بقية مجاالت التطّوع فنحصل على:   

192 – 120 = 72

 أو:

 مجموع المتطوعين، يتطوعون 
1

4
إذا كان 48 طالًبا وهم 

، يتطوعون 
1

16
في مساعدة المسّنين، فإّن 12 طالًبا وهم 

، يتطوعون 
3

16
في نجمة داوود الحمراء، َو 36 طالًبا وهم 

، يتطوعون 
1

8
في اإلرشاد في النوادي، َو 24 طالًبا وهم 

في مساعدة الطالب الضعفاء، لذلك فإن عدد الطالب أمناء 

النظافة هو: 

  
1

1

4

1

16

3

16

1

8

3

8
− − − − =

أي 72 طالًبا.

الجواب: العدد اإلجمالي ألمناء النظافة في الصفوف الثامنة 

هو 72 طالًبا. 

أو: كّل إجابة صحيحة أخرى. 

إجابة صحيحة كاملة وتعليل صحيح وكامل  = 7

إجابة صحيحة )عدد الطالب في الصفوف   = 5
الثامنة وعدد المتطوعين في مساعدة 

المسّنين( وتعليل جزئي

إجابة غير صحيحة لعدد الطالب في   = 4
الصفوف الثامنة، وتعليل صحيح وحساب 

غير صحيح لعدد المتطوعين في مساعدة 

المسّنين يعتمد على العدد غير الصحيح 

لطالب الصفوف الثامنة الذي تّم حسابه

إجابة صحيحة وكاملة وتعليل صحيح   = 3
وكامل لعدد طالب الصفوف الثامنة، وكتابة 

صحيحة لعدد أمناء النظافة بدون طريقة 

حساب	

192 – (24 + 36 + 48 + 12)

أو:   

حساب صحيح لعدد طالب الصفوف   
الثامنة وحساب غير صحيح لعدد أمناء 

النظافة

التحديد بناًء على الرسم أن المتطوعين   = 2
في مجاالت نجمة داوود الحمراء ومساعدة 

المسّنين واإلرشاد في النوادي هم 50%، 

وتكملة صحيحة

كّل إمكانية أخرى  = 0

مالحظة: يجب عدم خصم درجات على خطأ 

مجرور من حساب غير صحيح لعدد الطالب في 

الصفوف الثامنة.  

7،5،4،3،2،0

اإلشارة إلى "1" - نعم 17ب

الشرح: مجال التطوع الذي مساحته في المخّطط الدائري 

هي األكبر هو مجال التطوع األكثر تكراًرا.  

تأشير صحيح وتعليل صحيح   = 2

تأشير صحيح وتعليل بناًء على التكرارية    = 1
النسبية

كّل إمكانية أخرى   = 0

2—0

طالًبا
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המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה   
האגף לחינוך יסודי       מפמ"ר מתמטיקה 	 והדרכה לעובדי הוראה		 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך	  

מדינת ישראל
משרד החינוך 

 התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
 מחוון למבחן הסיום — תש"ע, מועד א' נוסח א' — עדכון

 خّطة حتسني التحصيل في الرياضيات في املدرسة االبتدائية 

دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، 2010، املوعد "أ"، الصيغة "أ"، حتديث

hitmakzeut-010-A-A-SOF-p-net-arab-idkun	16:20,13/04							142-03-20-01-01-02-009-010-00			'א	מועד	—	א'	נוסח	—	סיום	מבחן
دليل اإلجابات المتحان اإلنهاء، املوعد "أ" - الصيغة "أ"

رقم 

السؤال

مجال التوجيهات للترميزاإلجابة الصحيحة

الترميز

جواب ممكن: 24 ، 23 ، 23 ، 23 ، 1822أ

أو: كّل جواب صحيح آخر.

كتابة خمسة أعداد بشكل صحيح   = 2

كّل إمكانية أخرى   = 0

2،0

الشرح: لكي يكون معدل األعداد الخمسة 23، يجب أن 18ب

 يكون مجموعها 115.   

بما أّن المجموع ثابت فمن الممكن أن نحصل على القيمة 

األكبر عندما تكون قيم األعداد األربعة الباقية هي األصغر. 

ولكن بما أّن المطلوب هو أعداد طبيعية فقط، فإن كّل واحد 

من هذه األعداد يساوي 1، لذلك فإن العدد الخامس هو: 

115 − 4 = 111

الجواب: 111

إجابة صحيحة وشرح صحيح وكامل   = 2

إجابة تتطّرق إلى 0 على أّنه عدد طبيعي أو   = 1
إجابة صحيحة وشرح جزئي

كّل إمكانية أخرى  = 0

2—0

الشرح: لكي يكون معدل األعداد الخمسة 20، يجب أن 18ج

يكون مجموعها 100 )بداًل من 115(. أي يجب تصغير أحد 

األعداد بـ 15.  

أو: كّل شرح صحيح آخر.

إجابة صحيحة وشرح صحيح وكامل   = 2

مثال عددي فقط   = 1

كّل إمكانية أخرى  = 0

2—0


