ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מדינת ישראל

راما

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية
ّ
الصف الثامن ،מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث
للمصححين
عامة
ّ
تعليمات ّ

*

في جميع أسئلة االمتحان :إذا لم يكتب الطالب إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة ،يجب إعطاءه العالمة .0

*

المفصلة في دليل اإلجابات وكتابة العالمة المالئمة.
في األسئلة المفتوحة (كتابة إجابة) :يجب تقييم اإلجابة بنا ًء على التعليمات
ّ
إذا كانت إجابات الطالب أكثر من عدد اإلجابات المطلوب فسوف تُفحص اإلجابات المطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.

*

في األسئلة المغلقة (متعددة اإلجابات) :إذا أشار الطالب إلى أكثر من إجابة واحدة ،يجب إعطاءه العالمة .0

*

المخصص لها بعدد الدرجات بحسب دليل اإلجابات.
تحظى اإلجابة الصحيحة التي لم تُكتب في المكان
ّ

*
*

ّ
ّ
الحل حتى لو ُكتبت.
للحل ،فإن ما ُيؤخذ بعين االعتبار هو الجواب فقط وليس طريقة
إذا لم ُيطلب تبيين طريقة

إذا أخطأ الطالب م ّر َت ْين خالل ّ
حسابي) فال تُعطى له درجات إلاّ إذا ُذكر غي ُر ذلك.
جبري َو/أو خطأ
حل تمرين (خطأ
ّ
ّ

*

كل طريقة ّ
حل ممكنة" ،يجب قبول ّ
كل مكان في دليل اإلجابات تظهر فيه "طريقة ّ
في ّ
حل صحيحة أخرى.

*

تظهر أحيانًا في عامود "توجيهات للترميز" ع ّدة إجابات ممكنة لنفس عدد الدرجاتّ .
كل إجابة ممكنة مكتوبة على سطر مختلف.
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال

اإلجابة الصحيحة
الجواب:

1

مفتوح

2

مغلق

()4

3

مفتوح

الجواب:

20°

4

مفتوح

الجواب:

15%

5

مفتوح

الجواب:

y=2

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز
 3درجات

x=1

 5 · 1 – 1 =? 4 · 1إجابة صحيحة وفحص في المعادلة األصل ّية
والحصول على قض ّية صواب بعد إنهاء الفحص.
?

مجال
عالمة
اإلجابة
3 ،2 ،0

5–1=4·1

مالحظة :يجب ً
أيضا قبول فحص صحيح
 4 = 4فقط ،يشمل تعويض  1في المعادلة األصلية
بدون كتابة الجواب .x = 1

ُحصل على قض ّية صواب.

درجتان

إجابة صحيحة بدون فحص

 0درجات

إجابة غير صحيحة

 3درجات

–5 + x = 0

3 ،0

إجابة صحيحة

 0درجات

إجابة غير صحيحة

 3درجات

3 ،0

إجابة صحيحة

مالحظة :تُعتبر كتابة اإلجابة الصحيحة على
الرسم إجاب ًة صحيحة.
 0درجات

إجابة غير صحيحة

درجة واحدة

1 ،0

إجابة صحيحة

مالحظة :يجب ً
أيضا قبول الجواب  15بدون
كتابة عالمة النسبة المئو ّية.
 0درجات

إجابة غير صحيحة

 3درجات

3 ،0

إجابة صحيحة

 0درجات
إجابة غير صحيحة
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מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال

اإلجابة الصحيحة

أو

6

مفتوح

الجواب:

4:3

7

مفتوح

الجواب:

x=2

8

مغلق

()4

9

مغلق

()2

4
3

أو

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

مجال
عالمة
اإلجابة

توجيهات للترميز

4x : 3x

 3درجات

3 ،2 ،0

إجابة صحيحة

درجتان

— كتابة النسبة المعكوسة  3 : 4أو
أو 3x : 4x

3
4

— إيجاد تعابير مالئمة لمحيط المر ّبع ولمحيط
المثلّث بدون كتابة النسبة.

 0درجات

ّ
كل إمكان ّية أخرى.

 4درجات

طريقة ّ
حل ممكنة:

4 ،3 ،0

 إجابة صحيحة وطريقة ّحل صحيحة.

 - 7(x – 2) – 2x = –4تخمين اإلجابة الصحيحة وفحص كامل.
7x – 14 – 2x = –4 / + 14

 3درجات

الحل وإيجاد ّ
ّ
حل صحيح
 5x = 10 / : 5خطأ واحد في طريقة
 x = 2بنا ًء على هذ الخطأ.
 0درجات

 إجابة صحيحة بدون طريقة ّحل وبدون فحص.

ّ
 أكثر من خطأ واحد في طريقةالحل.
ّ
كل إمكان ّية أخرى.
-

 3درجات

3 ،0

 1007 · 1004 = 10011إجابة صحيحة

 0درجات

إجابة غير صحيحة

 3درجات

3 ،0

إجابة صحيحة

–5

 0درجات

إجابة غير صحيحة
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מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
10

اإلجابة الصحيحة

مفتوح

أ .الجواب:

400 4
=
500 5

مفتوح

ب .الجواب:

400 8
=
450 9

مغلق

()3

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز
درجتان

أو 80%

مجال
عالمة
اإلجابة
2 ،0

إجابة صحيحة
مالحظة :يجب ً
أيضا اعتبار اإلجابة غير
المختزلة إجاب ًة صحيحة.

 0درجات
إجابة غير صحيحة

درجتان

2 ،0

إجابة صحيحة
مالحظة :يجب ً
أيضا اعتبار اإلجابة غير
المختزلة إجاب ًة صحيحة.

 0درجات
إجابة غير صحيحة
11

A

 3درجات

3 ،0

إجابة صحيحة
B

C

 0درجات
إجابة غير صحيحة
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מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
12

اإلجابة الصحيحة

مغلق

أ)1( .

مفتوح

ب 1.الجواب2x + 14 :

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز
 3درجات

x2 + 14x + 49

مجال
عالمة
اإلجابة
3 ،0

إجابة صحيحة

 0درجات
إجابة غير صحيحة

درجة واحدة

1 ،0

إجابة صحيحة

مالحظات:
مبسطة.
* يجب قبول إجابة صحيحة غير ّ

** يجب قبول ّ
كل إجابة صحيحة مكتوبة على
الرسم ال ُمعطى أو مكتوبة على الرسم
الذي سوف يرسمه الطالب.

 0درجات
إجابة غير صحيحة

درجتان

ب 2.الجواب8x + 56 :

2 ،0

إجابة صحيحة

مالحظات:
مبسطة أو
* يجب قبول إجابة صحيحة غير ّ
إجابة صحيحة التبسيط فيها غير صحيح.
** يجب قبول ّ
كل إجابة صحيحة مكتوبة على
الرسم ال ُمعطى أو مكتوبة على الرسم
الذي سوف يرسمه الطالب.
*** يجب قبول خطأ مجرور من البند ب.1.

 0درجات

إجابة غير صحيحة
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
13

مفتوح

الجواب:
.I

طريقة ّ
حل ممكنة:
DOB = AOC

(الزاويتان المتقابلتان بالرأس
متساويتان)
x = 4x – 30
30 = 3x
x = 10

وبنا ًء على هذا فإن:
DOB = AOC = 10°

ولذلك فإن:
AOD = 180° – 10° = 170°

(مجموع الزاويت َينْ المتجاور َت ْين هو
)180°

السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز

مجال
عالمة
اإلجابة

 5درجات
ّ
إجابة صحيحة وطريقة حل صحيحة تشمل:
أ .صياغة كاملة للنظر ّية/للنظر ّيات بحسب
ّ
الحل (الطريقة  Iأو الطريقة .)II
طريقة
ب .كتابة عالمة الدرجات.
 4درجات
 إجابة كاملة بدون كتابة عالمة الدرجات.ّ
الحل بحسب الطريقة  :Iإجابة صحيحة
 فيتشمل نظر ّية واحدة فقط من بين النظر ّي َت ْين
المطلوب َت ْين وكتابة عالمة الدرجات.
 3درجات
الحل وإيجاد ّ
ّ
حل
 خطأ واحد في طريقةبين َ 0°و  180°بنا ًء على هذا الخطأ،
وكتابة النظر ّية/النظر ّيات بصيغتها
الكاملة ،مع أو بدون كتابة عالمة الدرجات.
ّ
 فيالحل بحسب الطريقة  :Iإجابة صحيحة
تشمل نظر ّية واحدة فقط من بين النظر ّي َت ْين
المطلوب َت ْين بدون كتابة عالمة الدرجات.

5—0

اإلجابة الصحيحة

AOD = 170°

המזכירות הפדגוגית

درجتان

 .IIطريقة ّ
 إجابة صحيحة وطريقة ّحل ممكنة إضاف ّية:
حل صحيحة بدون
كتابة النظر ّية/النظر ّيات ،مع أو بدون كتابة
AOD = 180 – x
عالمة الدرجات.
(مجموع الزاوي َت ْين المتجاور َت ْين هو -
التوصل إلى  x = 10بدون تكملة أو مع
ّ
)180°
تكملة غير صحيحة.
4x – 30 + 180 – x = 180

درجة واحدة
 -إجابة صحيحة تشمل كتابة نظر ّية/نظر ّيات

(مجموع الزاوي َت ْين المتجاور َت ْين هو
ولكن بدون طريقة ّ
حل ،مع أو بدون كتابة
)180°
عالمة الدرجات.
3x + 150 = 180
مالحظة :تُعتبر كتابة اإلجابة على الرسم
بدون طريقة ّ
حل إجاب ًة صحيحة.
3x = 30
ّ
ّ
الحل
الحل وإيجاد
 خطأ واحد في طريقةx = 10
بنا ًء على هذا الخطأ بدون االستناد إلى
ولذلك:
نظر ّية/نظر ّيات والحصول على جواب بين
َ 0°و  ،180°مع أو بدون كتابة عالمة
AOD = 180° – 10° = 170°
الدرجات.
 0درجات
 إجابة صحيحة بدون طريقة ّحل وبدون
تعليل.
ّ
الحل.
 أكثر من خطأ واحد في طريقةّ
كل إمكان ّية أخرى.
-
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מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
14

اإلجابة الصحيحة

مفتوح
(تكملة)

أ .الجواب35% :

مفتوح

ّ
مخطط أسعد:
ب.

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز
درجة واحدة

مجال
عالمة
اإلجابة
1 ،0

إجابة صحيحة

 0درجات

(تكملة)

إجابة غير صحيحة

درجتان

عدد
מספר
משתתפים
المشاركين

ال ّدהחוג
ورة

ספורט
رياضة

حاسوب מחול
מחשבים
رقص

80
70
60
50
40
30
20
10
0

תאטרון
مسرح

مسرح  20 -مشار ًكا
حاسوب  30 -مشار ًكا
مفتوح

2—0

عامودان صحيحان.

درجة واحدة
عامود واحد صحيح (واآلخر إما ناقص أو غير
صحيح).

 0درجات
صحيح ْين.
العامودان غير
َ

درجة واحدة

ج .الجواب 200 :طالب

1 ،0

إجابة صحيحة
مالحظة :يجب قبول خطأ مجرور من البند "ب".

 0درجات

إجابة غير صحيحة
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال

اإلجابة الصحيحة

( ّ
حل
جبري)
ّ

السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز

ميكن ّ
حل هذا السؤال بطريقة جبر ّية وبطريقة بيان ّية

15

مفتوح

המזכירות הפדגוגית

مالحظة عامة :يجب ألاّ تُخصم درجات إذا
حل صحيح أو ّ
حصل الطالب على ّ
جزئي
حل
ّ
عكسي.
ولكن الزوج ال ُمرتّب ُكتب بترتيب
ّ

الجواب(6، 4.5) :

أو x = 6 ، y = 4.5

.I

طريقة ّ
حل ممكنة:
(جبر ّية  -تعويض تعبير):

مجال
عالمة
اإلجابة
5-3 ،0

 5درجات

 طريقة جبر ّية صحيحة وإجابة صحيحة بحسب
 3x = 4 yإحدى الطرق التالية:



 - مقارنة معامالت/معامالت متعاكسة
4y
2 x = 6 +
 - طريقة التعويض :التعبير عن أحد
3
3
x
المجاهيل أو تعويض تعبير.
2x = 6 +
3

2x = 6 + x /– x

 -تخمين اإلجابة الصحيحة وفحص كامل.

مالحظة :يجب قبول إجابة صحيحة تشمل
 x = 6عرض طريقة إليجاد أحد المجهولَ ْين بدون
 3 · 6 = 4yعرض طريقة إليجاد المجهول الثاني.

 4 18 = 4y / : 4درجات

 - y = 4.5طريقة صحيحة وإيجاد قيمة أحد
المجهولَ ْين فقط.

 خطأ في نسخ التمرين أو في نسخ مرحلةمن مراحله ،لم يغ ّير من مستوى صعوبة
ّ
الحل بنا ًء على هذا الخطأ.
التمرين وإيجاد

 3درجات

ّ
ّ
الحل بنا ًء
الحل وإيجاد
خطأ واحد في طريقة
على هذا الخطأ.

 0درجات

 التعبير عن مجهول من إحدى المعادل َت ْينبدون تكملة.
 إجابة صحيحة بدون طريقة ّحل.

ّ
الحل.
 أكثر من خطأ واحد في طريقةّ
كل إمكان ّية أخرى.
-
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
ّ
(حل
بياني)
ّ

مفتوح

اإلجابة الصحيحة
الجواب:
أو

.II

طريقة ّ
حل ممكنة (بيان ّية):

مثال ممكن لجدول قيم للمعادلة
األولى:
4

0

–4

x

3

0

–3

y

مثال ممكن لجدول قيم للمعادلة
الثانية:
3

0

–1

x

–6

y

y

9
8
6
5
3
2
1

x

8 9

7

6

4 5

-1

-8 -7 -6 -9 -4 -3 -2 -1

-2
-3
-4
-5

نقطة التقاطع هي:

)(6، 4.5

الفحص:

المعادلة األولى:

طريقة بيان ّية صحيحة وإجابة صحيحة تشمل
ّ
الحل مع أو بدون جداول القيم.
فحص

 4درجات

 طريقة بيان ّية صحيحة وإجابة صحيحة معفحص غير صحيح أو بدون فحص.
 طريقة بيان ّية صحيحة وكتابة الزوج ال ُمرتّبعكسي ،وفحص الجواب بنا ًء على
بترتيب
ّ
الترتيب الصحيح.

 3درجات

صحيح ْين فقط بدون
 عرض جدولَ ْي قيمَ
رسم الخطوط البيان ّية.

4

3

5-3 ،0

 رسم صحيح ّبياني واحد فقط.
لخط
ّ

7

1

مجال
عالمة
اإلجابة

ّ
الحل وتكملة بنا ًء
 خطأ واحد في طريقةعلى هذا الخطأ.

10

2

מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

 5درجات

x = 6 ، y = 4.5

5

السكرتارية التربوية

توجيهات للترميز

)(6، 4.5

3

המזכירות הפדגוגית

 طريقة بيان ّية صحيحة وكتابة الزوج ال ُمرتّبعكسي ،وفحص بنا ًء على هذا
بترتيب
ّ
الخطأ.

 0درجات

ّ
الحل.
 أكثر من خطأ واحد في طريقة?
3 ⋅ 6 = 4 ⋅ 4.5

ّ
كل إمكان ّية أخرى.
-

18 = 18

ُحصل على قض ّية صواب.

المعادلة الثانية:

4 ⋅ 4.5
?
2⋅6 = 6 +
3
18
?
12 = 6 +
3
12 = 12

ُحصل على قض ّية صواب.
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
16

مفتوح

اإلجابة الصحيحة

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز

فحص ممكن (تعويض كامل):

 3درجات

مجال
عالمة
اإلجابة
3 ،2 ،0

?
 (–5)2 + 2(–5) = 15فحص صحيح واإلشارة إلى اال ّدعاء الصحيح.
?
25 – 10 = 15

 15 = 15مالحظة :حذف القوسين عند تعويض
العدد ) (-5في التعبير  x2والحصول على 25
أو )ُ (-25يعتبران خطأً واح ًدا.

ُحصل على قض ّية صواب.

إضافي:
فحص ممكن
ّ

إذا

ع ّوضنا x = –5

نحصل في المعادلة المعطاة على:
تساو.
وهذا ح ًّقا
ٍ

درجتان

 خطأ واحد في طريقة الفحص واإلشارةبنا ًء على هذا الخطأ.

 فحص صحيح بدون اإلشارة أو مع إشارة25 – 10 = 15
غير صحيحة.

 0درجات

االدعاء الصحيح:
اإلشارة إلى ّ

 -اإلشارة إلى اال ّدعاء الصحيح بدون فحص.

 x = –5هو ّ
حل لهذه المعادلة.

 أكثر من خطأ واحد في طريقة الحلّ.ّ
كل إمكان ّية أخرى.
-

53

במתמטיקה לכיתה ח' ( — )8נוסח ב'
מבחן
دليل اإلجابات لالمتحان في الرياضيات للصف الثامن  -الصيغة "ب"

53-03-08-02-01-02-009-010-05

10

53-MATH-010-5B-SOF-p-arab-idkun ,15:49,03/06

امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
17

اإلجابة الصحيحة

مفتوح

أ .الجواب 3 : 2 :أو

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

مجال
عالمة
اإلجابة

توجيهات للترميز
درجة واحدة

3
2

1 ،0

إجابة صحيحة

مالحظات:

* يجب قبول نسبة مكتوبة كعدد

1
1
2

** يجب قبول نسبة غير مختزلة.

أو 1.5

عكسي
*** يجب قبول نسبة مكتوبة بترتيب
ّ
2
 2 : 3أو .
3
 0درجات

إجابة غير صحيحة

مفتوح

ب .الجواب:

14

درجتان

مفتوح

ج .الجواب:

105

درجة واحدة

مفتوح

د .الجواب :اإلشارة إلى "ال"
(حسابي):
تعليل ممكن
ّ

إجابة صحيحة
مالحظة :يجب ً
أيضا قبول الجواب الصحيح
الذي ُكتب في الجدول فقط.
 0درجات
إجابة غير صحيحة
إجابة صحيحة
مالحظة :يجب قبول خطأ مجرور من البند "ب".
 0درجات
إجابة غير صحيحة

درجتان

اإلشارة إلى "ال" وتعليل صحيح.

2 ،0

1 ،0

2-0

إذا انتقل  4أوالد َو  4بنات من
ّ
الصف الثامن "أ" إلى الصف الثامن
* يجب قبول نسبة غير مختزلة.
ّ
الصف الثامن "أ"
"ج" ،يبقى في
 20بن ًتا َو  12ول ًدا .النسبة بين عدد ** يجب قبول خطأ مجرور لنسبة معكوسة من
ّ
البند "أ".
الصف
البنات وعدد األوالد في
هو:
الثامن "أ" بعد النقل
درجة واحدة

مالحظات:

 20 : 12 = 5 : 3حساب صحيح للنسبة بين البنات واألوالد في
كانت النسبة قبل النقل  ،3:2ولذلك
ّ
الصف الثامن "أ" بعد النقل ،بدون اإلشارة إلى
فإن النسبة تغ ّيرت.
"ال".

إضافي
تعليل ممكن
ّ
ّ
(كالمي) 0 :درجات
إذا نُقل نفس عدد الطلاّ ب من كل
 اإلشارة إلى "ال" بدون تعليل.واحد من الص َّف ْين بحيث ال يتناسب
ّ
كل إمكان ّية أخرى.
مع النسبة بينهما ،فإنّ النسبة
الجديدة سوف تتغ ّير.
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
18

مفتوح

اإلجابة الصحيحة

מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز

أ .الجواب 18 :سم

 3درجات

طريقة حساب ممكنة:

مجال
عالمة
اإلجابة
3-0

إجابة كاملة صحيحة

بحسب المعطيات ،محيط ّ
كل واحد
مالحظة :يجب ً
أيضا قبول اإلجابة الصحيحة
من المثلّ َث ْين هو  12سم:
التي تصاحبها إشارة بشكل صحيح إلى طول
الرباعي  ABCDفي الرسم،
 3 + 4 + 5 = 12أضالع الشكل
ّ
محيط المثلّ َثين معا هو  24سم .من بدون تمرين.
ْ ً
المحيط اإلجمالي يجب طرح طول
درجتان
القطعة  ،DEالذي يساوي  3سم،
كتابة تمرين)*( صحيح وخطأ واحد في
وحسب م ّر َت ْين:
ألنه زائد ُ
الحساب ،وعرض إجابة بنا ًء على هذا الخطأ.
)*( 24 – 3 – 3 = 18

الرباعي هو
لذلك فإنّ محيط الشكل
ّ
 18سم.

درجة واحدة

 كتابة تمرين)*( غير صحيح والحصول علىإحدى اإلجابات التالية:
•  21سم (حساب طول القطعة DE

كجزء من المحيط).

•  17سم (حساب المحيط بدون القطعة
.)AD
 اإلشارة إلى ّكل أضالع المثلّثات في
الرسم بدون حساب المحيط.

 0درجات

 -أكثر من خطأ واحد في الحساب.

ّ
كل إمكان ّية أخرى.
مفتوح

درجتان

ب .الجواب 12 :سم

2

2-0

إجابة كاملة صحيحة

درجة واحدة

 6سم( 2كتابة مساحة أحد المثلّ َث ْين فقط)

 0درجات

ّ
كل إجابة أخرى.
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امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
19

مفتوح

20

مفتوح

اإلجابة الصحيحة
الجواب:

السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز
 5درجات

x = –2

طريقة ّ
حل ممكنة:

המזכירות הפדגוגית

 إجابة صحيحة تشمل طريقة ّحل صحيحة
صحيحا في المعادلة األصل ّية
وفحصا
ً
ً
–2 · 2x · 3 = 24
فقط والحصول على قض ّية صواب.

مجال
عالمة
اإلجابة
5—3 ،0

– 4x · 3 = 24

 تخمين اإلجابة الصحيحة وفحص كامل.) 4 –12x = 24 / : (–12درجات

 x = – 2إجابة صحيحة وطريقة ّ
حل صحيحة مع فحص
غير صحيح أو بدون فحص.
 3درجات

الفحص:

?
– 2 · 2 · (– 2) · 3 = 24

ّ
ّ
الحل بنا ًء
الحل وإيجاد
خطأ واحد في طريقة
?
 8 · 3 = 24على هذا الخطأ ،مع فحص غير صحيح أو
 24 = 24بدون فحص.
 0درجات

ُحصل على قض ّية صواب.

 إجابة صحيحة بدون طريقة ّحل وبدون فحص.
ّ
الحل.
 -أكثر من خطأ واحد في طريقة

الجواب:

ّ
كل إمكان ّية أخرى.
-

 5درجات

x = 1.5

 إجابة صحيحة تشمل طريقة ّطريقة ّ
حل صحيحة
حل ممكنة:
4x
−
9
صحيحا في المعادلة األصل ّية فقط
ا
وفحص
ً
ً
)= 2 / ⋅ (x − 3
x−3
قضية صواب.
على
والحصول
ّ
)4x − 9 = 2(x − 3
 تخمين اإلجابة الصحيحة وفحص كامل.4x − 9 = 2x − 6
 4 2x = 3/ : 2درجات

الفحص:

5 ،4 ،2 ،0

 x = 1.5إجابة صحيحة وطريقة ّ
حل صحيحة مع فحص
غير صحيح أو فحص في معادلة غير المعادلة
األصل ّية أو بدون فحص.

? 4 ⋅1.5 − 9
=2
1.5 − 3

درجتان

ّ
ّ
الحل بنا ًء
الحل وإيجاد
?  6 − 9خطأ واحد في طريقة
=2
 −1.5على هذا الخطأ مع فحص غير صحيح أو بدون
?  −3فحص.
=2
 0 −1.5درجات
2=2

ُحصل على قض ّية صواب.

 إجابة صحيحة بدون طريقة ّحل وبدون فحص.
ّ
الحل.
 أكثر من خطأ واحد في طريقةّ
كل إمكان ّية أخرى.
-
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מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך
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دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

ّ
الصف الثامن،
دليل اإلجابات لالمتحان  53في الرياض ّيات،
الصيغة "ب" ،دليل اإلجابات لإلنترنت - 2010 ،حتديث

نوع
رقم
السؤال السؤال
21

مفتوح

اإلجابة الصحيحة

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

توجيهات للترميز
درجتان

أ .الجواب :اإلشارة إلى "ال"

تعليل ممكن:

إذا كانوا ينتجون في يوم واحد
 240عل ًما فسينتجون في  5أيام
 1،200علم:
5 ⋅ 240 = 1،200

مجال
عالمة
اإلجابة
2-0

إجابة كاملة وصحيحة تشمل اإلشارة إلى "ال".
مالحظة :يجب قبول ً
أيضا إجابة كالم ّية
صحيحة لم ُيب َّين فيها الحساب.

درجة واحدة

 خطأ واحد في الحساب واإلشارة بنا ًء علىوخالل  4أسابيع سينتجون  4،800علم:
هذا الخطأ.

 - 4 ⋅ 1،200 = 4،800حساب صحيح لعدد األعالم التي ينتجونها
في  5أيام بدون تكملة وبدون اإلشارة إلى
ولذلك فإنّ الع ّمال لن ينجزوا المه ّمة.
"ال".

 0درجات

 -اإلشارة إلى "ال" بدون تعليل.

 أكثر من خطأ واحد في الحساب.مفتوح

ّ
كل إمكان ّية أخرى.
-

درجتان

ب .الجواب 276 :عل ًما

طريقة ّ
حل ممكنة:

إجابة كاملة وصحيحة

أي أنهم سوف ينتجون في المصنع
ك َّل يوم  276عل ًما.

درجة واحدة

2-0

معلوم أنهم يريدون زيادة عدد األعالم مالحظة :الجواب  ،5،520والذي هو حاصل
التي تُنتَج في ّ
كل يوم بنسبة :15%
ضرب  276بـ ُ ،20يعتبر هو اآلخر إجابة كاملة
 1.15 ⋅ 240 = 276وصحيحة.
 خطأ واحد في الحساب وإيجاد ّحل بنا ًء
على هذا الخطأ.
 حساب الزيادة في عدد األعالم ) (36بدونتكملة.

 0درجات

 إجابة صحيحة بدون طريقة ّحل وبدون
فحص.
 أكثر من خطأ واحد في الحساب.ّ
كل إمكان ّية أخرى.
-
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اإلجابة الصحيحة

המזכירות הפדגוגית
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توجيهات للترميز

مغلق

أ)1( .

مفتوح

ب .I .طريقة ّ
حل ممكنة (حساب):

 3درجات

16°

مجال
عالمة
اإلجابة
3 ،0

إجابة صحيحة

 0درجات
إجابة غير صحيحة

		

 Oهي نقطة تقاطع AC
مع  .BDنتأ ّمل املثلّث :AOD
 BC׀׀ ُ ( ADمعطى)
ُ ( ACB = 74°معطى)

⇓

( OAD = 74°الزاويتان
املتبادلتان بني مستقي َم نْي
متواز َي نْي  -متساويتان)
(ح ِسبت في
ُ ADB = 16°
البند "أ")
⇓
( AOD = 90°مجموع زوايا
املثلّث هو )180°
وهو املطلوب

		
.II

		

طريقة ّ
حل ممكنة (شرح):

املثلّث  ABCهو مثلّث متساوي
الساق نَْي ( ُمعطى).
ينصف زاوية الرأس
ّ BD
( ُمعطى) ،ولذلك فهو ً
أيضا
ارتفاع املثلّث النازل على .AC

 3درجات

3 ،2 ،0

إجابة بحسب إحدى الطريق َت ْين التالي َت ْين:

 .Iحساب صحيح ومعلّل بواسطة نظر ّيات
بصيغاتها الكاملة.

 .IIشرح يشمل نظر ّية مناسبة بصيغتها
الكاملة .يجب ً
أيضا قبول كتابة النظر ّية
المناسبة )*( فقط بدون شرح.

درجتان

 -شرح صحيح وخطأ في الحساب.

ّ
 كتابة مقادير ّللحل
كل الزوايا المناسبة
على الرسم فقط.

 0درجات

 إجابة صحيحة بدون شرح أو حساب.ّ
كل إمكان ّية أخرى.
-

)*( بحسب النظر ّية:

في املثلّث متساوي الساق نَْي،
منصف زاوية الرأس مع
يتّحد ّ
االرتفاع على القاعدة.
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مفتوح

اإلجابة الصحيحة

מחוון למבחן  53במתמטיקה לכיתה ח' ,נוסח ב',
מחוון לאינטרנט ,התש"ע - 2010 ,עדכון

 5درجات

2

طريقة ّ
حل ممكنة (جبر ّية):

 xيم ّثل زمن قيادة الدراجة في
الصعود.

 2 − xيم ّثل وقت قيادة الدراجة في
النزول.

) 12x = 36 ( 2 − x
12x = 72 − 36x
48x = 72 / : 48
1
x =1
2

.II

السكرتارية التربوية

توجيهات للترميز

الجواب 1 1 :ساعة.
.I

המזכירות הפדגוגית

طريقة ّ
حل ممكنة إضاف ّية
(كالم ّية):

كانت سرعة يوسف في الصعود
أصغر ثالث م ّرات من سرعته في
النزول ،وفي الحال َت ْين طول الطريق
هو نفسه .لذلك فإنّ زمن قيادته
الدراجة في الصعود هو ثالثة
أضعاف زمن قيادته إ ّياها في
النزول .النسبة بين زمن قيادته
الدراجة في النزول وبين زمن
قيادته إ ّياها في الصعود هي .3:1
إذا استم ّرت قيادته الدراجة م ّدة
ساع َت ْين فإنّ زمن قيادته إ ّياها في

الصعود هو  1 1ساعة وفي النزول
2

هو  1ساعة.
2

مجال
عالمة
اإلجابة
5-2 ،0

 طريقة ّحل صحيحة وإجابة صحيحة.

 -تخمين اإلجابة الصحيحة وفحص كامل.

 4درجات

 كتابة معادلة صحيحة أو هيئة معادالتصحيحة يوجد فيها مجهول يم ّثل الوقت،
ّ
الحل ،والحصول
خطأ واحد في طريقة
على ّ
حل ،بنا ًء على هذا الخطأ ،بين َ 0و .2
 كتابة معادلة صحيحة فيها المجهول يم ّثلالبعد بين الع ّفولة وبين ق ّمة جبل الطور
والتوصل إلى الجواب .18
ّ

 3درجات

 كتابة معادلة صحيحة أو هيئة معادالتصحيحة يوجد فيها مجهول يم ّثل الوقت،
الحل وإيجاد ّ
ّ
حل،
خطأ واحد في طريقة
بنا ًء على هذا الخطأ ،ليس بين َ 0و .2

 إيجاد النسبة بين زمن قيادة الدراجةفي الصعود وبين زمن قيادة الدراجة في
ّ
الحل
النزول بدون تكملة (بحسب طريقة
الكالم ّية).

درجتان

كتابة معادلة صحيحة أو هيئة معادالت صحيحة
حل وبدون ّ
بدون طريقة ّ
حل.

 0درجات

 إجابة صحيحة بدون طريقة ّحل وبدون
فحص.
ّ
الحل.
 أكثر من خطأ واحد في طريقةّ
كل إمكان ّية أخرى.
-
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رقم
السؤال السؤال
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مفتوح

اإلجابة الصحيحة

السكرتارية التربوية
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مجال
عالمة
اإلجابة

توجيهات للترميز

أ .شرح ممكن:
ُ ( DABM ≅ DDECمعطى)
⇓
( M1 = C1الزاويتان
املتناظرتان في مثلّ َث نْي متطابق نَْي -
متساويتان)
⇓
( M2 = C2الزاويتان
املجاورتان لزاويت نَْي متساويت نَْي
 متساويتان/مجموع زاويت نَْيمتجاورت نَْي هو )180°

مفتوح

המזכירות הפדגוגית

ب .برهان ممكن:

 3درجات

3-0

شرح صحيح و ُمعلّل.

مالحظة :يجب قبول برهان حتّى لو ُكتب
بشكل صحيح في البند "ب" من السؤال وليس
في البند "أ".

درجتان

عرض اال ّدعاء  M1 = C1بشكل ُمعلّل.

درجة واحدة

عرض اال ّدعاء  M1 = C1بدون تعليل.
 0درجات
ك ّل إمكان ّية أخرى.

 5درجات

إجابة صحيحة تعتمد على ا ّدعاءات ُمعلّلة،
وكتابة المثلّثات المتطابقة ونظر ّية التطابق.

5 ،4 ،2 ،0

( BM = CEالضلعان املتناظران
في مثلّ َث نْي متطابق نَْي متساويان،
مالحظات:
بحسب البند "أ")
* يجب ألاّ تُخصم درجات إذا لم ُيكتب ال ُمعطى:
( CM = CMضلع مشترك)
 M2 = C2بشكل واضح ،والذي ُبرهن
ُ ( M2 = C2برهن في البند "أ")
في البند "أ".
⇓
** يجب قبول اال ّدعاء  M2 = C2سواء
( ∆BMC ≅ ∆ECMبحسب
ُبرهن أو لم ُيبرهن في البند "أ".
النظر ّية ضلع ،زاوية ،ضلع)
 4درجات
 إجابة صحيحة تعتمد على ا ّدعاءات ،اثنانمنها فقط ُمعلّالن ،وتكملة صحيحة.
 إجابة صحيحة تعتمد على إ ّدعاءاتُمعلّلة وتكملة صحيحة ،بدون كتابة نظر ّية
التطابق.

وهو المطلوب

درجتان

إجابة صحيحة تعتمد على ا ّدعاءات صحيحة
غير ُمعلّلة ،بما في ذلك كتابة المثلّ َث ْين
المتطاب َق ْين ونظر ّية التطابق أو عدم ذكرها.

 0درجات
 كتابة ّأقل من ثالث ا ّدعاءات صحيحة للتطابق
باستثناء الحالة المذكورة في المالحظة
أعاله ،والتي تُعطى عليها درجات.

)*(

 -ك ّل إمكان ّية أخرى.
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