
תיקון: אנג'י
תאריך : 17.2.09

מאי 2009, אייר התשס"ט

f�U)« nBK�  UO{U¹d�« w� wKš«b�« ¢˜U�²O*«¢ býd�

 UNOłuð WÝ«d�
wKš«b�« wÝ—b*« rOOI²K�

ערכת המיצ"ב הפנימי במתמטיקה לכיתה ה'

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף המפמ"רים

מדינת ישראל
משרד החינוך

U�«—
W¹dDI�« WDK��«

WOÐd²�« w� rOOI²�«Ë ”UOIK�

qOz«dÝ≈ W�Ëœ
WOÐd²�« …—«“ËW¹uÐd²�« W¹—UðdJ��«

s¹e�d*« 5A²H*« r��

  2653589π = 3.14159

a + b + c = x

1
2

0.175 
25%

חוברת הנחיות
להערכה פנים בית–ספרית

מעודכן לתאריך 8/6/09





مقدمة
التقييم الداخلي املدرسي .................................................................................   5
6  ..................................................................................................... املصادر  
7 امليتساڤ الداخلي - الرياضيّات ......................................................................   

  

الفصل أ
9     .............................................................................................. وصف االمتحان 
مبنى االمتحان ......................................................................................    9 أ.1 
َمْسح االمتحان ......................................................................................  13 أ.2 

الفصل ب

توجيهات إلجراء االمتحان ............................................................................. 15
االستعداد إلجراء االمتحان ............................................................... 15 ب.1  
16 التعامل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ......................................  ب.2  
18 توجيهات عامة إلجراء االمتحان في الصف .........................................  ب.3  
مالءمات في مضمون االمتحان وطريقة إجرائه الحتياجات المدرسة ........ 21 ب.4  

الفصل ج

22  .......................................................................... توجيهات لفحص االمتحان 
23  ................ أثناء فحص االمتحانات  دليل اإلجابات والتوجيهات الستعماله  ج.1  
30  ..................................... العالمات  االمتحان وحساب  توجيهات لفحص  ج.2  
33  ...................................... المدرسة  االمتحان الحتياجات  مالءمة فحص  ج.3  
33  ...................... )معايير قطرية(  المقارنة  المقارنة مع معطيات مجموعات  ج.4  
ورقة تركيز العالمات للطالب للحساب اليدوي - مثال )نموذج( ...................... 34  
35  ............................................ اليدوي  للحساب  للطالب  العالمات  تركيز  ورقة   
36  ............................................................................. الصفي  المسح  ورقة   

الفصل د
39  ....................................................................................... االمتحان  من  االستفادة 

المحتويات





5חוברת הנחיות )בשפה הערבית( — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התשס"ט

           مقّدمة
)school based evaluation( التقييم الداخلي المدرسي

واسع  لتقييم  كوسيلة  الخارجية  المدرسة(  في  والنماء  النجاعة  )مقاييس  "الميتساڤ"  امتحانات  ُتْستَعمل 
التقييم هو تشجيع تحمل المسؤولية وتقديم  وإجمالي ُيعرف أيضا باسم "تقييم التعلّم". والهدف من هذا  
2004؛  )بيرنبويم،  الطالب  تحصيل  مستوى  حول  وخارجها  المدرسة  داخل  المختلفين  المتلقين  إلى  تقرير 
المدرسة، قدر  الخارجية على  السلبية لالمتحانات  االنعكاسات  تقليص  الرغبة في  أّدت  لقد   .)Furtak, 2006
اإلمكان، إلى تحديث مبنى التقييم القطري في السنة الدراسية 2007/2006)1(. وقد ّتم في إطار هذا التحديث 
التأكيد على أهمية التقييم الداخلي الُمبلِور، الذي تقوم به طواقم مدرسية والذي َيتالَءم مع الحاجات الخاصة 

لهذه الطواقم.

َيدمُج المبنى الجديد بين التقييم المدرسي الذي يتم بواسطة وسائل خارجية )"ميتساڤ خارجي" الذي يمتحن 
فيه ربع طالب المدارس( وبين امتحانات خارجية ُتجَرى داخل المدرسة وتخدم المدرسة فقط )"ميتساڤ 
داخلي"(. َيقوم الميتساڤ الداخلي على دمج ثالثة مركبات: )أ( إجراء امتحان قطري خارجي- موضوعي، تمَّ 
تطويره في "راما")السلطة القطرية للقياس والتقييم( بمشاركة لجان مهنية 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 مردود )تغذية راجعة( فردي وجماعي سريع حول 
مدى تمّكن الطالب من المادة في كل مجال من مجاالت المعرفة، وُيساعد المعلَم على بلورة تبّصرات تعليمية 
على مستوى الصف؛ )ج( مقارنة تحصيل الطالب في المدرسة بمعطيات مجموعات المقارنة )معايير قطرية(، 

ُتوضع بعد معالجة معطيات امتحانات الميتساڤ الخارجي في بداية السنة الدراسية القادمة )بلر، 2007(.

إلى  والتنبيه  الطالب،  لدى  التعلّم  تحسين  على  يساعد  فوري  مردود  توفير  هو  الداخلي  الميتساڤ  هدف  إّن 
الُمتََوقَّع وبين  وجود طالب لَيسوا ُمتمّكنين مَن المضامين والمهارات المطلوبة، وتحديد الفجوات بين األداء 
الداخلي  التقييم  جوهر  إن  الفجوات.  لتقليص  المدرسة  تتخذها  التي  الخطوات  فعالية  وتقييم  الفعلي،  األداء 
المساعدة على تحسين  )Black & Wiliam, 1998( وفي قدرته على  الُمبلِور يكمن في تعددية استعماالته 

 .)Airasian, 1994; Dann, 2002( عملية التعلّم خالل تكّونها

المعطياُت  للنماء والتحسين؛ فقد توّفُر  الميتساڤ ألغراض داخلية حافًزا  َيكوَن استعماُل امتحانات  يمكن أن 
المعلوماِت المطلوبَة لعملية اّتخاذ القرارات على المستويات المختلفة: المدرسية والطبقية والصفية والفردية؛ 
ا لفحص الخطط التعليمية  وتساعُد في تحديد التحصيل المتوقع والمستوى المطلوب من الطالب، وتكون ِمَحّكً
المدرسية. قد تساعُد امتحانات الميتساڤ الداخلي في كشف نقاط الضعف ونقاط القوة على مستوى الفرد 
وعلى مستوى الصّف، وفي توفير المعلومات حول الحاجات المتغيّرة التي من المهم التطرق إليها، وفي تحديد 
ل  لتََحمُّ معايير  وبلورة  للجهاز  أكثر  شمولية  رؤية  خلق  في  المساهمة  وفي  معطيات،  على  القائمة  األهداف 

المسؤولية.

فهم  على  سيساعد  والخارجية(  الداخلية  )المعطيات  اإلمكان  قدر  متعددة  مصادر  من  معطيات  استعمال  إن 
أفضل للواقع المدرسي )نيڤو، 2001(.  

1معلومات حول حتديث مبنى التقييم وردت في חוזר מנכ"ל סח/3)א( סעיף 4.1-2: “מתכונת ההערכה הארצית ומידע

  על המיצ"ב החיצוני והפנימי".  
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"الميتساڤ" الداخلي - الرياضّيات
في  إجراؤه  تم  الخامس  للصف  الرياضيات  موضوع  في  )"الميتساڤ"(  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان 
الخارجي  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان  إطار  في   )2009/2008( الحالية  الدراسية  السنة  في  المدارس 

)"ميتساف خارجي"(، وهو مقدم إليك لالستعمال المدرسي الداخلي )"ميتساف داخلي"(.
لقد تم تطوير االمتحان في السلطة القطرية للقياس والتقييم )"راما"( بمشاركة لجنة توجيه ضّمت المفتّشة 
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. 
في  المستعملة  األخرى  التقييم  أدوات  إلى  تضاف  مدرسية-داخلية  تقييم  أداة  االمتحان  هذا  اعتبار  يجب 
من  طاقم  يقوم  أن  على  نهائي،  مدرسي  المتحان  كبديل  يستعمل  أن  يمكن  الدراسية.  السنة  طوال  المدرسة 
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 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.
الفائدة  واستخالص  وفحصه  االمتحان  إجراء  على  المدرسة  طاقم  لمساعدة  معّدة  هذه  التوجيهات  كراسة 

المرجّوة منه. 
والعمل  بتمّعن  التوجيهات  كراسة  بقراءة  نوصي  المدرسة  في  االمتحان  إلجراء  االستعداد  من  كجزء 
المدرسة تستطيع أن تحدد إطاًرا مختلًفا تجرى فيه التي ترد فيها. من الجدير بالذكر أن  التعليمات   بموجب 
التمرير والتقييم  المحافظة على قواعد  أنه كلما تمت  تتذكر  أن  عليها  بموجبه، ولكن  االمتحان  أو/َو تفحص 
مع  للمقارنة  قابليًة  وأكثر  مصداقيًة  أكثر  موثوقيًة،  أكثر  االمتحان  نتائج  كانت  بها،  نوصي  التي  )الفحص( 
نتائج  على  بناء  تحسب  المقارنة  مجموعات  معطيات  القطرية(.  )المعايير  المقارنة  مجموعات  معطيات 
أشهر. عدة  بعد  )راما(  والتقييم  للقياس  القطرية  السلطة  ستنشرها  والتي  الخارجّي  الميتساڤ   امتحان 

 في كل ما يتعلق بمضامين االمتحان وصلتها بمنهج التعليم يمكن التوّجه إلى السّيدة تامي جيرون،
 وهي مرشدة قطرية للرياضيات بواسطة هاتف رقم: 6288954-050 أو بواسطة البريد اإللكتروني:

. tamiavi@netvision.net.il 

 يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات عن امتحان الميتساف الداخلّي والمواّد المساعدة على موقع
. http://rama.education.gov.il :السلطة القطرية للقياس والتقييم )راما( الذي عنوانه

يمكن توجيه أسئلة عن الميتساڤ الداخلي إلى:

البريد اإللكتروني: meitzav@education.gov.il  أو إلى الهاتف رقم: 03-7632888

"منتدى   << المناقشة  مجموعات  العنوان  تحت  "راما"  موقع  على   - الداخلي  الميتساڤ  منتدى  إلى 
ويتّم  فقط  للمعلمين  مخصص  المنتدى  إلى  الدخول  أخرى".  داخلية  وامتحانات  الداخلي  الميتساڤ 

.pnimi7 :وكلمة السّر  pnimi  :بواسطة اسم المستخدم
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تحتوي كراسة التوجيهات التي بين يديك على أربعة فصول:

الفصل أ - وصف االمتحان: مبنى االمتحان ومسح االمتحان.

الفصل ب - توجيهات إلجراء االمتحان: االستعداد إلجراء االمتحان في المدرسة، وتفصيل المالَءمات 
للممتََحنين ذوي االحتياجات الخاّصة، وتوجيهات عامة إلجراء االمتحان.

دفاتر  فحص  عند  الستعماله  والتوجيهات  اإلجابات  دليل  االمتحان:  لفحص  توجيهات  ج-  الفصل 
االمتحان، توجيهات لحساب العالمات )بشكل يدوي أو بواسطة "المنباس"/"المنبسون" أو بواسطة 
مع  المدرسية  النتائج  مقارنة  حول  وشرح   )Excel اإلكسل  على  مبنية  وسيلة  وهي  "الميتساڤيت"، 
معطيات مجموعات المقارنة )جميع المدارس، جميع المدارس الناطقة بالعبرية، جميع المدارس الناطقة 

بالعربية(، التي سوف ُتنَْشر في موعد الحق.

الفصل د - االستفادة من االمتحان: معلومات وأمثلة لتحليل جزء من األسئلة في امتحان 2009/2008، 
تحديد صعوبات  يواجهها طالب، وإستراتيجيات للتغلّب على هذه الصعوبات. 

ممتًعا ومثمًرا! لك عماًل  نتمنى 
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الفصل أ:   َوْصف االمتحان
مبنى االمتحان أ.1 

يشمل امتحان الميتساڤ )2009( في الرياضيات للصّف الخامس 34 سؤااًل )55 سؤااًل وبنًدا( تعكس المواضيع 
والمهارات والمبادئ التي وردت في منهج التعليم )2006( للصفوف األول - الخامس.

األعداد  في  الحسابية  العمليات  وفي  األعداد  وفي  المختلفة  المهارات  من  والتمّكن  الفهم  االمتحان  يفحص 
بين  الدمج  قدرة على  تتطلب  أسئلًة  األسئلة  والقياسات. تشمل  الهندسة  والكسور وفي موضوع  الصحيحة 

مواضيع تعلّمها الطالب في مجاالت األعداد والعمليات الحسابية والهندسة.

ُوضعت األسئلة في مستويات صعوبة مختلفة وتتطلب مهارات تفكير مختلفة، مثل المعرفة والتمييز )التعرف 
على الشيء وتحديده(، والتفكير الحسابي والتطبيق واإلدراك الحسابي، البحث الحّر والتعليل. 

المهّمات في االمتحان متنّوعة، فهناك أسئلة مغلقة )متعددة اإلجابات(، وأسئلة مفتوحة يوجد لها حّل وحيد، 
بالكلمات  الحّل  لطريقة  وصف  أو  تعليل  إلى  تحتاج  وأسئلة  واحد،  حّل  من  أكثر  لها  يوجد  مفتوحة  وأسئلة 

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

في الجدول التالي، يتم عرض مبنى االمتحان الذي ُنِشَر في موقع "راما" على اإلنترنت في شهر تشرين األول 
)أكتوبر( 2008. يصف مبنى االمتحان بالتفصيل مواضيع االمتحان، المواضيع الثانوية والوزن النسبي لكل 

موضوع في االمتحان.
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فيما يلي قائمة مفّصلة بالمواضيع ونسبة كل منها في االمتحان:

النسبة املئويةاملواضيع الثانوية - التفصيلاملوضوع الرئيسي

أعداد وعمليات -  
كسور عادية وعشرية

 " • المدلوالت المختلفة للكسر العادي )بما فيها تمثيل األعداد الطبيعية والـ "0	
ككسور وأعداد مخلوطة وكسوًرا أكبر من 1(         

( والفهم الذي يستند إلى المبنى  • مدلول الكسر العشري )ككسر مقامه 10 أو 100	
العشري

•التحويل من كسر عشري إلى كسر عادي 	

• الكسور العادية على مستقيم األعداد	
•المقارنة بين الكسور العادية والكسور العشرية 	

• أسماء مختلفة للكسر العادي واختزال وتوسيع وتحويل من عدد مخلوط 	
إلى كسر

•َجْمع وَطْرح الكسور العادية واألعداد المخلوطة والكسور العشرية 	

•ضرب عدد صحيح بكسر عادي )كجمع متكّرر( 	

• مسائل كالمية تفحص معنى الكسر، ومقارنة كسور وأسئلة تدمج عمليات 	
جمع وطرح في الكسور العادية والعشرية

حوالي %40 



11חוברת הנחיות )בשפה הערבית( — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התשס"ט

النسبة املئويةاملواضيع الثانوية - التفصيلاملوضوع الرئيسي

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 هو من مضاعفات العشرة   	

•صفات حواصل الضرب ودالئل القسمة 	

•ترتيب العمليات الحسابية )يشمل استعمال األقواس( 	

" • قانون التوزيع وقوانين الـ"0" وقوانين الـ "1	

•أعداد أّوليّة وأعداد قابلة للتحليل 	

•معنى التساوي والتباين ومعنى العمليات الحسابية والعالقة بين العمليات  	
الحسابية وتأثير التغيير في عدد من أعداد التمرين ومعنى الباقي في القسمة

•التمثيل البياني لمعطيات )مخططات: أعمدة وعصّي(  	

•حساب المعدل 	

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

•تحليل احتماالت 	

حوالي %35
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النسبة املئويةاملواضيع الثانوية - التفصيلاملوضوع الرئيسي

•الزوايا - تحديد وتسمية وتصنيف إلى زوايا حادة ومستقيمة ومنفرجة ومقارنة هندسة وقياسات 	
وتخمين مقدار الزاوية بالدرجات

•التوازي والتعامد 	

•المضلّعات - أقسام المضلّعات )يشمل األقطار( ومضلّعات منتظمة 	

•مثلثات - صفات وتصنيف بحسب األضالع وبحسب الزوايا )ال يشمل حساب  	
الزوايا في المثلثات( واالرتفاع في المثلث

•األشكال الرباعية - تحليل الّصفات وتصنيف األشكال الرباعية وعالقات االحتواء   	
بينها واالرتفاع في متوازيات األضالع

•الصناديق - أقسام الصندوق وفرش 	

•الطول والمحيط والمساحة ومساحة الوجه وأحجام الصناديق - استعمال وحدات  	
قياس مالئمة وحساب محيطات ومساحات مضلّعات )مستطيالت، ومتوازيات 

أضالع ليست مستطيالت، ومثلثات(

• استعمال وحدات قياس لحساب الوزن والوقت 	

• مسائل كالمية تشمل استعمال المعرفة في كل واحد من المواضيع المذكورة  	
أعاله

حوالي %25
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ضوعالمهارات
المو

تمارين
أسئلة كالمية

ضافّية
مهارات إ

صطلحات
م

صفات
تمرين

معادلة
مقارنة 
تمارين

سؤال أحادي 
المرحلة

سؤال 
ثنائّي 

المرحلة

سؤال 
متعدد 
المراحل

سؤال 
بحث

سؤال 
تنّوري)تكاملّي(

تعليل أو 
شرح

ض 
عر

طريقة حّل
رسم

صحيحة
أعداد 

جمع وطرح
2 ،1

13
4

ضرب وقسمة
8 ،7 ،6 ،5

9أ، 11أ، 
ب، 14

11
ب

9
ب، 9أ

8

العمليات الحسابية األربع
3

10أ
ب

34
قراءة مخطط

ب
12أ، 12

12ج
معّدل

ب
10

هندسة وقياسات
س الوقت

قيا
13

33ج
33د

س الوزن
قيا

14
س الطول

قيا
21

التوازي والتعامد
15

االرتفاع
18

18
التماثل

16
المثلثات

18
21 ،17

18
األشكال الرباعية

ب
20أ، 20

ب
23أ، 23

مساحات ومحيطات
22

21، 23ج 
23د

أجسام وأحجام
19

الكسور
ماهية الكسر

24
28أ، 29أ

ب
28

كسر على مستقيم األعداد
ب

25أ، 25
مقارنة كسور

30
ب

29
33أ

صحيح
جزء من ال

ب
34

ب، 33ج
33

33د
ب

34
صحيح بحسب الجزء

ال
34أ

الجمع والطرح
ب، 

27أ، 27
27ج

26

ماهية الكسر العشري
ب

32أ، 32
31أ

ب
31

مسح االمتحان أ.2 
ُيعرض في الجدول التالي مسح االمتحان والذي ُيفّصل المواضيع والمهارات المطلوبة من أجل اإلجابة عن 

أسئلة االمتحان.
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تمثل أسئلة االمتحان مستويات تفكير مختلفة:

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

تفكير حسابي - أسئلة تفحص القدرة على إجراء حسابات وحّل معادالت ومتباينات تستند إلى أنظمة  ب. 
عادية بسيطة ومركبة.

تفكير مرحلي )تطبيق وإدراك حسابي( - أسئلة تفحص القدرة على الربط بين المصطلحات ومالَءمة  ج. 
اإلدراك  إلى  تستند  بطرق  الحّل  التلميذ  فيها  يجد  أن  يجب  وأسئلة  كالمية،  لمسألة  رياضي  موديل 

الحسابي.

بحث حّر وتعليل - أسئلة ذات مستوى تفكير عاٍل تحتاج إلى تحليل )تحليل وتركيب( وتفتيش حّر عن  د. 
طريقة الحّل وبحث وتعليل.

أن نعرف بشكل دقيق ما  الممكن  مستويات متوقعة وليس من  التفكير هي  إلى أن مستويات  االنتباه  يجب 
هو مستوى تفكير التلميذ أثناء حّل السؤال. إن مستوى تفكير التلميذ أثناء الحّل متعلق بمدى معرفته أسئلة 

مشابهة والمضامين التي يمثلها السؤال واالستراتيجية التي سوف يختارها لحّل السؤال.

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

مستوى التفكير

الموضوع الرئيسي

 تفكير مرحليتفكير حسابيمعرفة وتمييز 
)تطبيق وإدراك(

بحث حّر وتعليل

أعداد وعمليات في 
أعداد صحيحة وبحث 

معطيات

4، 7، 8أ، 10أ، 10ب، 11أ، 1، 2، 3، 5، 126أ، 12ب
11ب، 12ج

8ب، 9أ، 9ب

أعداد وعمليات في 
الكسور

24، 32أ، 32ب، 
33أ

25أ، 25ب، 27ج، 28أ، 26، 27أ، 27ب
29أ، 30، 31أ، 33ب، 34أ، 

34ب، 34ج

28ب، 29ب، 
31ب، 33ج، 33د

13، 14، 18، 20أ، 20ب، 19، 1522، 16، 17هندسة وقياسات
21، 23أ، 23ب، 23ج، 23د
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الفصل ب:   توجيهات إلجراء االمتحان
امتحان  االستعداد مسبقا إلجراء  المدرسة على  إلى مساعدة  الفصل على معلومات تهدف  يحتوي هذا 
االمتحانات  سرية   على  المحافظة  االمتحان،  إجراء  بموعد  تتعلق  المعلومات  هذه  الداخلي.  الميتساڤ 
الصف  في  االمتحان  إجراء  طريقة  وإلى  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  الطالب  مع  التعامل  إلى  والتطّرق 

ووظائف المعلم وأمور أخرى. من المهم قراءة هذا الفصل ُمْسبًقا واالستعداد بموجبه.

االستعداد إلجراء االمتحان ب.1 
موعد  إجراء االمتحان: هذا االمتحان معّد لإلجراء  ُقبَيْل نهاية السنة الدراسية للصف الخامس. يجب إجراء 
االمتحان في المدرسة في يوم الثالثاء الموافق 2 حزيران 2009 أو في موعد أقصاه خمسة أيام تدريس بعد 

هذا التاريخ. 

إبالغ الطالب: نوصي بإبالغ طالب الصفوف التي سوف ُتمتحن بموعد االمتحان، وبالمادة التي سوف يشملها 
العالمة  ُتَسلَّم  المدرسة )هل سوف  نتائُجُه، وذلك وفق قرار  التي سوف ُتستعمل فيها  االمتحان وبالمجاالت 

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

المحافظة على سّرّية أسئلة االمتحان داخل المدرسة وخارجها: نوصي بإجراء االمتحان لجميع الصفوف 
الساعة نفسها. قد يؤدي إجراء االمتحان في ُشعب مختلفة في  اليوم نفسه وفي  المدرسة في  الخامسة في 
كثيرة،  ُيجرى في مدارس  االمتحان سوف  أن  وبما  ذلك،  إلى  إضافة  األسئلة.  إلى "تسّرب"  أوقات مختلفة 

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

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

صيغة االمتحان: تتطرق هذه الكراسة إلى صيغة واحدة فقط من االمتحان )الصيغة "أ"( التي سيُمتحن فيها 
الطالب. إذا كان هناك خوف من حدوث "نقل" في االمتحان، فعلى المدرسة أْن تستعّد لذلك بالطرق المالئمة، 

كزيادة عدد الُمراِقبين في الصفوف، مثال،  أو إيجاد حّل تنظيمي آخر تراه مناسبًا.
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ًقا  تطرُّ االمتحان  ليوم  االستعدادات  تشمل  الخاصة: االحتياجات  ذوي  الطالب  المتحان  االستعدادات 
يجب  الطالب،  لهؤالء  المالئمة  االحتياجات  توفير  أجل  ومن  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  الطالب  إلى  مناسبًا 
االستعداد لذلك ُمسبًقا. ومع اقتراب موعد امتحان الميتساڤ، على المدرسة أن تجهز 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.2 أدناه(، وأن تبلغ الطالب الذين يستحقون هذه المالَءمات بأنها 
ستوفرها لهم )مثل: إعادة صياغة إجابات، استراحات، الخروج إلى المراحيض، تقسيم االمتحان إلى أقسام، 
قراءة للطالب، وما شابه ذلك(. في البند التالي، البند ب.2، يوجد تفصيل لمجموعات الطالب ذوي االحتياجات 

الخاصة وكيفية  التعامل معهم خالل إجراء امتحان الميتساڤ الداخلي.

االمتحان إجراء  من  تقريبًا  أسبوَعيْن  بعد  للطالب  االمتحان  دفاتر  إعادة  يمكن  االمتحان:  دفاتر   إعادة 
)العتبارات تتعلق بسرية االمتحان(.

التعامل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ب.2 

يتطرق هذا البند إلى المالءمات الُمْمكنة التي يحصل عليها الُمْمتَحنون ذوو االحتياجات الخاصة في إطار 
الميتساڤ الداخلي2. يجب توفير ظروف امتحان مالئمة وعادلة ألكبر عدد من أفراد هذه المجموعة، وذلك 
كي يتمكنوا من التعبير عن قدراتهم التعليمية كاملًة، مع الِحْرص على عدم المّس بجودة المعطيات المتلقاة. 
التعليم  لهم في  ُتَوفَّر  التي  الظروف  توفير نفس  يتم  أن  المفضل  الداخلي، من  الميتساڤ  امتحانات  في 
واالمتحانات العادية في المدرسة على مدار السنة. بعد إجراء مسح وتحديد الطالب ذوي االحتياجات 
المطلوبة  الظروف  فيها توفير  يتم  الحاجة، غرًفا صفية منفصلة  المدرسة، وحسب  ص  ُتَخصِّ الخاصة، 

لهؤالء الطالب )قراءة االمتحان لَُهم، إعادة الصياغة، تمديد قصير لمدة االمتحان، وما شابه ذلك(.

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

االمتحان المذكور ُمخّصص لفحص مستوى تمّكن  الطالب الذين يتعلمون في صفوف التعليم الخاّص: 
مناسبًا،  تراه  ما  وفق  المدرسة،  تتيح  أن  يمكن  لذلك،  العام.  التعليم  منهج  وفق  التعليمية  المواد  من  الطالب 
لهؤالء الطالب مالَءمات بموجب "البرنامج التربوي الفردي" الخاص بكل طالب. مع ذلك، وكما هو الحال في 

الميتساڤ الخارجي، لست ملزًما بإجراء امتحان لهؤالء الطالب.

 4.1-3 סעיף  סח/3)א(  קבע"  "הוראות  מנכ"ל  חוזר  في  ما جاء  الخارجي ظروف موحدة، حسب  الميتساڤ  امتحانات  في  تتوفر   2 
החמ"ד(  מושגים"/מבחני  )המיצ"ב/"מאה  ארציים  במבחנים  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  התאמות  בנושא     

הביניים. ובחטיבות  היסודיים  בבתי–הספר    
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التدريسية في  الهيئة  من حّق  الّدمج:  الدعم من برنامج  الذين يستحقون تلقي  العادية  طالب الصفوف 
منهج  على  قائم  االمتحان  أن  بما  الدمج.  لطالب  الداخلي  الميتساڤ  امتحان  ُتجِري  كيف  تقرر  أن  المدرسة 
َتَعلََّمُه هؤالء الطالب. ومع ذلك، نرى أن هناك أهمية عاطفية  أنه ال يتالَءم مع ما  العام، فِمن المحتمل  التعليم 
واجتماعية ألن ُيمتحن الطالب مع زمالئهم. ولهذا، فعلى طاقم المدرسة أن يقرر كيف ُيمتَحُن هؤالء الطالب، 
التربوي الفردي لكل طالب. كما  البرنامج  العقلية والعاطفية واالجتماعية وبناًء على  وذلك بناًء على قدراتهم 
يمكن للمدرسة أن تعفي هؤالء الطالب من أقسام معينة من االمتحان أو أن تعفيهم من أسئلة صعبة، أو تقّسم 

االمتحان إلى عدة أقسام.

الطالب الذين يعانون من عسر تعلّمي وال يستحقون تلقي الدعم من برنامج الّدمج:  تشمل هذه املجموعة 
أُجريت لهم عملية تشخيص عند  الدمج )سواء  الذين ليس من حقهم احلصول على دعم من برنامج  الطالب 
طرف خارجي أو لم ُتَر لهم(، لكنهم يواجهون صعوبات في التعلُّم، خاصة في القراءة والكتابة. هؤالء هم 
العادية وفي  التعلم  إلى احلصول على ظروف مالئمة خالل عملية  املدرسة بحاجتهم  اعترفت  الذين  الطالب 
االمتحانات التي ُترى في املدرسة طوال السنة الدراسية. نوصي بأن يتقدم هؤالء الطالب إلى هذا االمتحان 
َتَحنون فيها بشكل عام في املدرسة.  ُيتحن الطالب الذين يعانون من مشاكل في  بنفس الطريقة التي ُيْ
اإلصغاء والتركيز في ظروف مالئمة حسب احلاجة )غرفة منفصلة، غرفة هادئة، تقسيم االمتحان إلى عدة 

أقسام، وما شابه ذلك(.

 

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

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

!
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في الصف توجيهات عامة إلجراء االمتحان   ب.3 

توجيهات  وفق  االمتحان  إجراء  إن  الصف.  في  االمتحان  إلجراء  عاّمة  توجيهات  البند  هذا  في  ُتعرُض 
معلوماته  عن  للتعبير  مساوية  فرصة  طالب  لكل  ويوفر  االمتحان،  موثوقية  ضمان  في  ُيساهم  موّحدة 

وعن مستوى تمكنه من مادة التعليم.

توقيت 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 الحصتَيْن الثالثة والرابعة 

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

. وقد تّم  • الوقت المخصص لالمتحان الذي يتم إجراؤه كامالً بكل أقسامه، هو 90 دقيقة بدون استراحات	
تحديد هذا الوقت بحيث يستطيع الطالب اإلجابة براحة عن جميع أسئلة االمتحان. إذا احتاج الطالب إلى 
المدرسة.  تقرره  ما  وفق  قصيًرا،  إضافيًّا  وقتًا  منحهم  يمكن  االمتحان،  ُيكملوا  لكي  إضافية  دقائق  عدة 
وفي جميع الحاالت، نوصي بعدم إعطاء وقت إضافي يزيد عن 15 دقيقة. قبل بداية االمتحان يجب إبالغ 
أثناء سير االمتحان. كما يجب عدم  الُمخّصص له، ولكن يجب عدم حثّهم على اإلسراع  الطالب بالوقت 

كتابة عدد الدقائق المتبقية النتهاء االمتحان على اللوح.

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

 

أثناء إجراء االمتحان بين غرف صفوف  الرياضيات  المراقبة في الصف األصلي:  نوصي بأن يتنقل معلم 
ليس من معلمي الموضوع للمراقبة  الُممتََحنين وأال يكون مراقبًا في أّي منها. ونوصي بتعيين معلم مراقب 

في الصف.
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وظائف معلّم الرياضيات:
تقديم توضيحات قبل بداية االمتحان: قبل بداية االمتحان، يقدم معلم الرياضيات توضيحات عاّمة   .1

للطالب في الصفوف التي تتقدم لالمتحان حول مضامين االمتحان، بحسب ما يراه مناسبا. 

معلم  مساعدة  هو  الداخلي  االمتحان  أهداف  أحد  االمتحان:  سير  أثناء  الطالب  أسئلة  توثيق   .2
أهمية  لذلك، فهناك  التي تواجههم.  الطالب وللصعوبات  الرياضيات على إجراء مسح لمعلومات 
الرياضيات  يتنقل معلم  بأن  االمتحان. نوصي  إجراء  أثناء  الطالب  التي يطرحها  لتوثيق األسئلة 
أثناء إجراء االمتحان بين غرف صفوف الُممتََحنين ويسجل األسئلة التي يطرحها الطالب. وبناًء 
هذه األسئلة ونتائج االمتحان، يمكن للمعلم أن يتوصل إلى إدراكات تعليمية واستنتاجات قد تؤّثر 

على طريقة التدريس في الصّف.

وظائف المعلّم المراِقب في الصف أثناء االمتحان:
أَْن يشرف على َسيْر االمتحان بشكل سليم وأن يحافظ على النظام ونزاهة االمتحان.  .1

أَْن يتأكد من أنَّ كل طالب يحّل االمتحان بصورة فردية. نرجو االنتباه إلى أنه يجب عدم اإلجابة   .2
عن أسئلة الطالب التي تتعلق بالمضامين وعدم قراءة أسئلة االمتحان وعدم التلميح إلى اإلجابة 

الصحيحة وعدم توجيه الطالب إليها.

أَْن يهيّئ جو عمل هادًئا ومريًحا، بدون ضغط للوقت، يتيُح المجال أمام الطالب للتعبير عن معرفتهم   .3
بأفضل السبل.

أَْن يساعد الطالب على حّل المشاكل الفنية التي قد تواجههم )طباعة غير واضحة، دفتر غير صالح   .4
االمتحان  بمضمون  لها  عالقة  ال  التي  الشخصية  المشاكل  حل  في  يساعد  أن  أو  شابه(،  وما 
)السماح بتناول الطعام والشراب خالل االمتحان وفق سياسة المدرسة، معالجة مشاكل خاصة 

وما شابه ذلك(. 

أَْن يشجع الطالب على اإلجابة عن جميع أسئلة االمتحان وأن يطلب منهم مراجعة إجاباتهم قبل   .5
تسليم الدفتر للمعلم/ة.

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

يستطيع المعلم المراقب أن يكتب على اللوح عدد الدرجات المخّصصة لكل إجابة صحيحة عن كل   .7
واحد من أسئلة االمتحان. 
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الطالب الذين يستحقون ظروَف امتحان ُمالَءمة: سيحصل هؤالء الطالب على الظروف المفصلة في البند 
ب.2 أعاله في صفوفهم )مثال: دفاتر امتحان ُمَكبَّرة(، أو يتم نقلهم إلى صف آخر )من أجل قراءة االمتحان 

للطالب، إعادة الكتابة والصياغة 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

اإلجابات( وأسئلة مفتوحة. في  أسئلة مغلقة )متعددة  االمتحان مكّون من  أن  إلى  يجب اإلشارة   .3
األسئلة المغلقة هناك إجابة واحدة صحيحة وعلى الطالب أن يشير إليها.  في األسئلة المفتوحة، 

يجب كتابة اإلجابة في المكان المخّصص لذلك.

يجب شرح ما على الطالب أن يفعلوا إذا أَْنَهْوا حّل االمتحان قبل انتهاء الوقت.  .4

بِجّدّية ُقصوى وأن يجيبوا عن جميع األسئلة. يجب  االمتحان  يتعاملوا مع  أن  الطلب منهم  يجب   .5
أّنهم ال يعرفون اإلجابة أو إن  االقتراح عليهم أن يحاولوا اإلجابة عن كل سؤال، حتى وإن ظنوا 

كانوا غير متأكدين من صحة إجابتهم.

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

توجيهات للطالب بعد توزيع دفاتر االمتحان عليهم:  إذا تقّرر تغيير مضمون االمتحان بحيث ال يشتمل 
أن  يجب  أسئلة  أّي  عن  للطالب  المراقب  المعلم  يشرح  أن  يجب  أدناه(،  ب.4  البند  )انظر  األسئلة  جميع  على 
يجيبوا وعن أّيها يجب أاّل يجيبوا. ويجب التوضيح بأن األسئلة الملغيّة لن تؤخذ بالحسبان عند حساب العالمة. 

نوصي بكتابة هذه التفاصيل على اللوح. 
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مالءمات في مضمون االمتحان وطريقة إجرائه  ب.4  
الحتياجات المدرسة 

مالءمته  من  التمكن  هي  ذلك  عن  الناجمة  ميّزاته  وإحدى  مدرسّي،  داخلي  امتحان  هو  الداخلي  الميتساڤ 
الحتياجات المدرسة )على العكس من الميتساڤ الخارجي الذي فيه اإلجراء والفحص المعياريان ُملِزمان(. 

المعرفة  مجاالت  من  مجال  كل  في  التعليم  مناهج  مع  بالتناغم  مبنية  الميتساڤ  امتحانات  المبدأ،  حيث  من 
عمليات في  المدارس  بين  اختالف  هناك  ذلك  ومع  الكاملة.  بصيغته  االمتحان  إجراء  المحبّذ  من   ولذلك 
التدريس-التعلّم، وامتحان الميتساڤ، بحكم كونه معيارّيًا ومتجانًسا، قد يكون في بعض الحاالت ليس متالئًما 

تماًما مع التدريس والتعلّم في صّف معيّن. 

لذلك تستطيع المدرسة أن تقرر، وفق ما تراه مناسبًا، إجراء امتحان الميتساڤ الداخلي َو/أو تقييمه بطرق 
تستطيع  بحيث  االمتحان  على  مالءمات  إلجراء  إمكانية  هناك  أْي  التوجيهات.  في  المذكورة  تلك  عن  تختلف 
مواضيع  في  والتعلّم  للتدريس  بالتخطيط  يتعلق  فيما  القرارات  اتخاذ  عملية  في  المدرسة  تساعد  أن  نتائجه 

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

ومع ذلك من الجدير بالذكر بأّن اإلجراء غير المعياري المتحان الميتساڤ الداخلي لن يفسح المجال أمام إجراء 
مقارنة ذات مصداقية مع مجموعات المقارنة القطرية.

فيما يلي بعض اإلمكانيات الُمتاحة لجعل استعمال "الميتساڤ" الداخلي أكثر مرونًة: 
مالءمة مضمون االمتحان مع ما َتَعلََّمُه الطالب في الصّف: نوصي باالطالع المسبق على أسئلة االمتحان   .1
وعلى المواضيع التي يشملها وفحص إلى أي مدى تّم تدريسها في الصف. على ضوء نتائج هذا الفحص 
يمكن  الطريقة  بنفس  اإلجمالية.  العالمة  حساب  عند  بالحسبان  أخذها  عدم  أو  معيّنة  أسئلة  إلغاء  يمكن 

مالءمة االمتحان أيضا للطالب الضعفاء.

مالءمات في طريقة إجراء االمتحان في الصّف:  .2

• تستطيع المدرسة أن تقّرر تمديد مدة االمتحان أو تقصيرها بحسب التغييرات التي  مّدة االمتحان -	
أجرتها على االمتحان أو العتبارات أخرى.

يمكن تقسيم االمتحان إلى عدة أقسام وإجراء كل قسم في موعد  • إجراء االمتحان على عدة أقسام - 	
مختلف، حسب 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 معلمي المدرسة على فحص االمتحان وتحديد عالماته. في 
البداية يتم َعْرض دليل اإلجابات والتوجيهات الستعماله أثناء فحص االمتحانات، يلي ذلك توجيهات لفحص 
االمتحانات وحساب العالمات )بشكل يدوي، بواسطة "المنباس"/"المنبسون" أو "الميتساڤيت" – 
وسيلة ترتكز على برمجية إكسل(. كما سيتم عرض شرح حول مقارنة المعطيات المدرسية مع معطيات 
مجموعات المقارنة )ُمْجَمل المدارس، ُمْجَمل المدارس الناطقة بالعبرية، ُمْجَمل المدارس الناطقة بالعربية( 

والتي ستنشر في موعد الحق.

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. ُيبَيّن الدليل نوَع 
كل سؤال من أسئلة االمتحان )المفتوحة/المغلقة(، ويعيّن اإلجابة الصحيحة لكل سؤال، بما في ذلك وْصٌف 

لُمستويات األداء الُمْحتََملة، ومجال الترميز على كل إجابة. 

انتبه، 

•عليك أن تعطي درجات لكل بند على ِحَدة. 	

( درجات عن كل سؤال لم ُيِجب عنه. • يحصل الطالب على صفر )0	

إمكانيات  إلى  المذكورة  القيم  أو مجاالت  القيم  السؤال " تشير  الذي عنوانه "مجال عالمة  العامود  •في  	
إذا  المثال،  العالمات(. فعلى سبيل  أيًضا في ورقة تركيز  تحديد درجات اإلجابة )تلك اإلمكانيات تظهر 
ُكتَِب في العامود المذكور 0-2، فمعنى ذلك أّن الطالب يمكن أن َيْحَصل على صفر أو على درجة واحدة أو 
درجتَيْن. أما إذا ُكتِب 0، 2، فمعنى ذلك أن الطالب يحصل إما على صفر أو على درجتَيْن )ال يحصل على 

عالمة بين 0 َو 2(.

•في األسئلة المغلقة )متعددة اإلجابات/األمريكية(، يجب التعامل مع السؤال الذي أّشر فيه الطالب على  	
أكثر من إجابة واحدة وكأنه لم ُيِجب عنه إطالًقا. 

التتمة على الصفحة التالية
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دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الخامس، "ميتساڤ داخلي"، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
الصحيحةالسؤال للترميزاإلجابة  توجيهات 

مجال 
عالمة 
السؤال

إجابة صحيحة295مفتوح1  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

إجابة صحيحة2،437مفتوح2  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

إجابة صحيحة13مفتوح3  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

إجابة صحيحة719،000 مواطن  مفتوح4  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

إجابة صحيحة1،665مفتوح5  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

إجابة صحيحة109مفتوح6  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

22مغلق7 إجابة صحيحة)1(   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

1،740 = 60 × 29مفتوح8 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

ُيشير الّشرح إلى الفهم بأنه يجب مفتوح ب. 
طرح 60 من 1،800 مرة واحدة.

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

ال ُتعطى درجات على البند    *
"ب" إذا كان البند "أ" غير 

صحيح.

1  ،0

اجلواب: المفتوح9  أ. 
ُيْقبَل التّعليل املبني على فهم أّن ثمن 

الكرات الثالث ذات الّسعر األدنى 
 أكثر من 70 ش.ج.

يجب قبول كالسعر األدنى كّل عدد    * 
بني 25   َو  26 مبا في ذلك 25  َو  26 .  

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

يجب عدم إعطاء درجات إذا اختار    *
الطالب اإلمكانية "ال" بدون تعليل.

يجب عدم  خصم درجات إذا لم َيْختَر   *
الطالب اإلمكانية  "ال"واتضح من 

التّعليل بأن النقود لن تكفي.

1  ،0

20 ش.ج.مغلق  )2( إجابة صحيحةب.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

التتمة على الصفحة التالية
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رقم 
السؤال

نوع 
الصحيحةالسؤال للترميزاإلجابة  توجيهات 

مجال 
عالمة 
السؤال

55 كممفتوح10 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

ُمَعدَّل املسافة التي قطعها األوالد في مفتوح ب. 
الساعة هو 11 كم.

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

إذا كان البند "أ" غير صحيح، ولكن    *
الطالب استعمل في البند "ب" 

اجلواب الذي حصل عليه في البند "أ" 
وقّسمه بشكل صحيح على 5، فيجب 

إعطاء الدرجات كاملًة على البند "ب".

2  ،0

920 ش.ج.مفتوح11 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

30 ساعةمفتوح إجابة صحيحةب.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

املوزمفتوح12 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

الكرز واخلوخمفتوح إجابة صحيحةب.   - درجتان 
- إجابة جزئية: كتابة   درجة واحدة 
اسم فاكهة واحد فقط 

)كرز أو خوخ(

ال تعطى درجات على أّي إجابة يظهر   *
فيها اسم فاكهة آخر، حتى ولو كتب 

الطالب كرز و/أو خوخ باإلضافة 
إلى اسم الفاكهة اآلخر.

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2—0

59 غراًما من الّسّكرمفتوح إجابة صحيحةج.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

14 سنةمغلق13 إجابة صحيحة)2(   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

إجابة صحيحة50 قطعة حلوىمفتوح14  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

أو

التتمة على الصفحة التالية
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رقم 
السؤال

نوع 
الصحيحةالسؤال للترميزاإلجابة  توجيهات 

مجال 
عالمة 
السؤال

إجابة صحيحة(או)مفتوح15  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

يجب إعطاء جميع الدرجات إذا    *
لّون الطالب الضلعني العاموديني 

)الضلعان فقط(.

يجب عدم إعطاء درجات إذا لوَّن   **
الطالب الضلع املوازي للضلع املغّمق 

باإلضافة إلى األضالع العامودية.

2  ،0

اخلط املشار إليه باحلرف "د"مغلق16 إجابة صحيحة)4(   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

زاويتانمغلق17 إجابة صحيحة)3(   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

ُيقبل أحد المثلثات التالية:مفتوح18
مثلث قائم الزاوية تكون القطعة املغمقة فيه  أ. 

ارتفاًعا للمثلث.

مثلث قائم الزاوية تكون القطعة املغمقة فيه  ب. 
ارتفاًعا على الوتر.

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

يجب اعتماد الدقة في رسم الزاوية    *
القائمة، واحملافظة على طول 

االرتفاع املعطى.

2  ،0

إجابة صحيحة21 مكّعبًامفتوح19  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

املضلّعات الثالثة كلّهامغلق20  )1( إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

املضلّع "أ" واملضلّع "ب" فقطمغلق  )2( إجابة صحيحةب.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

إجابة صحيحة50 سممفتوح21  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

- إجابة صحيحة20 سم2مفتوح22 درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

أو

التتمة على الصفحة التالية
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رقم 
السؤال

نوع 
الصحيحةالسؤال للترميزاإلجابة  توجيهات 

مجال 
عالمة 
السؤال

5 ممفتوح23 - إجابة صحيحةأ.  درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

4 ممفتوح - إجابة صحيحةب.  درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

34 م2مفتوح إجابة صحيحةج.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

يجب إعطاء الدرجات كاملًة إذا استند   *
حساب املساحة في البند "ج" على 
أخطاء في البندين "أ" َو/أو "ب"، 

وبناًء عليها وقع خطأ حسابي )خطأ 
ناجم عن خطأ آخر(.

2  ،0

عرض مجموع أو فرق حاصلَْي ضربمفتوح
7 × 2 + 4 × 5   

2 × 2 + 5 × 6 أو   
 7 × 6 – 4 × 2 أو  
14 + 4 × 5 أو    

7 × 2 + 20 أو   
4 + 5 × 6 أو  
2 × 2 + 30 أو   
42 – 4 × 2 أو  
7 × 6 – 8 أو    

أو أي طريقة أخرى تعبر عن حاصل   
جمع مساَحتَي مستطيلنَْي أو حاصل 

طرحهما.
يجب قبول التّمارين املكتوبة   *  

النحو:  على هذا   
7 × 2 = 14 
4 × 5 = 20 
14 + 20 = 34

إجابة صحيحة  - درجتان 
- َعْرض مجموع أو  درجة واحدة 

الفرق بين عددين 
يعبّران عن مساَحتَي 

المستطيلَيْن )بشرط أن 
يؤدي الجمع أو الطرح 

إلى الحّل الصحيح(. 
مثال:

42 – 8 ، 30 + 4 ، 14 + 20

أو عرض حساب    
مساحتَْي مستطيلَيْن 
يؤدي جمع أو طرح 

مساحتيهما إلى الحّل 
)حتى وإْن لم يجمع 
الطالب أو لم يطرح 

المساحتين أو كانت 
نتائج التمارين غير 

صحيحة(.
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 
إذا كانت إجابة الطالب على البند   *

"ج" غير صحيحة وناتة عن خطأ 
في البند "أ" َو/أو البند "ب"، وفي 

البند "د" كتب الطالب التمارين 
مبوجب ذلك اخلطأ، فيجب إعطاء 

الدرجات كاملًة على البند "د".

2—0

إجابة صحيحة)2(مغلق24  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

التتمة على الصفحة التالية



27חוברת הנחיות )בשפה הערבית( — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התשס"ט

رقم 
السؤال

نوع 
الصحيحةالسؤال للترميزاإلجابة  توجيهات 

مجال 
عالمة 
السؤال

 أ. مفتوح25

0 1 4
3

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

 ب. مفتوح

0 11
4

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

15مفتوح26
12

3
12

3
7

4
7

− = +

 أو إكمال أي تمثيل عددي آخر للعدد
1
4

. مثال:  3
12

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

7 أو أّي متثيل عددي آخر لهذا مفتوح27
12

أ. 
العدد.

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

41 أو أّي متثيل عددي آخر مفتوح
20

 ، 2 1
20

ب. 
لهذا العدد.

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

2  أو أّي متثيل عددي آخر لهذا مفتوح
3

ج.  
العدد.

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

1 مغلق28
3

)2( من احملتمل أّن أشرف أكل  أ. 
1 العلبة.

9
العلبة وأن أدهم أكل 

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

1 مفتوح
3

1
9

1
2

+ <
ألن:  ب. 

أو أّي شرح كالمي يشير إلى أن   

أشرف وأدهم أكال مًعا نصف علبة 
البوظة على األكثر.

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

ال ُتعطى درجات على البند "ب" إذا   *
كان البند "أ" غير صحيح.

ُتقبل إجابة حتتوي على نفي ُمعلّل   **
لإلمكانيات الثالث غير الصحيحة.

1  ،0

التتمة على الصفحة التالية
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رقم 
السؤال

نوع 
الصحيحةالسؤال للترميزاإلجابة  توجيهات 

مجال 
عالمة 
السؤال

12 ش.ج.مفتوح29 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

6 مّراتمفتوح إجابة صحيحةب.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

1مغلق30
7

 )3(
إجابة صحيحة  - درجتان 

إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 
2  ،0

 أ.مفتوح31
19.54 + 37.38 + 62.18 < 20 + 38 + 63

إجابة صحيحة  - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

ُيْقبَل الّشرح الذي يتطرق إلى أن كل مفتوح ب. 
واحد من األعداد الصحيحة التي في 
الطرف األين أكبر من كل واحد من 

األعداد العشرية التي في الطرف 
األيسر بالترتيب.

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

ال ُتعطى درجات على البند "ب" إذا   *
كان البند "أ" غير صحيح.

1  ،0

7.855 أو أي تمثيل عددي آخر لهذا مفتوح32 أ. 
العدد )ليس كتمرين(.

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

7.9 ، 7.90 أو أّي متثيل عددي آخر مفتوح ب. 
لهذا العدد )ليس كتمرين(. 

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

رنا َووسيممفتوح33 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

20 كممفتوح إجابة صحيحةب.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

14:00  أو  2 بعد الظهرمفتوح إجابة صحيحةج.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

قطع جالل نصف الطريق في 3 مفتوح د. 
ساعات، لذلك فإن النصف الثاني من 

الطريق قطعه في 3 ساعات أيًضا، 
وبناًء على ذلك فقد أنهى المسار في 

الساعة الثانية  )14:00( )3 ساعات بعد 
الساعة 11:00(.

- إجابة صحيحة درجة واحدة 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

1  ،0

التتمة على الصفحة التالية
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رقم 
السؤال

نوع 
الصحيحةالسؤال للترميزاإلجابة  توجيهات 

مجال 
عالمة 
السؤال

1،800 ش.ج.مفتوح34 إجابة صحيحةأ.   - درجتان 
إجابة غير صحيحة  - 0 درجات 

2  ،0

325 ش.ج.مفتوح

مراحل الحل:

1 من 2،000:
5

حساب   .1

الـ  2،000  أو  2،000:5 1
5

   

 أو
 400 ← 400 × 5 = 2000 

حساب املبلغ املتبقي بعد اإليداع في   .2
 البنك والشراء:

2،000 – (300 + 400) = 1،300

أو:  

2،000 – 300 – 400 = 1،300  

أو:   
2،000 – 700 = 1،300

أو:   
 1،300 + 700 = 2،000

تقسيم املبلغ املتبقي على 4:  .3

1،300 : 4 = 325  
أو:   

 325 × 4 = 1،300

إجابة صحيحة: عـَْرض   - 4 درجات 
مراحل الحّل الثالث 

بصورة صحيحة 
وَعْرض النتيجة 

النهائية.

َعْرض صحيح   - 3 درجات 
لمرحلتَيْن أو َعْرض 

صحيح لجميع مراحل 
الحّل ونتيجة نهائية 
غير صحيحة نجمت 

عن خطأ حسابي واحد 
فقط )بقية األخطاء 

ناجمة عن هذا الخطأ 
الحسابي( أو َعْرض 

جميع مراحل الحّل 
بدون النتيجة النهائية.

نتيجة نهائية صحيحة   - درجتان 
بدون َعْرض لمراحل 

الحّل أو َعْرض مرحلة 
واحدة فقط أو َعْرض 

صحيح لجميع مراحل 
الحّل ونتيجة نهائية 
غير صحيحة ناجمة 

من عدة أخطاء حسابية 
ال تتعلق بعضها ببعض.

نتيجة نهائية غير   - 0 درجات 
صحيحة بدون كتابة 

مراحل الحّل.

يجب عدم خصم درجات إذا كانت   *
النتيجة النهائية غير مكتوبة في 

املكان املخصص لها ولكنها تظهر في 
مراحل احلّل.

4—2  ،0
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توجيهات لفحص االمتحان وحساب العالمات ج.2 
عاّم

ُمرّكُز  يقوم  أن  نقترح  كما  للمدرسة.  التابع  الرياضيات  معلمي  طاقم  َصّف  كل  امتحاناِت  َيفحَص  أن  نقترح 
الموضوع أو ُمرّكُز الطبقة أو َمن يكلّفه مدير المدرسة، بمرافقة هذه المهمة. يجب فحص االمتحانات بناًء على 

دليل اإلجابات الذي أوردناه سابًقا )ج.1( وااللتزام به بشكل كامل.

وسائل ُمساِعدة لِحساب عالمات "الميتساڤ" الداخلي وَمْسحها
تضع "راما")السلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية( تحت تصرف المدرسة أداَتيْن ُمَحوسبتَيْن لحساب 
هاتان  راما.  طّورتها  التي  َو"الميتساڤيت"  "المنباس"/"المنبسون"  منظومة  النتائج:  وَمْسح  العالمات 
بين  مقارنتها  يمكن  ِبُمْعَطيات  أوتوماتيكي، وتزودنا  الطالب بشكل  العالمات على مستوى  األداتان تحسبان 
مجموعات طالب، وتمكننا من الحصول على رسوم تخطيطية على مستوى الصف أو الطبقة. هاتان األداتان 

مالئمتان للمدارس التي أجرت االمتحان بكامله.

– ورقة  باإلضافة إلى هاتين األداتين اإلحصائيتَيْن، مرفقة مع دفتر االمتحان أداة يدوية لحساب المعطيات 
تركيز العالمات للطالب وورقة مسح صّفي واللتان يمكن أن تعتبرا 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 
أداة مدرسية واحدة لتحليل جميع نتائج الميتساڤ الداخلي: المنباس/المنبسون أو الميتساڤيت )أداة ترتكز 
على اإلكسل(. للتوصل إلى قرار مدرسي، يجب أن تؤخذ بعين االعتبار مهارات كافة المعلمين في 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 أساسية في العمل مع 

بات في المنبسون. ُمَركِّ

فحص االمتحان وحساب العالمات بواسطة "المنباس" و"المنبسون"     أ. 

لقد تمت مالءمة منظومة المنباس َوالمنبسون إلدخال  المعطيات من امتحانات الميتساڤ الداخلي، وهي   
تحتوي على واجهة ُتَمكِّن المدرسة من استيعاب المعطيات من امتحانات الميتساڤ الداخلي مباشرة إلى 
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 أمام إصدار تقارير خاصة بـالميتساڤ الداخلي 

والتي تشمل مقارنة مع المعطيات القطرية المبنية على معطيات الميتساڤ الخارجي.

في  المنباس  تطبيقات  مديرية  في  الفني  والدعم  الخدمات  مركز  إلى  التوجه  يمكن  والدعم  اإلرشاد  لتلقي   
األيام األحد–الخميس، من الساعة 07:30 وحتى الساعة 22:30 )يفّضل التوّجه بعد الساعة 15:30( وفي يوم 

الجمعة ووقفات األعياد من الساعة 07:30 وحتى الساعة 14:00، 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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فحص االمتحان وحساب العالمات بواسطة "الميتساڤيت"    ب. 

تضع السلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية )"راما"( تحت تصرف المدرسة برمجية"ميتساڤيت   
َصفِّيَّة" وبرمجية "ميتساڤيت َطَبِقيَّة" من أجل حساب النتائج في الميتساڤ الداخلي ومسحها. برمجيات 
مع  مالَءمتها  َتمَّت  إكسل  ملفات  هي  الداخلي  الميتساڤ  امتحانات  من  واحد  لكل  َرت  ُطوِّ التي  الميتساڤيت 
امتحان  في  الصف  طالب  عالمات  حساب  من  تمكنكم  الَصفِّيَّة  الميتساڤيت  امتحان.  لكل  الخاص  المبنى 
الَطبَِقيَّة  الميتساڤيت  أما  االمتحان.  في  الصف  وتزّودكم بصورة عن وضع تحصيل  الداخلي،  الميتساڤ 
عب  الشُّ نتائج  بين  مقارنة  عن   )2( الطبقة؛  في  الطالب  جميع  عالمات  عن   )1( مختلفة:  بمعطيات  فتزودكم 
المختلفة في امتحان  الميتساڤ الداخلي؛ )3( عن مقارنة بين معطيات الطبقة ومعطيات مجموعات المقارنة 
الميتساڤيت  برمجية  إيجاد  يمكن  الخارجي.  الميتساڤ  معطيات  على  المبنية  القطرية(  )المعايير  القطرية 

على موقع "راما" على العنوان: http://rama.education.gov.il ضمن الفئة "מבחני מדף" . 

اليدوي  التركيز  أوراق  بواسطة  ُنفَِّذ  الذي  العمل  تكمل  أن  أو  تستبدل  أن  الميتساڤيت  لبرمجيات  يمكن   
للعالمات، وهي مخّصصة للمعلمين الذين يملكون مهارات العمل على برمجية إكسل. المعلمون الذين ال 

يجيدون العمل على برمجية إكسل، من المفضل أن يستعملوا أوراق التركيز اليدوي للعالمات.

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 )40 نسخة( وكذلك ورقة مسح صفّي موجودة 
جميع  فيها  ُحِسبَت  كاملة،  عالمات  تركيز  لورقة  نموذًجا  تجد   35 َو   34 الصفحتين  على  المغلّف.  داخل 
عالمات طالب واحد، ونموذًجا لورقة تركيز عالمات فارغة. لقد تّمت مالءمة هذه الوسيلة إلجراء الميتساڤ 

الداخلي، وكذلك لتمكين المعلمين من فحص االمتحانات بسهولة ونجاعة. 

فيما يلي توجيهات لفحص االمتحان وِحساب العالمات يدوّيًا:

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 التأشير في ورقة تركيز 

العالمات على عدد العالمات التي قرر المصحح أن يعطيها لكل سؤال. فيما يلي عدد من األمثلة.

أمثلة:  

السؤال 7 )سؤال مغلق(: يحصل الطالب على درجتَيْن إذا كانت إجابته صحيحة كما هو مفّصل 
في دليل اإلجابات. في هذه الحالة يجب تحويط الرقم 2 في ورقة تركيز العالمات في السطر 
 )0( السؤال فإنه يحصل على صفر  لم يجب عن  أو  الطالب  إذا أخطأ   .7 بالسؤال رقم  الخاص 
درجات. في مثل هذه الحالة يجب تحويط الرقم صفر )0( في ورقة تركيز العالمات في السطر 

الخاص بالسؤال رقم 7.
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وتشمل  كاملة  إجابته  كانت  إذا  درجتَيْن  على  الطالب  يحصل  مفتوح(:  )سؤال  12ب  السؤال 
العالمات في  تركيز  2 في ورقة  الرقم  الحالة يجب تحويط  الكرز والخوخ. في هذه  الفواكه:  كتابة 
السطر الخاص بالسؤال رقم 12ب. يحصل الطالب على درجة واحدة إذا كانت إجابته جزئية وتشمل 
1 في ورقة تركيز العالمات في السطر  نوًعا واحًدا من الفواكه. في هذه الحالة يجب تحويط الرقم 
الخاص بالسؤال رقم 12ب. إذا كتب الطالب نوع فواكه واحد غير صحيح، أو إذا كتب نوعّي فواكه 
غير صحيحين، أو أنه لم يجب عن السؤال، فسيحصل على صفر )0( درجات. في هذه الحالة يجب 

تحويط الرقم صفر )0( في ورقة تركيز العالمات في السطر الخاص بالسؤال رقم 12ب.

يحصل  الحالتين  هاتين  وفي  الصحيحة،  غير  اإلجابة  ُحكم  مثل  الطالب  عنه  ُيجب  لم  الذي  السؤال  •ُحكم  	
الطالب على صفر )0 درجات(. ومع ذلك فمن المفّضل أن يسجل المعلم لنفسه األسئلة التي لم ُيجب عنها 

الطالب لكي يتمكن من خاللها 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 بشكل منفرد: العالمة  	

في األعداد الصحيحة، والعالمة في الهندسة والقياسات والعالمة في الكسور العادية والعشرية. 
ُتحسب العالمة في كل موضوع بحسب مجموع الدرجات اإلجمالي التي حصل عليها الطالب في 

نفس الموضوع. )كل موضوع موجود في عامود منفصل على ورقة تركيز العالمات للطالب(
• يجب االنتباه إلى أن مجال العالمة في كل موضوع يظهر في ورقة تركيز العالمات في جدول كل  	

موضوع ويجب التأّكد من أن العالمة التي حصل عليها الطالب موجودة ضمن هذا المجال.
•يمكن حساب عالمات الطالب بشكل يدوي في كل موضوع بالدرجات أو بالنسبة المئوية على مستوى  	

الطالب الفرد وعلى مستوى الصّف )انظروا "العالمة بالنسبة المئوية" في ورقة تركيز العالمات(. 
•المنظومات المحوسبة - يمكن االستعانة بوسيلة اإلكسل )الميتساڤيت(، كما هو مفصل أعاله،  	

والتي تحسب العالمات بشكل أوتوماتيكي.

ا توجيهات لحساب عالمة االمتحان اإلجمالية يدوًيّ  .3
جميع  في  الطالب  عليها  حصل  التي  الدرجات  مجموع  بحسب  اإلجمالية  االمتحان  عالمة  ِحساب  يتم   

المواضيع. مجال العالمات يتراوح بين 0 َو  100.

ّفّية  توجيهات الستعمال ورقة المسح الّصّفّي وحساب المعايير الصَّ  .4
•لقد تم تخصيص ورقة المسح الصفي التي ستظهر الحًقا لحساب المعايير الصفية على مستوى  	

السؤال، وعلى مستوى الموضوع وعلى مستوى العالمة اإلجمالية  لالمتحان. عند االنتهاء من 
فحص االمتحانات، نوصي بنسخ عالمات كل طالب في األسئلة التي تتبع لكل موضوع، وبعدها 

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

•انتبه إلى أنه تم ترتيب األسئلة، في ورقة المسح الصفي، حسب المواضيع. ورقة المسح الصفي  	
معروضة في هذه الكراسة كنموذج ومرفقة أيضا داخل المغلف الستعمالك.

• تشمل الطالب الذين يحصلون على دعم من  معطيات مجموعات المقارنة )المعايير القطرية( ال	
برنامج الدمج. لذلك، لكي تقارن 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 كليًّا 
عن بقية الطالب.
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مالءمة فحص االمتحان الحتياجات المدرسة ج.3 

بات  إعطاء عالمة للممتَحن: الميتساڤ الداخلي معّد لالستعمال المدرسي الداخلي ولذلك فقد يكون أحد المركِّ
في حساب العالمة النهائية في الشهادة، وفق ما تقرره المدرسة. هناك إمكانية لحساب عالمات الطالب بطرق 

مختلفة حتى وإن أجري االمتحان بصيغته الكاملة. فيما يلي بعض األفكار:

إعطاء عالمة بحسب ُمجمل األسئلة في االمتحان األصلي. هذه العالمة تتيح المجال للمقارنة مع مجموعات  أ. 
المقارنة التي نشرتها "راما". 

إعطاء عالمات على أساس األسئلة والمواضيع التي تعلمها الطالب في الصّف. ب. 

إعطاء عالمتين )في هذه الحالة يجب إجراء االمتحان بصيغته الكاملة حتى وإن تعلم الطالب في الصف  ج. 
التي تعلمها الطالب في الصف والثانية  قسما من مواضيع االمتحان فقط(: األولى على أساس األسئلة 
على أساس االمتحان الكامل. العالمة المبنية على االمتحان الكامل تتيح المجال لعقد مقارنة بين عالمة 

المدرسة وعالمة مجموعات المقارنة.

طريقة أخرى لحساب العالمات يمكن أن تعتمد على التمييز بين المواضيع التي تعلمها الطالب في الصف  د. 
في السنة الدراسية الحالية وبين المواضيع التي تعلّموها في السنة الدراسية السابقة  أو المواضيع التي 
على  اعتمادا  عالمة  الطالب  إعطاء  يمكن  أنه  ذلك  معنى  الحالية.  الدراسية  السنة  في  الحقا  سيدرسونها 
المواضيع التي تعلمها في السنة الدراسية الحالية فقط، وحساب عالمة أخرى )للمعلم فقط( مستندة على 

األسئلة في المواضيع التي تعلمها الطالب في الماضي أو في المواضيع التي لم يتعلّمها بعد.

مالحظة: إذا لم يتم إجراء االمتحان للطالب بصيغته الكاملة يجب إدخال تغييرات على عدد الدرجات   
المخّصصة لكل سؤال، وذلك وفق ما يراه المعلم مناسبًا.  

   

 ج.4    المقارنة مع معطيات مجموعات المقارنة
)معايير قطرية(

المتحانات  تقّدمت  التي  المدارس  نتائج  على  باالستناد  المقارنة  مجموعات  معطيات  بنشر  "راما"  ستقوم 
الميتساڤ الخارجية. تستطيع المدرسة مقارنة نتائجها مع نتائج مدارس شبيهة بها. وسيتم نشر شرح حول 
أي تغيير  إذا قررت إجراء  تذّكر،  اإلنترنت في موقع "راما" بعد عدة أشهر.  المقارنة هذه على شبكة  عملية 
في االمتحان )في مبناه، أو طريقة إجرائه، أو طريقة تقييمه( فلن تتمّكن من مقارنة نتائجك بنتائج مجموعات 

المقارنة.
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 ورقة تركيز العالمات للطالب 
نموذج لتعبئة ورقة تركيز العالمات للطالب )للحساب اليدوي( - الرياضيات للصف الخامس - "ميتساڤ" داخلي 2009

يجب تحويط عدد الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سؤال كما هو مفّصل في دليل اإلجابات.
اسم الطالب/ـة:                          حنان                                الصف:  5 أ   

األعداد السؤال
الكسورالسؤالالهندسةالسؤالالصحيحة

20 السؤال 2024 السؤال 2013 السؤال 1

10 السؤال 25أ20 السؤال 2014 السؤال 2

10 السؤال 25ب20 السؤال 2015 السؤال 3

20 السؤال 2026 السؤال 2016 السؤال 4

20 السؤال 27أ20 السؤال 2017 السؤال 5

20 السؤال 27ب20 السؤال 2018 السؤال 6

20 السؤال 27ج20 السؤال 2019 السؤال 7

20 السؤال 28أ20 السؤال 20أ20 السؤال 8أ

10 السؤال 28ب20 السؤال 20ب10 السؤال 8ب

20 السؤال 29أ20 السؤال 1021 السؤال 9أ

20 السؤال 29ب10 السؤال 2022 السؤال 9ب

20 السؤال 1030 السؤال 23أ20 السؤال 10أ

20 السؤال 31أ10 السؤال 23ب20 السؤال 10ب

10 السؤال 31ب20 السؤال 23ج20 السؤال 11أ

10 السؤال 32أ210 السؤال 23د20 السؤال 11ب

10 السؤال 32ب20 السؤال 12أ

20 السؤال 33أ210 السؤال 12ب

20 السؤال 33ب20 السؤال 12ج

20 السؤال 33ج

10 السؤال 33د

20 السؤال 34أ

4320 السؤال 34ب

 

العالمات
بالنسبة 

املئوية

( )
___%

34
100× =( )

___%
27

100× =( )
___%

39
100× =

العالمة في الكسورالعالمة في الهندسةالعالمة في األعداد الصحيحة

72  درجة )مجموع الدرجات في األعداد الصحيحة، الهندسة والكسور(العالمة الكلية   

658172 222228
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ورقة تركيز العالمات للطالب 
)ُنسخ من هذه الورقة مرفقة داخل المغلّف(

ورقة تركيز العالمات للطالب )للحساب اليدوي( - الرياضيات للصف الخامس - "ميتساڤ" داخلي 2009
يجب تحويط عدد الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سؤال كما هو مفّصل في دليل اإلجابات.

 اسم الطالب/ـة:                                                          الصف:             

األعداد السؤال
الكسورالسؤالالهندسةالسؤالالصحيحة

20 السؤال 2024 السؤال 2013 السؤال 1

10 السؤال 25أ20 السؤال 2014 السؤال 2

10 السؤال 25ب20 السؤال 2015 السؤال 3

20 السؤال 2026 السؤال 2016 السؤال 4

20 السؤال 27أ20 السؤال 2017 السؤال 5

20 السؤال 27ب20 السؤال 2018 السؤال 6

20 السؤال 27ج20 السؤال 2019 السؤال 7

20 السؤال 28أ20 السؤال 20أ20 السؤال 8أ

10 السؤال 28ب20 السؤال 20ب10 السؤال 8ب

20 السؤال 29أ20 السؤال 1021 السؤال 9أ

20 السؤال 29ب10 السؤال 2022 السؤال 9ب

20 السؤال 1030 السؤال 23أ20 السؤال 10أ

20 السؤال 31أ10 السؤال 23ب20 السؤال 10ب

10 السؤال 31ب20 السؤال 23ج20 السؤال 11أ

10 السؤال 32أ210 السؤال 23د20 السؤال 11ب

10 السؤال 32ب20 السؤال 12أ

20 السؤال 33أ210 السؤال 12ب

20 السؤال 33ب20 السؤال 12ج

20 السؤال 33ج

10 السؤال 33د

20 السؤال 34أ

4320 السؤال 34ب

 

العالمات
بالنسبة 

املئوية

( )
___%

34
100× =( )

___%
27

100× =( )
___%

39
100× =

العالمة في الكسورالعالمة في الهندسةالعالمة في األعداد الصحيحة

       درجة )مجموع الدرجات في األعداد الصحيحة، الهندسة والكسور(العالمة الكلية 



חוברת הנחיות )בשפה הערבית( — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התשס"ט 36

ورقة المسح الصفي - الرياضيات للصف الخامس "ميتساڤ" داخلي 2009
عادي/ 

الهندسةاألعداد الصحيحةمدمج
رقم السؤال

اسم الطالب

12345678 
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ب
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ب
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ب
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أ
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37חוברת הנחיות )בשפה הערבית( — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התשס"ט

 يجب كتابة عدد الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سؤال كما هو مفّصل في دليل اإلجابات.
الكسورالهندسة )تتمة(

ية 
لكل

مة ا
عال

 ال
حان

المت
ي ا

ف

212223 
أ

23 
ب

23 
ج

23 
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 2425ال

أ
25 
ب
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ب
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ج
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أ
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ب
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ب

3031 
أ
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ب
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د
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املعدل الصفي جلميع الطالب:   املعدل الصفي بدون الطالب املدمجني : 
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	�: د����� ��� �� ��	���� �����  
  

 ������ ���
�– 	������ �	
���� 2009  ��	��� ���� �	��	���� �  

�� �!�   

����� ���� 	
��� 	
������ ��� ����� ������ ��������  �������� ����� �������2008/2009  ������
�� �� !�"�#$ ��  ��%������&�  .  

()�*�� ��+ ����� �� ����,:  
"�!�� �#�� : �� ���� �
 ����� ��� �������%� �����&� .�� ��  !�"
�����/��� !���0���� 

� 1���� �"�� ����,�2�� 3� 40�� 	��2��� .  
 ��/������� ��$ 5��6$ ��7��� 8���� ��
���� ��7��� 1�� 9��: �2),����� �"�2��� 8����� 3,����� .
;� <��
����� 8�#  �"�� ��� �=�2����2,����� 1���  �
��7�� >?�@�2 !��#������� �1���  �2,�����

��7��� 1�� 9��: �0A� � ������� �� ���� 9� �B� � !�"�2����.  5���#  �C� �
�?� (��� ��

9��: D�"��&�" E�= �����&�.   

"�!�� $%	&�� :(���� F�=� ��%� �����&� ��$ !����#� ������ ������ !���0�� ������ 3�/���.  
���
 �� �  9��B� ��� 	0���,� 	
����� �=�2� 	��C�� ����� ��� ����� ��+ �= 5������ 5����� 	
�����
)������� (!��/����� �= I������ 40�� ���# ��$ 	��C��� !�� 2� J=� I������ ���� ����� ���� >

��� ���K��0�� 	
�K��0� ��� � ���� > 	
%��L � .  
;� �� �� !������� �= J��2�� ��*��� K�$)
��� �� 1�� J�  ����� �� ��� ������� ��M 	�+������ >

9� �B��������� 8���� ���� (��� 8���� ��� 	�2���� ��2�� J�  ��� (�2���� > .;��� D�+ !�� 2
�����&� �� �0��� ������ �
�� ���� �K��
�� !�� 2��� �K�
� .�$ ��/�� >	
��� ��0�����  �
 ���#

!�"�#N� ���� �� ����� �� 9L#�� ��7�.  
 ����� ��+ 3�� �������� �������� !������� 3� ���2��� !�������� !�����,&� �� ��� ��� ���=:  

1. ?�)�� ���%�  �����&�����2��� ���" 	�� ����� �= 5������ . ������� ��+ �:� �*6 ��0= LKL2� � 	
	��2��� 40�� ���#� �:
 I���� ��$ F�#����� > �����2���� ��/����� 3�/������ >. 

2. �� �� !�"�#$ ����� ��#�$�  ��" �,�2��� ��%�  !�"�#$������. �:� ������� ��+ 	
�����  ���
���
�  5�
=�� ���K�  !����2� �� ����� 8�� �)
�� 	0�� ������  ����%���5������ �= 40�� 
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	��2��� ���
 (�
  ����=*
 � !����#�
. 

3.  ���� 5��� ��� ������ �� 	
�O)
P�;� 9� �B�� ���� !��#������� ��� �K��� !����2� 3�#
�, !��#�������� �2#�� !��#������� ���2��� �� ���#�  � �
�� ����� ��M 	�+��� ���
(��� ��  �
 ��� � �� �� @2" ��� �0A�. 

4. �����C�� �������� ����� I������  � �� ��� �����&� �� �0��� ������ ���� !����2��� ���2��    :
	0��� ��Q�/�� K� I�����  � ���� ��� > >B�" ��2 �0#���� ���� �C"���� !����2��� ��"��&� ��

 ���#�� Q�/���� 	)�2� �# �� �� �� .�
�� ���� !��K�"���" ���2��&� 	
��� ��� �� �0��$ 	�
�� �� !�"�#$ ��� �����&� ��%� ����� ��
+� >��
�  	
=�2� ��� 5����� �� �� �� �
�� 8��

 ������� �"�� ����0��#���� �C"�� !����2� �"�:�" . 

5. ���� ��7� ����� ��� �����&� 	�2" ���� . ���
6� � ���" Q�/�� 	0= �= �2���� 	0��� ��
��� !���0������� ��%� �= @�2?� ���.  �= 	
� 	�C� D�+ �2���� ����� 	
��� �K0�� � �# ��

 Q�/�� ��$ ��6� � ������� �� ���� ��%�B� �� !����#� �= �2���� �����,� ����� ���0�
5���� 5��0� ��$ � ���� .���, �����&� �= ��%�B� ��� K�*" �
��� � �#� <�� 3�� > �# ���

2���  C= �����&� ��+ ��%�*" 9���
&� 	�� �#� ��2� Q�/��� J��� 	0= ��#� ��� (�. 

6. ��7��� 1�� �= �2,����� ��
���� !������ ���" �� �� !�"�#$� �����&� ��%� �����  : ��
 F� ��$ D�"��&� 	0��� I�� �= ��%�B� �� �2��� ���
6� �� �� ��� @�2� � ��#��� ��

Q�/������ >1���� J� � �R��6� ��
���� �� ����� 8���� �� �� ��%� �0��/ � <��� > �=
 ���# �� !����2��� ����" � �2#��� �
 �=� �������� 	��2��� �����.  ��" �)
��� � 	0��� ��

 ��� �������"�0"�6�� ��%� " 5��, � T��� 8����" ���
�� �K� � &� ���L���� �=�2� ��$ �����
1�� ��� �=��2� ��M ��%�. 

����  ������� �= !��/����� 	,�  !������� D�0" 	�C� ��" �
��6�"����2�  ���K��� �� (����� �=
 ��B���$ I�����  .  ��/����+ ����� !�0�#��  5�K"�� !����2= ��$�����2��  > ��� L
��� I�

!��� �����2�� ��/��� �����&� �= .  
���% "�'	(�%�  	� )�* $�� :  

 . !/��  � �
�� !�"�2��� 1���� �2),��� !��#������& U���� 5�� ����� ��+ �= �00#��� 
�� ��. ��=�/$ !��#������� ��� 	
�� �= ���:2� � ������� �� . >�0����� ��� ������
 ��
�6 ���0�� � ������� ��
���� �= �� ����
�������� ��#�� ��+ ��$ ��� �� !��, �����. 
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 �.  �����&� �= ��%�B� ��� ����� . �, ��0�
�� > �=�� ��#� 	0��� 	�� � * ��� ��
� �C= <����
�� �"�2� ��#� ��� �&�� .��#��� ��+ �= �)C� �"�2� ��#� �� �)
*�����#� > 2� � ��� ��/�
 ����#� ��� � ��� ����=�/$ !��0�" 	��C�� ��  >���� �= ��#���� >2"��� �� E�� �
6" ��

��2��� ��
���� !����� �2" ��*� �:���� � ���". 

 U. � � 9��" ��$ !�"�2��� ��C�C��� �#��2��� U���� ��#����  ������� 5��2�� �%��� ���2��� �0C=���
��� V�/�$!��� ��� ���� 9��" ��� �� �� ��� � ���" ������ ��/���  	���� � 	����
� � ����  9��"���� 	)A��!���0���� !��� �.   
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  ا�����  ر�� ا��ال �
 ا�����ن

����ت –أ  ا�������اد  ���� أ��اد و!"  
  42  1ا��ال ر	�  

  44  2ا��ال ر	� 
  45  3ا��ال ر	� 
  46  4ا��ال ر	� 

  48  5ا��ال ر	� 
  51  6ا��ال ر	�  

  53  7ا��ال ر	� 
  55  8ا��ال ر	� 

  57  9ا��ال ر	� 
  60  10ا��ال ر	�  

  62  11ا��ال ر	� 

  64  12ا��ال ر	� 

  ا�(�)ر ا�'�د$� وا�'&%$� –ا���� ب 
  66  13ا��ال ر	� 

  67  14ا��ال ر	�  

  68  15ا��ال ر	�  
  69  16ا��ال ر	� 
  70  17ا��ال ر	� 

  71  18ا��ال ر	� 
  73  19ا��ال ر	�  

  75  20ل ر	� ا��ا
  78  21ا��ال ر	� 

  80  22ا��ال ر	� 
  82  23ا��ال ر	�  

  وا����,�ت ا�.-�,� -ج ا����
  85  24ا��ال ر	� 

    87  25ا��ال ر	�  

    90  26ا��ال ر	� 
  92  27ا��ال ر	� 

  96  28ا��ال ر	� 
  99  29ا��ال ر	�  

101  30ال ر	� ا��  

  103  31ا��ال ر	� 
  105  32ا��ال ر	�  

  107  33ا��ال ر	� 
  109  34ا��ال ر	� 

��ت إ�3 ا��1,2 �0-�/(�5�  
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"�!��  +– �	���,# ���,+ �
�
� ���,-(  
        

��. ��� 1  

1��:  
540 – 405 + 160 =  

���#��  
540 – 405 + 160 = 295 

� !�#���� ����  :���#��  W    ������� �"�#$  
                   0 !�#��W  ����� ��M �"�#$  

��. ��� ��0 ���  
1#�#���  :����� ����*" V� � 3�#  
 E�����7K��� ����� 2�
  ������� F�=) V� � 3�#( $ �= �#������ > ��L���� ��:�: ����*"!�%��� �� .

�Y�C= @��2� ������� .  
345#���� ������� 6#���  :��L���� ��
��  

345#���� �(#7��� 6#���  :�0�  
 "��7��� 89%� $: �9;�  

.��:�� )(���: �������� 57 – 58  – (&^ 5�62�� �� $ �= ��"��� !�����  
��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  

���:��� ��B� ��)���� : 3�# V� � ���10 > V� � 3�# ���100 , V� � 3�# > ����
 !��6�
V� ��� 3�#�� �= ����� ������ > �L����� ��:�: ����B�� �L����� ��%��: ����B� ��"�.  

.��:�� )(���: 4%����� ������ !�%��� �� $ �= V� � 3�# > �L����� ��:�: ����a� ��62�� ��"���.  
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2�
� �75#�� �	�=������� ��. ���  

 W ������ ��$ ������ �� �Y� � � ��0�6 !����2�� 1�� :  
540 – 405 =   
540 – 400 = 140 

140 – 5 = 135 

135 + 160 = 

135 + 100 = 235 

235 + 60 = 295 

� W ����� ��� ������� ������ 9��#$:  
 �������                  :� �������:  

                                        
 

  
U W  ��0�6 ���0�" ������ 9��#$ �# �� !����2�� 9��#$ ����� ���b�.  

540 – 405 + 160 = 540 + 160 – 405 = 700 – 405 = 300 – 5 = 295  

 ��&�+��9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�  

 W  ��� ����2
 3�#��" 	��C��) V� �� J"�� 3�#�� �*" @���=&� J� �� ��:(  
 405 + 160 = 565 . � ��"� 565  �� �"
540 1�� ������ �= �"�2� ��� �� �#� >

�������.  
�W  ������
 ���� 9��#$ �� ��#�� ��"��� 9� � :540 – 400 + 5 .  

?( "	��'	( $�#% @�
���� >	%&+  

�:
 �C��  ��#�$ ������� ��"��� �
���$ ���0A ����� �� �� ����  O�� ��2�#= ������ 9��#N
160  O�� 3�540  c�"� ������ �� ����  <�� �2"�405.  D�+ ��� �:���� 9��#d" ����

 ��� A=��� ���� �� V� �� ����� ��� 3�#�� ����� 	��C� �
��  F)�*" �� �� eK/�� ��� ����
�N�
F�� � � �#� ���� ��2�� ���� F2�#� � �#� ���� ��2��) .���"��� ����, �+ I�� ��+ .( <��


 �#�� 9��#$ �� �� �� ��:
��  ��� �0�B� �� ��
� F� ��$ D�"��&�������� ��� ����� : &�
� <�� �2"� V�  ������3�#��� V� �� �=��2��� ���L������ � ���" 3�#�� ���.  

AB< �	(	=C <(��  

  

540  

405 –  
135 

135  

160 +  
295 
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AB< �	(	=C <(��  

��. ��� 2  
1��:  

3,072 – 635 =  
���#��  

3,072 – 635 = 2,437 

� !�#���� ����  :#�� ���W    ������� �"�#$ 

                   0 !�#�� W ����� ��M �"�#$  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :����� ����*" V� � 3�#  
 E��� ��7K�������� 2�
 ���� K�:�: ��2� V� ��L �L���� ���"� ��� ���. �Y�C= @��2� ������� ���� >

�C��&�" 	��C�� �#� �Y������ ������ 9��#$����� @�.  
345#���� ������� 6#���  :��L���� ��
��  

3D5#���� �(#7��� 6#���  :�0�  
 "��7��� 89%� $: �9;�  

E�	&�� D����: ���� 57 –  �= ��"��� !�������#� (&^ 5�62��  
��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  

$%	&��# �#�� �	D���� : �= V� �� J%�C���#�  O��20���B� �=�2� >�L���� ��:�: �� .  
E�	&�� D����: �L���� ����"� ���� 59��,�(��B� �� $ �= ����a� ��62�� ��"��� >W  ���C�� >!���"�
	,� �
� ���
��4%����� ����� >����2�� V� �� ���L���� >���62�� ��L���� >.   

��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
��� ������2�� �"��
�� ������� f��2�� V� �� �����C��� ���L������ � ���" ��� ����) ��#�� 3�"����""F���" � g .(  

�9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+  
W            (��B� � !��62�� E�C�� ���" @��C���       

     �0�� @�C?��� ����� >��:��� ��"� ���:  
� .���"���" 	��C�� ���" V�  .��
� �
 �=  F�� �b� ��� �� ��"
 ��� V�  F�= �#�?� ���A� �K�"

;�� F�� V�� ��� ���A�" V�� �����"
�� ��2�� �� ��b��� ��2�� V�  .��:��� ��"� ��� :                                   
     

  
  

"���� !���L������ ��" �,�2��� ��62�� ��"��� 	0= 	�� �� 	#�� � �
�� 9� �B� D�+��62�� ��.  
U W  V� �� �= ����� ����, �� �)
���� 	�� �� 	#�� * � .  

��:��� ��"� ��� :0 – 6 = 6   �0 – 6 = 0  )�� ��+� 	0�� �#��� �R/� �0A� � �
�� * e��� ��M �+ 
 F���b� ��� �� ��"
 ��� V�  �
�� & ����� ��
� �#����� R��� �.   

3,072 
       -       
635   . 

3,643 

3,072 
       -       
635   . 

3,447 
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��. ��� 3  
1��:  

5 + 40 : 5  =  

���#��  
5 + 40 : 5  = 13  

� !�#���� ����  : ���#�� W    ������� �"�#$ 

                  0 !�#�� W ����� ��M �"�#$  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :������� ����B� �= ��"����� !����2�� �����  
 ��7��� E�������� �
 �����, ���" ���,� 3�# ��� ����� !����2�� �����.  

345#���� ������� 6#���  :��L���� ��
��  
3D5#���� �(#7��� 6#��� :�0�  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
E�	&�� D����: ���� 64 – !����2�� �����   

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� : �= V� ��� 3�#�� J%�C���#�  O��100 %��: ��2�� ��"� >�L���� ��  J%�C� >

���C�� .  
E�	&�� D����: ��"����� !����2�� ����� �����, > ���C�� J%�C�.  

��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
 ���" ����"����� !����2�� ����� �����, :���C�� ����� ����� :40 : 5 = 8  <�� �2"� > :5 + 8 = 

13     
;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+�9  

 �� ������� 1�� "������ ��$ ������ "��"����� !����2�� ����� �����, ���" I��� .  
5 + 40 = 45 
45 : 5  = 9  

AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 4  

�R2� ����� ��" ��� I�C�� ��)
;� ���  �+900،366،1 � ���.  
 �+ ��" �� ��)
;� ���900>380 � ��� > �+ ���� ��)
;� ���� 000،267  � ��� .  
gI�C�� ��)
;� ��� �+ ��  

���#��  
719,000 �<�#�  

4������  : ���#��W    ������� �"�#$ 

             0 !�#�� W ����� ��M �"�#$  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :����� ����*" V� � 3�# )5��"
�� ����B� ��#� �= (  
 E��� ��7K����
���� $�	%& $�B� ����� 2�
� )3��#� ��7� ( ����B V� ��� 3�#�� !����� � ���"

������� �� $ �=.  
345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )J�" �(  

3D5#���� �(#7��� 6#��� :�0�  
 "��7��� 89%� $: �9;�  

3(���� D���� : ����86 – ���� �= ���C��� ��/��� V� ��� 3�#�� �= ������� ����� ��%� 
 ��2�" )�����" (5��"
. "  

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� : >!����2�� ��+�� 	0=� ������ Q��� �� 3��#� ��%� �=�2�) �0A� ���� <��


��+���
 � V� �� � 3�#�� !����� �0�=.(  
3(����# E�	&�� �	D���� : �= ����B� �=�2���#�  > �������� �=�2� �= ������� ����� ����
 ��%�

 �= ������#� �������.  
 ��	��� D���� : �= 5��"
 ���� �=�2���#�  > ��������5��"
 ���� �= V� � 3�# !����� �����.  
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��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
 . ��� ����#N� ��2�� �� ����� ��� I�C�� �= ��
��� ���� ��" �� �= ��
��� ��� V� ��
.  

1,366,900 – 380,900 =  986,000 
986,000 – 267,000 = 719,000 

�W  ��
��� ����#N� ��2�� �� Q��#��� V�  <�� �2"� ����� ��" �� ��
� ��� 3�#:  
  

380,900 + 267,000 = 647,900 
1,366,900 – 647,900 = 719,000 

  

U W   �C�� �� �= ��
"�" ���� ����� �"��
 � ���" �
�� :  
1,366,900 – ( 380,900 + 267,000) = 
1,366,900 – 647,900 = 719,000                                    

�;
B�: ����
�$ <��+  >J� �� 3��# �= >  ��� ��"�� ��$ 5��b��� ����a� 3��� ���� 9��#N
!�%���� (��B� . � �
�� �C�� �� D�0""�=�� "5��:
 ���� �"��
 .��"� ���  8��$ ������ ��$ >��:���

  ���C�� ��"�"  �"U" :  
���� �
� :380,900 + 267,000 ,�
���� ��= ���� � :380 + 267 = 647  . .����� � ��"�

 ���� �+ ���#��= (647,000  >� (�/� � �#� ��2�� ��+ ��$900 .� ��2�� � ��" ><�� �2"900 
 �
�� F�� V�� ��� �=� V�� ��� �= �0A� �"F�+�#�� "������� ����" ���
� ��� ������ �=: 

1,366 – 647 .  
 �= �0A� ��
 ��2�� ���, ��� A=��� �
� ����B� ��
� �� �
��� � �#� !����2�� 3��# 9��#$ �2"��7K���.  

�9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+  
 W  ��"��� 9� ���#�� ���B� 3� ���2��� �� �)
���� 	�� �� !�"�2� � 5��"
�� ���#��  	�� ��

 	0= ��62�� ��"��� ��" ���� �,�2���2�� V� ��� 3�#�� ���L��������� �� �
���� 	�� �� � >
 ��� V� ��� 3�#�� J%�C�20     .  

� W  ���� ���" !�"���)��7K��� 1��� �2,����� !��#������&� �= �A����� �A��  ( ��#�� 	���
����B�  �"�� �������B� ���, ��� �A=����� �#� ��.  

?( "	��'	( $�#% @�
���� >	%&+  
 ��)��� 	� ����� �� ����7K���  �= �0A� F�B5��"
 ���� ��7K��� .7��� �����" ���� � ���" 	02� ��

 F"�6� ��7� 9��" 3��0"�6�� ����7��� ��� �"�� ��� ��"����� !����2�� K�*" 	0���� 5��b� ���� .� �
�����  � 	0���  ��%� 9��" ��� �� �� �����,)�0"�6�( 	0���*" D�0
 .  
 �/� 	0��� ������B� 3� ���2��� �= �"�2��� ��" LK��� �   ��9�� �= �"�2��� ��"� 5��"
��

"�� ��� !����2��� ��������� 1��� ��7��� .  
< �	(	=C <(��AB  
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��. ��� 5  
1��:  

37 x 45 =  

���#��   
37 x 45 = 1,665 

� !�#���� ����  : ���#�� W    ������� �"�#$ 

                  0 !�#�� W ����� ��M �"�#$  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :����� ���� �= ��/��  
 E�����7K��� ����� 2�
 �L���� �%��: ��� ��/� �L���� �%��: ��2"� .�Y�C= @��2� �������  .  

������� 6#��� 345#����  :��L���� ��
��  
3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
3(���� D���� : ����80 – �L���� �%��: ���2" ������ ��/�  

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� :�L���� ��%��: ����B� �=�2� >��/�� ��2� 	0=� .  

�# $%	&�� �	D����E�	&� :�= ��/�� J%�C� �� �)
���� ��#�  > ��/�� ���#� ��#� �= ���� �=�2�
(��B� : ��62�� ��"��� 	0=–  �
� �K��
�� ���C�� ��L��)	,�( . >!��62" !��6� ��/� ��� ��/

�L���� �%��:� ��L���� ���� ��2"  > �C=B� ��/�� ���L���� �0�= ��" ������ J� "� ����, ���2���
����4%����� ������ ��"����� !����2�� ����� ����,�  3�L.  

3(���� D���� :�L���� �%��: ��� ��/� �L���� �%��: ��2"�.  
��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  

W  �����2�� ��/�� 5������� ���L������ � ���" ��/�� .  
  
  
�W   ���L������ � ���" ��/��) 5������� ��M (����2�� ��/���.  
  
  
  
  

  
  

                   

    37        
                 x  

45         
   185 

   148    
        1665              

                   

    37        
                 x  

45         
      35  
    150 
    280 
  1200 
  1665 
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U W   > 3�L���� ����, ��� ���2� ������ J�  ��:��� ��"� ���:   
37 x 45 = 37 x 40 + 37 x 5 = 30 x 40 + 7 x 40 + 30 x 5 + 7 x 5   

  
!�� ��� !����� � ���" 3�L���� ����, ���#� � :  

  
  

  
  
  
  
  
  

 �C�� " �"K��2�� : "  
              !��62�� �:�� �A��M ���.  

              ���k� �:�� �2�=� ��� .  
  

     F��� ����� �� Q��#�:  
35  ���^ 3� ���^ 9�C�  =35  
28 !��6� 3� ���^ 9�C�  =280  
15  !��6� 3� ���^ 9�C� =150  
12  !��6� 3� !��6� 9�C� =1,200   

                               Q��#���   =1,665  
  

� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+�9;� �+ ���  
 W   ��/�� J%�C� �� �)
�� 	�� �� ��#�� !�"�2�. 

�W   9� ���#�� ��62�� ��"��� E,�� 	0= �� . ��� ���� � �
�� !&���� D�+ �:� �=
D�0
 !�"�#$:  

  
  
  
  
  

30 x 40 

7 x 40 

5 x 30 

5 x 7 

40 5 

30 

7 

��م و�� ���� ��ب   
��'&�%$  ا#"!�ات 

  ا#+*()
             

      37        
                   x  
  45         

     185 
   148     
          333     

��م ا    ,-*# �)#�.   
             

      37        
           x  

  45          
     155  

           128      
              1435  
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AB< �	(	=C <(��  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

U W  � 3�L���� ����C� o �� 	0="J�" � "��/�� ��� 3�#�� ���L����:  
37 x 45 = 30 x 40 + 7 x 5 = 1200 + 35 = 1235                                   

  	0��� ��� ���"� �� �� ����� ���" ���L������ �%�C�� 	)�2� �� 	�� �
6" * ��� ��+ 	#��) �A��
 ��#������N� ��:��� ��"� ���"�" ��7��� ��� �2,����� !��#������&� ��( ��#������$ 	�2� �� � >

 ����� &� �K��� ����
6 ���2�� �) ��#������N� �A��"U"  ��7��� ��� �2,����� !��#������&� ��(.  
������ �= �R/� �0A� � �
�� F"�6� * �  �����2��:  

  
  
 

?( "	��'	( $�#% @�
���� >	%&+  
 1��� �� �� �0��2��� ���� !��#������&� (������7K��� . )(��� �= @�2� � �K"���� ��

�� ������ !��#�������  ���#� ����C�� >��#������$ �
 �= ���� p��"��� ��� !�:���� ��#�
�������� �������� �= !��#������&� �� 5���� �
 ���2���.  

             

    37        
                 x  

45         
    35   

    1200   
             1235         
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��. ��� 6  
1��:  

436 : 4 =  
���#��  

436 : 4 = 109 

� !�#���� ����  : ���#�� W    �"�#$ ����� 

                   0 !�#�� W  ��M �"�#$�����  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :,����� ���� ���  
 E��� ��� ���, ����� 1�� ��7K�����L���� K���� ��2" �L����� �:�:. �Y�C= @��2� ������� . ���

� !�%�
 ��62�� ��"��� ���" 	��C��� 	�A��
 ����� ��� ���� > �=�/$ ��2 �"C��
 ���C�� ��+
 	��C�� ���)4( qJ�" ���".   

345#���� ������� 6#���  :��
�� ��L����  
3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
3(���� D���� :�������� 81 – 82 – ��L���� ���� 	��C�� > ����  ���, .  

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� : ���C�� �������� ���2��� 	0=) ���,���9�L# ��$ ���,� g 9�� (  

�	D���� E�	&��# $%	&�� :�L���� ��:�: ����B� �=�2��  >� ��2�� 	�A�� ��� 5��C��� ��2�� ��"� �=�2�
�"� ���" ���# ��D� 8�� r��"� ���"� ��62�� . >���C�� ���2� 3����� L�L2�� �� �)
����

 >��/�� ���# ��#� �= ���C��� ��/�� J%�C�� >����
 !�%�"� ����
 !��62" ���,� ��/
����, �L���� ��%��: ����� ��� > ��L���� ���� 	��, ��� ��
�  �#����� �� �,10 >�qJ�" 3� ���, .  

3(���� D���� :�L���� ��:�: ���� ���,� ��L���� ���� 	��, ���.  
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��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
     W  O�� !����/�� ��
�� V�  I�� ��� ���"��� ���L������ � ���" 4 ��:��� ��"� ��� : 

 

  
  
  

� . �2"���� ������� �C�� ��" I��� ������ J� " �"��
�� K	�� ��� >3�L���� ����, � ���".        

               436 : 4 =  400 : 4 + 36 : 4 = 100 + 9   
  
  

    U W  ��� �� 	��C��� �����C��� ���L������ � ���" :  
  
  

�	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+ �9;� �+ ����  
 W ���� �� ���C�� ���L���� � ���" 1���� �= : ���, ��� ��
�" A����&� 	��3  ���4  �#����

 �#����� ��� ���� <���19 . 

� W   ��2�� ��/��� 3�L���� ����, ���2��� ������� ����� �� ��43  ��$ ��62�� F����� ���"
 ��� ������ ���^� !��6�� >!�%�400 + 30 + 6   .�=  ������ D�+30  &� ��� ���C�� �"C

4 �,�"�� DK�#� �#��� * � �= 3C� � � �"�2�" ��� �� 	� �� � ������� ��� > > ��"� ���
��:��� :  

400 : 4 = 100 

30 : 4 = 7  �,�"���2  

;�(�/ �,�"�� 2  ��$ 6 ) ��L�����k� ( ;��	�C 8  ���4  . �"��� ��0���
�  �#�����102  .   
	%&+?( "	��'	( $�#% @�
���� >  

 1��� �� �� �0��2��� ���� !��#������&� (������7K��� ." ���������� !��#������� @�2  �=
� )(���9��#d"  5���� �
 ���2��� ���#� ����C�� >��#������$ �
 �= ���� p��"��� ��� !�:����

�������� �������� �= !��#������&� �� .  
�	(	=C <(�� AB<  

  
  
  
  

  

                   

    436:4 =      
  -  

100       400            
      36 

 9                        36    
-

   
                               0         

                   

    436:4 = 109     

4     
-

   
       36  
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��. ��� 7  

  ���)��� ����)��� �#��� ��$ ��,B� ��2�� ��$ �s6   : 98  :200، 2 

  )1  (22               )2  (100                   )3  (220             )4  (1,000        
���#��  

)1  (22                 
� !�#���� ����  :���#��  W    �"�#$ �����  

                  0 !�#�� W  ��M �"�#$ �����  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :����� ���� ���,  
 ��+ E��� ��7K�������� �=��% ����� �L���� ���"� ��� ���,� �L���� �%��: ��� ���� . ������� ���2�

 ���C��� ����
 !�%� ��$ ����B� ���C� ��� 5��C������
 !�%� ��� ��� .�Y�C= @��2� ������� .  
345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )�"��� <���$(  

 3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����  
 "��7��� 89%� $: �9;�  

3(���� D���� :!������ 80 – 82  –  ����� >����
 5�6� � ��L���� ���� 	��C�� >����  ���,
$ ��� ���"��� <���.  

��	��� D���� :���� 106 – !����2�� 4%��� ������ ��L���� �%��: ��� ��� ���C��.  
��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  

$%	&��# �#�� �	D���� :���,� ��/ J%�C� �=�2�� ���C��� ��/�� ��2� 	0=.  
3(����# E�	&�� �	D���� : O�� ��#� �= ���C��� ��/�� J%�C�100  >�����
 !��62" ���,� ��/ >

�����B� ���C�.  
��	��� D���� :�L���� �%��: ��� ��� ���C��!����2�� 4%��� ����� >.  
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��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
W   ��2�� ���C�98  ��$100 � !�%��� ��� �������� ��2�� �0��� ����� 2,200 .  
�W  ���C�� ����� �#��� ����:2,200 : 98   ���C�� ���C�� ����� !���L���� 8��$ � ���"

������� DK����� �0��9�� � �#����� . ����� �� �� D�"��� !�� 	0��� ��� �2#�� ��M ��#������N� D�+
 ��"�� �= �/��2��� ��#������N� ��$ ��#������N� D�+ ����2���"" .  

U W   !�+K����� �� ���� �
 ������ ��/ � ���" E����) �� e����� �+ ��B� D����� � ��"
D��� E���� �0��� � ������� (  

•  ��B� D����� E�= :22 x 98 ~ 22 x 100 ~ 2200  

• ���:�� D����� E�= :9،800  =98×100 K  �� ��:
" �"
� ��� 4��2،200 .  
• .��:�� D����� E�= :220 x 98    4����� � �
�� > ���� ���" >R9��" � E�= ��� D����

 ��
�� �#����� ��" ���:�� �� ��:
" �"
2،200 )����� 20،000 .(  
• 3"���� D����� E�= : 1,000 x 98 = 98,000  4����� � �
�� > ���� ���" >R9��"  ���

 �#����� ��" �C"���� !�+����� E�= �� ��:
" �"
2,200.  
?( "	��'	( $�#% @�
���� >	%&+  

������� �� �= ��2�� ����� .� ���2��� ���#�� 5���/� �� �� 	0= 8�� ��� ��� ��2�� ����
�������� ����B� ���C� . ������� 5�
= ���0�� ������� � ���" ������� �#��� ��"�� ����� �� ��

" �#����� ��"�� ����� �� �� 3� ����C�J�,� �
6 �#������ ������� D����� ��" �� ���9& <�� �2"� .
&� �
���� �� �#� ��� ��=�2� & 	0� � >������� 5�
= ���0�� & �� �� 9&7+ ��" @���=

 ������� ���2���.  

AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 8  

.  ����� ����� <���:  1،800  =60 × 30  

 ���s��#�
��� ����D��� �<��#(  ����)��� �#���:  29 × 60 = 

�.  V�6s� (�
 !t"P�P� <��.  
!�"�#N�:  

  1،740 . أ
   1،800 -  60=    1،740  . ب
� !�#���� ����  :  

 ��"��    : ���#�� W    ����� �"�#$ 

           0 !�#��W ����� ��M �"�#$   
��"�� �   : ���#�� W    ����� �"�#$ 

           0 !�#��W ����� ��M �"�#$  
&� ���� �= �0A� !�A�������� :   

V�6�� ��6�  ��"�� �="�"  V�  �#� F)�*" 	0���60  ��1,800 5���� 5��  .  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :����� ���� ��/  
 E��� ��7K�������, )%7� "9: 6��  O
 ��/��"!��� "3�L���� ����, ���2��� ��� 5��C��� . �=
 ��"��"�"  ��� 5��C�� ��� �� �� �� �L�M��  � ���"����� � ���" �� !���
��.  

345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )�"��� <���$( ���2�� V���� .�" >.  
3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
E�	&�� D����:  ����58 –  > 3�L����� 3��#���� ���"��� �����, ���2������� 61 –  ��/
����
 !��6�.  

���3(���� D� : ����80 –  �0�6 ��/�"� ����
�� !��62�"����
�� !�%���.  
��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  

$%	&��# �#�� �	D���� :���C��� ��/�� ��2� 	0=.  
3(����# E�	&�� �	D���� : O�� ��#� �= ���C��� ��/�� J%�C�100 >� >����
 !��62" ���C��� ��/��
��"��� ����, ���2����� >��L���� �%��: ��� ��/� �L���� �%��: ��2"� ������ !��#������� � ���".  

��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
 O
 ��/�� 	0= I�� ��� "!��� " �������30 x 60  �+ 30 5�� 60> ��������29 x 60   �+ 

29 5�� 60>  � �, 5���� 5��60 . V�  �#� <���60  ������� �#��� �� 30 x 60 5���� 5�� .  
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�9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+  
 . V�  �#� F)�*" 	0��� " 5���� 5�� ";� �
�� > V� 30  I���60 .� ������ D�+ �=��
 ���#�� 1,770.  
�.   L���� � J���� ����2�� ��"30  P�29  �+1  > �
��� ��/�� ��+�� 	0= �= !�"�2� F#��
�7� V�  ��$ �1  �#����� �� . ������ ����2�� �: 1,800 – 1=1,799. 

U.  ��������� ��" �,�2�� 	0= �= �"�2� .������ D�+ �=  ��  �������  �K���� �  ��$ ��� ��   
 ������� �� :29 x 60 �� ��/ ����� 8�� ���L���� � ������ ��/ � ���" �%��: �

�L����� ���� �%��: ��2"�L�  ���2� &� �= ��� � �+ ��
 ������� ������� �����7K��� .  
>	%&+ ?( "	��'	( $�#% @�
����  

 � ���" I��� ������ 9��#$ � ���" � ��"�� �= ���� ������� �#��� � ���#� ����� �� ��
 �= � 2��� ������� ���������7K��� .�#��� ���� 5�
= ���0�� & �� �� 9&7+ K�*" ������� ���
�� 

 	��� ����� � ���" ��2� ����� /F�� �0��� �� ����� . ��� �� �� 9&7+ 3� ��2�� �K/���� ��
 	��� ����� � ���" !�"��� 9��#$ / ����� ��� 	%���� 	����� ������� E��6� ���� > �����
 	��� ������ ���� 9��" ���� ��^ /��^ ����� �� �= ����� � �
�� �����.  

	(	=C <(��AB< �  
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��. ��� 9  

 ��" ��)
� �= �2)��� !��?
 ��2� V�����25 v.U . P�45 v.U.  
.   �/�� 3�70 v.U .  

 9��6� �/�� 3� ��)�� ��C)��� ��
� �+3 !��?
 ?  
 	2� /  <�"�#$ ���  >   &  

�.   �0��� ��)
K��� �� �� !P�x�y6�4 !��?
 .  
�: !P2x=P��� �%= �� �,��" !��?
�� �  200 v.U. ,�,�"�� !���.  

g�� F��� ��)�� �,�"�� ��
� � �
�� ����)��� c��"��� �� c�"� K�  
)1  (10 v.U  . > )2  (20 v.U  .  >)3  (155 v.U  .  >)4 (175 v.U.  
  

 !�"�#N� :  
3 ��/� �9��6  - أ� ���� ��C��� ��
� �� > &3 �B > !��
�� �0 �� �2��� !�� !��
�� 9��6 !�

 ��$ �#��" !��
� ���B�75 v.U)  .25×3 (� > �0��: 3=�� �02�70 v.U . C= .  
�W  )2( 20 v.U .  
�!�#���� ����   :  

 ��"��  : ���#�� W    �"�#$ ����� 

           0 !�#��W ����� ��M �"�#$   
��� ��"  : ���#�� W    �"�#$ ����� 

           0 �#��!W  ��M �"�#$�����  
!�"�#N� ���� �= �0A� !�A��� :   

1 . ��"�� �="" :  ���
� K�*" 	0��� ��� ����� ���2� �P"C�3  �� �:
 �+ ���B� �+ �0��: ����� !��

70 v .U  .  

2  . ��"�� �="" :  9� �$ 	�� �#�!�#�� 6z ��$�� ��$ "& "���2� ���".  
3 . ��"�� �="" :  �#� 	� ��$ !�#�� 	�� 	�� ��$ �6;�"& " 	� ��C��� � e/�� ���2��� �� �
��

��=�
 �
� .  
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��. ��� ��0 ���  
1#�#���  : ����� ���� 3� !����� 3"�  
 E�����7K��� �� 2�
-�� ���	
+ ��
���� ) ��"�� (# ��-�� 2�
���� ���	%&�
� )� ��"�� ( Q�� ��

��6�� �%����,�"��� 9 .��*����  �= �/��2� (�A���� ��M  �� ��#� �= 5���� ��7��� !�� 2�= >
 ����� ��")��"� ��" (I��� 
 ��"�: ����* . <��� J=��?� 1���� � ��$ �=�/N�" * ���� �"�#��� J�"

�� 	%���� �/����� ��"���(�A ����7K�� F��� V�� ���.345#���� ������� 6#���  : .�"V���� ���2��  
#7��� 6#���3D5#���� �(  :�2�   

"��7��� 89%� $: �9;�  
3(���� D���� : ����86 – ������ ��%��:� ������� ����� �%����  

��	��� D���� :�������� 105 – 106 – ��2�"  ���� 3� ��"����� !����2�� ���2��� J��2�� 3����.   
��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  

$%	&��# �#�� �	D���� :2� 	0= >�,�"��� 9��6�� �%��� �= ��/�� ��2�� V� ��� 3�#�� ��� �=�2�
 > ����a� ��
�� ���C�����K�2� ��#� �= 5��#���� ����B�� �������" ��"���"  ") �� �"
 ...

 �� �b��(....  
3(����# E�	&�� �	D���� :���� ��:�: ����B� �=�2��L� > (�B� ��#� �= V� � 3�# >� J%�C�

��/��  O�� ��#� �= ���C���100 >� > ����
 !��6� ��/����� �%��: ��� ��/�L�  ��2"
 > ��L���� ������� ������ ��%��:� ������� ����� �%���� .  
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��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
+ �%(��  

 �",����� ��2/�� * �� �"�#� :�
 .�: ��: �+ �� E��� � �2" ���#�� ��$ �K����� �
��!� 
 ���B� �2��� !�� . � ��" �� �:
 �0��:75 v .U . ><���  e/���� ��= 9��6� ��
� & ��C��� �

 !��
 .�: ���B� �2��� !�� .  
 A �%(��  

��
�� !��#������� :  
 W ��: E�= O��  4  !��
 ���B� �2��� !��)4 x 25 = 100   .( ��$ ������ D�+ �=�� ��
3=� 

" � ����� ���C� �,��  O�� �%=200 v.U . ��
� � �#� �,�"�� �d=100 v.U.� > <�� �2"
 ��: E�=O�� 4  !��
���B� �2��� !�� )4 x 45 = 180  .( ��$ ������ D�+ �= 3=��� ��

 � ���" O�� �%= �� ���C� �,��200 v .U . ��
� � �#� �,�"�� �d=20 v.U.� > �� <���

� � ������� �,�"�� ��
100 v.U . 1�, �� ��
� � 20 v.U .�:
 � .D�����  ������
 �+ �
����20 v.U) . ����� � ������� ������  ������� �����  ��#������N� D�+ D�����

  ���:��)20 v. U. (��: ���� �2" O�� 4  !��
 ���B� �2��� !�� ���" 	%���� �,�"���
2� � �
�� ���� ����B� ��#� �= ��
�������� D�+ �= �,�"�� �� �K".(  

A  O   ���" !�+����� E�= �� �,�"�� V�  �200 v.U  .E�=�  ��
� � �
���� �� ��
 �$
 ��2�� �,�"�� �+!��
 3"� ��: . ��:��� ��"� ���  

���B� ������ �=: 200 – 10= 190>  O��190 ��: ��
� � �
�� & 4  ��:�� K�B !��

 O� ���B�4 �+ !��
 :45 x 4 = 180  v.U. 

 �:��:�� ������ �= � :200 – 155 = 45 . O��45  ��: ��
� � �
�� &4  ��:�� K�B !��

 O� ���B�4 �+ !��
: 25 x 4 = 100 v.U . <��� �d= O��175 v.U . � �
�� & �R/�

���
  c�"��� ��+ �B >�,�"�� �"
 ��155 v.U . ��$ ��7� ���� ��%�a���+  Q������
���� �� 
5��"
 ���+ �#��> �B������ �0 !��� �� ��/���  �,�� �0�"�"���� ��" ����C���  "��K�2)���  

  . )טרנזיטיביות(
�9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+  

�2� �C�C� �� ��#�� �" 	����
 ��3� ���2�  2� 3/�� J�,� ���� 	0��� �� �" >� <��+ �
���,��� C� ��" !�"�#N� ���� !�  :�c�"�� ��� ���B� !&���� �� 5���� �
 �= ����� c�"���
���B�.   

AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 10  

 5K��� !�#�K�K��� ��� ���P# �= �&�B� �� ����#� !#P�x�5 !���� .  
�� !���K��� �� ���� 1�
 �=  4 �B� �&�B� 3 , ��10  	
)!�������
 .(  

 ��2 , ���P#�� �� ������� ���K��� �=15 	
 .  
 .  ���P#�� �= �&�B� �02 , ��)�� !�������
�� ��� �+ ��	9D��g 

�  . ب+ ���Q�R7S� g���P#�� �� 5���� ���� �= �&�B� �02 , ���� !�������
��  

 !�"�#N�:  
+O  55  "�  

A O  #' ��7���11  "�   

� !�#���� ����  :  
 ��"��  :    ���#�� W    ����� �"�#$  

           0 !�#�� W  ����� ��M �"�#$ 

��� ��" :   ���#�� W    ����� �"�#$  
           0 !�#�� W ����� ��M �"�#$  

!�"�#N� ���� �= �0A� !�A���:   
 ��"�� ��
 ��$" " ��"�� �= ��2���� > e��� ��M"� "� ���#�� ��"�� �= F��� ��� ���" " 	K�,�

 ��� e��� �
6"5   ��"�� ��� ����
 ���� 9� �$ �#� F�d= >"�. "  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :  ����� ����*" !����� 3"����2�.  
 ��"�� �=  :  E��� ��7K�����
���� ���	%& ��-�� 2�
 3�#� ��/ ��� �����  .   

 � ��"�� �= :;� E��
 �.��#  ��2���.    
345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )J�" �(  

3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����   

"��7��� 89%� $: �9;�  
E�	&�� D����:  ����66 –  ��%��: ��%��������  
3(���� D���� : ����86 –  ��%��: ��%��������  

��	��� D���� : ����109 – ��2��� !���� ��2��� ����  
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��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� : O�� ��#� �= ���� 3�#100  >����C��� ��/�� ��2� 	0= . ����� �%���

 ���������/��� 3�#�� �=.  
3(����# E�	&�� �	D���� :��/�� ���# ��#� �= ���,� ��/ >� O�� ��#� �= 3�#100 >��,� ���

!����2�� ����� O�� ��#� �= ��L���� �%��: ��� ��� ���C��� >100 � >������� ��%��: ����
 �%���.  
��	��� D���� :�K�2��� ����.  

��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
+ �%(�� :  

W  3�# ����� � ���" :10 + 10 + 10 + 10 + 15 = 55 

�W  3�#� ��/ � ���" :4 x 10 + 15 = 55 

A �%(�� :���, 55 ��� 5   

AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 11  

 ��� ����� ����23 v.U .�P�P� ���� �
 �"�C�.  
 ��2� � ����� 3� ��� ���� Q�"� �=40 ����.  

 . �� �+ �"
 c�"� �
�� � ���� F��� ����� �= Q�"�B�g  
� .  ��� ���� � ����� !��� ��$690 v.U.g��2� � �0��� ���� t	x
x= >  

!�"�#N�:  
+O  920 T.V.  

A O  30  �,	�  
� !�#���� ����  : 

 ��"��  :   ���#�� W    ����� �"�#$  
           0 !�#�� W  ����� ��M �"�#$ 

��� ��" :   ���#�� W    ����� �"�#$  
           0 !�#�� W ����� ��M �"�#$  

��. ��� ��0 ���  
���1#�#  :����� ���� ���,� ��/.  

 E�����7K��� ��
���� ���	
+ ��	�� 2�
  �� �= ��/) ��"�� (��� �= ���C)� ��"��. (  
 1�� �#� ����7K���  ����� �#������  �%��: ��� ��/�����L�  ����
 5�62" ��"�� �=""� > ���,
 �:�: ��������L�  �%��: ��� ��������L�  ��"�� �="�" .  

345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )J�" � (  
3D5#���� �(#7��� 6#���  :  ��"��–  � ��"�� > ����– �2�.  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
3(���� D���� :���� 80 –  > ����
 !��62" ��/�� ����86 –  ��/ 3� ������� ����� ��%�

 ��2�"  ���� ���,�"5��"
."  
	��� D������ : ����106 –  �%��: ��� ��� ���C�������L� > ����107 –  !����2�� ��6� ��%�

��2�"  ���� 3� 3"�B�.  
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��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� :���C��� ��/�� ��2� 	0=��/��� 3�#�� �= ������� ����� �%��� >.  

3(����# E�	&�� �	D���� : ��/�� J%�C� ���,� ��/ �%��� >��/�� ���# ��#� �= ���C���
)3K���(3�L���� ����, � ���" ��/ >����
 !��62" ��/ > . ������� ����� ���,� ��/ �%���

����
 !��62" ��/ >5��"
 ����*".  
��	��� D���� : �%��: ��� ��� ���C�������L�  

?( "	��'	( $�#% @�
���� >	%&+  
 �������� 1�� �C�� ���#�" K	�� !��
 ��$ :  

W  ��/�� ����� �= 23 x 40 – ������� �� �� ��2��� �+23 x 4   ��"�/� 	 ����� �����

��
+  :   

 �)�= 1�� �+ ���� ��+ �:����" �� K�*" 	0�23 x 0 = 0   >  
 ���/��  O"4  >!��6�  

 �
 ��/ ��$ �#�� & <���� ��L��)	,�( ����� �
6" "O ���)0( .  
�W   ���C�� ����� �=–  ������� �� �� ��2��� �+69 : 23  ����� �����
�� ��L�� O�� �69 

 ����� ��2�� ���23   .�: ���C�� �����C��� ���L������ � ���" ������� ����� 	0� 	 > !���
���� �� . 5���/ ��� �� �� 3� �:���� 9��#d" �����J ���� 	�
� $� 1���� 9��: �C��  ��#�

3#�B� ���� .  
AB< �	(	=C <(��  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

             

    23        
                 x  

    40      
     00 

92         
                  920  
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��. ��� 12  
<���  { x�;� �K�P";� �K�K�
 �)
K��� 5��#���� �= ��
�# �-� �� ���� F0
�= �� Q��� ������.  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
����)��� ��%�B� �� �# K	:  { x�;��� �K�*� :  

.  g�)
K��� �� �K�K�
 �"
 ��� ����� �0
�= K�  
�.   �R���� �|/P�;� � I��= ���� �� 1�, ��� ����� F
��= ��14  I*
 �= �)
K��� �� �R���M

5���� ����. K�  g����� � I���� �s
t�;�  { x�;��� �= 5��#���� F
����� P�s�  
U.  ��� ����� ���� J��"$ �= �#�� �)
K��� �� �R���M 	
 : L���� ���� �� 5���� I*
   

      (��� gE�#N� ���� �� �t�P�*
� }���� ���� �� I*
  

 !�"�#N�:  
+O   0#���  

A O  0����# X#���  
VO  59 ��Y ����� �� "  
� !�#���� ����  : 

 ��"��  :    ���#�� W    ����� �"�#$  
           0 !�#�� W  ����� ��M �"�#$ 

��� ��" :    ���#��W    ����� �"�#$  
            5���� �#��W  ��%L# �"�#$ :  C= 5���� 5��: 	�� �"��
)}�� � !���"��# (   
           0 !�#�� W �� ��M �"�#$���   

 ��"��U  :   ���#��W    ����� �"�#$  
           0 !�#�� W  ����� ��M �"�#$  

  @�ام ?&� 
� آDس �+(� ا#-Bاآ$�  

  P-�ح  BNخ  �IJ�F  KL-�وت  'Bز  �FGص
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!�"�#N� ���� �= �0A� !�A���:   
 ��"�� �="� : " ��� !�#�� � 2?� &� ?
 �� ��� > ��^ �0
�= 	�� �0�= �0A� �"�#$ ��P� L�
/ �
 }����$ �=�/N�" ��k� �0
���� 	�� .   

��. ��� ��0 ���  
1#�#���  : O�� e� �� 	0=� ����� ����*" !����� 3"� >!�� 2� .�""(��."  
��7K���  �+ E��� K����
� ��7K�<<�� �>��5  ��*�� 1����
����� ���7�� .  "��� ��*���� ��

 �,�2�� 	0=� 3�#� ���, !����� 9��#$�   ���� �� !�� 2� 59��C"��
B<��  ��" ����"(�� "
� ��"�� ���C�� �2 .   

345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )J�" �( >� � P�  ����"��– E��6�� �=�2�  
3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����   

 "��7��� 89%� $: �9;�  
E�	&�� D����:  ����68 – !�� 2� .�" :5���   ��  
3(���� D���� : ����89 – !�� 2� .�"  

��	��� D���� : ����107 – ������� 5��2�� ��%� > ����108 –  ����"�� ��:���� 	0=� 59��,
!�� 2��� .  

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� :���� ����C� O�� �=�2� >"(��"�0�9��,� !�� 2� 3�# > 3��#� ��%� >

g ��2�# O�� ��#� �= 3�# >100 .  
3(����# E�	&�� �	D���� :��,������� ��%��: ��%� >���
 �� 9L#
 ����B� ��
�� >�0������ !�  �� 59.  

 ��	��� D���� :�0������ !�  �� 59��,������� ��%��: �%��� >.  
�9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+  

 ��"�� �="�" : � � �
���0A  �= �"�2��� 	0�� F�*" ���, ���   ���� �= ��:2�� �#� �b� �
���2� ���, <��� > ��"�: ���, ��#�$ �� I
2�� ���)5����.(  

AB< �	(	=C <(��  
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A "�!�� – 	�	�5# ���%'�  

��. ��� 13  

 ���� �t�;�6  P� !����5 �06. " ���� �� �"
 	���  7  P� !����7 �06.  
 g	��� �t�;� �+ ��  

)1(    13   ��� 

)2(    14   ��� 

)3(    14  �� ���06� � 

)4(    13   ���06� ���  
���#��  

)2  ( 14   ���  
�!�#���� ����  :���#��  W    ����� �"�#$ 

                  0 !�#�� W ����� ��M �"�#$  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  : !,��� I��,)������ �06 (   
��7K���  ��
���� Z�	
+1�� �# �� g��2�#�� ����C��� ��%� Q�� �� ��7K��� ���� ��$ �#�� <��+� 

12 ��� ��$ ��06.   
345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )J�" �(  

3D5#���� �(#7��� 6#���  : K����   
 "��7��� 89%� $: �9;�  

E�	&�� D����:  ����60 – ����C� �%���  
3(���� D���� : ����93 – !����, :!,��� ����� ������ 	��C���.  

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
E�	&��# $%	&�� �	D���� :��2�# ����C� �%��� O�� ��#� �= V� � 3�# >100.  

 3(���� D���� :!,��� ����� ������ 	��C��� 	��B�� 3�"��B�� �06B�� !������".  
 ��&�+��9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�  
� !������� �06B� 3�# �= �"�2���#� �� ��� ����, �K�b� �C�C����06B� 3�# �= �� > ��10 
 ��$ 5���� 5�6� ����� !����12 5���� ��� ����� ���� ��06 .  

AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 14  

 #' 6#�
 �7<5 �[0R#20 	\���Y.  ]�
�# "��Y#��� $: �=#� ^_9� 6#�
 �7<5 "�  

���#��: 50   �7<56#�
  
�!�#���� ����  :���#��  W    �"�#$ ����� 

                  0 !�#�� W  ��M �"�#$�����  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :�L��� !����  
 E��� ��7K�����.� 2�
  ���,��
���� Z�	
+ .���"��� ����, �=�2� ��7��� 1�� �� �� : 	��M���
��
 ������ =1000 	��M.   

345#���� ������� 6#���  : ��
����������� ��2 )J�" �(  
3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����   

 "��7��� 89%� $: �9;�  
E�	&�� D����: ���� 71 – �L��� I��, –  !������ :	��M � � � 	��M���
.  
3(���� D���� :���� 80 – ���C�� – ����
 !��6� �+ 	��C��.   

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� : ���C�� �������� ���2����L��� I��, >.  

E�	&�� D����:  > (&^ 5�62�� ��#� �= ����B� �=�2�� > ����
 !�%�"� ����
 !��62" ��/��
����C��� ��/�� �= ����
 ��%� > � 	��M���
��� 	��b�� !����" �L��� I��,.  

3(���� D���� :� ���� ��L���� ���� ��� ��� 5��"
 ���� ���, ����
 !��6.  
 ��&�+��9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�  

 �"�2���#��  �#�� 	��M���
�� �= F)�*" �=�2��� 	�� ��1,000 	��M . �� ������ D�+ �:� �=
 e��� ��M ���# ��� ���� � �������– 5 8��� 3 , .  

)��"��� 9����� ���� �L��� !���� ��� ��62������ K� ����� 	��M���
�� �=�#�� � 100  	��M .(
F��=� ���#�� ����� 	�2" L���� ���#�� ��+.  

 >	%&+?( "	��'	( $�#% @�
����  
 ������� �� �C��  1000 : 20 – �$ ��� K	� 5�������� �2#���� �C�� �� ����  ��2��� ��� �� �

�")
��� ����  ���L����.  
�����&� ���#� ��� �� �� 3� �:���� 9��#d" ���� ������ 8��# ���� �������� !��#�

�2��� �� �)=�� ���� ��#������N� .  
AB< �	(	=C <(��  



 
68 

��. ��� 15  
  

`,B�+ �
+ ab�cY ��<��� d�	�+ .  
 	\7�� ��<����� $: �b#��\��	7�� 3� aQ�efS��� 3� ��� .  

     
���#��  

                                                       �  
  

  

� !�#���� ����  :���#��  W    ����� �"�#$ 

                  0 !�#��  W ����� ��M �"�#$  
 !�"�#N� ���� �= �0A� !�A���:  

1. ���� 9� �$ �#� ����
 ��$  ��2�/�� �|�?� �������2��)2�/����  C=.(  
2. ?�N� �"�2"�#� ���� ��M �B� ��$ �=�/N�" �|�?� ��$�/2�� Q������ ��� 3�/���L��  3�/��

��JK�b�.  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :���2���� �L����� >� ����"��� ��
6B�– !���  
 E�����7K��� @�<�� �:�7� "���2���" �� ����� �= ���2��� ��� E��6��.  

345#���� ������� 6#���  :E��6�� �=�2�  
3D5#���� �(#7��� 6#���  :�0�  

 $: �9;� "��7��� 89%�  
E�	&�� D����:  ����69 – �L������ ���2���� >����"��� ��
6B� �= Q�/B� !���.  
3(���� D���� :���� 91 –  �� ����� Q�/ !���)���2���.(  

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� : !�2�/��� �=�2�–  !�2�/��� 9�L#)Q�/B�( >��
6B�����"��� � >��� �����.  

E�	&�� D����:  >�L������ ���2�����= Q�/B� !��� ��
6B� ����"��� .  
3(���� D���� :�� ������ 3"���� !���  

AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 16  

�s:���;� �
6 �+ ���)��� �
)6�� . g�
)6�� �= �?:��{��� ) � �+ ��  
   
)1(  � D<���+ ��
�	( `��* �	MS��  

)2(       A ��
�	( `��* �	MS��� D<���  

)3       (V ��
�	( `��* �	MS��� D<���  

)4       (� ��
�	( `��* �	MS��� D<��� 

  

���#��  
)4(   � ��
�	( `��* �	M��� <���  
��� !�#���� ��  :���#��  W    ����� �"�#$ 

                   0 !�#�� W ��M �"�#$ �����  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :�:�����  
 E��� ��7K��� �:�7���
�<����" : �:�����  �"  P�"�:���� �
6."  

345#���� ������� 6#���  :E��6�� �=�2�  
3D5#���� �(#7��� 6#���  :  ����  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
3(���� D���� : ����62 – ���
2��� ������ �:���  

�� �	�#�7�����. ��� 2�
� �(#�<�  
$%	&��# �#�� �	D����:  >!�2)�/��� �=�2��I�
2�&� >����LN�   

3(���� D���� :���
2�� �:��� >��:�����  � �  
��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  

 ��0�
6 �= ���:���� ����, ��$ �
6�� 	�C� ���� K� ��  � ��
� � �
�� ����  ��� �� .�"��
C����� ��0����
 �
6" ��k� ��0�� 1�
 � b� .��".   

AB< �	(	=C <(��  

  
  
  

  أ

  ب

  ج

  د
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��. ��� 17  

 ��#�0 "��b�  ��90º ]��#� 0�� V��%� ED�&��� $: �=#�  
)1(  ��#�0 Z+ �=#�   
)2(  ��
�# ��#�0  
)3(  �	��#�0  
)4(  	��#0 EB&  

���#��  
)3(  �	��#�0  
� !�#���� ����  :���#��  W    ����� �"�#$ 

                  0 !�#��  W ����� ��M �"�#$  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :!�:�:��� !���  
 E��� ��7K����	�� �:�7� !�:�:��� �= ����L��.  

345#���� ������� 6#���  :�� �=�2�!��� ��� (�2  
3D5#���� �(#7��� 6#���  : ����  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
E�	&�� D����: ���� 70 – " !�:�:��� (��������L�� ���  

��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  
$%	&��# �#�� �	D���� :!�2�/��� �=�2� >�!�:�:���.  

E�	&�� D����:  > ����L��� >����L�� (����� >!�:�:��� !��������L�� ���" !�:�:��� (���� .  
��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  

 W D����L E�=� ����L�� U���� .�:� 	��.  
� W =�2��������� !�:�:��� !��� �=�2� ��� ���"� �.   

 ��&�+��9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�  
 W  O�� ��"� ����L�� 9��� ��" ���� �,�2�� �=�2� 	�� �� ��#�� �"�2�900 . �"�2��� D�+ �:� 

 �� �� ��� �0A� �+���C� ����L
 I���  C= ��%�, ����L
 ��%�C�� ����L�� ��=�2� �����900.  
� W + ��  <���, �/���� )�F  ���� .�:��� � ��"".�:� ����L�� U���� " D����L 3��# K�d=

 �#���� > � ���:� ����L 3��# "� ����L�� K��� .�:��" 5K��� . LK��� �"�2��� D�+ �����C�� 	)�2�
� ������ ���"�K�� F��� � �
6��.   

AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 18  

"��c� 	i&D�&� ��#� 0�� "�	5 "�Q��� $: �e!Q�efS��� �7<!�� �#�� E�
( 	\,	���� ED�&��� $:.  

  

  
 

  
  

!�"�#N�:  
 ��� ���;�2 C�� ��
� ����L�� 	%�, .�:�b��� �K�F� �R������ F�= �C > ��
� ����L�� 	%�, .�:� �
b;��� �2 C��K� �C F�= ����� ��� �R������ .  

�!�#���� ����  :   #����� W    ����� �"�#$ 

                     0 !�#��  W ����� ��M �"�#$  
 !�"�#N� ���� �= �0A� !�A���  

� 2��� Q����&� ��  A�� ���� ��%�C�� ����L�� ��� 	���� �= E���� �#�.  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :!�:�:��� !���Q����&� e� �� >  
 E�����7K��� @�<�� �:�7� �&� F������ � 2� ����� ����L�� 	%�, .�:� 	�� ��� 5��C��� Q��� .  

345#���� ������� 6#���  : ��
��������� ��2�� )K����+ ��"�(  
3D5#���� �(#7��� 6#��� :�2�  

 "��7��� 89%� $: �9;�  
��	��� D���� : ����113 – !�:�:��� �=� ����"��� ��
6B� �= !������&�.  

�� �	�#�7�����. ��� 2�
� �(#�<�  
$%	&��# �#�� �	D���� :!�2)�/��� �=�2� >� ����L�� ��%�, !�:)�:��� �=�2�)I���� 8���� ���(> 

� ���� ���� :3�/I� >.  
E�	&�� D����:  >����L�� e� ��� >��%�, ����L�!�2)�/��� �= ����L�� (���� >� >���2���� !���

� ���" !�:�:��� (����� !�:�:�������L� .  
��	��� D���� :!�:�:��� �= !������&� >�����L�� 	%�, .�:��� �= Q����&�.   
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��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  
Q����&� ��� �=�2� ��� �����&� :����� ����L�� 	%�, .�:��� !��� ���� >3�/�� ��� : ���2�

B��/Q.  
 ������� ����+ ��" 4������7� ����&� ��$ ��+ ����L�� 	%�, .�:��� �= �����2���� ��2�/�� K�*" U�

�= �������� �R/�F .�"���� �:�:� 	��� � ��� �� ����� �=�2��� D�+ I�� ���.   
 ��&�+��9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�  

 W Q����&� !��� �=�2� 	�� �� ��#�� �"�2�.  
 �W  �= �"�2�"����� " Q����&� !���Q�/ !����  ���� ���� K�*" <���N�� .�:���" :3�/ "

 P�"Q����� "������ D�+ �= ������.   
AB< �	(	=C <(��  
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��. ��� 19  

 )%(��� �� Vj�k�c% �+ A=� 	\( 7�� "�"+ " )%(��� )�, ��
% $�"A" ]  

  

  
  

  
���#��  

21  	(7��  

 !�#���� �����:  ���#��  W    ����� �"�#$ 

                  0 !�#��  W  ����� ��M �"�#$  
��. ��� ��0 ���  

1#�#���  :J������� >�	#��� I��,   
 E��� ��7K��� �:�7���@�<�� "J����"  ��� 5��C��� J������ ��"��A	�
 J������ 	#� .   

345#���� ������� 6#���  :��L���� ��
��  

(#7��� 6#���3D5#���� �  : ����  
 "��7��� 89%� $: �9;�  

3(���� ����: �������� 91 – 92 –  >J��������J������ 	#�.  
��. ��� 2�
� �(#�<��� �	�#�7���  

$%	&�� D���� :B�� J������� �=�2���2"B� ��:�: 	��#.  
E�	&�� D����: J%�C� >!�� ����� ����� ���� >�� ����� �����
 ��/�� ��2� ��/��.  
3(���� D���� : J������ !��� > J������ 	#� ����� !��#������� .�".  

 SLIT#با   SLIT#أا  
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��. ��� 2�
� �75#�� �	�=�������  

 W  ��"��� �= ���� J������ 	#� ����"" ��"��� �= ���� J������ 	#� ���� >"�"  )" K�2
 �"�/$� ��/�� ���2��� � ���" ���B� �C" �� �= ���� !�"2
��� ��� ���� !�"2
��� �=

 ����:�� �C" �� �= ���� ( ��"��� 	#� V� �"�"  ��"��� 	#� ��"".  
         �0�� ������ J� " J������ 	#� ���� �
�� :  
•  ��/ ����� � ���" ���B� �C" �� �= ���� !�"2
��� ��� ����4 x 3    ��/�

 O" ������3  ��#� �"�" >3 !�C" . 

•  ����� �= ���� !�"2
��� K�� O" 4����� ��/� ����12 )5���B� ���( . �K����� ���
��
 ������� � ���" � K�2�� � ���" ��2�� ��+ ��$)3x4.(  

• ����2� ���2���  � J������ 	#� ����)4 x 3 x3.(  
� W  ���
���K���  ��"��� !�"2
� �=�/$"�"  ��"��� �:� ���
� .��""" ���� >�
6�� 9��" 

���� �
�� �K���� K����,���� !�"2
�.  
�9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�� ��&�+ 

 W �+�#�  C= 5�+�A�� !�"2
��� ���� � K��� 5�+�A�� ��M !�"2
��� . �"�2� �� <�� 	#�� � �
��
 �=�K��� ��2"B� ��:�: 	��#� J����� 9��" �= ����, !������ ��� ��"��� �� ������� 9�L#B� . 

� W  !�2"���� K��)D�#���(�� 5����� �= 5�+�A . �= �"�2� �� ��+ 	#�� � �
����K��  9�L#B�
 >��"��� �� ��������� ��"  ���� ��� e� ��"3"�� "��� e� ��"�2
�  " �� ���"��� �

 e� ��"J������ �#����� e ��� ����� " e� ��""J������ 	#�. "   
>	%&+ 	( $�#% @�
���� )�* ^	(�%  

 ���� 5��:
 ��%� �= ����0�� �=" ��%�� �%���" �
6�� ��:��� 	�� ��$ �� �� F�#�� �� ���
!��
 � � �� �)�/���  � �" .( U���� ����� ��2"B� ��:�: 	��#*" �C�2���� ��%�B� ��
� �0�=

 ��M��= ��7� ��$ �"2� 	����)��K�#� (��#� e� �� ���#� ���� . �� �� ����� 	0��� �� <���
� 3� ��2�� ���r��"� 9��"� !�"2
�� . ��:�: 	��#a� �K��� J��� �����/ ����� �+ 9��"�� ������

��2"B� . �� �� �� 3� .���� � 	0��� �� <��
 " ������� 9�L#B� " �C�� �� D�0"� >	��#B� D�0�
 �
�� �������, ����� 	��� ��#��� e� ���� �K��� ��� 	0��*"F �2"B� �:�: ���# 8�� ����� �

9�L#B� D�+ �+ ��� ����� 9�L# <��+ !��
 �� ��$ E��� � 	0��� �� .  

AB< �	(	=C <(��  
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.   �+ 	�~��� �= ��)�� !�2�P/;��� K�1B�+ �	�0�#�� g  
 

)1(    �0)�
 �:�):�� !�2{�P/;���  
)2(    3{�P/;���" " 3{�P/;����"U " C=  
)3(    3{�P/;���" "  C=  
)4(    3{�P/;���"� "  C=  
)5(    3{�P/;���"U " C=  

  
�.   �+ 	�~��� �= ��)�� !�2{�P/;��� K��B�<��� g  
  

)1(    �0)�
 �:�):�� !�2{�P/;���  
)2(    3{�P/;���" " 3{�P/;����"� " C=  
)3(    3{�P/;���" "  C=  
)4(    3{�P/;���"� "  C=  
)5(    3{�P/;���"U "C=   

  !�"�#N� :  
 .  )1  (�0)�
 �:�):�� !�2{�P/;���  

� .  )2  (3{�P/;��� " "3{�P/;���� "� " C=  
�!�#���� ����  :  
 ��"��     :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   
��"�� �   :���#��  W   �"�#N� �������   

           0 !�#�� W #N��"� ��M �������   

   

  ج  أ  ب

  ج  أ  ب
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��0 ��� ��. ���  
1#�#���  :��
6B� ����"��� > ��� 9����&�   
E��� ��7K��� �:�7� ��� 9����&� �= ��%�� ��
6B� ����"��� .�=�2� ��� 9����&� ����� ��� �:�7� 
�	�� ��
6B� ����"��� )�,# ���!�� )�, m
: 	'�#=# �= ��
6 ����"� 8�� � ��� �7����:     .  

6#��� ������� 345#����  :.�" V���� )����� ��
��� (– ��$ K	� � ���" ����� !����� �0%������> 
��
�� ������ )�K�"� (– ��$ !��
 ��� 9����&� �=��2�.  

 6#��� �(#7��� 3D5#����  :T���  
�9;� $: 89%� "��7���   

D���� 3(���� :���� 91 – 3"���� �� ������ :�2���, ��0��"� 3"���� �+ �� ��� KE��.  
D���� ��	��� :���� 112 – ��
6B� ����"��� :����� !���> (���� ���� 9����&�.  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :�=�2� ��
6B� ����"��� �������� > ����L�� ��%�C�� )��� 8���� I����(> 
!����, �� > �
6� .!��� �� :3�/> I�..  
D���� E�	&��: e� �� >����L�� ����L�� ��%�C��> (���� ����L�� �= >!�2)�/��� >���2��� !��� 

Q�/B�: ����� >Q�/B� Q�/ >5���2�� 3"���� – !��� 3"���� �� ������ .  
D���� 3(���� :(��2� 3"���� �� ������ .�"� >��0���� !��� ���� :>3�/ �>I >��� !��� 

Q�/B� ����L��� �= ��
6B� ����"��� > �,�2�� ��" 3"���� �� ������. D���� ��	��� :����� 
!��� ��
6B� ����"��� > .�" !��� �L���� Q�/B� > ��� 9����&�.   

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
 W �����&� ��$ �=�2� ��� 9����&� �= ��%�� ��
6B� ���"���� .  
� W E�= ��#� !����� .�= ��"��  !��� �L���� Q�/B� )��#�L �� Q�/B� ��L������ (�= 

�
 ���� �� !�2�/��� ��������> �=� ��"�� � !��� �� ����� )��#�L �� Q�/B� 
��L������ 3��#� D����L ��%�, (�= �
 ���� �� !�2�/��� ��������.     
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��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
	)�2��� �� ������� D�+ �=>  �#�� ����:
 �� �� #�� )��+� ��:�� ( �
6� �� 	�� �
� ����� ��
����"��� ��
6B� 9��� .�� �� 9&70� �"����"> ��0
 ���"� �
6 �+ Q�/B� �L����:   

  
  

K�> ��
6 K���"�  ���"�C�� ��2�/ �
 F�=P�L����t��> F�= �#��� K��� ������L���#���� ������L� ��� .
 3"����� �� ����� �= F)�*" ���0�� �� e� ���� �K��� �� ���)���� � �� �� ��� �2��� ��
 3"����� �� ����� ��+��� ������ � 3� >Q�/ �L����
 �
6�� (�2� ���� !����� �R/� �)=���

������ �= �"��M !��� �+ ���� ��%�C�� ��+����L �"�" (���� .     
I��" 8����> 8�� ����:
�� �� �� �� �#�� �K��� �� ����� ��0
 :  

.�� � 8��$ !����� "���C�� "���� �0
��� ��2�� �+ �� �� (������ �
� ��2�/ �����#�� .�= 
�"�C���> ����� �"��b�� R�#� �= ��:���� ��+��� 3"���� �+ �� �� �������� 3��#� Q�/B� .��" � 

��� � �= �� 5��b� �� �2��� 	0��� � ������ ��:���� ��+��� ��#���� 	0��� �� ��
���� 
�C ���� !���" >��
6B� <��+ ������ ��#�� �"�2� ��#�� �� ��+ ��B�.   

<(�� �	(	=C AB<  
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�����;� .)�:��� 3�/ ��  �+ ��  Q�/B� ��)��`<�
� (��� ���g  
!�������K���" 3�K/�� ��  �� �|"P�.  

���#��   
50 "�  

4������ :  ���#�� W   �"�#N� �������  

           0 !�#��  W �"�#N� ��M �������  
��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :>!�:)�:��� !����, ��  > ���� �=�2� e� ���� "(��".  
��7K��� ����
� �+� E��� �:�7� ��� ��  �/B�Q �= ��.�:� ������ Q�/B� �=�2�� 
e� ��  ����� 5��C��� ��� F"��� � ���" ���"� !���� �� �� 5������ ����B�" ��$ !���� 

!����������".  
6#��� ������� 345#����  :��
�� ������� ��2�� )<���$ K����(  
6#��� �(#7��� 3D5#����  : ����  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� 	&��E�: ���� 70 – !�:�:���  :(���� !�:�:��� ���" Q�/B�> !����, ����  ����B�" 

!����������"� � ������ ����B��$ I
2��" � !��������.  
 D���� 3(���� :���� 92 – !����, :�2#��� I���C� �� ��.  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :�=�2� :���!�:� >�������� !����, ��  > ���� !��� �� :3�/��  ������ 
�=�2�� !���� �� �� ��������� ������ > �=�2� e� ��  "(����".   
D���� E�	&��: (���� !�:�:��� ���" Q�/B�> !��� Q�/B�  :����� >Q�/B� !����, 
�� �� !����" ������ �������� �� ���� ��$ >!�������� ��
� >����� ���� 9L#�� �� ���
 
���
 �����.  
D���� 3(���� :!��� Q�/ .�:��� >D����L� �2#��� !����, �� ��> ��%� ����
 	0�� ��2� 
���
�� �0#��� 3� !���� I��, �0��2� J"���� �= �� ��.   
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�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
�= D�+ ������� �����2��� <��+ 	�, �� � ��� ��#���� ��$ 	�� � � �� >.�:��� .��" �#�� 
��$ ���# �
 3�/ !����C�� ���� ����� 8��d" J� �� ���� @�2�� ���= ��� .�= ��� � �"�  

����^ ���K���� ��:�� .�:��� � 	0� �����2� ��� 	0�=�2� K�*" Q�/B� ������� �= �0��  �= 
.�:���  ������ Q�/B�  .J�  ������ ����
�� :  
• ���"�  ����� !����" !�������� ���,� O�� 150 	� ��� 3. 

• ���,  ����� ��� 3 :��$ ��
 ��   ����� �+ ���� ����� K�d= ��  �
 3�/ �+ (�� 
��� .�2" <�� ����� ��  �
 3�/ ��$ !��������.   

��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�   
	�� J� ��� ��$ !���� I��C�� .��#�� <��� ���� * ��� :(�� �������.   

>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  
��� �� �� ����
�N 	�� � � �� !�� 2��� .�:� ��+ 	���� �
�� � ����� �� �� ����� 	� 
����� ��7K��� � 	� D��0�� .	�� � � �� .�:��� F��� �#�� 3��# !�� 2��� �=��2��� )��" �0�= <�� 
���� K	� �0#������ ��� I�� �=�2� !�����(>  W � � ��  3�/�� �= .�:��� ������ Q�/B� 
�+ 50 	� – �
�� � ����� ��� 1�� ��%�B� �� ��+ Q����.   
<(�� �	(	=C AB<  
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 g���)��� 	�~��� �= ��)�� K����~��� 3{�P/;��� ����� �+ ��  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ���#��  :20 "�  
4������  : ���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  
��0 ��� ��. ���  

1#�#��� : I��, �����  
E��� ��7��� �=�2� ���� ���� ����� 	�� 3K"�� .�)� �� ��7��� ���� � K�� !���� ����� 

3� E���� ��� ����� !���� �������.   
6#��� ������� 345#����  :��
�� ��L����  
6#��� �(#7��� 3D5#����  : ��" /�0�  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� $%	&�� : ���� 46 – ��,I �����   
D���� ��	��� :���� 114 – I��, !�����  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :�=�2� e� �� ������� > I��C�� � ���" ����C� 5�6�"� � ���"� > ��� 
���� ����� >�� ����� ��2� ��/�� �����
.  

�	D���� E�	&�� 3(����# :J%�C� ��/�� ���C���> �������  F����� > I��, !����� � ���" !���� 
J��� �0��� I��C� >������� ����, ����� �� ����� > �=�2� 5��� I��C�� 	� 3"��.  

 D���� ��	��� :!����� !�� ����� !�:�:����    

U?  

U?  
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�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
	��C� 3)�/��� ��$ !�2�/� ����� � 1K�� )� 4���� ��0��" (��� ���!� ����� �
 3�/� .  
8��$ !����
�$ 	��C��� !�2�/�� �+ 	��C��� ��$ 3"�� F2�/ ��  4  !���� ���� ��:�:� ������� 
��,����  .����
�$ 8�� �+ 	��C��� ��$ t�P0"6 (���� �P������ ��,���� ��C"� ��� .�= �
 	��C� 
�#� ���� !����� !�:�:��� �R/� .!����� !�:�:��� �
�� 0"���� J� ��" �������:   
 W "���L$ "����� ��� !�:�:��� ��$ ���# .�:��� ��k� D�0"� �C�� �� ���
� �� ��� F����� 2 

	� 3"��. 

� W ���
� .�:��� ��$ �� ��� F����� 2 	� 3"�� ���C��� ��� 2 )K�B ����� .�:��� �+ (�� 
����� �� ����� .(  

�� �� 3��# !��#������&� ��0= F)�*" �
�� ���� ����� �
6 ��2� � ���" F
�
�� ��$ ��
6 
8�� ����� Q��#� !����� D�+ ��
6B� .�:� ��+ 	0��� ����� ��� 	0= ���"�:" ���� �� ������� 

  .)השטח שימור תכונת(

��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
 W  �� �� ����� & ���0�� F)�*" �#� I��, 3)�/��� !����" ����� ������� > �� ������� � 

��"��� 5���
 3"���� ���� F����� 1 	� 3"�� <��
� 9�L# !�2"���� ���� �+ 9L# �� 
����� 3)�/��� .�= D�+ ������ �� ������� � ���� ��� �"�#$ ��M �����  :24 	� 
3"��.  

� W 	�� L������ ��" e� ���� "�����  "e� �����  " ��� . "�= D�+ ������ ���� ��� 

�"�#N� ��M �������  :16 	� 3"�� .D�+ �"�#N� ����� ��� K�� ��� !���� �� �� ���� �
 
5���� �0�� 5��#�� ��" ��3�/ 3�/��� �"�C��� �= 3"���� .�= ��+ K�2�� �#�� �R/� 	�0�� o �� 
5���� �� �� ���� �b"�� � ��
� ��"�: .  

>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  
!���0��� �"�� ��� �= ��+ ��7K��� �+ !���0� �0��2�� �� �� �= (����� ������ �� ������� 
��%���"&�  .3�� <�� �#� � �)
��� K�*" �)
���� �� D�+ !���0��� 	0=� !��� ���� �����B� 
!����� ������� ��+  �6�� ���L�$�� 	0�� ���� !������� ���� F��2�� �� �� �= ���(�� �� 
3"���� ��$ I����� .<��� �� 	0��� � �)=�� ����� �� �� ����� ��0#��� !�"�2�> !����2= �#� 
�0�= ���2��� K�� !���� ����� ��2��� !���0� >��K�
� ���L$ ���C�� 9�L# !�2�/� �� �# 

������ ��� {�/�3 �
�� ���� F����� � ���" ����, (��2� � ���"�  K�2��       .   
<(�� �	(	=C AB<  
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 �	t�P� <����4fR�S� ����� �= ���= �=�b�.  
  
  
  
  
  

  
  

 .   �� �+ ��   %���� ��6;��� F��$ (����" A g 

 �.   �� �+ ��   %���� ��6;��� F��$ (����" B  g 

 U.   �� �+ �
	�� �=�M g������  

��� � "��K  .د " �����)��� (�
 !t"P�P� ����� �=�M ������ .  
 !�"�#N�:  

 +. 5 "  
 A. 4 "  
 V. 34 "2  

 �. 7 x 2 + 4 x 5  #+ 2 x 2 + 5 x 6   #+7 x 6 – 4 x 2  �  ��	
 ��(� 6��+ �!��< �� #+
 3�=)3�= ( L�< ��	
 #+)L�< ( �B�<����� �	
	�� .  

A=� �+ �(!% 	\��+ ���	���� �(#����� )�, �_' #
%��:  
7 x 2 = 14     

4 x 5 = 20      
14 + 20 + 34  
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4������  :  
��"��     : #��� 5���� W   �"�#N� �������  

           0 !�#��W �"�#N� ��M �������  

��"�� �  : #��� 5���� W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� U    :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#��W �"�#N� ��M �������   
��"�� �  :   ���#�� W �"�#N� �������   

            #��� 5����  W  @�� ���� ������ ���� ����� ������ 3�# � V�  ��0������ ����C� ��$ 
���� )��� �$� 	� ��2�#� � ���� � ��������� � !��
 4%��� �������� ��M �����(.    

            0 !�#��W �"�#N� ��M �������   
!�A��� �0A� �= ���� !�"�#N�:  

1. �= ��"�� "U" �#� 9� �$ ���� ����
 ��$ ����� ���� ������� ��� 9� � �= ��"�� "" �/P� 
"�"> �#���� <��� ��
 ������ ��M e��� )* � ���#�(.   

2. �= ��"�� "�" ��$ ��
 ���#�� ��� ��"�� "U" ��M e��� �#��� * � �= J"�� ��"�� "" �/P� "�"> 
�=� ��"�� "�" !"�
 �������� J=� ��+ * ���  F��=�#� 9� �$ ���� ����
 ��� ��"�� "�".  

��0 ��� ��. ���  
1#�#���  :����  ����� ��������  
E��� ��7K��� A	�
 �
	�� �
6 �"�, <�
���� ��$ !�� ��� .�= ����"�� ����B� �� ��7K��� 
E��� a�(<� �	�� �� ����� .�� �#� ���� ������� U���� ��$ 	��C� �
6�� ��$ !�� ��� .
������ �� �� �����)
 �� J%�C� ��/�� 3�#��� V� ��� �= ��#� O�� 100.  
6#��� ������� 345#����  :��
�� ������� ��2�� )J�" � <����� ����+  <������"���(  
6#��� �(#7��� 3D5#����  : ����  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� 3(���� :���� 91 – !��� �� ����� > ���� 92 – �����, ����� �� ����� F ���� .  
D���� ��	��� :���� 114 – I��, !�������  
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�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :�=�2� ��� ��  ����� >�������� ���� ����� >�� ����� ��2� ��/�� 
>�����
 �=�2� !��� �� ����� > !����, �� �� !����� �� ��.  

�	D���� E�	&�� 3(����# :J%�C� /���� ���C���> (�2��� ��� �� ����� >F����� !���� >������� 
�����, ����� >�� ����� ��� ������ �")
�� ������ !����2�� ��"����� �L����� ���2����.  
D���� ��	��� :����� !��� ��
6B� ����"��� !�"��� ��
6B� �")
����.   

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
���%(�� + R# A :    
�����&� ��� 	0= !��� ��2�/�� ���"�C���� �= �� �����: A = 7 – 2  ,B = 6 – 2 .  

�%(�� V :  
�����&� ��� !�"��� ����� !�� ����� .�
�� 	��C� �
6�� ��$ ���� ��� �
�� ���� ��0�����> 

� ��� ������� ���
� �
6�� e"��� �� ��� �
�� ���� F����� V� � ����� �� ����� �%�L�� .  
��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  

 W �"�2� ��#�� �� 	�� 5��C�� ��� J�" � ��� �� ����� ��� ������ !�� 2� ����� )��2�/�� 
��"�C���� �������� �= �� �� . (�= D�+ ������ �� �� F#���� �"�2� ��� �= ����"��  P� �.  

� W �"�2� �= 	��C� �
6�� ��$ ��
6 �
�� ���� �0����� � �= 	�� 	0= �"��� ���� �
�� 
���� F"#��" ����� �
 �
6 � ���" F
�
�� F"�
��� �� ���#.  

>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  
(���� !����
�$ 	��C� �
6�� ���� D����� �� �� �= )(��� .�� 	0��� � @�2� ��� �� �� 
(���� !����
�N� �� �)
7� 	0� �= �:������ ���� (��� �C�C� ��
 Q��#�  !������� !"�: ��M� 
 "��� �C�� " 	��C��� .  

<(�� �	(	=C AB<  
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 V "�!��–   �#����  

��. ��� 24  

�� ����� ��$ �s6 ��)��     ��K����� F��.  
  

            )1(  

            )2(  

            )3(  

            )4 (  

�"�#N�  
 )2(        

4������  : ���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#��W �"�#N� ��M �������  
��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :��2� ��
�� 9L#
 �� >���
 9���B� �������� ��
��.   
���E ��+ ��7K��� �=�2� @�<�� ����� 9L#
 �� >���
 �=�2� 9���&� �������� I��� ��
�� 

5��C��� ��� "9: ��&�� ��
 �)
��.  
6#��� ������� 345#����  :�=�2� ���
�� ��� (�2����    
6#��� �(#7��� 3D5#����  : ����   

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� 3(���� :���� 76 – �=�2� ��
��  ��"�� > 9���B� �������� ��
��.  
D���� ��	��� :���� 98 – ��:�� !����� 3���� ��L���� �%���" V�/�$ ������  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :�=�2� >(���� �=�2� ����
�� (�� >3"�� �=�2� ��
�� 9L#
 �� >���
 
	��C� e����� ��$ 9�L# ������� ������ 9�L#B� >����
 ���2��� �������� ���C��  .  

D���� E�	&��: �=�2� ���
�� >�����B� 9L# �� ���
 ��):�� F� ��

 >K���� ��+�� ��
�� 9L#
 
�� e�����.  

D���� 3(���� :�=�2� ���2��� �������� ��
��  ��"��> 9���B� �������� ��
��.  
D���� ��	��� :��:�� !����2� ���3��� ��L��&�� �%��� � ���" V�/�N�.  

5

2
 



 
86 

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
W  (�2��� ��� ��
�� ���� �):�� ������� �������� �= �
 ���� �� !�+K�����  :DK����� ��B� :

10

7> D����� ���:�� 
10

4> DK����� .��:�� 
8

5> D����� 3"���� 
8

2 .�2" ��� (�2��� ��L��� ��
�� � 

@�� 9��� ��=�/$ F� .  
! W �= ������� ���B� ��#�$ !�+����� ���� �
�� 	��C� ��� !�2"���� �0�= ��$ 5 9�L# 

������� )���" 	�C��� . (�= ������� ����:�� E�=  	
 �9L# D�0
 ��K��� �����" ������� �= DK����� 
�������  	�0��  ���C�� �%L#�
 ��$ 9�L# . 

U W  �= ������� ���B� ��#�$ !�+����� ���� �
�� ���, ��� !�2"���� �0�= ��$ !����#� �� 5 
!�2"��) .���" 	�C��� .(�= ������� ����:�� E�=  	
 �2"�� ����� �� �
 ����#� ���� !�2"��  
�������  	�0��  ���C��9�����
 .  

��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
�= ������� ���B� 	0�� ��
�� 	0�� ��� ��"
 �� �� �� F)� ��$ 	� 	��C� e����� ��$ 5 9�L# 

������� F�d= �#�� F�= ���� 9�L#  C= .�� �� ����#���� �= D�+ ������� �� 	0��� ��0#��� 
�"�2� �=  "��� ��" ��:�� ��
�� )	K�C��� ��$ 10 9�L# (��"� ��2�� 

5

2 K�B ��:���� �+ ��
� 

3K��� .  
<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 25  
  
+  . ��
?� ��2�� 1 �= ��
��� ������� ��� 	�C��� ����B�.  

              
  
  

A.  ��
?� ��2�� 1 �= ��
��� ������� ��� 	�C��� ����B�.  
            

             

!�"�#N�:  
  
+.         

        
  
  
  

�.         
       
  
  

4������  :  
��"��     :#��� 5����  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �   :#��� 5����  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   
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��0 ��� ��. ���  
1#�#���  :���
 � ��" )����� (��� 	�C��� ����B�.   
E��� ��7K��� ��&�� ��
�� � C�
 ��� 	�C��� ����B�. E��� ��7K��� 5��C�� ��� �2/�� ��2�� 
e����� �� ��� J� ��� ��$ �%L#� e����� ��$ ���
 ��� 	�C����� ���C�� " �������� �� 
��0/2" .  
6#��� ������� #����345  :��
��  ������� ��2��)<���$ �"���(    
6#��� �(#7��� 35#���� :  K����  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� ��	��� :���� 98 – @�� ��
�� � C�
 ��� 	�C��� ����B�  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :�=�2� 	�C��� ����B� ������ �"�� ������� ��� 	�C�����  
�	D���� E�	&�� 3(����# :3���� �=�2� 	�C��� ����B� ��$ !&�#� ���� >5��"
 �=�2� ���
�� �����B� 
�=�2� ���2��� �������� ��
�� > ��"�� ������� ��" ����C� ���
�� ��" >���
�� 9���B� �������� ��
�� .  
D���� ��	��� :3���� ��2� ��
�� � C�
 ��� 	�C��� �����B > ��:�� >���
�� ���� � ���� 

������ ��� 	�C��� ����B�.  
�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  

�%(�� + :  
��+ ��"�� F�L�� ��7� �����6 ����
� )�= ��
 �� ����2��� : (�� � C��� ��6��� �0��$ O" 

3

4  �
�� � 

	0�� � ������ e����� ���� �+ 
3

3  3C� �2" .�: !�=��� "�	��C�  � " �� ����� ) ����  � ���

�0" ��2� ����B� 	�C��� ��� ����B�( > � !���
" 8�� ���  � 	��C��� ����  5�6�"� 3C��",  � 
	��C���  E�����O� 

3

4 .   

�%(�� A :  
��+ ��"�� & F�L�� ��7� �����6 �+� e��� ��#��� 	�� 	�C� O" "!�L�, "������� ���C� �
 �0�� 

4

1 

)�:� ����C 5L�C�� 5� 2���.(  
��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  

�� �� ����� & ���
��� �� ��:�� ���
�� ��� 	�C��� ����B� ���A��� ��$ 	�C��� ����B� ��� F� ��:�� 
����a� ��2�" ��  ���=�
�� � ����2� ��2�� 1 ���  � 	��C��� ��2�� E�����  ��� ��� ���� 0 �6�"� 5
 ���0#�� ������ .�"�C���", � A��� �� �� ����� ������� ��� �A��� ��$ �
 5����� 5� 2��� �= 	���� 
��2
 e��� > �, ���#�� 	,��� 1 ���  � 	��C��� ���B� )��B� �� �0#�� ������  .(   
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>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  
F� ��:��� ����B� ��� 	�C��� ��B���  �#�� ���, 5��"
 �������� ����B� e� ��� �"���� �������� .
�� 	0���  "� !����2= ������ ��:�� ����B� ������� > �= ��#� ����B� �������� 3� !����2= ������ 

��:�� ���
�� ��� 	�C��� ����B� .�= Q�/�� "	�C��� ����B� "> �= �
 ��#� �� !&�#� ����B� 
�#�� ���2=!� !������ !�� ������� �"�2� �� 	0��� �0/�� ��� �� �� .@�� !����2= �0"�6� 
J�2�� ����B�" ������� ���
��� �0�*6 �� � LL2� 	0= ��:�� ����B� ��� 	�C�����.   

  

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 26  
  
 �� ��
?�E,�)��� ��2:  
  
  

���#��  

           
7

4

7

3

12

3

12

15
+=−  

  
��"��     :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   
��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :3�# ���
�� >�0�� � ��:�� ��2�� e����� ��

.   
E��� ��7K��� �%�	!��� ��( ���	�� ����� ��� 	0= >������� ���
� ��� E,�� �= ����2���> ��:��� 
��2�� 1 ��

 ��� ��
6 ������ )9��� ������ ��
�� (  

6#��� ������� 345#����  :��
�� ��L����  
6#��� �(#7��� 3D5#����  : ��" /�0�  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� 3(���� :�������� 77 – 78 – �=�2� ���
 �"
 �� 1> ��:�� ��� �2�"  ��� �
6 ��
> 
3�# V� � ���
 !�� !���C� ������� .   

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :��2� 5��6$ >������� ����C� ��" >������� �,�2�� ��" I��C�� � ���" ��L�� 

���)�
 �� ��"� ������� ����C�� ������� > �� !&��2�.  
D���� E�	&��: �=�2� ���
�� ��B����   
D���� 3(���� :�=�2� ���2��� �������� ��
�� > ��"�� ���
 �"
 �� 1 > 9��� ������ >��
�� 
���
��� ��2�� e����� > 3�# V� � ���
 ������� .  

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
1�� ����2��� U���� ��$ ������� :�= ������� ���B� 3�# ���
�� ���� �= (� �� ���B� )�
�� 

@���=&� �*" 	�� 3�#�� �Y�0�6 (�=� ������� ����:�� .�"�� �� ��2�� ���� �#� F��  �� 
12

15 �� 

�#� ������ ��� ��� e��� .���� ��"� ��� 	0��� K�*" ��2�� 1 �
�� F�"��
 ��

 F �" F��C�� 
�������� J� " ������ �� ��� ���2��� ���� ������.  

7

4

7

3

12

3

12

15
+=−
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��&�+ )�, >	<�+ #+ (#7��	 ���� �+ �9;�  
 W !�"�2� ��#�� �� 	�� �)
���� �� 3�# ���
�� .�= D�+ ������ �
�� � ���� ��� �"�#$ 

(���� �� 1 �= (� �� ���B� .��+ * ��� �):7� ��� ���
� 1����.  
� W  �"�2� ��#�� �� 	�� 	0= ������� �"�2�� �= ����C��� ��" �������.   

>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% �'	("	� ?(  
�� �� ����� ��"�� Q��#� ����
�� �= (� �� ���B� � ���" 	��C�� <��6��� 49 .9&7+ �� �� 
����2� �
6" �
���
�� ��� 	0��� 	00�#�� ��$ 	��� �:�� ���
�� ���� �0A� �= ��������� )��� 
��"� ��:��� � ���" 5�%�� � �� ��� � 	�C��� ����.(   

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 27  

����)��� �����)��� 1��:  

+O                           =+
12

5

6

1  

A O                          =−
4

3

5

4
2  

VO                       =−+
2

1

3

2

8

4  

!�"�#N�:  

+O                           
12

7

12

5

6

1
=+     

A O                        
20

1
2

4

3

5

4
2 =−    #+   

20

41

4

3

5

4
2 =−   

VO                         
3

2

2

1

3

2

8

4
=−+  

4������  :  
��"��     :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �    :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� U    :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   
!�A��� �0A� �= ���� !�"�#N�   

1. �= 3��# !&���� �"C�  �#����� ��� ���� ��:�� �)������� 9��:���" : (<�� �= ��" ��2�� 
 ������ ��
��� �L�����  ��M ��L�����  ���9��� ��  

2. �= 3��# !&���� �#� � �"C� �
 ��:�� ���� ��^ �#����� – :���� I�� ������) .��
 F �" 
�"
� �� >F��C� ���  ���� > ��
 ��M �L��� f�$�  (  



 
93 

��0 ��� ��. ���  
1#�#���  :3�# V� � ���
 � ��"  
E��� ��7K��� 2�
 ���	�� 3�# V� � ���
�� .  

• �= ��"��  – 3�# ���
 ���2
 8��&� !���C��� ���� �+�� 	�C�  
• �= ��"�� � – V�  ��
 �� ��� ����  3� !���C�  �0��" <��6� 	��, &)!���C� �"��M( 

• �= ��"�� U – 3�# V� � ���
 3� !���C� 5����� 3�� !���C� �"��M .�
�� �� ��7K��� ���" ������� 
��$  	�C� <��6� � ���" ���2��� �����, ���"��� 3��#���� )U���� ��+ ��B� ��$ <���$ /��� ���� (.  

6#��� ������� 345#����  :��
�� ��L���� .�= ��"�� 3 – ��
�� ������ )	0��  /<���$ �"���(.  
6#��� �(#7��� 3D5#����  : ����  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� 3(���� :���� 77 – 3�# V� � ���
 3� !���C� ������� � !���C� �"��, )5�����(  
D���� ��	��� :���� 99 – 3�# V� � ���
��.  

�	�#�7��� ����(#�< 2�
� ��. ���  
D���� E�	&��: �=�2� ���
�� �����B� .  
D���� 3(���� :�=�2� ���2��� �������� ��
��  ��"�� > 9���B� �������� >��
�� ���� >� ����  3�# 
V� � ���
 ������� ���
� �0"�6�� � ���" !����� �%���� V�/�$.  
D���� ��	��� :3���� ��L���� ���
�� > 	�C� �><��6 3�# V� � ���
��.   

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
�%(�� + :  
1�� � ���" ���0��#� 3�#� ���
�� 3� !���C� �0"�6�� :3���� ��
�� 

12

2

6

1
= .�2" <�� 3�# �� �"��.  

�%(�� A :  
1�� � ���" ���0��#� 3�#� ���
�� 3� !���C� �"��M  :��#�$ 	�C� <��6� � ���" 3���� ����
�� 
��$ ����
 ��0��C� �+ ���� ��/ ���C� ����
�� �2"� <�� V�  ����
�� .��" �  

4

3

5

4
> & 

�#�� ��$ ���"� ����B� ������� ���
" ����2��� ��" ����
��  C=.   
���#�� �%�0��� �
�� � �K"2� F�� ��2"  ���� � ��
" F �" �"
� �� F��C�.   

�%(�� V :  
 W ��" �  

2

1

8

4
= > ��0= ���b�� ��0/2" �& �C"� �� ������� &$ 

3

2 .�#� @���=&� � @2" 

�� �� ��A��� ��LK���� ������� ��" ����2��  C= �2" 3���� 3��# ���
�� ��$ 	�C� <��6�.  
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��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
�� �� ����� & ���0�� ��+�� ��
�� � 	0� & �� "�� ��" !������� �������� ��
�� ���� �= 
	0��+� )����� !��" � ���" �%��� V�/�$ ������ (> ��0#��� �"�2� �= 9��#$ !����� ��"��� 

3� ���
�� .�= ���b�� J" � 9&7+ �� �� ��� ���
�� �� F��=�2� �� ����B� ������� � 	0� 
��
���� 9�L#*" �� "�����C�� "���� �0���
��� �� !���L���� 9��#$ !�"����� 3� 
����� .��� 

��"� ��:���   :  
W  3�#  �"�� 3�  �"�� 	�C���� 3� 	�C���   :

18

6

12

5

6

1
=+  .�= D�+ ������ �
�� � �0A� 

���#�� ��� 5��� 
3

1 ����� 4��� �� ��L��� �"�#N� ��M ������� )�)
��� �� �� F�� �#� 3�# 

 �"�� 3�  �"�� ����/�� ��$ <�� 3�# 	�C��� 3� 	�C��� 	0�B & ���0�� � 	�C��� �+ 5��"� �� 
"Q�� "����B� ���� �#� �02�# .(�� �� ����� �����2�� ��0" �
6�� 3� ���
�� �
�� � ��/�2� 

�= ��"�� � 1���� ������ :
1

1
2

4

3

5

4
2 =−  .�= D�+ ������ �� ������� � �0A� ���� 3 .  

�W  �"�2� ��#�� �� 	�� 	0= ����� 3������ <������ O" "(�+ "3������ �� �#� #$9�� ������ 
3�# � V�  . "�� �#� � ��
� �� �
���� 9��#$ !����� ��" ���
 �� I�� Q���� "9&7+ 

�� �� ����
� ������ 3����" 	�C���  .�= D�+ ������ �
�� � �0A� * ���  :
12

6

12

5

12

1
=+ .�2"� 

��L��� �#����� �
�� � �0A� ���#�� ��� �
6 
2

1 .�� �� ����� ����2� ��� ��+ ����� 
��� � 

��/�2� �= ��"�� � 1���� ������: 
20

1
2

20

3

20

4
2 =−  

U W  �= ��"�� U �� �� ����� & ��A��� &� ��LK��� ������� 
2

1

8

4
= ��"���� ���C� �
��6�  

)����� ��$ ��"�� 	�C��� <��6��� ���� �+ ���� ��/ !���C��� �:�:��  (�� ������� � ��% �� 
�= !�"�����.  
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>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% 	("	��' ?(  
 . �� �� ����� & ��A��� !���C��� �0"�6���� .���� !��" 	0+�"��� ��$ ����
�$ ��#�$ 	�C� 

<��6� �b�)�� ��" �:
 (���� ���#� ��2�� �:
 3� ���� 5��b� .  
 �. �� �� ����� ��0#��� �"�2� �= �� ������ �� Q�� ������� ���� �= ��"��  .���� 

F�#��" 9&7+ �� �� �	��� ���:���� ���
�� ���� �0A� �= �������� )��� ��"� ��:��� 
� ���" 5�%�� > �� ��� � 	�C��� ���� ( ���2��&��"���� ����� �= F. 

 U. �
� A��� ��� �� ������� 
2

1

8

4
= �= ��"�� U U���� ��� �� ��$ ��7� ��"��, )� ��7� 

����6 ������� (I��� )�� ����� )�������  (�� "������ ��$ ������" .���� D�"��&�" ��$ 
�� �� ����� 	� ��A��� ������� �� �=�� 	0� ������ ��=�/$ �� �� ��7� �����6 �� ��� 
�A��� ��$ "�� �#�� �= ������� "�", 9�"�� �����" ���L������ �=��2��� �� ������ ��$ ������.  

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 28  
 ���# �
��% �A�" �"��.  

�"�2�� I�� �� �
 	+�� (�6.  
.  �s6 ��$ ���#�� ����K���.  

1�  �
 (�6 K� ������� �� 
4

1 �
 	+� K�� �"�2�� 
4

3 �"�2��.  

2�  �
 (�6 K� ������� �� 
3

1 �
 	+� K�� �"�2�� 
9

1 �"�2��.  

3�  �
 (�6 K� ������� �� 
4

1  	+� K�� �"�2���
 
2

1 �"�2��.  

4�  �
 (�6 K� ������� �� 
3

1 �
 	+� K�� �"�2�� 
6

5 �"�2��.  

�.  <�"�#$ �)��.  
 !�"�#N�:  

+O  )2(  �� ������� K� (�6 �
 3

1

 �"�2�� K�� 	+� �
 9

1

 �"�2��.  
A O   �"�2�� (�� �� �, ������ D�+ �= �
 	+�� (�6 �B)�0��� ���# �
 � �2" �C"� ��(.   

     
2

1

9

1

3

1
<+.  

4������  :  
��"��    : ���#�� W   �"�#N� �������  

          0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �   :#��� 5����  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   
!�A��� �0A� �= ���� !�"�#N�   

�= ��"�� � �#� ��", ���2��� ��
���� �b�" ����� :
 2

1

9

1

3

1
<+

 
� � ����� ���
 ��6� ��$ � 

	+�� (�6 �
 �2� �,  (�� �� �"�2�� .   
��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :3�# V� � ���
 � ��" > ����C� ���
 	0=� e� �� ������ e�����.   
E��� ��7K��� 2�
 ��.� $�	%& �
����� .E��� ��7K��� 	0= e� �� ������ e����� > �#�3 
���
�� )� ����� �0���#� (����C���� ��" ���
�� )�= ���b�� ����C��� 3� 1 3�� (�� .(   
6#��� ������� 345#����  :.�" V���� ���2��  
6#��� �(#7��� 3D5#����  :T���  
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�9;� $: 89%� "��7���   
D���� 3(���� :���� 77 – ����C� ���
 J��  �� I���� ���" ���2��� >���L����    
���� 78 – ��%� ����
 �= ���
.  
D���� ��	��� :!������ 98 – 100 – ���2� ��
��> 3�# V� � ���
> ����C� >���
 ��%� 
3�# V� � ���
  .  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :��%� 3�# )3��#� (V� � )E�C��(> e� �� O�� "(�� "e� ��� O�� "3"�".  
D���� E�	&��: �=�2� ���
�� �����B�  
D���� 3(���� :�=�2� ���2��� �������� >��
�� 9���B� �������� >��
�� ���� >� ���� ���
� ����� 
>e��� 3�# V� � ���
 )3� !���C� ������� !���C�� �0"�6��(> ����C� ���
J��  �� I���� 
���2��� >���L���� 	0= ��2� ������ e����� > ��%� ����
 3� ���
.   

D���� ��	��� :��2� T ��=�/$ ���
�� )��" �0�= ��2� O�� 1 (> 3�# V� � ���
�� > ����C� 
>���
 ����C� 3� O�� 1 3�� >(���� �� ��%� 3�# V� � 3� ���
.   

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
�� �� ��+ ��7K��� �= ������� ���B� 	0= �� �+ ������ e����� K�� ������ e����� 	��C� ��$ 
�����  .���
� ���� ���2� ��� 	0��� F)�*" �#� ����C� Q��#� ����
�� ������ �= �
 D��� 3� 
(���� .����C� Q��#� ����
�� K	�� � ���" ���� ��0���#� � � ���" ����� c�"��� F����C�� 

3� (�� .����� c�"��� �
�� �� 	�� � ���" ��:�� ������ e����� 	��" ���� e��� K�*" �
6 
��
 )5�%�� > >3"�� �2 , � � �
6 ��^ (� F��:�� ��� 	�C��� ����B� .��:�� ������ e����� 
�
�� �� ��
� ����� .�= D�+ ������ K	�� ����C��� � ��� ����C� ���
��  .  
��:� ��� !��:���� �������� :  
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��&�+ )�, <�+>	 #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
 . �"�2� �= 	0= 3/��� �/���� "����� "> ��� I
2�� �� ��%�B� ��������� ���� �0�= ���C� 

�� .�� ��� �
6" e���.  
 �. * � D���� �+�#� (�� ��L��� ���� �0�
  ���#.  
 U. �"�2� �= 3�# ����
 	��� 5��C�� ��� ����� ��0���#� F����C�� 3� (����.  
 �. "�2�� �= 9��" ��:�� I���� ��7��� ���� �
�� � ����� �= 	0= (�A�� .   

>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  
	)�2��� ���� ��2��� F�= �� �� !��:�� ��%�� ������ ������ e����� 9�L#a��) .!����"� �� �� 
����� 	0�0#�� �"�2� �= 1�� ��7K��� .(�� K	0��� F�#�� �� �� ��$ ����
�$ ��:�� !�� 2��� � ���" 
	���� � � ���� ������ e����� 9�L#a�� ��$� ����
�$ �"��
 ���2� )����F� ���2��� ��:���� .  

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 29  

��: 
4

1 �+ <2
�� �� 	��M���
 6 v.U.    

� :��  . أ+ ����% g<2
�� �� 	��M���
  

�Q . بR� "e�j( ���L� ��: 
2

1
1 ��: �� <2
�� �� 	��M���
 

4

1 g<2
�� �� 	��M���
  

!�"�#N�:  
 +. 12 T.V .  

 A. 6  �	7�+  

4������  :  
��"��     :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �    :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   

��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :��2� ��
��  ��"�� > 9���B� �������� >��
�� ���� � ����.   
E��� ��7K��� 2�
 ����+ ��/ )�+��� �+ ��7� ����C� .(�� �� 1�� ��7K��� 	0= 	��C� ����B� 

������� ��$ ���
 �=�2�� 9���B� �������� ��
�� ��2���  ������ .   
���6# ������� 345#����  :��
�� ������ )J�" � ����  /�K�"� �"���(  

 6#��� �(#7��� 3D5#����  :��� /�2�  

�9;� $: 89%� "��7���   

D���� E�	&��: ���� 66 – ��%� ����C� ��/�� �=  
D���� 3(���� :���� 76 – �=�2� ��
�� > ��"�� 9���B� �������� >��
�� ����B� � ������.  

���D� ��	��� :���� 98 – ���2� ��
��  ��"��  
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�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  

D���� $%	&�� :	0= r��2� ������ ��/�� ���C��� )���, 9����� (> �=�2� O�� "(�� "O��� "3"� "> 
��%� ��/ ���,� > ��%� ����C�.  

D���� E�	&��: ��/ ���,� ��� 100> �=�2� ���
�� >�����B� ��%� ����C� >��/ ��%� 
��9�� ��/> �=�2� e� �� 	��M���
�� !����,� �L���.  
�	D���� 3(����  O ��	��� :���2��� �������� >���
�� 9���B� �������� >��
�� 3�# ���
 �������.   

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  

 .  1���� � ���" ��:�� !�� 2��� � ���" 	���� )������ �����e �):����� �= 5�%�� � �� ��� � 

��� �2 , � ��� 	�C��� ����(> F� ���" �
�� � ��#� 	
 5�� "���� "
4

1 ���
��	��M �= 

(���� ���
 	��M )�= ��"��  (	
� 5�� "���� "
4

1 ���
�� 	��M �= 
2

1
1 ��M���
	.    

 �.  ��1�� � ���" �K��� !��:���� 5��
���� D��.  
 U. ��1�� � ���" ��:�� ����  :

4

2

2

1
= P� 

4

6

2

1
1 = .��:���� ���2�� �
�� � ����� ��� �=�2� 

J%�C��� � ��� !�"����� .)3���� ��� ��� � F������ ��$ ��
 (  

�9;� �+ ���� �	(#7� #+ >	<�+ )�, ��&�+  

 .  =�  ��#������$ ����� K	�� ��7��� K�*" ��0= �� �� � ��"�� 1�� �+��"
"5�� 	 " ��7��� 	0= ���2�
"��k� P���C��� ��� ��2� ����C� ����� 5�� 	
  . " e� ���� ����� 	0���" 5�� 	
 " e� ��


�
�� ���, ����2" 	��C�� FK#�� B ������� �= �"�2� ��$ ��C� � 	��C�� �2" ����2�� 	� �� �� �
1��" ���
�� �= ���, ������. 

� .   � � ���" !�� 2��� ��:�� ��� 5��C�� ��7K��� ��+ �=������ 	0= ��� ���:
 ����� � �
�� 	� .
 � �
�� <�� ��� �����2� ��M 	0� � D�0
 !��:�� ����� �= �"�2� ��0#��� ����� �� ��

���2� �"�2� 	00#���   .  
 m
��� >	%&+ /?( "	��'	( $�#% @�
����  

 ��7��� !�� 2�� ������ ��%�� !��:�� �� �� F�= ��2��� ���� 	)�2���) ����� �� �� !����"�
��7K��� 1�� �= �"�2� 	0�0#�� .( � ���" !�� 2��� ��:�� ����
�$ ��$ �� �� F�#�� K	0��� ��

9�L#a�� e����� ������� ���
�� � � ���� 	����.  
 

  
 

  
 

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 30  

 ��2�� ��$ �s6�f���.  

 )1( 
5

1            )2( 
6

4                )3( 
7

1                 )4( 
20

10                       

�"�#N�  
)3( 

7

1                   

4������ :  ���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  
��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :����C� ���
 � ��"   
E��� ��7K��� �:�7� ���
 �%�	!���# �0��".  

6#��� ������� 345#����  :��
�� ������� ��2�� ) <���$ �"���(  
6#��� �(#7��� 3D5#����  : ����  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� 3(���� :���� 77 – ����C� ���
 J��  �� I���� ���"  ���2������L����  
D���� ��	��� :���� 99 – ����C� 
���  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :�=�2� O�� "(�� "O��� "3"�. "  
D���� E�	&��: �=�2� ��
 5����� > ����C� ���
 5�����.  
D���� 3(���� :�=�2� >���
�� ��2� >��
�� 9���B� �������� >��
�� ����C� ���
 J� " >����� 
����C��� 3� ������ >e����� ����C��� 3� (����.  

 D���� ��	��� :��L��&� 3�������> ����C� ���
.   
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�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
 . � <���&� ��
�� 

20

10  ��� 	�� �+ ��
�� 
2

1 �2"� <�� ����C��� ��" ���
�� �����B� : 
2

1  ,

5

1 P�
7

1 .�"�C���"� ����C� 3��# ���
�� 3� ������ e����� <���N�� K�*" 
6

5 �+ ��
�� ��,B� 

��$ ������ e����� <���� �+ �"
B� �� ��" 3��# ���
�� .  
 �. B� ������
�� ���
�� ������� � ���" �0��:�� ��� 	�C��� ����B� ��#�$� ��
�� ��,B� ��$ 

O�� 0 .  
 U. 	�� � � �� ���
�� 9L#
 �� ���� e��� L����� ��
�� �b�B� ������ .  

    �#� ��=&�@� �*" 4��� �= ����#������N�  P� � �=�2��� K�*"  :
2

1

20

10
= .  

 �. ��#�$ 	�C� <��6� 3��#� ���
�� 	: �0����C�W ��#������$ ��M �2#�� ��6� ��$ 	�� 5��C�� ��� 
���2��� !��#������&� ���� ��� ��� <���� �"���.  

��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
 . 	�� ����� � 	�� ���=�2� ����
�N ����C� ���
�� ���" ���2��� � ���L���� 3����� ���
�� 

� � ���L���� 8�� �
�� � ��C� ��� �� ��$ ��#�$ 	�C� <��6� ��" ���
�� �2"�B� .D�+ 
�C�� �� U���� ��$ !�"��� 5�C2� �2#� ������ ��$ ���� �"2�.   

<(�� �	(	=C AB<  
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. ����� 31  

.  �t�x����)��� ��" ��%���� 5��6N� ��
?�:                                       
  <  �  >  �  =  

19.54 + 37.38 + 62.18             20 + 38 + 63           

  

�.  t�;� (�
 V�6s� ��"�� �� �"�#N� �
" "�t�x����)��� 4%��� �s�t�x� � ���".  

 

!�"�#N�:  

 +. 19.54 + 37.38 + 62.18 < 20 + 38 + 63   
 A. ?�� 20 �(�� �� 19.54� ?�� 38 �(�� �� 37.38 ?��# 63 �(�� �� 62.18 d�_� 1#�=� 

���,�� �&B&�� ���(��� �(�+ �� 1#�=� ���,�� �&B&�� �f��� .  
4������  :  
��"��     : ���#�� W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �   :#��� 5����  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   

!�A��� �0A� �= ���� !�"�#N�:  
�= ��"�� � �"C� V�6�� ���� ��6� ��,�  ��$ ��
 �
 ���� �� ����B� ������� �= (� �� 

���B� �"
� ��� ������� �� �
 ���� �� ����B� ���62�� ���� �= (� �� ���B� .  
��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :��"� ��2�� >��62�� ����C� ���� ���6�  .  
E��� ��7K��� �:�7� ��2�� ��62�� > �%�	!� ���� ���6� 3� ���� ����� �%�	!�# 1#�=� 

��%����.   
6#��� ������� 345#����  :��"��  – ��
�� ������� ��2��) <���$ �"���( ,��"�� � – .�" V���� 
���2�� .  

6#��� �(#7��� 3D5#����  :T���  
�9;� $: 89%� "��7���   

D���� ��	��� :���� 101 – 3�# V� � ���
 ���6� �0����C��  
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�	�#�7��� (#�<���� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :���� ��%��: �L����� ����C���� �0��" > ��2� ����� >3�#�� ����6$ ������� 
���"���� ����C�� ������ .  
D���� E�	&��: ��"� ��2�� ��62�� > ���
�� �����B� .  
D���� 3(���� :���
�� � ��"�� – >�0��+�� 9��� ������ I��� >��
�� �C���� ���
.  
D���� ��	��� :3���� ��L���� ���
> ����C� ���
 � ��"> ���
 ���6�> ����C� ��" ���
 ���6�.  

�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
����C� �
 ���� �� ���
�� ���� �= ������� ���B� 3� ��� e��� �� ������� ���B� :  

19.54 < 20   ,37.38 < 38  ,62.18 < 63  ��	0�� F)�*" ��$ !��
 ����B� �:�:�� �= ������� 
���B� �b�� ��� ������� �� �������� �:�:�� ���� �= ������� ���B� K�d= �0���#� ��
� �b�� 
�� Q��#� ����B� ���� �= ������� ���B�  .  

��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
 . !�"�2� ��#�� �� 	�� 	0= �C��  "��
��� ���C�� ���
�� ���62�� .�= D�+ ������ �
�� � 

J" � �� �� �� D�=�� �� ����B� ������� K�*" ��2�� ��
��� �� 3"� �L��� ��
� �"
� 
�� ��2�� ��
��� �� ����L��  C=  .��+ * ��� ��C� ��$ U������ K�*" Q��#� ����B� �= 

������� ���B� �"
� �� Q��#� ����B� �= ������� ���B�.  
 �.  �"�2� ��#�� �� 	�� 	0��� K�*" ����C��� �+ ��" >��������� � ��" ��b�"��� )�����#��� .(

���� D�+ �"�2��� 	#�� �� 	0��� o ���� K�*" 5��6$ ���"��� ���C� ��" ����� .�= D�+ 
������ ���C� �� �� ��" O�� 20 O��� 62.18  .�#��� <��� 3/�� 5��6$ ���"��� 
6"� ��M 
e���.  

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 32  

.  " �"
B� ��2�� ��
?�  5 ���� $: ��2�� �� 7.85   
�.  " �"
B� ��2�� ��
?�  5 ��	��� $: ��2�� �� 7.85   

 !�"�#N�:  
+O  7.855   

A O  7.9  #+ 7.90   
4������  :  
��"��     :#��� 5����  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �    :#��� 5����  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������   
!�A��� �0A� �= ���� !�"�#N�:   

�= ��"�� � �"C� �
 ��:�� ���� ��^ I�� ������ O� 7.9 .  
��0 ��� ��. ���  

1#�#���  :��"��� ��62�� ��2��> 3�# ����B� ���62��.  
E��� ��7K��� �:�7� ��"� ��2�� ��62�� .��� ��7��� �#� 3�# ��
�� 3� ��2�� ��62�� 	��C��� 
����2" ���"�.  

6#��� ������� 345#����  :�=�2��� ��62�� ��"��� ��� (�2����  ��
�� ��L����  
6#��� �(#7��� 3D5#����  :��"��  – �0� /> ��" �"��� � –  ����  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� ��	��� :����101 – ��2� ��
�� >��62�� �=�2� !��� ����  :�= 5�62�� )��6�(> 
�= �%��� )9L# �� �%� (�=� (�B� )9L# �� (��(.  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
D���� E�	&��: 	0= ��"��� ��62�� �= ����B� ������� > 3�#  �V� ���� �����  )��" F�= !���"���.(  
D���� 3(���� :�=�2� >���
�� ����C� ���
�� .   
D���� ��	��� :�=�2� ���
�� ���62��> ��2� � C��� )������� ���62�� (��2� 3/���� ���,� 
�L����� �= ���
�� ���62��> �=�2� !��� ���� :�= 5�62�� )��6�(> �= �%��� )9L# �� �%� (
�=� (�B� )9L# �� (�(> ��
�� ��62�� ��

 F��C� 10 > 100 > 1000 ��� >F"�6 ��C��&� �� 
��
 ��6� ��$ ���
 � ��".   
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�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
 . �"��
 ��2�� 9��" ��� �=�2� ��"� ��
�� ��62��.  

��"� $�� ��#� +��> ��#�3 ����� ������. #�3 �����! ����� .ب  5 ������2 �= (�B� �5 �= �%��� 

��

 ��6�> � ��"2��� ��0�� <��
� �� ��2�� 7.85 ��

  ��"   .  

��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
 W �"�2� ��#�� �� 	�� 	0= ���, ��L���� �= ��
�� ��62�� .�#��� <��� 3�# 5 �= (�B� )� 5 

�= �%��� �= ��"�� � (�= ��
� )��L�� (��M e��� �= ��2��.  
� W �"�2� ��#�� �� 	�� 	0= ���"��� .�#��� <��� �= ��"�� � �
�� � ���� ��� �"�#N� ��M 

�������  :7.810  . 

>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  
�C��  1�� >�� �� �+ ������� �C�� �� 5������� ���� ����� ��� 	0= ��"� ��
�� ��62�� 
����3/> 	 ������� �C�� �� �")
���� 3�#� ���
�� ���62�� � ���
�� ����2�� ��2�� � 2��� .�� 
	0��� .����� 3� �� �� ��� !��#������&� �������� ��� 8�� ���#� �
 5���� �0��  .  

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 33  

!�#�K�� J�"� �= ��K�/��� ?���� PIx=��x�.  
 ���K��� �= ������ ��K�/��K��� J� ��8:00  !�������
�� ��� Iy�x� ��2 ,� ��
��� Iy�x� �� �R��"�

���P��� ���0� �)��.  
  ���K��� �=11:00  PI�,>0=�� ���P��� �� J"���� 1�
 F2 , ��)��.  

���)��� ���P#�� �= �x�~�P";� I��C�� 4%���:  
���  
  

�%��  
  

��#  
  

	���  
  

����  
   

3

2  �����P���  
3

1 ���P��� ��  
2

1 ���P��� ��  
6

4 ���P��� ��  
6

5 ���P��� ��  
  

.  ���P��� ��� ��
��� Iy�x� �= ��K�/��K��� �� ���:� ��
 I��C�� 9��#$ P�y�s�.  
g��;+ t�P�    

�.   �+ ���P��� �� 60  	
)�R������
.(  
 �02 , ��)�� !�������
�� ��� �+ ������   ���K��� �)��11:00 g  

U.  �=  �0� ���� K��B=  g���0)��� �)�� ���K��� I��" ��� ��$ >���P���  
�.   ��"�� �= ���#�� ��$ x!y�~�P�x� (�
 V�6s�"U."  

!�"�#N�:   
W   	���� ���.  
�W  20  	
.  
U W  ������ �= 14:00 ) � 2 �0A�� �2" (  
� .�= J�� �� (�� ��# 3 , 3 � ���:�� (���� �d= <��� > !�����= F2 , J�� �� � 3  !����

�/������� �= ������ �0� �C= ������"� > 14:00 )3 ������ �2" !���� 11:00( .   
4������  :  

��"��     :���#��  W   �"�#N� �������  

          0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �  :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� U    :���#��  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� �    :#��� 5����  W   �"�#N� �������  

           0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  
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��0 ��� ��. ���  
1#�#���  :9���B� �������� >��
�� ��#�$ 9L#�� �� �
���� ����
�� > ���� ��L��.  
��7K��� K����
� �+� E���  )�, ��7��� 9���B� �������� ��
�� > A	�
 ���
�� ��%L#�� ��:����� �= 
��
�� ����B� �	(	�
# ��L�� .�� �� �� ��7��� ��� ��:2�� ��� !����2� �/��2� �= ���# 
�� �2" ����.  

 6#��� ������� 345#����  :��"��  – =�2�� E��6�� > ��"�� � – ��
�� ������ )J�" �(> ����"�� 
"U"  P�"�"– ���2�� V���� .�".   

6#��� �(#7��� 345#����  :��"��  –  ���� ,����"�� "U" P� "�" – T���.  
�9;� $: 89%� "��7���   

D���� $%	&��: ���� 48 – !�"��� ��L��  
D���� E�	&��: ���� 68 – 9L# �� ���
 �"2� ��F ��
" >���� .�" !�� 2� – @�� 
!�� 2� �= >���# ���� 72 – !����, ��L��.  

D���� 3(���� :���� 76 – 9��� ������ >��
�� ���� 86 – ��%� �����
�.  
D���� ��	��� :���� 107 – ��%� �����
�.  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :	0= ���2� >���C�� ���C�� �= ��#� ���# >��/�� !����, ��L�� :�= ���� ���C� 
59��, !���� >����
 (��� !���� Q�"�� >!���� !�"��� ��L�� J�,��" ��� (��� !������.  

�	D���� E�	&�� 3(����# :�=�2� ���
�� �����B� > ����C� ���
 >����� ��#�$ 9L# �� ���
 �K"2� 
F�� ��
" >���� 9��� ������ ��
�� > 59��, !�� 2� �� >���# ���, ��� �%��: �L����� ��� 
��� �%��: �L����� �= ��#� O�� 100 .  

D���� ��	��� :��L��� 3����� > ����C� ���
.  
>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  

�= ��"��  :�� ��" ����� ��"�
 ���#
 
3

2 P� 
6

4  .9&7+ �� �� 	� ��,� �� ��$ !�0�#�� ��7��� 

�
�� ��"� 	0� ���0�� 5�
��� ��/����� ���� �0���� ��+ ��7���.  
�= ����"�� � P� U �
�� ���2��&� 	��" � � �� J�� �� )����
 e��� (9�L#a�� .�
�� ��:�� 

J�� �� � ���" 	�C��� ���� � �2 , ��
� �+ ������ e����� � � �C��  8�� ��:��� ������ 
����e� 9�L#B�� .  
���� @�2" D�+ ����
�N� 	�� �� �� .������ 	02� �� ���+B� �= @�� !�� 2� � ���" 
��:�� �%��.   

<(�� �	(	=C AB<  
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��. ��� 34  

��.o��� 34  

�K��� !����2� �C"��� �= �K���� L%��#" ����#� 5���� !L�=.  

   .��6�F��: �R"���� 5���� ! 600 v. U. �+ ������� ��: 
3

1 �C"����� �= �0" !L�= ��)�� 5L%�#�� ���,.  
g5���� �0" !L�= ��)�� 5L%�#�� ���, �+ ��   

�.   c�"�" �C"����� �= ����# !L�=000>2 v.U.  
<�"�� �= ����# !P�P�t� 

5

1 O" !����6� !P�t#� >5L%�#�� ���, 300 v.U. >  
�� !P�~�x,� ����)���" �2"�B� �0���$ ��" c�"��� �� �)C"�.  

  g5��N� �� ���� 1�
 F��� ��� ��)�� c�"��� �+ ��  
      �|�" 2�� �����)��� ��)�� �0�"�� ������ ��$ ���#��.  

 !�"�#N�   
+O  1،800 T.V.  

A O  325 T.V .  
4������  :  
��"��   :  ���#��  W   �"�#N� �������  

          0 !�#�� W �"�#N� ��M �������  

��"�� � : 4  !�#��  W ��"�#N �������  :@�� e��� 3��#� ������� @��� �#����� ��%�0���.  
          3  !�#�� – @�� e��� �������� #+ @�� e��� 3��#� ����� ���� ��#��� ��%�0� 

��M ����� x�P#P	 	�� �0��� �� * � "���� ����  C= )��C"� 9� �B� 5���#� �"�" 
<�� * ��� �"����� (#+ @�� 3��# ����� ���� �
�� ���" �#��� ��%�0�.  

      ���#�� – �#���  ���� ������ @�� ��� ����� ��%�0�#+ ����� @��   C= 5����#+ 
� � 5�� �� !�#� ����� ��M ��%�0� �#���� ���� ����� 3��#� e��� @�� 9

�0��" �,�� & ��"��� .  
0  !�#�� – �#��� ��%�0� M�� ����� ���" ����� ����.  
!�A��� �0A� �= ���� !�"�#N�   

�#� 	�� 	�� !�#�� ��$ !��
 �#����� ��%�0��� ��M ��K#�� �= ��
��� E����� �0� �0�
�� �0A� 
9��: ����� 1����.    
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��0 ��� ��. ���  
1#�#���  :���� ����� – 4 !����� > ���
 � ��" – ��#�$ 9L#�� �� ���
�� �����
� ��#�$� 

���
�� ����
�� 9��" ��� 9L#�� ���� �+ ��
 ����.  
��7K��� K����
� E��� F�= �	(	�
 ��#�$ ���
�� ��%L#�� �/��2��� � ���" ��
 K���� ����� 
������ V�  ���,� ���� 5��"
 .�= ��"�� ��B� E��� 5��C�� ��� 1�� ��.� Z�	
+ ��
���� 
�� ��� ��"�� ���:�� C��5�� ��� �"�#N� �� ��7� ��2�� ������� 4���� F�= !����� 3� ���
 3�� 
���� �����.  

6#��� ������� 345#����  :��
�� ������ )J�" �(  
6#��� �(#7��� 3D5#����  :T��� /�2�.  

�9;� $: 89%� "��7���   
D���� E�	&��: ���� 68 – 9L# �� ���
�� �K"2��� �0�� ��
" ����.  
D���� ���	�� :���� 107 W ��%� �����
�  

�	�#�7��� �(#�<��� 2�
� ��. ���  
�	D���� �#�� $%	&��# :	0= ���2� >���C�� ��/�� ���C��� �= ��#� ���# ��/��.   
D���� E�	&��: ��/ ���,� �= ��#� ���# ��/�� > ��/ ���,� !��6� >����
 �=�2� 
���
�� >�����B� ��#�$ 9L# �� ���
 �K"2� ��0� � ���" ��
 ���� > ���� �= ��#� 5�62�� 
(&^ > 3�# V� � �= ��#� (��B� !��6�� (��B� .  

D���� 3(���� :��/ ���,� ���� 5��"
 O"  /��� ��� �� ��L�� 5����.  
D���� ��	��� :!����� ����*" ����� )�2#��� > 3K��� JK�2�� (> ��%� 5��2�� ������� �= 3"� 
!����� 3� ���� ��2�" .   
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�	�=������� �75#�� 2�
� ��. ���  
�%(�� +:   

��/�� O" 3 ��� I�� 	0��� K�*" ������ e����� �K�
� �� �:�: .�: � ��$ ��
 .�:�� �+ 600 

K�d= ������ e����� �"
� F�� O" 3 !���  /(�2/.   
�%(�� A  :  

������� ���B� – ���� Q��#� ��C��� ���� �����0 �#��� �= <�"�� :��#�$ 9L#��   
)

5

1 (�� ������ e�����  )2,000 v.U (� ���" ����� ���C��:2,000 : 5 = 400   .  

�= ������� ����:�� – ���� Q��#� ��C��� ���� !�C" 3� ����# �2" Q���N� �= <�"�� �2"� � !��, 
!����6���"  :  

 2,000 – 400 – 300 = 1,300 ) .�
�� 9��#$  <�� ��"� � ������� (.  
�= ������� �:��:�� – ���� c�"� ��C��� ���� ��� F��� �
 ���� �� 5��B� �� J��  ���, c�"��� 
���� �C" 3� ����# ��� 4 .  

���C�� 1,300 : 4  �
�� �+����� � ���" 3�L�� 	��C��� � ���" V� �� ��
���� � � ���" 
���L���� ���C�� ���� �� .���
�� @���=&� "K�* ���, �� �� �� ���#� D�+ ����2�� ��0�6   .  

��&�+ )�, >	<�+ #+ �	(#7� ���� �+ �9;�  
�"�2� �= 	0= 5�
= ���� 9L#�� �� ���
�� .�#��� <��� �� ������� � J� �� @2" �� �� ��$ 

O��  
5

1 ��
 ��2� �#� � F�� � �� W 2,000 .   

>	%&+ m
���  /@�
���� $�#% "	��'	( ?(  
5��, �� �� ��� 5��2��� ������ ����
 �+�"�� ��0�6 .�� 	0��� � �
��� F)�*" ��$ ���# 3�#6� 

!�"����� ���+��� <��+ ���+ 5��"
 J�:��� �C��  1����  ��� D�"��&�� �������� ���� !"�;� !��
 
��#��������� ���� 	� >�+������ !����"� ����� ��
� .����� �� ��%� 5�)C2� 5��2��� ������� 

��
�� !�"����� ����*" 5��"
.   
<(�� �	(	=C AB<  
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��%�� ������ )�* �	,#�=�    

 +. ����+ A�<�� "9: )%(��� Z�M7�� :3�#��� +�(� ���(��� �p��!���# �	(��� � ��� ������ 

���,q�� ����� ���	!� ���,��.   

"5� ��. ���  ����� 1#�#��� #+ ����	9�  

1  3�# V� �  – ���
��� ��$ >!��6� >3/��� >���"��� ����� ���C� �#�����  
2  V�  ����  – >3/��� >@��C��&� ����� ���C� �#�����  
4  3�# V� � ���� 5��"
 – >3/��� >���"��� �"�
�� ��2�� )	
 ��� �= ��2��  (����� 

���C� �#�����   
5  ��/ ��� �%��: �L����� ��2" �%��: �L����� – >3/��� >���"��� ����� ���C� 

�#�����   
6  ���, ��� �:�: �L����� ��� ��� ���� ��L���� – ��
��� ������ ��2�� > ����� 

���C� �#�����   
7  ����� �#��� ���, ��� �� 3"� �L��� ��� ��� ���� ��L���� – �"�
�� ��2�� > 

����� ���C� �#�����   
32  ���� 6���� – 3/��� > ���"���  
34 �  V� �� ���C��� 3� ���� 5��"
 – ��
��� ������ ��2�� > ���"��� @��C��&�� – 

����� ���C� �#�����   
  

"9: �,�#5 3��=��� �������� :  

13  5���, 3��#���  :12 ��06  =��� 5����.  
14  5���, 3��#��� :1000 	��M  =���
 ����M ����� .  
21  5���, 3��#��� :100 	�  =���� �����.  
25  �= ��"��  5���, 3��#��� :3 .�:  =����� �����.  

�= ��"��  5���, 3��#��� :4 Q�"�  =����� �����.  
26  

12

12 =����� �����. <��
�  
7

7  =����� �����. )I�� ������ e�����.(  
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A  .����+ A�<�� 	�9: $%	7��� �������� A���� $%	7�# ����!�� �$5	(�� ����+ �%�	!� A���� $:  ,

�D����� �� a�	!
 A���� ���!��# �	��0��#���# �������� _��%�� �	���, A�� ���5# .  

"5� ��. ���  ����� 1#�#��� #+ ��	9���  

5  ��/ ��� �%��: �L����� ��2" �%��: �L����� – ���L����> J%�C� ��/��  
6  ���, ��� �:�: L������ ��� ��� ���� ��L���� – ��2� ���C��> ���L����> J%�C� ���C��  
7  ����� 4%��� ���, ��� ���"� �L����� ��� ��� �%��: �L����� – ��2� ���C��   
8  1�� ����� ��/ � ���" ����� 	��� /����� ���2���� ����, 3�L���� – ��2� ��/��   
9  ��7� K���
 – ��2� ��/�� > J%�C� ����/ .  
10  ��7� K���
 �%��: ������� �K�2����– ��2� ��/��> J%�C� >��/��  J%�C� ���C��.  
11  ��%� ����
 ����� ������� – ��2� ��/�� ���C�� ��2��، J%�C� ��/�� ���C���.  

12  ��7� K���
 )��"�� U (– ��2� O�� "(�� "���C
 ��� 2  .  
14  ��7� K���
 ���� ������� – ��2� ���C�� J%�C�� ���C��   
21  ��7�  ���  .�:� ������ Q�/B�  – ��2� ���C�� ���C
 ��$ 9�L# ���C
� 9�����    
22  ��#�$ ����� �
6 – ���� ������� � ���" ��/�� )�
�� 	��C�� <��" � ���" 

K�2�� �R/� (  
23  ���� ����� �
6 �)
�� – ��2� ��/�� �����
 > J%�C� /����  
24  E��6� ��
 – 	��C� ��$ 9�L# ������� .��2� 	�C��� ��6�
 ��$ ��� 9�L#B�.    
29  ��7� K���
 3� ���
 W ��2� ��/�� > ��2� e� ���� "�"
� 	
" 5�� "  
34  ��7� K���
 – ��2� ���C�� ��$ 9�L# �������   
  

V.  ����+ ���� >��=* �	(	�
�� 	9�: �,��( �,	=%# �� �B� �	�7��� ��(��� $(	�
��   

"5� ��. ���  ����� 1#�#��� #+ ��	9���  

1  ����� 3�# V� �  – ���b� ����� 9��#$ !����2�� )&� 3�# 160> �2"� <�� 
V�  405  (�)
�� �� 9��#$ ������ ��0�6.  

6  ����� ���, – �� � ���" ����, 3�L����: 400 : 4 + 36 : 4  

7  ����� 4%��� ����� ���, – ���C� O�� 98 ��$ 100 ���C��� ��0�6  
8  1�� ����� ��/ � ���" ����� ����� – V�  60 �� 1800  
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11  ��%� ����
 ����� ������� �= ��/�� ���C��� – �����&� ��� ����� ����� 
�0� ����  .�= ��"��  ���: 23 x 4 > �=� ��"�� � ���  69:23 .  

14  ��7� K���
 ���� ������� �= ���C�� – �����&� ��� ����� ����� 10:2 ��� 
������� ��0�6 

27 U  ����� 3�# V� � 3� ���
 – ��7� ����6 ������� �A���� � : 
2

1

8

4
=> 

<���� �b�� �
 ��0�� ��k�.  
�A��� :�� 	0��� � �
��� � ������ ��#������$ ����  "��� �R/� ������" >����6�� ���<� �� 	0��� �6,��� 

!����
�N� �������� ���� !����� �
 ��#������$  >�0��%��� 3� e�� ��� �� J� �����&� .��#� ��
���� ��� 
!����
�N� �������� �����& ��#������N� ��2" ��"��&� �+ <���&� �"�:�" �"����� D����� ���� �� ��"�   .  

  

�. ����+ ���B� )�1	�#� $��� 	9�: A�<� �� A�	<�� ��=�� E�
 	� )�* �f�� ���	�� �%�7� (  

�� 	0��� � F"��� ��$ F� I�� �
 ��7� "��:
 !���
�� "�+ ��7� ���
 .  
"5� ��. ��� ����� 1#�#��� #+ ��	9��� 

4  ��#�� 3/��� ��$ ������ 3�# V� �  
9  ��#�� 3/��� ��$ ������ ��/ ���,� E�=� �#�� 4%����� ��/ ��#� ���� � 2�  

10  ��"��  :��7� �%��: ������� – ��#�� ��$ ������ ��/ 3�#�   
��"�� � :��#�� 3/��� ����� ��2���   

11  ��"��  :��#�� 3/��� ��$ ����� ��/   
��"�� � :��#�� 3/��� ��$ ����� ���,  

12  ��#�� 3/��� F��� 2�� ��   ���� ��#��� ��"�� U ��$ ����� ���, 3�#�.  
13  ��#�� 3/��� ��$ ��7� ����C� �2�#   
14  ��#�� 3/��� ��$ ��7� ���,  
28  ��#�� 3/��� ��$ ��:�� ��� e��� 9�L#�  
29  ��#�� B�/��Q ��$ !&�� ��/  
33  ��#�� 3/��� !�� 2���� �/��2��� �= ���#�� ��$ ����C� >���
 ��#�$ 9L#�� 

�� 1�
�� )������ e����� (	0= ������� 3�# !�"���� ��L��  
34  ��#�� Q�/�B� ��$ ��:�� 9L# �� ���
 ����� V�  ���,�  
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?'. ����+ A�<�� �>��5 �	�<7� �� �B&�� ������   
"5� ��. ��� ����� 1#�#��� #+ ��	9��� 

12  59��, !�� 2� ��   ��  
15  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��   
16  ��� (�2��� !�� 2� �� �	�  
18  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��  
19  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��  
20  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��  
22  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��  
23  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��  
24  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��  
25  ��� (�2��� !�� 2� �� 	��  
33  59��, !�� 2� �� ���#  

  
# . ����+ A�<�� 	%D��� �� �	��0��#� �� 1�#%+ ������  

 )�
�� 1�� 	�, �� ��%�B� � ���" !��#������� I�� ���L����(.  

"5� ��. ��� ����� 1#�#��� #+ ��	9��� 

1  ���L���� 3�#� V� � ���� ����� ��C=   
2  ���L���� V� � ���� ����� ��C=   
3  ����� !����2�� ��"�����   
4  ���L���� 3�#� V� � ���� ����� ��C=  
5  ���L���� ��/� ��� �%��: �L����� ��2" �%��: �L����� ��C=   
6  ���L���� ���C� ��� �:�: �L����� ��2" ���� ��L����  
10 �  ���� ��2���  
11  ���L���� ��/�� ���C��� !��62" ����
   
14  ���L���� ���C� !��6� ����
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23  ���� ����� �� ���  
26  L������� 3�#� V� � ���
 3� !���C� ��:����  
27  ���L���� 3�#� V� � ���
 ����� � ���� 3� !���C� �0"�6�� 3�� !���C� �"��M   
34  ���L���� V� � ���,� ���� 5��"
  
  

0 .����+ A�<�� �:�7� ���5# �#�� @�<�� $: ���%9�� #+ �:�7� �	�� �	�M�� #+ @�<����   

"5� ��. ��� ����� 1#�#��� #+ ��	9��� 

15  3�/ �����   
16  �
6 �:���� >  � �:�����   
17  .�:� U���� ����L�� )!��� (����L �+���C� 900  
18  .�:� 	%�, ����L�� )!��� (> Q����&� �= .�:���  
19  �K��� >J������ 	�# �:�: ��2"B�   
20  !��L���� Q�/B� )!��� (> !�� ����� )!��� (>  
21  �:�. ������ Q�/B�  )!��� (>  �����  
22  ������� ,1 	� 3"��  )�K��� e� ��(  
23  �� ��� )!��� (> �����  
  

L .����+ A�<�� ���5 )�, ��.��%�� $�� "�N/�=�()מרחבית ראיה( ���=��� �� �= ����0�� �� �� 
5��, ��� ���� !��� ����(  

"5� ��. ��� ����� 1#�#��� #+ ��	9��� 

16  E��6�  � �:�����  
17  �K��� �
6��   
18   � �� 	��� ����"� ��� �K��� �
6��   
19  ��7� 	�# �:�: ��2"B�   
21  �K��� �
6��    
22  5��C�� ��� ����� !����� 9�L#B !�� ��� ���
�� !����� ����� �
�� �+��   
23  <�
��  ��
��� �
6��   
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5��C�� ��� �K��� e� �� ����+ �*6� ����� ��
� ���C�" ��� �� F��� >e� ���� <�� �K���  ��
�9�" 	�� 5��C�� D�+ �:� ����� ���2��&�" "�%��� V�/�$ 	�����" ������  ������ ��2��" �9�0���� 5L+�#��

��� �� U���$�  ���� ��:��� .>��� F��= �� 	0��� ��:
N� �� !��0��� !����2���� ���� �� �� �� �� �� 
2��&���� 9��"" !��:�� � ���" KEC�� J����� 	����� 	��� A�� "�����, "�:�  :�= .�:��� K��� ����L�� 
�#�� .�: ����L >5��� �= .�:��� U���� ����L�� �#�� ����L 5���� �#���� ������L� ���K��� f�$� .  
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